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TARTALOM : Isteni gondviselés intézi az emberek, a nemzetek, országok és birodalmak sorsát. — Az egyház és állam 
közti viszony tisztán természeti szemponból. — Az ,arany' international. — Egyházi tudósitások : Budapest. IJjév napján. 
Rozsnyó. Karácsonyi ajándék. Bécs. Misiin emléke. Róma. A szent atya beszédei. — Irodalom : Az erkölcsi törvényről. 

Vegyesek. 

Isteni gondviselés 
intézi az emberek, nemzetek, országok és birodalmak 

sorsát. 
Ismét i t t vagyunk t. olvasóink előtt, egy évvel 

közelebb az örökkévalósághoz, egy évvel éretteb-
bek a halálra. Átléptük Isten jóvoltából azon 
rövid pillanatot, melyre a lefolyt év oly sokáig, ti-
zenkét hónapig, ötvenkét hétig, háromszáz hatvanöt 
napig s ki tudná hamar megmondani, hány ezer 
perczig, — egy egész hosszú évig készült. Egy perez 
alatt , mig az óra Sylvester éjjén, kiszabott lassúság-
gal, az éjféli tizenkettőt elverte, vége lett egy egész 
hosszu-hosszu esztendőnek. Sötétben kezdődött az 
év, sötétben végződik, — éjfélkor. Az ember alszik, 
midőn felette az ó év szárnyait utol jára csattog-
tat ja . Öntudatlan állapotban lépünk be egyik évből 
a másikba Illik-e ez öntudatos szellemhez? Nem 
kuta t juk . Azt hisszük, legalább is nem egészen. A 
kik az ó évet aludva végzik, azok az u ja t is aludva 
kezdik. Egyik öntudatlanságból, egyik sötétségből 
a másikba lépnek. „Simul obdormierunt, nec resur-
gen t . u l ) Alszunk tehát, midőn ébren illenék, sőt kel-
lene lenni, alszunk, pedig irva vagyon, hogy ébren 
legyünk : „Vigilate itaque, quia nescitis diem, ne-
que horam;" 2 ) „quia nescitis qua hora Dominus 
vester venturus si t .u 3) Öntudatos szellemi méltósá-
gunkhoz képest legalább azt illik tennünk, mit az 
Énekek Énekében a jegyes tesz : „Ego dormio, et 
cor meum vigilat."4) 

„Melior est sapientia quam vires- , mondja a 
bölcseség könyve,5) — a mi magyarul is közmon-
dásban hangzik : Többet észszel mint erővel ! A ki 
az ó évet u j évvel felváltó éjt ugy alussza át, mint 
bölcs Salamon jegyese aludta éjjeleit, hogy szive, 

3) Matth. 24 ; ») Isai. 43; 17. — 2) Matth. 25; 13. 
42. - «) Cant. 5 ; 2. — •) Sap. 6 ; 1. 

álmában is, virraszt a bölcseségért : az nyugalom-
mal alhatik, az elmondhatja a zsoltárossal : In pace 
in idipsum dormiam et requiescam;6) mert „qui 
vigilaverit propter illám (sapientiam), cito securus 
erit . i í 7) Demiben áll ezen bölcseség, mely ál-
mainkat is mennyei boldog hazánk dicsőségének 
sugaraival aranyozza meg ? . . . Kezdjük elülről. „Ini-
t ium sapientiae timor Domini."8) Az a meggyőző-
dés, hogy sorsunk az idők Ura s Istenének kezében 
van, hogy, — midőn éltünk napjai mint a vizek le-
folynak, s mint az árnyék, eltűnnek, — az ő min-
denható keze ta r t fenn a megsemmisülés sötét ör-
vénye fölött s az ő gondviselő intézkedése, mely 
nélkül egy hajunkszála sem eshetik el, vezérli lép-
teinket az örökkévalóság felé, — ez a meggyőző-
dés, az a tudat , hogy akár élünk, akár halunk, Isten 
kezében, Isten mindenható hatalma alat t vagyunk, — 
ez a bölcseség kezdete. Nemo enim nostrum sibi vi-
vit, et nemo sibi moritur . Sive eniin vivimus, Do-
mino vivimus ; sive morimur, Domino morimur. 
Sive ergo vivimus, sive morimur, Dimini sumus.9) 

Az isteni gondviselés az emberi tudás és hit 
egén fényesen ragyog, mint a nap. Hite a keresz-
ténység dogmája; tudata az emberi ész, az emberi 
élet, az emberiség történetének egyik sarkalatos 
elve. Dogma, azaz szilárd mint a szikla s megdönt-O > O 
het len k inyi la tkozta to t t igazság az isteni gondvise-
lésben való hit , me r t a deposi tum fidei for rása iban 
vi lágosan benn fogla l ta t ik s az egyház korunk deis-
tái ellen a va t ikán i zsinaton ha tá rozot tan k imondta 
min t hi tezikkelyt . „Universa quae condidi t Deus 
Provident ia sua t u e t u r a tque gube rna t . , 0 ) 

Istennek gondviselése kiterjed mindenre. „At-
t ingit a fine usque ad finem fortiter, et disponit 

6) Psalm. 4 ; 9. — 7) Sap. 6 ; 16. — e) Eccli. 1 ; 16. — 
9) Rom. 14; 7, 8. — 10) Constit. Dei Filius, c. 1. 
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omnia suaviter."11) Ez az egyetemes gondviselés-, mely-
ről irva vagyon: „Non est alius Deus quam tu, cui 
cura est de omnibus,"12) „Et non est ulla creatura 
invisibilis in conspectu eius, omnia autein nuda et 
aperta sunt oculis eius."13) Ez a mindentudó, min-
denütt jelenlevő, mindenütt jogokkal és kötelessé-
gekkel uralkodó gondviselés, nincs és nem volt soha 
inyére az emberi büszkeségnek. Cicero korában épen 
oly határozottan tiltakozott ellene a ,test bölcse-
sége', mint napjainkban. „Imposuistis cervicibus 
nostris,igy szól a kifogás, sempiternumDeum, quem 
noctes et dies timeremus. Quis non timeat omnia 
providentem et cogitantem, et omnia ad se perti-
nere putantem, curiosum et plenum negotii Deum.u 

Nagyon természetesen ! Hogy is ne kelljen félni Is-
tentől, ki mindent lát, minden bünt bün te t ? . . . 
Hogy a ,test bölcsesége' aggály nélkül elfojthassa 
az igazi bölcseséget,melynek kezdete az Urfélelme: 
szükségképen tagadnia kell az isteni gondviselést. 
Hogy teljesen szabadon érezze magát a szenvedély; 
hogy fölöslegesnek látszék bebizonyulni minden val-
lás : tagadni kell az isteni gondviselést. Lactantius 
Epicurról szólván, ezt irja róla : „Cum Providentiam 
sustulit, etiam Deum negavit esse,. . alterum enim 
sine altero nec esse prorsus, nec intelligi potest."14) 
.,Si non praesidet Providentia rebus humanis, úgy-
mond sz. Ágoston, nihil de religione satagendum."15) 
Az atheismusnak mindenkor kedvencz themája volt 
az isteni gondviselés tagadása. „Qui Providentiam 
esse non putat, révéra atheum se probat."16) Vagy, 
vagy — tehát. Vagy viselni kell az atheismus bélye-
gét a homlokon, vagy megkell hajolni az isteni gond-
viselés előtt. A ki az előbbire vállalkozik, annak 
vaknak kell lenni, mert az isteni gondviselés léte 
oly világos mint a nap. Csak oktalan ember mond-
hatja : nincs Isten s a világ magától lett. Vagy el 
kell tehát ismerni az Isten által történt teremtést, 
vagy a bölcseség templomának küszöbére az együ-
gyű tudatlanságot kell oda állitani egy felelet nél-
küli, néma, örök kérdés alakjában. Más alternativa 
tisztességgel nem lehetséges ; mert azon kérdésre, 
honnan van a világ azt felelni : nem tudom, habár 
nem valami dicső, de legalább tisztes eljárás, mert 
van benne alanyi igazság, és mert olyat mond, a mi 
mellett az igazi tudomány más téren lehetséges ; ha 
azonban valaki azt feleli, hogy a világ önmagától 
lett, az ne beszéljen tudományról, mert a tudomány 

ïï) Sap. 8 ; 1. — ») Sap. 12 ; 13. - 13) Hebr. 4 ; 13. — 
14) De ira Dei, c. 9. — 15) De utilitate credeirdi, c. 16. — 
15) Clem, Alex., Strom. 1. 6. 

alapjait forgatja fel e képtelen állításával ; megta-
gadja a kielégítő ok-elvét s a bölcseség templomá-
nak küszöbére nem az együgyü tudatlanságot, ha-
nem tudákosság alakjában magát a megtestesült 
ostobaságot állítja. Miként Memnon szobra, ha rá-
sütött a nap, hangokat adott magából s hirdette a 
nap sugarainak hatását : épen ugy a világ is, egye-
temesen, és minden legcsekélyebb alkatrészeivel, lé-
nyeivel együtt, mint a napra forgó folytonosan a 
nap felé fordulva, szakadatlanul hirdeti : „Quoniam 
Ipse fecit nos et non ipsi nos ." 1 7 ) . . . „Et. dixi omni-
bus iis, igy szól sz. Ágoston, quae circumstant fores 
carnis meae: Dixistismihi deDeo meo. quod vos non 
estis Deus ; dicite mihi de illo aliquid. Et exclama-
verunt voce magna: Ipse fecit nos. Ps. 99, 3."18) 

De ha igy, az egész világ által hirdetett, meg-
dönthetlen tény a teremtés : az isteni gondviselés 
tényleges valósága egy hajszálnyival sem áll u tána ; 
hiszen ez nem egyéb, mint folytatása a teremtés-
nek.19) A teremtett lények, a mint soha sem jöhet-
tek volna a semmiségből önmaguktól létre, épen 
ugy egy perczig sem állhatnának meg a létben tel-
jesen függetlenül Istentől. A világ az által, hogy 
meg lett teremtve, nem szűnt meg egyedüli létokát 
Istenben birni. A mindenség folytonos létezésének 
folytonos oka, vagyis fenntartója tehát Isten. Sz. Ta-
más ez igazságot következő képpel teszi kézzelfog-
hatóvá. Valamint a levegő, midőn nappal van, min-
den pillanatban a naptól kapja a világosságot, ugy, 
hogy mihelyt a nap megszűnnék világítani, a föld 
rögtön elvesztené a világosságot: épen igy, a te-
remtmények minden pillanatban Istentől bírják a 
létet; és azonnal visszaesnének a semmiségbe, mi-
helyt az isteni működés csak egy pillanatra is meg-
szűnnék.20) S ez a fenntartás, az isteni gondviselés 
működésének, az örök előrelátás és teremtés után 
következő, mintegy másod fokú nyilvánulása. Har-
madik fokban az isteni gondviselés mint intézés, 
kormányzás, czélra-vezérlés és közreműködés (con-

17) Psalm. 99 ; 3. — 18) 8. Aug. Confess. 1. 10. c. 6. 
19) Qu' est ce donc que l'acte conservateur du monde ? 

Je réponds sans hésiter, avec la philosophie chrétienne, que 
c'est l'acte créateur continué ! De. Murgerie, Théodicée, Pa-
ris 1874. II. 227. V. ö. sz. Tamás, I .q. ' l04. a. 1. ad 4. „Con-
servatio rerum a Deo non est per aliquam novam actionem, 
sed per continuationem actionis, qua dat esse." 

, 0) Sum. th. I. q. 104. a. 1. c. V. ö. sz. Anzelm Mono-
log. c. 13. „Dubium nonnisi irriationabili menti esse potest, 
quod cuncta, quae facta sunt, eodeni ipso sustinente, vigent, 
et persévérant esse, quamdiu sunt, quo faciente de nihilo 
liabent esse, quod sunt." Cf. S. Aug. De Genes, ad lit, 1. 4. e. 
12. n. 22. De civ. Dei 1. 22. c. 44. — S. Bonav. In 1. 1. Sent. 
D. 37. p. 1. a. 1. q. 1. 
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cur sus ) je lenkezik. Mert az is teni bülcseség és 
m i n d e n h a t ó s á g nemcsak a r r a t e r j ed ki, hogy a vi-
lág s a benne levő t e remte t t lények f e n n á l l j a n a k , 
hanem, mive l m inden l énynek f e l ada t a az elejébe 
k i tűzö t t czélra való törekvés , az is teni gondvise-
lés egyszersmind a lények működésére , törekvé-
sére is k i t e r j ed , u g y hogy semmi sem tö r t énhe -
t ik a v i lágban , sem n a g y , sem csekély dolog, Is-
ten t u d t a és l ega lább e l tű rő a k a r a t a né lkül . Szent 
Ágos ton ezen igazságot szokott e rő te l jes érvelésé-
vel a szent i r á s r a a l ap í t j a s igy i r : „ S u n t qu i 
a r b i t r a n t u r t a n t u m m o d o m u n d u m ipsum f a c t u m 
a Deo, caetera iam fieri ab ipso m u n d o s icut i l le 
o rd inav i t et iussi t , Deum a u t e m i p s u m nihi l ope-
rar i . Cont ra quos p r o f e r t u r i l la sen ten t ia D o m i n i : 
„ P a t e r meus usque n u n c ope ra tu r et ego operor. '* 
Deinde quia non solum m a g n a a tque praec ipua , 
ve rum e t iam is ta t e r r ena et ex te rna ipse opera tu r , 
i ta dici t Apos to lus : „ S t u l t e tu, quod s emina tu r 
non v iv i f ica tur nis i p r i u s mor i a tu r . E t quod semi-
lias, non corpus quod f u t u r u m est seminas, sed nu-
d u m g r a n u m , u t p u t a t r i t ic i an t a l icu ius caetero-
rum. Deus au t em da t i l l i co rpus s icut v u l t et un i -
cuique seminum p r o p r i u m c o r p u s " . . . 2 I ) (Folyt. köv. 

Az egyház és állam közti viszony 
tisztán természeti szempontból. 

IIa mi katholikusok azon kérdésre: minő a viszony az 
egyház és állam közt, azt válaszoljuk, hogy az egyház és 
állam két, az Isten által rendelt oly intézmény, melyek saját 
sphaerajokban souverainek és egymás iránt kölcsönös tiszte-
lettel és segélylyel tartoznak, melyek közül azonban az egy-
házat, mint a keresztény vallás csalhatatlan tanítóját, az el-
sőség illeti meg, ugy ezt az akatholikus táborban élődők s a 
modern állam tisztelői és bámulói semmi feltét alatt sem 
akarják elismerni. 

Azt mondjátok ugyan — igy válaszolnak ők — hogy 
a ti egyházatokat Krisztus alapította, hogy Isten akarata 
kezdettől fogva neki nyilatkoztattatott ki, hogy csak a ti 
egyházatok tudja csalhatatlanul megmondani az embernek, 
mit kell az örök ödvösség elnyerése végett tennie ; de más 
egyházak tagadják a ti követeléseteiket, ők azt állítják, 
hogy ők vannak birtokában az igazi, ős apostoli keresz-
ténységnek, ellenben a ti nagyra magasztalt hierarchiatok 
hiu emberi mű, a római nagyravágyás túlkapása, gyaláza-
tos félreismerése az evangeliomi szabadságnak és keresztény 
ezeretetnek. Kinek van tehát igaza és ki döntsön köztetek? 
Az államnak sem kötelessége, de eszköze sincsen hozzá, hogy 
e theologiai kérdést eldöntse; ő, az ő kormányzási elvét nem 
teheti függővé e kérdéstől, az ő álláspontjának semlegesnek 
kell lenni. Az állam kötelessége, alattvalóit annak tekinteni, 
amik születéseiktől fogva, tekintet nélkül minden különben 
létező differentiák és pártokra, t. i. mint embereket, kik men-

~ í T ) De Genes, ad lit. 1. 5. c. 20. 

ten minden positiv és kinyilatkoztatott vallástól csak a ter-
mészeti vallásra adnak valamit, melyet mindig tisztán és 
élénken tartanak keblükben. 

Igy beszélnek a modern felekezetnélküli állam ügyvé-
dei minden kinyilatkoztatott vallás nagyúri megvetésé-
vel és az államhoz utasítják a tiszta, emberiség körét, mint 
oly működési kört, melyben az állam egyedül, szabadon és 
akadálytalanul rendelkezhetik minden ügy felett, legyen az 
politikai, vagy vallási természetű. Hagyjuk boldogulni el-
lenfeleinket állításaikkal, ne bocsátkozzunk most annak birá-
latába, helyes, vagy helytelen-e fictiójuk, kövessük őket in-
kább az általok választott térre, hogy lássuk, vájjon az ember 
tisztán természeti állapotában, testestül, lelkestül az államé-e, 
vagy sem? Yajjon az egyház és állam gyűlölt dualismusa 
tényleg oly mérges növény-e, mely a tiszta humanitás tala-
ján soha napvilágra nem jött volna ! Hogy e kérdésre vála-
szoljunk, a következő két pontot kell megfontolnunk : 1) lé-
tezik-e a tisztán természeti állapotban egyház? 2) ha ilyen 
létezik, minő viszonyban van az állammal ? 

I . 
A tisztán természeti állapot alatt tudvalevőleg az is-

teni gondviselésnek az emberi nemre vonatkozó oly rendjét 
kell képzelnünk, mely történelmileg és tényleg ugyan soha 
sem létezett, a mely azonban létezhetett volna. Hogy az Is-
ten magát az első embereknek, a patriarehák, próféták és 
végül egyszülött Fia által az egész emberi nemnek természet-
feletti módon kinyilatkoztatta, hogy az embernek természet-
feletti rendeltetést tűzött ki, hogy természetfeletti kegye-
lemmel ajándékozta meg, ez mind az ő szabad akaratának 
kifolyása. Avval nem tartozott, hogy az ember iránt ily sze-
retetet, ily jóságot tanúsítson. Az ember ugy is méltó mű-
ve lett volna Teremtőjének, ha csak természeti erővel, észszel 
és szabad akarattal lett volna felruházva, ha csupán természeti 
czél lett volna részére kitűzve, és ha ennek elérésére csak a 
természeti gondviselés által vezettetett volna. Önmagában 
véve tehát el lehet fogadni a természeti állapot lehetőségét. 

Tekintettel ezen igazságra, tegyük fel e határozott 
kérdést : lenne-e, ezen tisztán természeti állapotban is, egy-
ház ? Mi e kérdésre azonnal igennel válaszolunk. Mielőtt 
állitásunkat igazolnánk, meg kell jegyeznünk, hogy mi, e 
szót ,egy ház', itt, a legtágasabb értelelemben, t. i. a vallás 
gyakorlására alakult társulat értelmében veszszük és azt ál-
lítjuk, hogy ily társulat az ember tisztán természeti állapo-
tában is létezett volna. És miért ? Mert ezen állapotban mind-
azon, hogy ugy mondjuk, csirák és feltételek meglettek 
volna, melyekből és melyek közt az egyháznak természet-
szerűleg képződni kell. 

A legelső és legszükségesebb feltétel arra nézve, hogy 
egyház képződhessék, egy meghatározott és tisztán megis-
merhető vallás létezése. Vallás nélkül egyház nem létezik. 
Az egyház fogalmával, mindig és mindenhol, bizonyos egye-
sület, testület, társulat fogalma köttetett össze, melyben ki-
válólag, sőt kizárólag a vallás az ember örök üdvének el-
nyerésére gyakoroltatott és ápoltatott. Hogyan ? Tehát lé-
teznék az ember természeti állapotában valamely meghatá-
rozott tisztán felismerhető vallás? Minden bizonynyal. Mert 
az ember ezen állapotban is elegendő bizonyossággal megis-
meri, hogy létet és életet nem adott önmagának, hanem 
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hogy őt a végtelen, örök Isten, tiszta szeretetből teremtette ; 
belátja, hogy nem önczél, hogy az ő feladata e fölön nem az 
evésben és ivásban, nem az érzéki örömek- és anyagi jólétben 
hanem abban áll, hogy Istent az ő Urát megismerje, szeresse 
és neki szolgáljon ; érzi, hogy szive nyugtalan, mig meg nem 
nyugszik Istenben : tudja hogy földi léte csak próbáltatás 
és vándorlás az örök hazába, hol Isten zavartalan ismerete 
ós szeretete fogja egyetlen örömét képezni. Ha valaki az 
embertől a természeti állapotban meg akarná tagadni, hogy 
képes ezen igazságot bizonyosan megismerni és életét a sze-
rint intézni, ugy következetesen meg kellene tagadnia az 
értelmet és szabad akaratot, az oktalan állatokkal az embert 
egy színvonalra kellene állítani, mert ezek valóban mit sem 
tud teremtőjök- és rendeltetésökről. Azonban az Isten isme-
rete, szeretete, szolgálata, mi más mint tettleges gyakorlása 
annak, amit subjectiv értelemben vallásnak nevezünk? Es 
az igazságok, kötelességek azon összege, melyek az Isten is-
meretére, szeretetére és szolgálatára vonatkoznak s ezeken 
nyugszanak, mi más ismét, mint a vallás objectiv értelem-
ben ? Dönthetetlenül áll tehát, hogy az emberinem, termé-
szeti állapotában is, bírt volna vallással és pedig határozott, 
tisztán megismerhető vallással, annak határozott igazságai-
val és világosan körülirt parancsaival. Mert Istent, az ég és 
fold mindenható teremtőjét, megismerni és imádni, végtelen 
bölcsességét és leírhatatlan szeretetteljes gondviselését ma-
gasztalni, törvényeit melyeket a lelkiismeret szava ad tud-
tunkra, megtartani : ezek mind világos, tiszta, minden idő-
ben és minden körülmény közt megérthető dolgok. 

(Folyt, köv.) 

Az ,arany international.' 
Ilyen is van nem csak ,vörös'. És ez az ,arany inter-

national' igen hatalmas ; uralkodik népek és fejedelmek fö-
lött, befolyása végzetes lehet birodalmakra és nemzetekre. 
Valamint az embernek két keze van és a pénznek két oldala, 
ugy az ,arany international' is két kézzel dolgozik s mint 
Janusnak két arcza van. Egyik arczával a nemzetek zsebe 
felé kacsintgat, másikkal a népek lelkére veti sorvasztó te-
kintetét. Egyik kezével pénzből kovácsolt aranylánczon fűzi a 
nemzeteket és fejedelmeket diadalmi kocsijához ; másik ke-
zével talmi aranyként hazug ragyogással csábító eszmékből 
fon rablánczot a keresztény szellemeknek. Az egyik tekin-
tetben mint a pénzben concentrait anyagi hatalom, mint 
,Geldmacht' mutatkozik s nyomakodik Mérczként az ál-
lamok lélekzetére, ijesztve, zavarva az állami gondok alatt 
roskadozó statusférfiakat álmaikban ; a másik tekintetben 
mint lélekvásárló jelenik meg a világ piaczán s arra a térre 
veti magát speculatióival, melyen a szellemi ,váltó-pénzt' 
verik s a közvélemény meghamisított banknótáit gyártják, 
t. i. a sajtó és irodalom terére, és itt finom önző érzékkel 
mindig azokból az actiákból vesz, melyeket a divat hullám-
zásának árjai a ,hausse' színvonalán lebegtetnek. 

Mint ,Geldmacht'-nak nagyobb a hatalma, mint bár-
mely európai nagyhatalomé, mint Bismarcké, Vilmos csá-
száré, sőt mint magáé a czáré, kinek lovai, ha akarja a csen-
des, ha akarja az atlanti Óceán vizéből isszák a vizet. Isme-
retes Rothschild Anzelmné asszony mondása, mely néhány 
lustrum előtt keringett a világban : ,Nem lesz háború, An-

zelm nem ad rá pénzt !' Nem régen maga a minden oroszok 
czárja járta meg igy Rotschildéknél. Mint a Frkfurter Ztg. 
után a többi lapok hirdették, a czár pénzügyi ministere, 
miután hatalmas urának nervus rerum gerendarumja kifo-
gyott, elment .berlini békét' kötni a Rothschild dynastiához ; 
csakhogy az volt a baj, hogy ide nem hozhatott magával 
Plevnát és San-stefanói föltételeket, melyekkel a hatalmas 
pénzkirályt engedményekre lehetett volna bírni. Ez volt az 
oka, hogy itt röviden elbántak vele s nem conferencziáztak 
vagy congressusoztak oly sokat mint Berlinben. A pénzek 
királya röviden azt felelte a hadseregek diadalmas czárjá-
nak, hogy tegye meg, a mit neki a Rothschid-házparancsol, 
— különben nincs credit, nincs pénz. A ,Geldmacht' azt kö-
vetelte a legnagyobb ,Groszmacht'tól, hogy adjon népeinek 
alkotmányt — csak így kap egy kis költséget jó kamatra. 
Ez az eset történt a Romanov-ház és a Rothschild-dynastia 
közt. Nálunk is történt ilyes valami a mult napokban. Egyik 
magyar lapunk figyelmeztette az osztrák-magyar bank ma-
gyar részrőli pénzhatalmait, hogy legalább magyarul értse-
nek és uzsorások ne legyenek. Az ,arany international' zokon 
vette a figyelmeztetést és azzal fenyegetőzött, hogy, ha nem 
hallgat a magyar, úgy beborul Magyarország deficites ege, 
hogy többet ki se derül. A ,mieink' megértették az ,ünsere 
Leut'-ek quos ego-ját és . . . elhallgatának. 

így uralkodik az,arany international' országok, nemze-
tek, dynastiák és souverainek fölött, kényekedve, illetőleg 
aljas érdekei, birvágyaés ötletei szerint, döntőleg befolyásol-
va a birodalmak és népek politikáját és sorsát. S az ,arany 
international' még panaszkodni mer a vörös international 
nemzetközi befolyása miatt. Kell-e veszélyesebb befolyás, 
mint a se Istent se emberi méltóságot nem ismerő pénz-
halomé? Azt mondják, a vörös international dethronizálni 
akarja a fejedelmeket s megsemmisíteni szeretne minden sou-
veraint. Vájjon az ,arany international' nem régen megfosz-
totta-e már a népeket fdggetlenségöktől s a fejedelmeket igazi, 
maga fölött semmi magasabb világi hatalmat nem ismerő 
souverainitásuktól ? Lehet-e az a nép, az a fejedelem való-
ban souverain ur otthon, melynek pénzértékké tett vagyona, 
mindene fölött a deficitekből élődő ,arany international' ren-
delkezik s melynek politikai föltételeket, politikai teendőket 
a pénztőzsér szab ? Elmondhatni, hogy minden deficites, 
minden kölcsönre szoruló orszáar többé kevésbbé a Roth-
schild-dynastia et comp, házi politikája szerint kénytelen 
politikáját intézni. Vájjon ezen állapot megfelel-e az annyi-
szor hirdetett szabad szellemnek ; vájjon az ily kényszer-
helyzet mellett az u. 11. szabad institutiók nem szálnak-e le 
az üres bábjátékok szinvonalára, — azt a t. olvasóra bízzuk 
eldönteni. — Az ,arany international' oka, hogy ,vörös 
international' készül feldúlni a társadalmat. A vörös inter-
national tehát létokában fogna megszűnni, lia sikerülne az 
,arany international' hatalmát megtörni. De hol van az a 
Hercules ? ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , január. 1. Újév napján. Az emberinem és 

igy hazánk történetében is egy év befejeztetett, az ó év el-
múlt, egy újnak engedett helyet, az ő aggodalmaival és re-
ményeivel, az ő óhajaival és vágyaival, az ő titkaival és 



sejtelmeivel. Valóban mily különös az emberi természet ! 
Mintha az, mit az ember uj évnek nevez, nem volna folyta-
tása az elmúlt 6 évnek, mintha maga az idő megszűnnék a 
jövőben az lenni, a mi a múltban volt, mintha a dolog ter-
mészetéből folyna, hogy az uj évben a múlthoz képest min-
dennek meg kellene önmagától változnia : oly nagy reménye-
ket fűz az ember egy titkos jövőhöz, oly vágyakkal tölti be azt 
és alkot képeket magának, melyeknek a valóság,^ha egyszer a 
jövő ismét múlttá változik, semmiben vagy csak kevéssé fe-
lelt meg. Vagy kérdezzük meg a nemzeteket, kérdezzünk 
meg egyeseket, nem vél-e mindenik maga részére a titkos 
jövőben feltalálhatni egy pontot, mely reményei teljesítésé-
vel kecsegteti? Nem lát-e maga részére alakulni a jövőben 
oly viszonyokat, nem erőszakol-e önmagára oly kilátásokat, 
melyek az életben sorsát megváltoztatják, és mint mondani 
szokták, az embert ,boldoggá' teszik ? 

Bizonyosak lehetünk, hogy a most megkezdett uj év 
küszöbén senki sincsen, ki kisebb vagy nagyobb reménynyel, 
több vagy kevesebb óhajjal ne nézne a jövő elé, és mi szi-
vünkből kivánjuk, hogy mind e remények, mind ez óhajok, 
a mennyiben azok ugy egyesek, mint nemzetek, különösen 
pedig szeretett magyar nemzetünk valódi javára vannak irá-
nyozva, hogy mondjuk, mindezek teljesedjenek. Óhajtjuk, 
hogy midőn a jövő titkai előttünk valóságban feltárulnak, 
haladják túl a nemzet és egyesek boldogitására mindazon 
reményeket és vágyakat, melyek a mai nappal kezdődve, 
egy egész hosszú évhez vannak fűzve. Óhajtjuk végre, hogv 
a távolabbi jövőben se legyen semmi sem, a mi a boldogsá-
got valaha megzavarhatná. 

Azon keresztény szeretet, mely a kereszt tövénél fa-
kadva, az egész emberiségre kiterjed és azt átkarolja, igen, 
azon keresztény szeretet sugallja részünkről, hogy az uj év-
ben mindenkinek a mondott boldogságot kivánjuk. Egy 
azonban múlhatatlanul szükséges, hogy e boldogsághoz el-
juthassunk, szükséges egyesek ugy mint nemzetek részéről. 
Qui creavit te sine te, non salvabit te sine te. Boldogságot, a 
viszonyok jobbra fordultát, óhajaink és reményeink teljesülé-
sét kivánjuk? Mindez megtörténhetik, de nein történik meg 
önmagától. Az emberinem sorsát ugyan az isteni gondvise-
lés intézi ; az isteni gondviselés nyilatkozik abban is, mi-
dőn az emberiséget bűneiért sújtja; midőn megengedi, hogy 
a bűn következményei az emberi nemre háruljanak, — hogy 
látva és érezve Isten sújtó kezét, megtérjenek. A helyzet, a 
viszonyok megromlásában része egyedül az embernek van ; 
Isten csak megengedi, hogy a bűn alkotta viszonyok léte-
süljenek, a viszonyok jobbra fordultában ellenben meg van 
része Istennek és embernek. Ha az ember Istenhez visszafor-
dul, ugy Isten is hozzá fordul az ő kegyelmével. Közre hell 
működni tehát az embernek önmagának is, ha azt akarja, 
hogy Isten büntető kezét az emberiségről le vegye, és uj éve 
olyan legyen, a minőnek lenni óhajtja ; ha azt akarja, hogy 
uj éve boldog legyen. 

Avagy ki tagadhatja azt, hogy vagy mulasztás, vagy 
positiv működés által nincsen része ugy az államnak, mint 
egyeseknek, azon általános boldogtalanságban, melyet lépés-
ről lépésre, előkelők és szegények, urak és szolgák, a társa-
dalom minden osztálya által emlegettetni hallunk ? Es kik 
részt vettek az általános boldogtalanság és elégedetlenség lé-

tesítésében, nem kötelességök-e azoknak, hogy közreműköd-
jenek annak megváltoztatásában ? Az állam, hogy csak a 
mienkről beszéljünk, nem tért-e le azon keresztény alapról, 
mélyen egyedid alapszik a nemzetek boldogsága? Iránya, 
czélja nem az-e most az államnak, hogy mellőzve a ker. elve-
ket, a rövidlátó emberi bölcsesség alapján kormányozza a nem-
zetet ? Hol és mikor láttuk, hallottuk védelmezve az állam 
által azon elveket, melyek a nemzet egykori boldogságának 
alapját képezték? Vagy inkább nem tapasztaljuk-e, hogy 
épen ez alap távolittatik el lassankint ; nem tapasztaljuk-e, 
hogy e szilárd alap helyét napról napra változó, nádként in-
gadozó nézetek váltják fel ; nem tapasztaljuk-e, hogy épen e 
nézetek érvényesítése napjától keltezhető azon uj év, midőn a 
nemzet ajakán buzgó fohász keletkezett egy jobb kor után ? Ki 
mentheti fel az ily államot a kötelezettségtől, hogy közremű-
ködjék a nemzet iránt annak visszaadásán, amit tőle elvett; 
hogy közreműködjék azon alap visszaszerzésén, melyen állva 
a nemzet egykor oly boldognak érezte magát, hogy boldog-
sága hírnevessé lett a művelt világban ? Elvette az állam hi-
tét, elvette vallását a nemzetnek, elvette részint directe, ré-
szint indirecte, elvette ez által boldogságát is: nem köteles-e 
tehát a rendelkezésére álló eszközökkel ismét módot nyújtani, 
hogy az elvesztett hitet a nép visszanyerje, hogy a vallásta-
lanságot a vallásosság váltsa fel. Midőn a magyar nemzet 
még a pogányság sötétségében élte napjait, jött egy sz. Ist-
ván, behozta a keresztény hitet, módot nyújtott a nemzet-
nek a pogányságtól és a vele összekötött mindennemű bol-
dogtalanságtól szabadulni : most, miután ugyanazon ok, el-
szakadás a keresztény elvektől, okozza a nemzet boldogta-
lanságát, nem önként közetkezik-e, hogy vissza kell adni 
az államnak azon eszközöket, melyek egykor a nemzetet ke-
reszténynyé és egyúttal boldoggá tették? 

Ne véljük azonban, hogy csak az államnak vannak 
bűnei ós kötelességei. Mindkettő egyiránt vonatkozik egye 
sekre is, akik vagy bűnös hanyagság, vagy positiv közre-
működés által elősegítették az általános boldogtalanságot. <-> o o 
Ezeknek is azon feladat jut a visszatérés nagy munkájában, 
ami az államnak. A boldogtalanságot okozó uton meg kell 
állani, illetőleg onnan visszafelé kell térni. Mindenki önma-
gára alkalmazván a kereszténység tanait és másokat ha-
sonló tettre buzdítván, igen, mindenkinek a keresztény elvek 
hirdetésében,többet mondunk, alkalmazásában, egy-egy apos-
tolnak kell lenni, és akkor bizton remélhető lesz, hogy a kik 
aggodalommal lépték át ez uj év küszöbét, azoknak ag-
godalma el fog oszlani, a vágyak és remények pedig telje-
sedni fognak. Tegyük meg Isten segélyével a magunkét, és 
akkor Isten is megteszi a magáét. Boldog uj évet ! <í 

Rozsnyó, decz. 27. Karácsonyi ajándék. A jó tett nem 
szorúl dicséretre s föl van jegyezve az élet könyvében. Minda-
mellett az emberi természetből folyó kötelesség a jótevők-
nek a nyilvánosság előtt is hálás köszönetet és szivből szár-
mazó „Isten fizesse meg"-et mondani, hogy tiszteletre s há-
lára indíttassanak mások is és mert „gratiarum actio eat 
optima dispositio pro novis beneficiis impetrandis." 

Ugy hiszszük tehát, nem vétünk kegyes főpásztorunk, 
Dr. Schopper György ő mlgának szerénysége ellen, ha a pap-
növelde irányában legközelebb tanusitott kegyességét a jóté-
teményét a nyilvánoaságra hozzuk. 
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A növendékek évek óta ő misága kegyességéből ol-
vassák e becses lapokon kívül, a pozsonyi „Recht-et ésalin-
czi „Theol. Quartal-Schrift"-et ; az uj misések között éven-
líínt szokott egyes munkákat kiosztani, mi reájok nézve an-
nál nagyobb jótétemény, mert legtÖbbnyire szegény szülők-
től származván, a legjobb akarat mellett még a legszüksé-
gesebbeket sem szerezhetik meg, pedig sacerdos sine libris 
est miles sine armis, navis sine remis, avis sine pennis, coe~ 
eus sine ductore. 

De legközelebb átlapozván az intézeti könyvtár jegy-
zékét, az észlelt szükségleteken segitendő és a tudományok 
iránti szeretetet fejlesztendő saját könyvtárából 160 régibb 
s ujabb keletű hittudományi, nyelvészeti és classikai mun-
kát küldött a seminariumnak karácsonyi ajándékul. A köte-
tek száma, legnagyobbrészt csinosan bekötve, meghaladja 
a 400-at. 

Az adomány becsét emeli azon kegyes igéret, hogy jö-
vőben is gondoskodni fog s tehetségeihez képest hozzájáru-
land a könyvtár szaporításához és ez okból kikéré az előjá-
róság véleményét annak czélszerü berendezése iránt. 

Ez atyai tettekben nyilvánuló gondoskodást csak az 
tudja igazán méltányolni, ki ismeri a seminarium mostoha 
helyzetét, mely egyike lévén a legszegényebbeknek, majd-
nem semmi ingatlan vagyonnal és csekély alapitványokkal 
rendelkezvén, teljesen az oly fukaron utalványozott pár ezer-
nyi összegre van utalva, s igy alig képes még a napi szük-
ségleteket is fedezni. 

Fogadja azért ő mlga e helyütt is a legmélyebb hála 
adóját. Szegénységünk mellett is gazdagok vagyunk egy-
ben, —- a mint ezt az áldott emlékű I X . Pius is dicsérőleg 
kiemelé, — t. i. a szeretetben, melytől ösztönöztetve nem 
szününk jóléteért imádkozni ; és az uj év alkalmából is szi-
vünk mélyéből kívánjuk : Ad multos annos ! -j-

Bécs. Misiin emlékének a svajezi freiburgi lelkes ka-
tholikus franczia napilap, a ,La Liberté', igen meleg han-
gon irt Necrologgal hódolt. Minthogy a boldogult Magyar-
ország egyik nagytekintélyű káptalanának stallumát diszité, 
minthogy érdemei az egyházi hitélet és irodalom terén bok-
rosak, minthogy végre az elhunyt felséges urunk kirá-
lyunknnk egyik kedves emlékű tanitója volt, illőnek tart-
juk, hogy a .Liberté' Necrologja nálunk is szélesebb körben 
ismeretessé legyen. 

Misiin apát-kanonok, igy szól ez életrajz, saját művei-
nek szülöttje volt. Példája mutatja, mennyit tehet a bátor-
ság és munka, hogy ha magasabb elme uralkodik fölöttük, 
követve az emberi szellem legnemesebb sugalmait. Született 
1807-ben Porrentruy (Pruntrut) városban,egyszerű szülőktől, 
kiknek helyzete több volt mint csak szerény. Igen korán fel-
tűnt tanulékonysága és tudvágya. Nővérének kézi munkája 
és azon segédforrások, melyeket leczkék adása által magának 
már gyermek-korában megnyitott, tették lehetségessé, hogy 
tanulmányait folytathassa. Szülővárosában fényes sikerrel 
végezvén az alaptanulmányokat ugyanott a papnevelő inté-
zetbe lépett, melyből 1830-ban mint áldozár lépett ki és 
mint kész tanára az intézetnek, melynek nem sokára igaz-
gatójává lett. Kormányzása alatt ezen intézet virágzásnak 
indult, növendékei szaporodtak, a szellem, nevelés, tanitás 
kitűnő volt, szóval nagy remények kezdtek hozzá fűződni ; 

azonban közbe jött a juliusi forradalom, mely minden szép 
reményt letiport. Marseillaise-daliással kezdték. Az atheis-
mus és forradalom hi vei ugyanis néhány növendéket rávet-
tek, hogy e forradalmi dalt a templomban énekeljék. Hogy 
komolyabb baj nem fejlődött ki, Misiin tapintatos erélyének 
lehetett köszönni. 1835-ben zavarok törtek ki a kath. Jurá-
ban, mi a berni kormánynak várva várt alkalmul szolgált, 
hogy e kath. vidéket protestáns karhatalommal lenyűgözze. 
Semmit sem tudtak Mislinre í'ábizonyitani, de azért menni 
kellett, mert szálka volt a liberális és radicalis protestánsok 
szemében. A pruntruti Collège, távozása után, összement s 
azóta nem is tudott felemelkedni. 

Misiin számkivetésbe ment, hogy ne lássa Jura deca-
tholisatióját. Ausztriában a Bombelles családnál nevelő lett. 
Nevelői hirneve utat tört számára az uralkodó családig s ő 
Felségének és testvéreinek tanárává neveztetett ki a föld-
rajzból. Tanítványai közöl kettő császár : ő Felsége, apóst, 
királyunk és Miksa. Csalódnék, ki azt hinné, hogy Misiin 
egyszerű professor volt, kit talán csak az különböztetett 
meg, hogy tanítványai jobban szerették mint másokat. Mis-
iin több volt. A nélkül, hogy az udvari étiquette korlátait 
átlépte volna, szellemes társalgása, kedves modora, szelid 
jelleme és finom tapintata által abbé Misiin a fens, család 
meghittje s barátjává vált, kit minden kényesebb körülmény 
közt hivattak és megkérdeztek és ha valami baj érte a habs-
burgi családot, vigasztaló szavait örömest meghallgatták. 
Ezen kiváltságot, — mely a mily megtisztelő vala a prun-
truti szegény származású papra, épen oly előnyös fényt vet 
felséges uralkodó családunk azon szerencsés tapintatára, 
melylyel nevelőit megszokta válogatni, — egész haláláig 
élvezte. Igy érte őt a halál, császári királyi neveltjének 
kegyében, tiszteletében és szeretetében. (Végeköy.) 

Róma. A szent atya beszédei, melyeket a lefolyt hó 
alatt a katholikus érdekek társulatához, a római kath. höl-
gyek, a műiparosok és munkások egyletéhez s végül, Kará-
cson vigélyén, abibornoki szent collegiumhoz inzézett, egyen-
kint s együttvéve nagy fontosságú események ; nem szavak, 
hanem nagy tettek, már csak azért is, mert hangosan meg-
czáfolják az ellenséges sajtó azon okoskodását, mely szerint 
abban is nagy ellentét volna a boldogult pápa közt és közte, 
hogy ő kerüli a nyilvános beszédeket, melyeknek IX. Pius 
életében oly lényeges rész jutott. A liberális sajtó e tekin-
tetben is csalódott. XI I I . Leo épen ugy nem helyezi véka 
alá az igazságot s épen oly apostoli buzgósággal megragad 
minden alkalmat, hogy hiveit a hitben megerősítse, mint 
nagy elődje. Miként Pius, ő is, omnibus omnia factus, min-
den körülményt felhasznál, hogy a kereszténység magasztos 
eszméit hirdesse s a hitéletet ébressze. A munkásokat, iparo-
sokat és művészeket figyelmeztette, hogy az egyház mindig 
ápoló édes anyaként gondozta az ő hivatásukat és érdekei-
ket. A római hölgyek lelkes buzgólkodása a hit védelmé-
ben, a nyomor enyhítésében, a nevelés és ker. oktatás istá-
polásában, annyira megnyerte a szent atya elismerését, hogy 
őket dicsőségének nevezte. Multa mihi gloria pro vobis, igy 
szólt hozzájok, repletus sum consolatione. (II. Cor. VII, 4.) 
Az apostoli időket látja bennök visszatérni. Sz. Cecilia, Pra-
xedes, Lucina, Agnes, Pudentiana, Francisca Romana, a 
szent matrónák példáit magasztalva előttük azzal biztatá 
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őket kitartásra, liogy Jézus Krisztus vallása minden időben 
képes ily hősnőket képezni. 

Különös súlyt fektetnek itt a szent atya azon beszé-
dére, melyet a katholikus érdekek társulatához intézett, elő-
ször azért, mert a társulatban benne van a római aristocra-
tia és értelmiség virága, de főleg azért, mert ő szentsége e 
beszédében, midőn a katholikusok közti egyetértés és társu-
lás szükségességéről szólt, a következő szavakat mondta, 
melyeknek a beavatottak mélyebb értelmet tulejdonitanak : 
„ Szükséges, hogy a ti erőtök napról napra tetemesebbé válljék, 
s hogy az oly életrevalóságra emelkedjék, oly alakot és szerve-
zetet nyerjen, hogy mindnyájan mint egy ember jelenhessetek 
meg az első szózatra, az első szükségletre." Ezt nem alap nél-
kül sokan első jeladásnak veszik a katholikusok közeli ac-
tiójára a politikai téren, a mire csakugyan, 1870 óta soha 
sem volt kedvezőbb idő mint most. Az ország a forradalmi 
kormány működése alatt megrendült; mindenki érzi, hogy 
a balpárt kormánya örvénybe sodorja Olaszországot : de azt 
is tudja mindenki, hogy az u. n. mérsékelt párt nem képes a 
catastrophât feltartóztatni. Az ország tehát ösztönszerűleg a 
conservativ, katholikus elem felé fordul és csalatkozni re-
ményében nem fog. 

A Palazzo Spada-ban elhelyezett történelmi és jogi aka-
démián már megkezdődtek az előadások. Mgr Pixci a régi és 
uj jogtudományi rendszerekről tart előadásokat. Két órán át 
elveit és módszerét fejté ki. Bebizonyitá, hogy a jogtudo-
mánynak elvekre és tényekre kell fektetni a búvárkodást, 
vagyis a bölcsészeti és történeti módszert egyesítenie kell. A 
jog és törvény egymás közti viszonyát sz. Tamás tana sze-
rint fejtegette s bebizonyitá, hogy a törvényekben két elem 
van : változatlan örök elv, és a körülményekhez módosuló 
elem. Amannak alapja az örök törvény, nyilvánulása a ter-
mészeti erkölcsi törvény ; emennek kifejezése az emberi tör-
vények, melyekben semminek sem szabad lenni, a mi ellen-
keznsk a természeti erkölcsi törvénynyel, a természetjoggal, 
mely az örök, isteni törvénynek kifejezése. — Láthatni eb-
ből, mily egészséges eszméket van hivatva ezen akadémia 
terjeszteni. XI I I . Leót egykor a keresztény philosophia res-
tauratora gyanánt fogja tisztelni az utókor. 

IRODAIM. 
Az erkölcsi törvényről. Veber das Sittengesetz. Yon 

Dr. Johann B. Wirthmüller. Würzburg. 1878. Woerl Leó-
nál. 8-rét 70. 1. 

A tiszta fogalmak képezik egyik fő kellékét a rend-
szerezett tudománynak ; meghatározásuk, fejtegetésök és 
magyarázatuk helyességétől, érthetőségétől függ az illető 
tudomány érthetősége és azon tulajdonsága, hogy az az em-
beriség közjavára válhatik. Ismeretes a napjainkban uralkodó 
fogalomzavar és eszmehiány ; a fogalmak hiányát igen sok-
szor pótolja a csattanó frázis, melylyel sokan takargatják szel-
lemök ürességét. Ily fogalomzavart az erkölcstanban is tá-
masztott az egyháztól elpártolt tudomány, pedig ha valahol, 
ugy leginkább itt szükségesek a tiszta eszmék. Sokszor kell 
Ítéletet hoznia a józan észnek és tapasztalásnak, de ez lehe-
tetlen,ha az itélet alapját képező fogalom zavart vagy hiányos. 
Az „erkölcsi törvény" képezi az erkölcstan sarkpontját ; in-
nen kihat a jogi, politikai tudományokra s gyakorlati érvé-

nyesülését a társadalomban találja, vagy legalább találnia 
kellene. Fontos mindenesetre s méltó tárgya a különtanul-
mányozásnak. Ily tanulmány a fennjelzett. A scholasti-
kusok vezérelvei fonalán röviden, de világosan fejtegeti az 
erkölcsi törvényt. Fölállítja az elveket velős tárgyilagos 
mondatok alakjában ; aszentirás, szentatyák, scholastikusok» 
különösen sz. Tamás szavaival bebizonyítja, anélkül, hogy 
minden oldalról s kimeritőleg tárgyalná. Es ez elég is ; az 
igazságszerető olvasó, ha egyszer tiszta és helyes fogalmat 
alkotott magának az erkölcsi törvényről, egy kis utánolva-
sás és tanulmányozás által, könnyen kibővitheti ebbeli is-
mereteit. 

Az erkölcsi törvény fogalma következőleg képződik s 
halad fokozatosan. Alapját képezi a rend ; ez az ut, mely a 
czélhoz vezet. A mindenség rendje az ut, mely a világot czél-
jához vezeti; minthogy azonban a világon erkölcsi és anyagi 
tények vannak, a rend is kétféle : anyagi és erkölcsi. A 
mennyiben a rend az emberi természeten alapszik, természe-
tinek ; mennyiben pedig az Isten szabad természetében gyö-
kerezik és az emberi természet képességét felülmúlja, ter-
mészetfölöttinek mondatik. A teremtmények által megtar-
tandó rendet, mely az Istenben öröktől fogva van, örök 
törvénynek nevezzük ; ebből származik minden egyéb tör-
vény ; ez az a miről már a pogány mondá : „Hanc video sa-
pientissimorum fuisse sententiam, legem neque hominum 
ingeniis excogitatam, neque scitum aliquod populorum, sed 
aeternum quiddam, quod universum mundum regeret impe-
randi prohibendique sapientia." (Cic. de leg. lib. II. L. de 
repet. libr. I II . ) (Vége köv.) 

- f A I . T. Akadémia könyvkiadó hivatalától „a ma-
gyar helyesírás egyöntetűsége érdekében" felkérettünk la-
punk olvasóinak ,mennél hathatósabban ajánlani' „A magyar 
helyesírás elvei és szabályai. Ujabban átvizsgálva kiadta a 
M. Tud. Akadémia. Budapest, 1879." czimü füzetet, mely-
ben nyelvünk helyesírási szabályai az akadémia által „több 
évre terjedő lelkiismeretes tanácskozás ós vitatás után" el-
fogadott alakban közöltetnek vezérfonalul az iró közön-
ség számára. — A t . akadémiai könyvkiadó hivatal ké-
rését ezennel szivesen teljesítjük, azért, mert ez úttal mind 
az Akadémiát, mind az i. t. könyvkiadó bizottságot oly 
téren látjuk működni, melynek művelése a nemzeti nyelv 
művelésére alakult tudós társaságnak legelső feladata, és 
mert nincs e hazában senki, ki, természeti sajátságainál fogva 
oly szép nyelvünket, mint műnyelvet is, szépnek és szabá-
lyozottnak látni még a helyesírásban is ne óhajtaná. Vajha 
mindig ily hálás téren működnék Akadémiák s különösen 
a t. könyvkiadó bizottság, s a Nisardok és Lewesek, Blunt-
schlik és Gneistok, kit pedánssága miatt már otthon is ki-
nevetnek, és mások pártszellemü könyvének lefordításánál 
magasabb szinvonalon álló foglalkozást találna magának ! — 
A fenn errlitett füzetet még egyszer ajánljuk t. olvasó kö-
zönségünk figyelmébe. Ara csak 10 kr. 

V E G Y E S E K . 
— Formulare, mely szerint az olasz püspököknek az 

exequaturt kérniök kell : „Minthogy én N. N. a szent szék 
által az x-i consistoriumban n.—i püspökké praeconisáltat-
tam, ő felsége a király kormányához fordulok az iránt, hogy 
ő felségének ezen kinevezés sanctióját (sanzione) s az exequa-
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tur megadását előterjeszteni szíveskedjék." Igy tett a nápo-
lyi érsek s utána a többi püspökök. 

— A XVI. Gergely pápa által creált bibornokok kö-
zöl már csak hárman vannak életben ; a negyedik, Asquini 
bibornok, 1844. jan. 22-e óta, decz. 22-én halt el. Szül. 1802. 
aug. 14-én Udinében. 

— Épen ugy mint IX. Pius alatt, Victor Manóért a 4 
bazilikában nem lesz szabad misézni ; a többi templomban 
való misézésre a pápai helynök ismét külön engedélyt adott. 

— Romában mint eseményt hirdették a lapok, hogy 
egy nap, vagyis 24 óra alatt, a rendőrség semmi gyilkosság-
ról nem értesült. Jellemző! Másnap annál terjedelmesebb 
volt a bün-statistika. 

— A franczia kath. egyetemek statistikája. A jogi karo-
kon 1875/6, 76/7, 77/8. iskolai években volt: Angersben 
192,316,468; Lilleben 191,239,209; Lyonban 244,448,424; 
Parisban 504,761,1041; Toulouseban —,—,208; összesen: 
1131,1746,2350 joghallgató. Az orvosi és gyógyszerészi kar-
ban Lilieben —,21,359. A Faculté des science-on : Angers-
ben—,—,16, Lilieben —,7,18; Lyonban —,—,8; Paris-
ban 6,32,28 ; összesen : 6,39,70. A Faculté des lettres-en 
Angersben —,24,16 ; Lilieben —,33,48 ; Lyonban —,—,88 ; 
Parisban 36,41,37 ; összesen : 36,98,189. Az egyetemi hall-
gatók összes száma az idézett években volt : Angersben 
192,340,500; Lilieben 191,300,634 ; Lyonban 244,448,520; 
Parisban 546,834,1106; Toulouseban —,—,208; összesen: 
1173,1922,2968. Az első három év alatt tehát a kath. egye-
temeknek összesen 6063 hallgatójuk volt. Az első évben a 
kath. egyetemek hallgatóinak száma ugy viszonylott az 
állami egyetemek hallgatóinak számához, mint 1 : 15 ; az 
utolsó isk. évben már mint 1: 6-50. E gyors emelkedés mu-
tatja, mennyire szükségesek voltak ez egyetemek s mily bi-
zalommal viseltetnek irántok a kath. szülők. 

y 
— Szent Ágoston utódjává, a hippói s a vele egyesített 

constantinei székre, Lavigerie algiri érsek decz. 15-én msgr 
Dusserre Agostot szentelte fel. 

— Az olasz kath. ifjúság egylete vízkereszt napjára 
római zarándoklatot rendez Acquaderni lovag vezetése alatt. 

— Az Academia Tiberina decz. 13-án ünnepélyes köz-
ülést rendezett P. Secchi emlékezetére. A dicsbeszéden kí-
vül több alkalmi költemény és levél olvastatott fel, többi 
közt Cantii Caesar levele, melyben Secchiről igy nyilatko-
zik: „Ki előtt az egek minden csodáikat tel tárták, az tér-
denállva szokta vala imádkozni a breviáriumot." 

Kegyeletes adakozás. 
A veszprémi egyházmegyéből : Berki József, csurgói 

esperes plébános 5 ft, 3 db ez. húszas; Jakab Károly, csicsói 
esperes-plebános 1 db arany ; Fejérváry József 5 frt ; Tuza 
Károly 10 db ez. f r t ; Nagy József 5 f r t ; Jánosi Ágoston 3 
frt ; Relier Pál 1 db arany ; Körmendy József 1 frt ; Végh Sán-
dor 1 db ez. f r t ; Zánkay Gyula 2 db ez. f r t ; liédey Gyula 
1 db ez. 2 f r t ; Rozsos István 1 db ez. frt. Összeg: 19 frt, 2 
db arany, 16 ez. frt és 3 db ez. húszas. 

A szerkesztő postája. 
Sincerusnak. Az egyik szeliditve beválik; a másikrauem kedvező, 

a hangulat. — Rozsnyó. Bokros teendői daczára tudtam, hogy menni fog. 
Alenne ez mindenütt, csak akarni kellene. — Innsbruck. Ezután is jár 
Becses ajánlatának teljesitését kérem. 

gUJT- Az expeditióban könnyen előfordulható zavarok el-
kerülése végett, tisztelettel kérjük azon i. t. olvasóinkat, kik 
az előfizetést még meg nem újították, hogy ez iránt mennél 
előbb intézkedjenek ; mert a lapot a 3. számon túl csakis 
azoknak fogjuk küldhetni, kiknek becses akaratáról érte-
sültünk. Szerk. 

F e l h í v á s e l ő f i z e t é s r e . 
IS'incs helyén a sok szó ott, hol magától érthető tettre van szükség. A mit mondhatnánk, annak közvetlen czél-

ját az i. t. olvasó közönség e sorok cziméből már tudja. 
A jReliyio'-nàk neve maga egy nagy programm ; 38 éves múltja s eddigi működése pedig, — igénytelenségünk 

szerkesztése alatt is talán szabad hinnünk, — elég világosan szóló commentár e programmhoz. Ehhez tehát nincs mit 
hozzáadnunk, nincs mit tovább szólnunk. Ha van, a mit ezen a közönségesnél ünnepélyesebb alkalommal kötelességünknek 
tartunk kifejezni, az mindenek előtt imádatos hála Isten iránt, ki több tekintetben nehéz körülmények közt nem hagyott 
el ; azután pedig a legforróbb köszönet mindazoknak, kik szerény igyekezetünket, tiszta ügyszeretetből, önzetlenül, szere-
tett anyánk a kath. egyház jól felfogott érdekében, akár becses dolgozataik és leveleik, akár a lap olvasó körének terjesz-
tése által előmozdítani, vagy bennünket akár csak elismerésükkel is támogatni szívesek voltak. Minél inkább általánosabb 
s erősebb szokássá válik a gomba módra szaporodó irodalmi termékek olvasása ; minél számosabb s gyakorlottabb toll 
működik a hit, vallás, egyház, a kereszténység magasztos eszméi ellen, vagy legalább azoknak öntudatlan elhomályositá-
sára, —és igy, természetesen, szeretett hazánknak is nagy kárára s veszedelmére : — annál élénkebbé kell válni azon 
testületben, mely mindenkor az értelmiség élén haladt, igen, a kath. papság keblében annál élénkebbé kell válni azon 
érzelemnek, hogy írni s az eszmék tisztázásában, a keresztény elvek védelmében bármiképen közreműködni, kötelesség 
s az apostolságnak, de egyszersmind a hazafiság gyakorlásának, egy igen korszerű neme. 

Minthogy lapunknak közérdekűségét csak is az ily testvéries lelkes közreműködés biztosítja minden irányban : 
azon reménynyel indulunk a közelgő újév által reánk rovandó, még az isteni gondviselés imádandó titkaiban rejlő munka 
elé, hogy a kiknek elismerését és becses közreműködését birni eddig szerencsések voltunk, azok, — tudva azt, hogy egy 
oly lapját a magyarországi katholicismusnak, milyen a ,Religio', mely összes magyar időszaki sajtónknak Nestora, fenn-
tartani s a fokozodó igényekkel versenyt emelten átadni az utókornak, nem egyedül, vagyis jobban mondva, nem egy • 
szerűen az időszerinti szerkesztőnek magán-ügye, hanem édes mindnyájunk közös szent érdeke, — becses figyelmüket és 
ügyszeretetüket ezután sem fogják e laptól megvonni, sőt kegyesek lesznek megtenni, mit a szerkesztő egymaga, etsi tra-
diderit corpus, és ha láng-betűkkel irja is tele a lapot, meg nem tehet, — kegyesek lesznek a lapnak olvasó-körét terjesz-
teni s annak uj előfizetőket szerezni. Ott, hol a főt. egyházmegyei hatóság kegyesen megengedni méltóztatott, hogy a 
»Religio1, mint más az egyház érdekében kiadott lapok, az egyház pénztárából is megrendeltethessék, szeretettel kérjük 
i. t. paptársainkat, hogy e kedvezményt a folyton élénkebb felkarolásban részesülő plébániai könyvtárak érdekében is, 
igénybe venni szíveskedjenek. 

E l ő f i z e t é s i m ó d o z a t o k -
Előfizetési dij egész évre 10 ft, félévre 5 ft. o. é. Előfizethetni minden kir. postahivatalnál ; a szerkesztőnél, Budapest, József-utcza 

17., vagy Kocsi Sándor nyomdai irodájában, Budapest, Muzeum-kürut 10. sz. Legczélszerübb a posta-utalványokat használni. Ezeknek szelvényreé 
kérjük a nevet, a lakkelyet s az utolsó postát világosan kiirni, vagy e helyett egy ez évi czimszalagot felragasztani. 

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

Nyomatott Budapesten, 187$. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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K A T H . E G Y H Á Z I S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T . 
/ levélben, intézendök. 

ÍÍW nXÔ  HARMINCZNYOLCZADIK ÉVFOLYAM. 

Budapesten, január 4. 2. I. Félév, 1879. 

TARTALOM : Isteni gondviselés intézi az emberek, nemzetek, országok és birodalmak sorsát. — Az egyház és állam 
közti viszony tisztán természeti szempontból. — Sz. Jeromos levele Heliodorhoz. — Egyházi tudósítások: Budapest. ,Quid 
faciamu8 nos?' Budapest. Egy lap a ,holt kéz' történetéből. Bécs. Misiin emléke. Róma. A szent Collegium tisztelgése. A 

szent atya beszéde. — Irodalom : Az erkölcsi törvényről. — Vegyesek. 

* J 
Vjfejeiíi gondviselés 

intézi az emberek, nemzetek, országok és birodalmak 
soíSát. 

(Folytatás.) 

Az isteni gondviselés közvetlen közreműködésének 
tagadását inind az erkölcsi, mind az anyagi világban, 
Albertus Magnus eretnek tannak bélyegezte.1) Eret-
nekség, mert ellenkezik, a mint láttuk, a sz. irás és 
hagyomány tanitásával. — De épen oly nagy tévely 
a józan ész ellen. A közvetlen gondviselés mint is-
teni közreműködés, csak akkor volna kétségbe von-
ható, ha be lehetne bizonyítani, hogy vagy Istennek 
akár tudása, akár hatalma, nem terjed ki a világban 
észlelhető minden működésre, vagy pedig, hogy a 
teremtmények ily közvetlen isteni közreműködésre 
nem szorulnak, mint Durandus2) s előtte, sz. Ágos-
tonnak idézett szavai szerint, már mások állitották. 
Isten mindentudó- és mindenható volta az alterna-
tiva első részét világosan kizárja. A Mindentudó 
mindent tud, a Mindenható, minthogy actus purus , 
mindent, a mi történik, vagy maga tesz, vagy a 
maga módja szerint mással teszi, — levén a min-
denható, TtccvTOTTQtxTíuQ szónak, Istenre alkalmazva, je-
lentése nem az, hogy Istenben mindenre tehetség 
van, mert benne semmi tehetség sincs, hanem csupa 
actualitás, hanem az a jelentése, hogy Isten min-
den, tehát a lények cselekvései fölött is tényleges, 
cselekvő hatalommal bir. Hogy pedig a teremtett 
lények működésökben Isten közvetlen közreműkö-
désére rászorulnak, az kitűnik mind Istennek, mint 
a teremtményeknek szemléletéből. Isten tiszta, min-
dent átható cselekvés (actus purus) : tehát áthatja , 

és pedig mint actus purus, a teremtmények műkö-
dését. A teremtmények természetében csak a ké-
pesség van megadva a cselekvésre, nem maga a 
cselekvés; maguktól nem mozdulhatnak cselekvés-
re : szükséges tehát, hogy Isten, a tiszta cselek-
vés, inditsa meg őket a cselekvésre, mert min-
den cselekvés előtt erre nézve csak képességgel bir-
nak a teremtmények, sunt tantum in potentia. Sz. 
Bonaventura igy fejezi ki ezen igazságot: „Omnis 
potentia creata, quantum est de se, defectiva est, 
r.ec est pure activa ; ergo quantumcunque faciat 
modicam operationem, necesse habet adiuvari ab ea 
potentia, quae est actus purus. '13) 

Az isteni gondviselés tehát nem egyéb, mint iste-
ni működés a világnak s a benne foglalt lényeknek 
együtt s egyenkint czélra vezetésére. Anthropomor-
phismus szerint, vagyis az emberről vett hasonlat-
ban szólva Istenről, gondviselése vagy az ő értel-
me — bölcsesége — vagy akarata — mindenható-
sága — szempontjából fogható fel. Az előbbi szem-
pontból fogta fel Boetius, midőn a gondviselést igy 
határozta meg : „Ipsa divina ratio in summo omnium 
principio constituta, quae cuncta disponit."4) A má-
sodik szempontból Nemesius a következő definitiót 
adta ró la : vDei voluntas, per quam omnia, quae 
fiunt, apte gubernantur.U 5) Világos, hogy, mivel 
Isten a legegyszerűbb cselekvés (actus purus), reá 
nézve mindegy : akár Boëtiussal az isteni, mindent 
előre látó és rendező értelmet, akár Neinesiussal a 
mindent átható isteni akaratot nevezzük gondvise-
lésnek. Ennélfogva a fölött is feleslegesnek látszik 
vitatkozni, vájjon Istennek bölcseségében-e vagy 
pedig mindenható akaratában rejlik inkább az iste-

') „Alia opinio (nempe aliqaem actum non esse a Deo) 
fere cessit ab aula et a modernig reputatur haeretica." In 
1. 2. Sent. D. 35. a. 5. 

2) In 1. 2. D. I. q. 5. 

•) In 1. 2. Sent. D. 37. a. 1. q. 1. resol. 
4) De Consol. 1. 4. pros. 6. 
5) De natura hominis, c. 43. 
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ni gondviselésnek alapja? Mind a kettőben gyöke-
rezik az isteni gondviselés; minek végső oka az, 
hogy isten értelme vagyis bölcsesége valamint aka-
rata és mindenhatósága maga az Isten. Dei ratio et 
sapientia est ipse Deus, Dei voluntas et omnipoten-
tia est idem ipse Deus. 

Már az eddigiekből kitűnik, hogy az isteni 
gondviselés, a mennyiben az összes mindenséget 
felöleli, általános-, a mennyiben a mindenséget ké-
pező lények rendjeire vagy egyedeire külön-külön 
vonatkozik, részleges vagy egyedi. Amazt, az általá-
nosat, még könnyen megengedik a deisták ; de az 
utóbbi ellen minden erejökből tiltakoznak. Egyik, 
plausibilisnek tartott érvök az, hogy oly mindenek 
fölött kimagasló hatalmas lényhez a föld porával fog-
lalkozni s legutolsó féreghez is leereszkedni nem illő. 
Mindenki láthatja, hogy ez csalfa érv; csak kápráz-
tató látszat, nem való igazság. Ha nem volt illetlen 
az isteni felséghez a föld porát s a megszámlálhatlan 
piczi férgek millióit teremteni : hogyan volna hozzá 
méltatlan foglalkozás mindezeknek gondját is vi-
selni ? „Quis operator, úgymond sz. Ambrus, negli-
gat operis sui curam? Quis deserat et destituât, 
quod ipse condendum putavi t? Si iniuria est re-
gere, non est maior iniuria fecisse ? cum aliquid non 
fecisse nulla iniustitia sit, non curare quod feceris, 
summa inclementia."6) „Nulla igitur, lxogy caes. 
Özsébbel zárjuk be, mundi particula Dei Providen-
tiam efi'ugit."7) 

Különös vonatkozása van az isteni gondvise-
lésnek az eszes lényekre azért, mert valamint az 
eszes lények képezik a teremtés koronáját, ugy, 
szintén ők azok, kikben a mindenség végczélját, Is-
ten megismerését, szeretetét és dicsöitését eléri. 
„Omnia subiecisti sub pedibus eius ?'-'8) Mindene 
földön alá van rendelve az embernek; minden, a mi 
nem szellemi lény, eszköz az emberre nézve végczélja 
elérésére : az isteni gondviselés tehát mindent, a mi 
e földön történik s e földre vonatkozik, az emberért 
teszi s az o javára intézi. Az emberi szellem mintegy 
szeme és szive a földnek s a bennünket környező 
anyagi világnak. Miként a szem camera obscurájá-
ban minden visszatükröződik, minden lá tha tó ,ami-
ről fénysugár esik bele: épen ugy az emberi szel-
lem titkában az egész anyagi világon átragyogó 
isteni bölcseség képe látható ; s valamint az emberi 
sziv központja az emberi test életének : épen ugy az 

~ 6) De offic. 1. 1. c. 13. 
7) De praep. evang. 1. 12. c. 28. 
8) Psalm. 8; 8. 

emberi szellem is központja s mintegy temploma az 
anyagi világnak ; ide gyűl össze, itt emelkedik ön-
tudatos dicsőitéssé, a miről az anyagvilág öntudat-
lanul tanúskodik s a miről, irva van : „Coeli enar-
rant glóriám Dei et opera manuum eius annuntiat 
firmamentum."9) 

Minthogy Isten kettős czélt tiizött ki a szellemi 
lények, névszerint az ember elé: azt, melyet a te-
remtésben nyert képességével képes elérni, vagyis a 
természeti czélt (finis naturalis) és azt, melyre túl-
áradó szeretetéből hivta meg az emberi nemet s 
melyre természeti erejénél fogva az ember képte-
len, vagyis a természetfölötti czélt (finis super na-
turalis), melyről irva vagyon : ..Oculus non vidit, 
nec auris audivit, nec in cor hominis ascendit, quae 
praeparavit Deus, qui diligunt iliumCí : azért az einbe-
rinemetczéljára vezérlő isteni gondviselés is kétféle, 
természeti és természetfölötti. Az ember czélja t. i. a 
legfőbb tökély. Ezzel nem születik az ember, erre 
folytonos törekvés által igyekszik jutni . Demiben 
áll a legfőbb tökély? Mi az? Nem egyéb, mint a leg-
főbb jó. A mennyiben eszes lények vagyunk, leg-
főbb javunk a legfőbb igazság, maga az igazság 
forrása, Isten ; a mennyiben vágyó tehetséggel és 
szabad akarattal vagyunk felruházva, legfőbb ja-
vunk mi lehet más, mint a legfőbb jó, a jó ősforrása, 
szintén maga az Isten? Igy tehát az ember törekvé-
seinek legfőbb czélja, szóval legfőbb tökélyünk, maga 
Isten, a mennyiben öt, a legfőbb igazságot megis-
merjük s mint legfőbb jót szeretjük. Minderre az 
ember elég képességet nyert a teremtésben. 

Hanem Istent nem csak ugy lehet megismerni 
és szeretni, mint azt az ember e földön, veleszüle-
tett képességeinél fogva teheti. Magasabb ismeret is 
lehetséges. — Istent, természet szerint, semmiféle 
teremtmény sem látja közvetlenül. „Deum nemo vidit 
unquain,sed necvidere potest."10) Ismeretünk Isten-
ről, mig lelkünk ez anyagi világban a test porhü-
velyébe van öltöztetve, közvetett. Látjuk ugyan Istent, 
de nem sziliről szinre, hanem csak „per speculum in 
aenigmate",") látjuk mintegy nyomdokait, melye-
ket bölcsesége és mindenhatósága a világban maga 
után hagy; látjuk öt, nem a maga valóságában, ha-
nem az emberi szellemre rálehelt képében. Termé-
szetes, hogy már ezen ismeret is elégséges arra, hogy 
a kit igy mindenekfölötti igazságnak és jóságnak 
ismerünk, azt mint olyat, velünk született, termé-

9) Psalm. 18 ; 2. 
«) Joan. 1 ; 18. 
») I. Cor. 13; 12. 
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szeti képességeinkkel mindenek fölött szerethetjük 
is. De az is világos, hogy mind ama természeti isten-
ismerés, mind eme szintén természeti istenszeret 
nem a legtökéletesebb istenismeret és istenszeretet. 
Mert valamint sokkal tökéletesebbnek kell monda-
nunk azon ismeretet, melyet valakiről szinröl-szinre 
látásból meritünk, annál, melyre csak képének vagy 
plane csak nyomainak szemlélete által j u tunk : ugy 
mindenesetre tökéletesebb istenismeret lesz az, mely 
Istennek szinröl-szinre látásában áll, annál, mely 
csak az ö képének és nyomainak, szóval, teremtmé-
nyeinek, müveinek szemléletéből származik. Ennél-
fogva legfőbb tökély ugyan az emberre nézve, már 
itt e földön, Istent megismerni és szeretni ; de ezen 
földi legfőbb tökély nem absolute, nem mindenek-
fölötti legfőbb tökély, mert nála magasabb rendű 
legfőbb tökély az, mely Istennek szinröl szinrevaló 
látásában s a vele való közvetlen egyesülésből szár-
mázó szeretetében áll. Ezen igazságban gyökerezik 
a keresztény kinyilatkoztatásnak tana a természet-
fölötti isteni gondviselésről. 

Isten ugyanis túláradó szeretetből az emberi-
nemet az angyalokkal együtt meghivta az istenis-
meret és szeret, vagyis a legfőbb tökély, a boldog-
ság azon fokára, melyre a teremtésben nyert tehet-
ségeink elégtelenek. Meghivott bennünket az ő szin-
röl-szinre való látására, meghivott bennünket az 
iránta való szeretetnek absolute legfelsőbb fokára, 
meghivott bennünket szóval a boldogság azon fo-
kára, melyen ö maga élvezi a boldogságot. Meghi-
ván bennünket minderre, ez által mindezt czélunk-
kul tűzte ki. És ez a mi természetfölötti czélunk, 
melyet a maga teljes voltában csak a síron túl érünk 
el. Minthogy pedig ezen, a természeti rend fölött 
magasan kiemelkedő czél elérésére velünk született 
képességeink elégtelenek, Isten a megszentelő ma-
laszt által maga emel föl bennünket a természetfö-
lötti rendbe s lelkünk természeti tehetségeit szintén 
fölemeli s mintegy megtoldja természetfölötti ké-
pesítésekkel, t. i. a megszentelő malaszthoz járuló 
különféle, erényi és cselekvő kegyelmekkel (gratiis 
habitualibus et actualibus.) Az emberiség elé Isten 
által, a természeti czélon felül, kitűzött eme termé-
szetfölötti czélra való isteni vezetése az emberi nem-
nek, — ez a természetfölötti isteni gondviselés. 
Nem egyéb ez, mint az isteni kegyelemnek oecono-
miája, kiosztása, „Isten országának0 ' mintegy ház-
tartása, vagy ha szabad igy szólni, mintegy maga-
sabb rendű világpolitikája Istennek idők és kor-

szakok, egyesek és nemzetek, országok és birodal-
mak szerint. 

De hát az a kérdés, létezik-e csakugyan nem-
csak egyesekre, hanem egész népekre, országokra és 
birodalmakra nézve specialis, külön-külön isteni 
intézkedés, vagy ha tetszik, végzet? Igen, lehet-e 
mondani : ez vagy az a nép gondviselésszerű hiva-
tással, rendeltetéssel bir ? . . . És ha igen : — miért, 
hogyan ? (Folyt, köv.) 

Az egyház és állam közti viszony 
tisztán természeti szempontból. 

(Folytatás.) 

Ha azonban a legújabb bölcsészek azt állítják, hogy a 
„vallás mindenütt csak az emberi szellemnek a bűn, a rosz el-
leni küzdeméből származik," vagy ha a vallásban nem mást 
látnak, mint eszközt a nép ideális nevelésére : ugy evvel azt 
bizonyítják,hogy phantasiálni igenis,dephilosophálni nem ké-
pesek. A fölött, hogy mi a vallás, és minőnek kell lenni, az 
emberiség józanabb része állandóan és határozottan ugy nyi-
latkozott, mint mi. Mig igaz marad, hogy mi emberek va-
gyunk, és nem többé kevésbbé művelt és átidomított majmok, 
igaz marad az is, hogy vallással birunk és a vallás gyakor-
latában van az egyedüli eszköz örök rendeltetésünk elérhe-
tésére. Az egyház-képzésre legszükségesebb és legelsőbb 
elem, a vallás, tehát a természeti állapotban is megvan. 

Azonban, mig magunkat pusztán csak embereknek te-
kintjük, kiknek vallásuk van és azt gyakorolják, tulajdon-
képen még semmi egyházra sem gondolunk, még pedig oly 
kevéssé, amint nem képzelünk azonnal tudós társaságot, mert 
tudjuk, hogy sok ember foglalkozik tudományos kérdéssel. 
Az egyház fogalmához még más is kivántatik. A vallás kül-
sőleg és nyilvánosan, meghatározott törvények és szabályok 
szerint, meghatározott elülj árok vezetése alatt ismerendő 
meg és gyakorlandó. Honnan az a kérdés támad, meg van-e 
az ember természetében a szükségesség a külső és nyilvános 
isteni tisztelet valamint a vallási elüljárók iránt ? E kérdések 
igenlésére a legalaposabb okok ösztönöznek. 

Semmi kétség sincsen az iránt, hogy az ember vallási 
kötelességeit nem végezheti szivének csendes bensejében 
egyedül, csak benső, láthatatlan tények által. Az ember nem 
tisztán csak szellem, hanem test és lélekből áll és igy termé-
szeténél fogva arra van utalva, hogy azt ami lelkében törté-
nik, külsőleg is nyilvánítsa, a láthatatlan bensőt, külsőleg, 
láthatólag is felmutassa. Amint tehát egészen természetelle-
nes lenne, ha valaki örömét és fájdalmát, félelmét és remé-
nyét, haragját és szeretetét, szóval mindazon benső indulato-
kat, melyekre lelke képes, hermetice ugy akarná elzárni, 
hogy azok külsőleg észrevehetők ne legyenek : hasonlóképen 
az emberi természet erőszakos elnyomása lenne, ha valaki 
vallási kötelmeit oly módon akarná teljesíteni, hogy csak 
saját énje lenne annak tanuja. Ily természetellenes tény 
egyúttal azonban igazságtalanság lenne Isten iránt is. Tény 
ugyanis, hogy az ember benső cselekedetei sokszorosan nyer-
nek erő, tökély, kitartás és állandóságban, ha a testben is 
működnek, ha testet és vért öltenek magokra. Nem volna 

2* 
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tehát az igazságtalan Isten ellen, aki megelégednék a benső 
istenitisztelettel és igy a vallásos ténykedést, melyre Isten-
nek joga van, megröviditené ? Vigasztalhatná-e magát avval, 
hogy vallási kötelmeit hiven teljesítette, ha Urának Istené-
nek, lényének úgyszólván csak egyik, habár nemesebb részé-
vel akarna szolgálni ? 

Ne feledjük el továbbá, hogy az ember természeténél 
fogva társas lény, ki csakis a másokkal való társaságban fej-
lődik ki, aki a legkülönfélébb módon idegen segélyre vau 
utalva és másoknak is legjobb tudata és tehetsége szerint 
tanácscsal és segélylyel tartozik szolgálni, aki végre mások-
kal nyilvános és közös czélokat béke és egyességben előmoz-
dítani köteles. Igy tekintve az embert, szabad-e neki a val-
lás külső megvallása és gyakorlatáról lemondani? 

Végül képzelhető-e az embernek rendezett társadalmi 
együttléte nyilvánosan elismert és nyilvánosan gyakorolt 
vallás nélkül? Épen oly kevéssé mint a négyszegű kör. Bi-
zonyos jogok és kötelmek, hűség és vallás, az esküszentsé-
gének stb. elismerése nélkül, rendezett társadalom nem létez-
hetik. Vagy miként hihetnék valamely embernek kereske-
delmi szerződéseiben stb, ha nem tudom, hogy ő hisz-e Is-
tenben vagy sem, vájjon hallgat-e lelkiismeretének szavára, 
vagy sem, stb. Minő szolga, vagy munkás határozná el ma-
gát, hogy ügyességét oly ur előnyére fordítsa, kitől talán 
tartania kellene, hogy az megengedettnek vélné, a majd 
munkára képtelen szolgával ugy bánni, mint oly állattal, 
mely hasznavehetetlen lett ? Hogy pedig e kölcsönös szük-
séges bizalom, ez elismerése és gyakorlása a különböző de 
legnagyobb fontosságú kötelmeknek az emberek közt egye-
dül csak a vallás külső és nyilvános gyakorlata által jön 
létre és tartható fenn, ez kézzelfogható igazság. Amily bizo-
nyos tehát, hogy az ember teste és lelkével tartozik Istennek 
szolgálni, amily bizonyos, hogy köteleztetik a társadalmi 
rend fenntartása végett a magáét megtenni : épen oly bizo-
nyos az is, hogy köteles a vallást nyiltan beismerni külsőleg 
gyakorolni. 

A mondottak már természetszerűleg oda vezetnek, 
hogy az egyház-képzéshez szükségelt utolsó elemet, t. i. egy 
látható, vezető, szervező tekintélyét elfogadjuk. Ily fon-
tos ügy ugyanis, mint minő a vallás, nem tévesztheti el az 
embereket annak közös gyakorlatára és lehető legnagyobb 
támogatására egyesíteni. Ugyanazon benső, természetes 
nyomás, mely az embereket készteti, hogy erejöket tisztán 
anyagi javak megszerzésére egyesítsék és e czélra magokat 
bizonyos elüljáró által vezettessék, még nagyobb intensitás-
sal ösztönzi őket, hogy a vallást, melynek gyakorlása vagy 
elhanyagolásától egyesek, ugy mint mindnyájok, ideiglenes 
ugy mint örök jóléte, vagy szerencsétlensége függ, szintén 
egyesült erővel ápolják. Mivel tehát szabad lények állandó 
egyesülete bizonyos meghatározott czél elérésére lehetetlen 
külső tekintély nélkül, ez nem mást jelent, mint, hogy az 
emberek vallásos társulatot alapítva, annak elüljárói és ve-
zetői, a közös szükséges czél elérése végett, gondoskodnak 
a rendezett és méltó istenitisztelet megtartásáról, a tanitó és 
nevelő intézetek megalapításáról, a vallás szolgáinak nevelé-
séről stb. vagyis, a tisztán természeti állapotban is bírnának 
az emberek egyházzal, vallási egylettel, annak meghatá-

rozott czéljával, — meghatározott eszközökkelés látható te-
kintélylyel.1) 

De minő lenne ily állapotban az egyház és államnak 
természetszerűleg kölcsönös viszonya egymáshoz ? Ez a má-
sodik kérdés, melyet megfejtés végett magunk elé kitűztünk. 

(Folytatás köv.) 

Sz. Jeromos levele Heliodorlioz.*) 
I. Viszontszerettől lángoló szived tanuja volt a forró 

ragaszkodásnak és igyekezetnek, melyet kifejtettem, hogy a 
pusztában együtt maradjunk. Hogy pedig minő panaszok, 
— minő keserv és zokogás közt foglalkozom veled, ki már 
távozál, e soraim is tanúsítják, melyek — mint látod — köny-
nyektől áztatvák. Te azonban mint makranezos gyermek 
kérésemre csak himezél-hámozál ; úgyannyira, hogy megle-
petésemben azt sem tudám mitévő legyek. Tán lelkembe kel-
lett volna fojtanom érzelmemet? . . . Igen ám! De ami szi-
vemen feküdt némán palástolni nem bírám. Vagy tán még 
hevesebben esedezhettem volna? . . . De hisz részedről zárt 
fülekkel találkozám, minthogy irántad való szeretetemet 
nem viszonzád hasonló mérvben. Az egyet, amit nem viszon-
zott szeretetem még tehet, ime megteszem : felkereslek a tá-
volban, miután nem birtalak visszatartani közelemben. Mint-
hogy pedig magad is fölkértél reá, midőn elválánk, hogy 
amint a pusztába megérkeztem, írásban intézzek hozzád 
meghívást, s én azt megígértem : ime teljesítem. Siess hát ! 
— Ne jussanak eszedbe rég! sanyaruságaink. Elhagyatotta-
kat kedvel a magány. De még előbbi vándorlásunk keserű-
ségei se rettentsenek. Krisztus híve levén higyj szavainak 
is. „Keressétek először Isten országát és az ö igazságát: és 
ezek mind hozzá adatnak nektek(Máté 6, 33.) Minek sze-
reznél tüszőt, minek botot? . . . Elég gazdag az, aki Krisz-
tussal szegény. 

II. De hova jutottam ? Már megint oly balga vagyok, 
hogy esedezem? Félre a könyörgésekkel, félre a mézes be-
szédekkel. A megsértett szeretetnek haragudnia kell. Nem 
hajtottál rám, midőn kértelek ; tán hajtani fogsz, midőn dor-
gállak. — Mit keressz otthon elpuhult katona?! Hol ott a 
sáncz? Hol az árok? Hol a tábor rideg sátraival? Hallod? 
Mennyből a harsona hangzik ; nézd, vezéred, ki egykoron 
el fogja pusztitani a világot, felhőkkel vértezve lép elő: ki-
rályi szájából két élü kard villog, mely leaprít mindent amit 
talál : — és te majd szobából jősz a csatatérre, sötétből lépsz 
ki a napvilágra ? — A köntöshöz szokott test nem birja a 
súlyos pánczélt, A kalappal födött homlok irtózik a sisak-

') Suarez de legibus 1. 4. c. 2. n 3. Natura hominis per se requi-
rit veram Dei cognitionem intra ordinem naturae, ut in eodem ordine 
suam perf 'ctionem et beatitudinem naturalem obtinere possit, cui cogui-
tioni aocedere debet cultus Deo debitus, ne incidat in reprehensionem 
Pauli: „qui cum cognovissent Deum, non sicut Deum glorificaverunt." 
Ergo respublica humana etiam in natura pura spectata, indigeret unione 
et conformitate in huiusmodi cognitione et cultu veri Dei, ergo indigeret 
etiam potestate, quae illam gubernaret in ordine ad hune finem . . . . 
ergo haec potestas ex ipsa ratione naturali convenit hominibus, non mi-
nus quam politica. 

*) A győri papnevelde ir. egylete által pályadijazott műfordítás. 
Közöljük hasonló patristikai munkálatokra való buzdításul. A szent 
atyáknak classicus forma és a kereszténység magasztos eszméiből alko-
tott tartalom által kitűnő műveiben a világirodalom oly termékekkel 
gazdagodott, melyek a maguk nemében egészen sajátságosak, s az 
alak és tartalom egyiránti tisztasága miatt kiválóan alkalmasak keresz-
tény műízlés fejlesztésére Növendékeink hármas haszonnal forgathatjuk 
a szent atyák műveit. Tanulnak tözsgyökeres latint, izlést, s utánozhat-
lan egyszerűséggel előadott fenséges hitet és szent erkölcsöket. Szerk. 
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tói. A henyélés puhitotta kezet felszúrja a kardmarkolat. 
Halljad csak királyod parancsát: „Aki nincs velem, ellenem 
vagyon, és aki nem gyűjt velem, szétszór. (Luk. 11, 23.) Em-
lékezzél vissza hitujonczságodnak azon napjára, melyen a 
keresztségben Krisztussal eltemettetél és a szentség sza-o o 
Taira fogadtad, hogy az ő neve ezentúl drágább lesz előtted, 
mint atyád és anyád. Lám az ellenség ki akarja ölni szived-
ből Krisztust. Lám amit ajándékul kaptál a jövendő harczra, 
az ellentábor feni rá fogát. — Csüngjön bár nyakadon kis-
ded unokád, mutassa bár anyád zilált hajjal és meghasoga-
tott ruhákkal emlőit, melyeket szoptál, feküdjék bár a kü-
szöbön atyád : lépj keresztül atyádon is, és száraz szemek-
kel siess a kereszt zászlója alá. Ilyen esetben csak egy módja 
Tan a kegyeletnek — a kegyetlenség.**) (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, január 3. ,Quid faciamus nos?' Ez czime, 

mint általánosan ismeretes, az Arnim-féle legújabb röp-
iratnak, mely a porosz egyház-politikai viszonyokkal, neve-
zetesen az úgynevezett kulturkampffal foglalkozik. A poli-
tikai szerepléstől megfosztott hirhedt gróf, ugy látszik, röp-
iratok gyártásával akarja önmagát rehabilitálni és alkal-
massá tenni azon időpontra, midőn Bismarck herczeg már 
hasznavehetetlen lesz, egyúttal pedig egyház-politikai böl-
cseségének fitogtatásával, a mostani kulturharcz birálgatá-o ~ ' O 
sával a hatalmas kanczellárt akarja lehetetlenné tenni azon 
legfelsőbb körökben, hol, felteszszük, kezdetbeu sem örvend-
tek a kulturharcznak, most pedig a szerzett igen-igen fájdal-
mas tapasztalatok után, nagyon örvendenének annak be-
szüntetésén. 

Nekünk valamint a múltban, ugy a jelenben sincsen 
épen semmi közösségünk az Aruim-fele egyház-politikával, 
legfelebb talán némi megelégedéssel szemléljük, miként 
marczangolja egymást az egyház két nagy és engesztelhetet-
len ellensége. Az egyház sem Bismarck, sem Arnim el-
veivel nem egyezkedhetik ; az utóbbival épen oly kevéssé 
férne össze az egyház tekintélye, békéje, mint az előbbivel. 
Az előbbi megtámadta az egyház isteni szervezetét, megtá-
madta az egyházban a pápát ; ez utóbbi nem akar tudni a pá-
páról semmit sem ; egyik sem akarja az egyházat egészen ugy 
tekinteni a mint van, hanem amint ő gondolja, és igy mind-
kettő félreismervén az egyházat, lehetetlen bármelyiktől 
is, mig igy gondolkoznak a mint gondolkoznak az egyház 
felől, biztos békét, az egyház tekintélyének elismerését re-
ményleni. 

Ez okból mellőzzük mi Arnim felfogásának fejtegeté-
sét, melyet legújabb röpiratában előadott a kulturharcz fe-
lől, de nem tagadhatjuk más részt, hogy röpiratának ,czime' 
elég anyagot nyújt a gondolkodásra államférfiainknak és 
mindazoknak, kik befolyással bírnak az államok sorsának 
intézésére. ,Quid faciamus nos' ? E kérdés bármily kizárólag 
vonatkozzék is a porosz kulturharcz férfiaira, lehetetlen 
mégis, hogy azt épen a jelen viszonyok közt fel ne tegye 
önmagának minden államférfiú? Az utóbbi évtized alatt 
ugyanis úgyannyira összezilálta a diplomatia a viszonyokat, 
úgyannyira összezavarta az egyházi, vallási kérdéseket a 

**) Azt akarja a szent atya mondani, hogy fájdalom nélkül nincs 
elválás a világtól. 

tisztán politikai kérdésekkel, úgyannyira eltekintett a tisz-
tán politikai kérdések elintézésében is a keresztény felfogás-
tól a nemzetközi jogra vonatkozólag, úgyannyira a rationa-
lismus szempontjából kiindulva, ennek mérvvesszejét al-
kalmazta a természetfeletti természetű kérdésekre is, hogy 
eljutva most már a ziláltság tetőpontjára, e nagy kérdés 
megfejtése áll előtte : quid faciamus nos ? Hogyan menekül-
jünk a zűrzavarból ? 

Oh e kérdésben egy rendkívüli nagy vád fekszik, mert 
feltárja a bűnök egész lánczolatát, mely a legújabb időben a 
liberalismus zászlaja alatt elkövettetett. Az emberiség fel-
adata a folytonos haladás a tökéletesedésben és korunkat 
tényleg a ,haladás korszakának' szokták nevezni: mikép tör-
ténhetik tehát, hogy Arnim feltett kérdése oly elodázhatat-
lanul tolul államférfíaink elé? Mikép történhetik tehát, hogy 
eljutva egy ponthoz a modern haladás útjában, megdöb-
benve kell e kérdés felett elmélkedni, quid faciamus nos, 
hogy a zátonyt, melyre jutottunk, kikerüljük? Haladás-e 
az, midőn egy megtett roppant utat visszafelé kell meg-
futni? Haladás-e az, midőn minden erőt, a végerő kifejtésé-
vel kell használni, hogy az előidézett események vészes 
következményei végkifejlődésökben megakadályoztassanak? 
Haladás-e az, midőn évek, évtizedek után következetesen 
végrehajtott intézkedéseket meg kell semmisíteni, mert azok 
végromlással fenyegetnek ? Haladás-e az, midőn a tudomá-
nyosság színe alatt kegyelt és már vészes hatásukat bebizo-
nyított tantéteket el kell tiltani? Haladás-e az, midőn a nép 
hitéből és erkölcséből ki van vetkőztetve ? Mennyi idő-,meny-
nyi erő-veszteség, mennyi erkölcsi kór a ,haladás korszaká-
ban' ? Mennyit lehetett volna eszközölni ennyi erő, ennyi 
idő felhasználásával a valódi haladás érdekében, ha mindez 
a katholicismus által hirdetett örök elvek szerint alkalmaz-
tatott volna? Mennyi bűnt nem jeleznének most e szavak, 
mily vádtól menekülnének meg most diplomatáink, mely e 
szavakban foglaltatik : quid faciamus nos ? 

Igen e szavak : quid faciamus nos, zajos morajjal 
zugnak diplomatáink fülében és mi tartunk tőle, hogy ők, 
kik szerzői az általános zavarnak, kik szerzői a bűnözönnek, 
mely az emberiséget végpusztulással fenyegeti, ők, kik e za-
varban élnek, nehezen találják meg a helyes feleletet a fel-
tett kérdésre, a zaj miatt, mely őket körülveszi, nehezen 
hallják meg az intő szózatot, mely liozzájok intéztetik, ho-
lott minden felelet attól függ, helyes, vagy helytelen-e a fel-
tett kérdésre adott felelet ? Ervényesittetik-e a gyakorlatban 
a helyes felelet ? Ettől függ, helyes, vagy helytelen-e a feltett 
kérdésre adott felelet. Nincsen nagyobb óhajtásunk,mint hogy 
feltevésünkben csalatkozzunk,hogy t. i. minden reményünk el-
lenére is, vagy önmagok találják meg a helyes választ, vagy 
legalább tanulékonyán fogadják az intő szózatokat, mert az 
bizonyos, hogy az eddig követett ut catastrophára vezet. 
Válasz pedig a feltett kérdésre csak egyetlenegy v an, és pedig 
ez : hogy minden késedelem és habozás nélkül fogadják el, 
mint azt már számtalanszor ajánlottuk, a keresztény elveket. 
Ez alapból kiindulva a jelenben uralkodó zavaros helyzetnek 
véget vethetnek. Nevezetesen ott, hol netalán jelenleg is tisz-
teletben tartatik az egyház függetlensége, érvényesíttetik a 
kereszténység elve az uralkodásban be- és kifelé, e ragaszko-
dás legyen még szilárdabb ; ott pedig, hol az egyház füg-
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getlensége, befolyása s a keresztény elv feláldoztatott a libe-
ralismusnak, hol a keresztény szellem száműzetett az isko-
lából, a szószékről, a kormányzási termekből : mindezek 
állittassanak ismét helyre : akkor tapasztalni fogják diplo-
matáink, hogy a kérdés félelmetessége elenyészik, sőt bizto-
sithatjuk őket, hogy e kérdést ily félelmetes alakban soha 
sem kell többé önmagoknak feltenniök. Igen, ez a mi vála-
szunk a feltett kérdésre, és bárcsak meghallanák és követ-
nék mindazok, a kiket illet. 

Budapest. Egy lap a ,holt kéz' történetéből. A szó hall-
gatni fog és csak a tényeket fogjuk beszéltetni. Összeállít-
juk azon nagylelkű adakozásokat, melyek a holt kéz részé-
ről legújabban történtek s melyeknek hire most járja be az 
országot. Oly tetemes összeget képeznek ezek, hogy össze-
gezésök megérdemli a külön munkát. — O eminentiája főm. 
Simor János hg primás ur kegyes adományai ezek : az esz-
tergomi szegényeknek 300, egy szegény családnak 300 ft, a 
budapesti apáczák intézeteinek karácsonfára 250 ft, a po-
zsonyi oltáregyletnek 100 ft, a pozsonyi betegápoló apá-
czáknak 200 ft, a múcsonyi leégett templomra 100 ft, a ke-
lenyei templomra 120 ft, a csabdi híveknek kápolna helyre-
állítására 200 ft, az esztergomi nőzárdai intézeteknek számos 
karácsoni ajándék, a komáromi apáczák tanintézetének 1200 
forint. — O eminentiája a lefolyt év alatt jótékony czélokra 
több mint 80,000 ftot áldozott. — Főt. Samassa József egri 
érsek ő exclja a Bük Zsigmondné, szül. Sebe Terézia asz-
szony által iskolai czélokra adományzott házat 31,000 ftnyi 
költséggel leány-iskolává alakittatta át, azt taneszközökkel 
gazdagon felszerelte, s paulai sz. Vincze leányainak ellátá-
sára, kikre az intézet vezetését bizta, alapitványul 35,000 
ftot t :tt le. — Főt. Fogarasy Mihály erdélyi püspök ő exclja 
Gyergyó-Szent-Miklóson 3000 fton egy róm. kath. menhá-
zat épittetett szegény elaggottak részére s alapitványul 
8400 ftot tett le. Ugyanott a leánynövelde részére 4000 fton 
egy négy kerekű malmot állított, melynek fenntartására ősi 
vagyonából földeket s ezen felül réteket is adott. Ugyanő a 
károlyfehérvári bölcsészeti tanfolyam könyvtára számára 
170 db válogatott művet ajándékozott 340 kötet és 170 fü-
zetben. — Főt. dr. Schlauch Lörincz szatmári püspök ő mga 
a karácsonyi ünnepek alkalmából a szatmári szegényeknek 
100 ftot, az ottani jótékony-nőegyletnek szintén 100 ftot kül-
dött. •— Főt. dr. Dulánszky Nándor pécsi püspök ur ő mgának 
legújabb adományait lapunk mult évi utolsó száma közölte 
729 ft összegig. — Főt. dr. Schopper György rozsnyói püs-
pök ur ő mga jótékony működésének egy csekély részét f. 
évi 1. számunk jelezte. — Főt. Rónay Jáczint cz. püspök ur 
az uj év alkalmából a pozsonyi szegények részére az ottani 
jótékony-egyleteknek 320 ftot küldött Ez csak egy lap. 

Bécs. Misiin emlékének. (Vége.) Tanári működése óta 
abbé Misiin élete nagyobb körökre kihatott. Oly sok oldalú 
tevékenységet fejtett ki, hogy azt rövid életrajzi adatokba 
összefoglalni lehetetlen. — Az 1848-i forradalom a főher-
czegi nevelő előtt uj működési tért nyitott. Elhagyta Bé-
cset és Szent-földre zarándokolt. Akkor már magyaror-
szági apát volt. Később nagyváradi kanonok lett, a monar-
chia egyik legelőkelőbb káptalanában. Felséges tanitványa 
egy stallummal fejezte ki iránta háláját ott, hol Hohenlohe 
a thaumaturgus előzte meg őt. 

Misiin ,Lieux Saints' (szent helyek) czimü művének l-ő 
kiadásában leirta Ausztria-Magyarország helyzetét, mely-
ben e monarchia volt, midőn ő a Szent-földre indult. A nép-
forrongások leirása után, élethű képekben, az ős Keletet lát • 
juk magunk előtt feltárulva. Olvasni kell azt az érdekes el-
beszélést, melyben a libanoni maronitáknál töltött napjait 
leirja. A mit a Szent-földről irt, az kétségkívül a legjobb e 
nemű irodalmi termékek közé tartozik, melyek valaha az 
irás mesterei kezéből, Jeromos ideje óta, Chateaubriand, La-
martin s a legujabbakig napvilágot láttak. E monumentális 
könyvet, mely által neve az egész egyházban tiszteltté lett s 
mely rövid idő alatt több fordításban is megjelent,Misiin Por-
rentruybe ment megirni. Régóta senki sem tudott oly érde-
ket kelteni a szent helyek iránt, mint Misiin apát. Mond-
hatni, hogy az ő könyvének megjelenése újra felvillanyozta 
a katholikusok tiszteletét és érdeklődését az emberinem mes-
váltásának színhelye iránt. A szent-földi zarándokiások azóta 
mintegy ujjá születtek s ki tudná megmondani, mily befo-
lyással volt Misiin apát az apostoli fejedelem szent-földi za-
rándoklására ? ! 

Mielőtt a Szentföldre elindult, Mária Lujza császárné 
és parmai herczgnő könyvtárnokává neveztetett ki. I. Napo-
leon özvegyének végső lehelletét is ő fogta fel. Akkor azt 
beszélték, hogy Misiin szentföldi utazása a herczegnő foga-
dalma következtében történt ; de ez egészen alaptalan, mert 
ezen ut, mely által a jeles praelatus oly hiressé lett az egy-
házban, tisztán az ő eszméje. 

Midőn 1865-ben a brabanti herczeg, a belga korona 
örököse, osztrák főherczegnőt vett el, az uj házasok Misiin 
vezetése alatt szintén keleti utazást tettek. A ,Saints Lieux' 
szerzője 17 év után ismét szemlélhette azon helyeket, melyekre 
Krisztus óta annyi elme gondolt, melyekért annyi kebel lel-
kesül. Imént idézett művének második kiadása (Paris Le-
coffre 1867) ezen utóbbi utat is felhasználja. Harmadik ki-
adása, tetemes bővítésekkel, három kötetben, 1876-ban jelent 
meg. Ez Misiin mesteri, de mondhatni remek-műve is. Egyéb 
irodalmi terméket tőle nem birunk, kivéve néhány röpiratot 
és más apróbb füzetet különféle tárgyról. Többnyire Bécs-
ben nyomattak. Köztük említésre méltó a Jeruzsálemről 
szóló beszéd-cyclus 1842-ből, melyben már meglátszottak 
nyomai, hogy lelke régóta foglalkozott a szentföldi út-
tal. Misiin ,Livre d'heures' czimü imakönyvet is adott ki, 
fényesen illustrálva a bécsi császári könyvtár kéziratainak 
miniatur-diszletei után. E diszmű azonban csak igen kevés 
példányban nyomatott. 

Bécsben, hol mgr Misiin kitiinő helyet foglalt el, tényle-
ges részt vett az egyház védelmében fáradozó működésekben. 
Minden más fölött azonban a szent helyek ügye bírt azon ki-
váltsággal, hogy buzgóságának főtárgya legyen. El nem 
mulasztott egy alkalmat sem felhasználni, ha arról volt szó, 
hogy a keresztény kath. világot figyelmeztesse a szentföld 
szentélyei fenntartásának kötelességére. A görög-muszka 
szakadárság minden ujabb ragadozásának hírére, a kegye-
letes praelatus mindig megkonditá a vészharangot s jelzé 
azon veszélyt, mely az európai hitközönyös, sőt hitetlen tár-
sadalmat, mind inkább fokozódva, fenyegeti. Emlékszünk 
azon mély meghatottságra, melyet az 1868-i malinesi con-
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gressuson a szenthelyek kérdésének előadása által a világ-
hírű zarándok keltett. 

Misiin a vatikani zsinatban is meghivatott részt venni. 
Neki tehát szintén van része 19. század e legnagyobb művé-
ben. Ha újra megnyílt volna a zsinat, kedves tárgyát s élete 
feladatát, a szenthelyek kérdését, ott bizonyára szőnyegre 
hozta volna. De Isten érdemeit megelégelte s magához hivta, 
midőn emberileg még sokáig birhatni hittük őt. Látszott 
ugyan, hogy jóléte néhány év óta hanyatlott és pedig kü-
lönösen azon levertség miatt, melyet a jurai események 
okoztak. A hazájában dühöngő egyházüldözés bántá és elke-
serité. Szerencséje és távolléte nem fojtá el benne a hazasze-
retetet. Részt vett minden bajainkban. Mily büszke volt 
honfitársaira, és hányszor nem küldött lelkesítő szózatot 
főbbjeinkhez ! Nyilt tiltakozása a berni üldözés erőszakosko-
dásai ellen, felhívása az ausztriai katholikusokhoz a jurai 
papság segélyezésére, az egész világ előtt ismeretesek. E ne-
mes aggastyán felszólalásai bajaink történetének legszebb 
lapjai közé tartoznak. Mint ostorcsapások ott fognak veres-
leni az üldözők homlokán, s a legkésőbbi utókor is osztozni 
fog a ,szentföldi zarándok' a fölötti indignatiójában, hogy 
mig az irgalmas nővéreket Keleten még a hitetlenek is csak-
nem imádják, addig itt Porrentruyban 1848-ban brutális 
erővel hajtották őket ki, hol a szegényeknek 03 árváknak ál-
dozták fel magokat. 

Misiin praelatus mindig szeretett volna szülőföldjén 
meghalni. Azt hisszük, szándékát ki is vitte volna, ha közbe 
nem jő az üldözés. De igy nem jöhetett. A jurai egyház 
szomorú helyzete, szentélyeinek megszentségtelenitése, idő 
előtt megölte volna. Porrentruy 1836 ban díszpolgárává vá-
lasztotta őt. A nemeslelkü egyháznagy bőven meghálálta a 
rokonszenv és elismerés e jelét azon fényes név által melyet 
a város kebeléből kiemelt. Halála hírére, minthogy a plé-
bániai templom el van véve, az itteni orsolyák-templo-
mába sietett a város disze, élén a városi tanácscsal, gyász-is-
tenitiszteletre. 

Misiin életrajzát, minden részlettel, mely hozzá fűző-
dik, egy benső barátja fogja megirni. Szerzőnek még mindig 
ifjúi élénksége remélni engedi, hogy e mű méltó lesz az 
életrajzok Írásába már begyakorolt tollához. 

Misiin praelatus nagy keresztese volt a Szent-sir rend-
jének, lovagja a parmai sz. Gergely-, a belga Lipót-, a portu-
galli sz. Jakab-rendnek, nagy lovagja III . Károly rendjének, 
a görög Megváltó-rendnek s a toscanai érdemrendnek stb. E 
sok kitüntetés fényesen bizonyitja, mily általános becsülés 
<ís tisztelet tárgya volt. 

Emlékén áldás lebeg. Istennél az égben is közbenjáró 
lesz hőn szeretett szülőföldje érdekében. 

Róma. A sz. Collegium tisztelgése. A szent atija beszéde. 
A karácsonyi ünnepek alkalmából di Pietro Kamill bibor-
nok, a sz. Collegium dékánja, következő beszéddel üdvözölte 
a szent atyát : 

„Szentséges Atyánk ! 
E szent székhez, e trónhoz alázattal járul ma Szent-

séged senatusa, a bibornokok Collegiuma : örömmel él az 
alkalommal, melyet Krisztus születése napjának üunepe 
nyújt, hogy kifejezze üdvkivánatait, amelyeknek teljesülé-

sével, ha ugyan nem is lehet e pillanatban kecsegtetni ma-
gunkat, mindazáltal él bennünk a remény a jobb jövő iránt. 

Szomorú napokat élünk s bármerre forditsuk tekinte-
tünket, látjük, hogy a katliolika egyházra szomorú napok 
járnak. Ámde az egyház sokkal veszélyesebb időkre emlé-
kezik vissza s már megszokta, hogy ne essék kétségbe a vi-
harban, akármily féktelenül dühöngjön az. 

Fogadja Szentséged kegyesen üdvkivánatinkat, me-
lyeknek mindnyájan s együttesen kifejezést adunk. S ha a 
sötétség mind sürübb lesz, akkor emlékezzék meg Szentsé-
ged, honnan származik a világosság, amint a próféta mondja : 
Error abiit, servabis paeem, quia in Te speravimus. 

Adja reánk, szentséges atya, apostoli áldását, mely 
erősítsen minket, midőn segélyére akarunk lenni abban, 
hogy az emberi társadalom szentséged tekintélyének s tév-
mentességének alapján helyreállíttassák és békében lássa 
valósulni azt, ami megjövendőltetett s valósult Jézus szü-
letése által, a ki visszavezette a vakokat, „coecos in viam, 
quam ignorabant, et semitas, quas nesciebantés átváltoztatá 
a sötétséget, „tenebras in lucem et prava in directa.u 

Pápa ő szentsége az üdvözletre következőleg válaszolt: 
„Örvendező lélekkel s kiváló jó indulattal viszonozzuk 

az üdvkivánatokat, melyeket ön, Bibornok Ur, a szent Col-
legium nevében Jézus Krisztus születésének ezen szerencsés 
fordulója alkalmából hozzánk intézett ; és köszönettel fogad-
ván a hódolat és szeretet érzelmei, melyeket ön mindnyájuk 
nevében tolmácsolt, Mi is sietünk kifejezést adni őszinte ki-
vánatainknak a szent Collegium iránt, melyeket az ő java s 
a közjó tekintetében táplálunk. 

Valóban azon szent titok, melynek emlékét az egyház e 
napokban az egész világon s annyi pompával ünnepeli, oly 
természetű, hogy lelkünknek vigaszt s erőt nyújt. Mert a 
hit ékesszóló szava hangosan szól a hivők szivéhez és emié-
kökbe idézi, hogy Isten egyszülött Fia, felfoghatatlan kö-
nyörületességből földre szállott alá azon magasztos külde-
téssel, hogy helyreállítsa a világot, megmentvén a romlott-
ság mélyéből, hová lesülyedt, és uj életrehiván azt; és e vi-
lágjavitó nagy művét dicsőséges születése napján kezdé meg, 
s befejezéséhez vezeté csodálatos, bölcs, szelid s egyúttal 
erélyes élete által. 

És ennek okáért mindig az ő szelleme sugalmazza és 
kormányozza az Általa alapított egyházat, hogy folytassa a 
világon az O szent küldetését ; ennélfogva valahányszor a 
lefolyt évszázadok alatt a társadalom önhibája miatt nemes 
méltóságából, melyre Krisztus emelé, visszaesett a sárba s 
nyomorúságba, mindannyiszor a Megváltó emberfölötti eré-
je által az egyház mentette meg azt. 

A jelen kor is, melyben élünk, valóban a legszomo-
rúbb kor, mely bajaiból nem fog kigázolni másképen, mint 
ugy, ha visszatér Krisztushoz és ismét megbai-átkozik az O 
egyházával. Azért a felfuvalkodottság s függetlenség szel-
leme ellen, mely jelenleg izgatja a társadalmat s minden 
rendet fölforgat, nincs hathatósabb orvosság, mint az alá-
zatos alárendeltség és a tanulékony keresztény engedelmesség. 
A földi javak s élvezetek utáni fékvesztett vágy ellen, mely 
bő forrása a romlottságnak, nincs üdvösebb gyógyszer a 
mérséklet, az önmegtagadás, az önfeláldozás szelleménél, mely 
Krisztus követői első kötelességeinek egyike. 
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Egyedül ezen hamisítatlan keresztény szellem az, mely 
áthatva az emberi társadalmat, képes megóvni az igaz bé-
két, azon békét, melyet az angyalok hirdettek Krisztus szü-
letésekor s melyet ön, Bibornok Ur, üdvkivánataiban nekünk 
kilátásba helyezett. Ez igaz béke csak a renden alapulhat 
s nem lehet azt feltalálni a rendetlen embernél, a kinek esze 
nincs teljesen alája vetve Istennek ós érzékei teljesen eszé-
nek ; nem lehet azt feltalálni oly társadalomban, hol a te-
kintély s a törvények nem egyeznek meg a jog s igazság 
örök és változatlan elveivel, melyeknek őre s letéteményese 
az egyház. 

Teljes tudatában annak, hogy Isten jóvoltából a nem-
zetek kigyógyithatók, és hogy az isteni bölcseség gyakran 
titkos és ismeretlen s látszólag ellenkező utakon jut el leg-
magasabb czéljaihoz, nem kételkedünk abban, hogy az egy-
ház áldásos tevékenységének ismét béke hagyatván (pacifi-
cata) megújítva lesz a föld, és hogy a végveszély, melynek 
szélére juttatták, még csodálatosabbá fogja tenni a megmen-
tést és dicsteljesebbé az egyház diadalát. 

Törekedjünk munkálkodásunkkal az óhajtott pillana-
tot közelebb hozni : s ez okból a legbuzgóbb óhajokat s leg-
hőbb imákat rebegjük ; és óhajainkat, valamint imáinkat 
tegyük le e napokban a Megváltó bölcsőjéhez. 

Addig pedig atyai jó indulatunk zálogául, szivünk 
mélyéből adjuk önre, Bibornok Ur, és az egész szent Colle-
giumra, apostoli áldásunkat ; legyen ezen áldás mindnyá-
jokra nézve a szent örvendezés, az igaz béke, a jelen s jövő 
boldogság forrása. 

Benedictio Dei etc. 

IRODALOM. 
Az erkölcsi törvényről. (Yége.) Az örök erkölcsi tör-

vényből ered a természeti erkölcsi törvény, melyet Isten az 
eszes lényekbe ültetett és azokba szükségkép beleoltott, hogy 
azt tegyék mi a természet rendjével megegyez. Ez, sz. Ágos-
tonnak észtörvénye, melyről sz. Tamás mondja: „participatio 
legis aeternae in rationali creatura." A természeti törvény 
egyszersmind alapja minden egyéb tételes törvénynek ; igy a 
természetfölöttinek, mely Istennek mint a kegyelem szerzőjé-
nek, szabad akaratából folyó és az embert természetfölötti 
czéljához vezető törvény. A természetfölötti vagy tételes 
isteni törvény (lex positiva divina) nem szükséges ugy mint 
a természeti törvény, hogy az embert emberré tegye, hanem 
igenis azért, hogy a természetfölötti rendben czélját elérje. 
A mint a természetfölötti isteni kinyilatkoztatás, ugy az 
abban foglalt isteni törvény is, a természetfölötti végczél 
szempontjából szükséges. A kinyilatkoztatott isteni törvény 
nem egyszerre, hanem fokozatosan adatott az emberinem-
nek. Valahányszor valamely fontos fordulat állott be Is-
ten földi országában, Isten akaratát tételes törvény alakjá-
ban jelentette ki, és igy nyilvánított isteni akaratnak össz-
letét ó- és újszövetségi törvényre osztjuk fel ; ez, amahoz 
ugy viszonylik, mint tökéletes az ugyanazon fajú tökéle-
tenhez. 

A tételes törvény továbbá emberi (lex positiva hu-
mana), ha a természeti és tételes isteni törvényből levezetve 
valamely társadalom elüljárójától a közjó előmozdítására az 
alattvalóknak adatik. Főkelléke, hogy összhangzásban legyen 
az isteni törvénynyel ; ugy tűnjék fel, mint az isteni törvény-
ben foglalt elveknek meghatározása, kifolyása, gyakorlati 
alkalmazása. Alá kell rendelve lennie az isteni törvénynek 
s nem szabad vele ellenkezésbe jönnie ; épen ugy mint az em-
ber alá van rendelve Istennek. Ha az emberi törvény az 
egyház természetfölötti kormányzói joghatóságának kifo-
lyása : egyházinak ; ha pedig azt az állam vezetői természeti 
joghatóságok erejénél fogva hozzák : világinak mondatik. 
Ezekkel összefüggőleg szól még szerző a törvény anyaga, 
alanya, kihirdetése, elfogadása és egyéb különös határozmá-
nyairól. Az előadás világos, rövid, a fogalmak meghatáro-
zásában túl nem terjeszkedő ; nem is volt más czélja a mun-
kácskának,mint kijelölni a törvény útját, melyet a tévely sok-
féleképen elhomályosított ; eltávolítani a hamis útmutató-
kat, hogy a jó uton járók „az Ur törvényében járjanak". 
(Ps. 108.) 

II i Y a t a 1 o s. 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előter-

jesztésére, az eperjesi gör. kath. székesegyházi káptalanban : 
Soltész József éneklő-kanonoknak az olvasó-kanonokságra, 
Mihalics Mihály őrkanonoknak az éneklő-kanonokságra, 
Sztempák Ignácz iskolás-kanonoknak az őrkanonokságra és 
Bojkovics Sándor utolsó kanonoknak az iskolás-kanonok-
ságra való fokozatos előléptetését jóváhagyván, az ez által 
megüresedett utolsó kanonokságot Kotradow Mihály püs-
pöki titkár, szent széki jegyző és ülnök, és tiszteletbeli ka-
nonoknak adományozom. 

Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előter-
jesztésére, Csurgovics' András munkácsi gör. kath. egyház-
megyei áldozár, kiérdemült gymnasiumi tanár és szentszéki 
ülnököt, valamint Jámbor Antal munkácsi gör. kath. egy-
házmegyei áldozár, theologiai tanár és szentszéki ülnököt, 
továbbá Homicskó Miklós munkácsi gör. kath. egyházme-
gyei áldozár, gymnasiumi tanár, egyházmegyei tanfelügyelő 
és szentszéki ülnököt, végre Vályi János munkácsi gör. kath. 
egyházmegyei áldozár, hittudor, theologiai tanár és szent-
széki ülnököt : a munkácsi gör. kath. székesegyház tisztelet-
beli kanonokaivá díjmentesen kinevezem. 

Gödöllőn, 1878. évi decz. hó 14-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

V E G Y E S E K . 
— Bajorországban még teljes virágzásban van a jo-

sephinismus. Nem szabad még tüsszenteni sem az állam en-
gedélye nélkül. Igy p. e napokban a müncheni kath. politi-
kai casinónak folyamodni kellett engedélyért, hogy a szent 
atya segélyérc hírlapi felszólítások által gyűjthessen. 

Az expeditióban könnyen előfordulható zavarok el-
kerülése végett, tisztelettel kérjük azon i. t. olvasóinkat, kik 
az előfizetést még meg nem újították, hogy ez iránt mennél 
előbb intézkedjenek ; mert a lapot a 3. számon túl csakis 
azoknak fogjuk küldhetni, kiknek becses akaratáról érte-
sültünk. Szerk. 

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

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi vándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM : Isteni gondviselés intézi az emberek, nemzetek, országok és birodalmak sorsát. — Az egyház és állam 
közti viszony tisztán természeti szempontból. — Sz. Jeromos levele Heliodorhoz. — Egyházi tudósítások : Budapest. A li-
berálisok félelme. Róma. A szent atya levele Melchers kölni érsekhez. — Irodalom: Ä keresztény művészet vezérkönyve. 

Vegyesek. 

Isteni gondviselés 
intézi az emberek, nemzetek, országok és birodalmak 

sorsát. 
(Folytatás.) 

Van-e az isteni gondviselésnek valami vonat-
kozása a nemzetek, országok és birodalmakra; — s 
ha igen, milyen ezen vonatkozás : pusztán a termé-
szeti isteni gondviselés utain mozog-e vagy egy-
szersmind fölemelkedik a természetfölötti gondvi-
lés hatáskörébe ? Ez a kérdés. 

Hogy isteni gondviselés intézi a nemzetek, or-
szágok és birodalmak sorsát, az épen oly világos 
igazság, mint az, hogy általában az egész világ 
Isten gondviselő befolyása alatt van. Szent Pál apos-
tolnál világosabban kimondani és egyszersmind ki-
fejteni a nemzet-testekre vonatkozó isteni gondvi-
selés működését nem lehet. 0 az ó-világ legphilo-
sophicusabb népe előtt, annak fővárosában Athen-
ben, Krisztus urunk evangéliumának hirdetését, igazi 
bölcs tapintattal , a népek feletti isteni gondvise-
lés fejtegetésével kezdte. „Deus, úgymond, qui fecit 
mundum, et omnia, quae in eo sunt non in 
manufactis templis habitat, nec manibus huma-
nis colitur indigens aliquo, cum ipse det omni-
bus vitam, et inspirationem, et omnia""1)... íme, az ál-
talános, a világgondviselés. A mi következik, abban 
a népekre vonatkozó különös isteni gondviselés 
alapja és egyszersmind működésének módja van 
feltűntetve főbb vonásaiban. Azt mondja ugyanis a 
nemzetek apostola folytatólagosan Istenről, a min-
denség Teremtőjéről : „Fecitque ex uno omne genus 
bominum inhabitare super universam faciem terrae, 
definiens statuta tempóra, et terminos habitationis 
eorum. í i 2) Ebből világosan ki tűnik: 1) hogy az egy, 
Isten által teremtett emberpárból való elszaporo-

!) Act. Ap. 17 ; 24, 25. — >) Ibid. 17 ; 26. 

dása és az egész földön való elterjedése az emberi-
nemnek az isteni gondviselés müve, (fecitque Deus) ; 
2) hogy ezen isteni gondviselés és működés az ösz-
szes emberiség s az egyes népek történetének mind 
a két szinterén, mind az időben, mind a térben, mint 
határozó tényező folyt és folyik be. (Definiens sta-
tuta tempóra et terminos.) 

Mint mondtuk, ennél világosabban rajzolni az 
isteni gondviselést, a mennyiben egész népekre vo-
natkozik, nem lehet. Ha azt akarod tudni, kihat-e 
az-az egész föld kerekségére s az egész emberinem-
re ? Sz. Pál apostol megfelel : Fecitque ex uno 
omne genus hominum inhabitare super universam fa-
ciem terrae. Ha pedig arra vagy kiváncsi, vájjon 
nem kerülte-e ki valami a népek történetében Isten 
figyelmét és működését ? Erre is határozottan kör-
vonalozott felvilágosítással szolgál a nemzetek apos-
tola, midőn azt mondja : definiens statuta tempóra 
et terminos habitationis eorum Mi az, a m i a nem-
zetek életében nem az időben és térben történik ? Váj-
jon időn és teren kivül történik-e általában valami 
a világban ? Ha tehát, sz. Pá l tanitása szerint, Isten 
a népek történetét szinterének mindegyikén megha-
tározta : történhetett-e valami a népek életében, a 
mi az isteni gondviseléssel vonatkozásban nem volna? 

Egyébiránt mind ez nem csak kinyilatkozta-
tott, keresztény tan. Ezt az emberi ész magától is 
kénytelen belátni. Láttuk fennebb, hogy nincs a 
mindenségben lény, vagy létezési mód, — nincs 
törekvés, működés és cselekvés, mely Isten hatása 
körén kivül esnék : „In ipso enim vivimus, et mo-
vemur et sumus."3) Már azt csak senki sem tagad-
hatja, hogy az emberi nemnek nemzetek és népek 
csoportozatai, országok és birodalmak alakulásai 
szerint, időben és térben való mozgalmai, fejlődései 

3) Ibid. 17; 18. 
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és hanyatlásai, nem valóságos létezési mozzanatok, 
melyeknek befolyása az egyes emberek sorsára ta-
gadhatlan s mindennap kézzelfogható. De ha a leg-
csekélyebb fűszál ; ha az ég madarai s a rét liliomai 
Isten gondviselő keze alatt fejlődnek és élnek, s ha 
ezen gondviselés kiterjed a legutolsó féregre és por-
szemre : vájjon oly nagy tüneménye a mindenség-
nek, milyen egy nép, ország és birodalom létezése, 
nem méltó tárgyul szolgál-e az isteni gondviselés-
nek ? Avagy talán Isten nem volna képes egy nem-
zet vagy birodalom sorsának szálait kezében köz-
pontositani, azt ott megtartani és intézni ? Talán 
kikerülheti valami a népek és országok életében, 
mindentudósága és mindenhatóságának figyelmét 
vagy hatáskörét? Szépen fej tegeté ezt az isteni gond-
viselésnek egyik legnagyobb védője, sz. Ágoston, mi-
dőn igy irt : „Nézzétek ezen egyetlen és mindenható 
Istent, minden test és minden lélek szerzőjét és al-
kotóját, a boldogság forrását mindazokra nézve, kik 
nem hiúságokban, hanem valódi javakban keresik a 
boldogságot; ki az embert test- és lélekből álló 
eszes állattá alkotá, és bűnbeesése után sem büntet-
lenül nem hagyá, sem irgalmától meg nem fosztá ; 
ki mind a jóknak, mind a gonoszoknak léteit adott? 
mint a köveknek ; szerves életet, mint a fáknak ; ér-
zéki életet, mint a barmoknak ; szellemi életet, mint 
az angyaloknak ; kitől származik minden szabály, 
szépség és rend ; kitől ered, a mérték, szám és súly ; 
kitől van mindaz, mi a természetben létez, akármily 
nemű vagy becsű az ; kitől nyerték az idomok mag-
vaikat, a magvak idomaikat, a magvak és idomok 
mozgásukat; ki a testnek létet, szépséget, egészsé-
get, szapora termékenységet, a tagok szabad hasz-
nálhatását és ezeknek összhangzásukban épenma-
radást adott; ki az állati léleknek emlékezést, érzé-
ket és vágyat, — az eszes léleknek pedig gondola-
tot, értelmet és akaratot adott ; ezen Istent, ki nem 
hagyá el egy teremtményét sem, nem emlitem a 
földet s az eget, nem az angyalokat s embereket, 
hanem az állatok leghitványabb- s legkisebbjének 
szervezetét, a madár tollát, a mező legkisebb virá-
gát, egy falevelet sem a nélkül, hogy alkatrészeik 
öszhangzatát és békéjét meg nem határozta volna. 
Ezek után kérdem, hihetö-e, hogy ezen Isten a föld bi-
rodalmait, uralmukat és szolgaságukat gondviselési ha-
tásköréből kizárta volna ?a4) 

Isteni gondviselés intézi tehát a nemzetek, or-
szágok és birodalmak sorsát. Ez hit- és észbeli igaz-
ság egyszersmind, melyen a valódi történet-bölcse-

4) De civitate Dei, 1. 5. c. 2. 

lem alapszik. „Mi az emberiség hivatása, igy ir Oza-
nam, honnan jön, hová i rányul? Ez uj kérdések 
megoldása végett keletkezett egy uj tüdomány, a 
történelem bölcsészete. Elve, hogy létezik gondvi-
selés az emberinem, valamint az anyagi-természet 
fölött ; czélja meghatározni a törvényeket, melyek-
nek az emberinem alá van vetve ; adatai a már meg-
történt események."5) „A történelem bölcsészete, 
mondá Laurentie, a gondviselés közreműködése az 
emberiségben." „Az fogja, úgymond Chateaubriand, 
legjobban ismerni az embereket, ki sokáig elmél-
kedett a gondviselés szándékai felett."6) — Nagyon 
csalódnék azonban, ki azt állitaná, hogy az isteni 
gondviselés működésének ilyetén hangsúlyozása az 
emberi szabadság hátrányára történik. Korántsem. 
Isten, ha szabaddá tudta teremteni az embert, e sza-
badságot meg is tudja őrizni gondviselésének csal-
hatlanul bekövetkező intézkedései mellett is. Sőt 
épen azért, mert az isteni gondviselésnek egyik 
alap-működése a teremtett lények fenntartása, épen 
azért kell mondanunk, hogy az isteni gondviselésnek 
behatása valamint az összes emberinem ugy az 
egyes nemzetek és egyének sorsára, nemcsak nem 
semmisíti meg az akarat szabadságát, szellemünk e 
magasztos kiváltságát, hanem ellenkezőleg, az isteni 
gondviselés működése az emberinemben főleg oda 
irányul, hogy az ember szabadsága minden körül-
mények közt fenntartassák, és igy az alapul szol-
gáljon az ő világbírói igazságszolgáltatásának, me-
lyet a nemzetek fölött már itt e földön teljes mér-
tékben gyakorol, az egyénekre nézve pedig annak 
teljes mértékét a sirontuli életre tar t ja fenn. Azért 
mondá oly találóan Lacordaire az emberi történe-
lem tartalmát képező eseményekről, hogy ezeknek 
„kútforrása az isteni gondviselés és emberi szabadság 
öszmüködése. "7) 

Mindebbe még könnyen bele egyeznének a 
naturalisták és deisták. Azt azonban, hogy a termé-
szeti isteni gondviselés működésén felül még ter-
mészetfölötti gondviselés is létezik, melyhez nem-
csak egyes emberek, hanem egész népek és birodal-
mak többé kevésbbé világosan, néha kézzelfoghatóan 
feltűnő viszonyban vannak, — ezt ők semmi áron 
sem akarják elismerni. Pedig ugy van. Természet-
fölötti gondviselés is működik a nemzetek felett. Mert 

5) Exposition du système religieux thibè tain-mongol-
Lásd: Annales de philosophie chrétienne T. 4. p. 373. 

6) Génie du Christianisme, 3. r. 3. k. 
7) Discours sur la loi de l'histoire. Oeuvres. T. 5. V. ö. 

Leroy, A tört. kath. bölcsészete. Ford. a pesti növ. papság 
m. e. i. isk. 1872. 2. k. 49. 1. 
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ha a deisták ezt nem is látják, (nem látják pedig, mert 
az elfogultság sötét leple födi leiköket,) — még ab-
ból nem következik, hogy nem létezik, ép ugy mint 
a hályogos szemű vaknak nincs jogában azt állí-
tani, hogy a Duna nem létezik, mert hát ö azt 
nem látja. Valóban vaknak kell annak lenni, ki ne-
münk történetében szembetűnő erős szinben, mint-
egy veres fonalként keresztül húzódó magasabb ren-
deltetését, e földi létből az örökkévalóságba ki-
emelkedő fensöbb czélját az emberiségnek nem látja ; 
ki nem látja azt, miként rendezi, csoportosítja Isten 
a nemzeteket, s miként intézi sorsukat az ezen fen-
söbb czélnak megfelelő eszme, — a megváltás esz-
méje — körül. Az emberinem eredeti boldog álla-
potának emléke, a bűnbeesés és bünöslét fájdalmas 
tudata, a jobbrafordulás, a megváltás u j reményt 
keltő eszméje, — mindez általános emberiségi tü-
nemény, észlelhető északtól délig, kelettől nyugatig 
mindenütt, az élö népeknél épen ugy mint a világ 
színpadáról már régen letűnt nemzeteknél.8) 

A ki a dolgok mélyére tud látni : az lehetetlen, 
hogy észre ne vegye azon sajátságos tüneményt, 
hogy az egész világtörténelem egy legmagasabb 
eszme körül csoportosítja mind az ó-, mind az új-
korban a nemzeteket. Minél közelebb esik valamely 
nemzet ezen eszméhez: annál erőteljesebb s feltű-
nőbb körvonalakban van felrajzolva e nemzet élete 
a történelemben ; ellenben minél távolabb esik va-
lamely ország és birodalom sorsa a megváltás esz-
méjétől, annál sűrűbb s mindinkább elsötétülő is-
meretlenségbe merül eredete, kifejlődése, virágzása, 
hanyatlása. Tekintsük az ó-kort. Kell-e magában 
véve, számát s világi történetét véve, igénytele-
nebb, csekélyebb nép, mint a zsidónép az ó-korban ? 
És mégis azon körülmény, hogy e népet a megvál-
tás eszméje hozta mintegy létre és szaporította el 
Ábrahámtól, két tekintetben oly feltűnővé teszi e 
piczi kis, obscurus nép történetét, hogy annak nincs 
pár ja az egész emberiségben. Először e népnek tör-
ténete nem vesz el a mythologia ködhomályában, 
mint minden más nemzeté. Mintegy magunk előtt 
lát juk kifejlődni egy pásztor-király családjából. 
Másodszor e népnek története, bár csak episódnak 
látszik a világtörténelemben, maga a világtörténe-
lem s a világtörténelmi ismeretnek messze fénylő 
Pharosza. Minél közelebb esett valamely ó-kori nép 
sorsa e népéhez, illetőleg azon eszméhez, melynek a 
zsidónép hivatásos hordnoka volt: annál világosabb 
s részleteiben kidomborultabb történelemmel bi-

8) Lükén, Az emberinem hagyományai, 64. 76.309.1. 

runk róla. Vegyük akármi tekintetben az ókori né-
pek történetét, kutassunk, akar meddig tetszik : az 
eredmény nem lesz más, mint a mi eddig volt, t. i. 
hogy az ókor történelmében épen azon népek viszik 
a vezérszerepet, melyeknek Dániel próféta magyará-
zata szerint9) hivatásuk vala egyrészt eszköz lenni 
Isten kezében a zsidónép fenyítésére, másrészt elő-
készületül szolgálni Isten országára, s alapul Krisz-
tus világbirodalmának. Babylonia-Assyria, Media-
Persia, Görögbirodalom, Rómaibirodalom : ime az 
a „statua una grandis' ' , melynek feje arany, melle 
ezüst, dereka és törzsöke réz, lábszárai vasból s lá-
bának részei cserépből voltak, s melyet egy hegy-
ről, nem tudni hogyan, emberi működés nélkül, „sine 
manibus", leszakadt kis kő lábainál, a római biro-
dalomnál érve, izre porra tört össze. „Tunc contrita 
sunt pariter ferrum, testa, aes, argentum, et aurum, 
et redacta quasi in favillam aestivae areae, quae ra-
pta sunt vento."10) Ha e birodalmakhoz még hozzá 
vesszük Egyptomot, melynek a megváltás eszméje 
körül szintén lymérte Isten a szerepet és pedig, hogy 
a kiválasztott népet kebelén felnevelje s később, ha-
sonlóan az imént emiitettekhez, hogy Isten kezében 
fenyitő ostora legyen, ha az rendeltetése útjáról el-
térni akart : akkor az egész ó kort felöleltük, mert 
Hindostan, China, Thibet, Mongolia, Scythia, Celti-
beria és a többi, ki tudná mi nevű ó-kori államok, 
országok és népek, oly arányban vesznek el a mese-
szerüség homályában, sőt a teljes ismeretlenség éji 
sötétében, a mily messze esnek a megváltás eszmé-
jétől s az ezen eszme köré csoportosított ó-kori pen-
tarchiába foglalt népek sorsától. Ez a világtörténe-
lemnek mindenek fölött kimagasló ténye, melyet 
csak az tagadhat, ki a sok fa miatt nem lát ja az er-
dőt, s az erdő miatt az égbe magasló hegyet. 

Nagyon messzire vezetne, ha részletekbe bo-
csátkoznánk s egyenkint bizonyítani akarnók, mi-
kép szolgált p. a hellén és római birodalom Krisz-
tus világbirodalmának alapul. Főszolgálatuk az vala, 
hogy a nyelv, szellem és birodalom egysége által, — 
egy magasabb, egy szellemibb egység, a vallási egy-
ségnek egyengessék útját, —• a nélkül, hogy világo-
san tudták volna e rendeltetésüket. A végső idők-
ben némi homályos sejtelemmel birtak e rendelte-
tésük czéljáról. Polybius jegyezte fel e sejtelmet, 
midőn igy i r t : „Napjainkban a sors mintegy egy 
oldalra hajlita mindent és kényszeritett minden dol-
got egy czélra törekedni."11) E czél, miként most 
már mindnyájan tudjuk, Az vala, kiről írva vagyon: 

9) Dan. 2; 31. sz. «) Ibid. v. 35. " ) Hist. I. 4. 
3* 
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„TkXoç vóiiov XQHSTOÇ... Finis enimlegis, Christus, ad 
iustitiam omni credenti.^12) (Végeköv.) 

Az egyház és állam közti viszony 
tisztán természeti szempontból. 

(Folytatás.) 

II . E kérdésnek megfejtésére, milyen lenne tisztán ter-
mészeti állapotban az egyház és állam közti viszony, két nézet 
törekedett önmagát érvényesíteni, de egyik sem alapszik 
igazságon. Egyik küzd az úgynevezett államegyház, a má-
sik az úgynevezett (rosszul felfogott) theokratia mellett. 

Az állam — igy nyilatkoznak az első nézet védői — 
azon egész, a mely a népéletnek minden oldalát és viszonyát 
önmagában foglalja. Mindazt, mi a nép nyilvános állapotára 
nézve jelent őséggel bir, saját hatáskörébe kell az államnak 
vonni és gondoskodása tárgyává tennie. Evvel az állam tar-
tozik a népnek, mely tőle várja minden szükségleteinek kie-
légítését, de evvel tartozik önmagának is, mert neki köteles-
sége a község minden erejét felhasználni és saját czéljaira 
irányozni; az államnak nem szabad önmagát azon veszély-
nek kitenni, hogy a népélet az ő lényeges vonatkozásaiban 
hanyagság által szükséget szenvedjen, vagy pedig államel-
lenes irányt vegyen. De ha igy áll a dolog, ugy mikép hagy-
hatná az állam önmagára a vallást és egyházat, mikép zár-
hatná ki gondoskodása köréből ily kiszámithatlan fontosságú 
művelődési tényezőt, a hatalom oly hathatós emeltyűjét és 
a népre ily befolyásos eszközt mikép bocsáthatna ki kezé-
ből ? Ha nem akarjuk, hogy az államban állam legyen és lia az 
állam a nép iránti kötelességének minden irányban meg akar 
felelni, akkor nem szabad magát vallásnélkülinek nyilatkoz-
tatni, a vallásos életet nemcsak pártfogás alá venni, hanem 
azt vezetni és uralni is kötelessége.1) 

E nyilatkozatból azonnal világos, hogy az abban elő-
adott tan szerint, nemcsak a természeti, hanem minden po-
sitiv egyház, mely netalán isteni alapítására hivatkozik és 
igy az állammal szemben önállóságot követel, már előlege-
sen tagadtatik és lehetetlenné tétetik. Mert ha az állam, ad-
dig míg létezik, minden : akkor mellette bármely intézmény-
ről szó sem lehet. A természet és kinyilatkoztatás egymás-
nak ellen nem mondhatnak De mennyire is igazak csak az 
állam azon jogai, melyeket a mi culturhőseink oly nyomaté-
kosan emlegetnek ? A legegyszerűbb válasz erre az, hogy a 
mennyiben azon állítólagos jogok a vallásra vonatkoznak, 
azok nem egyebek mint puszta képzelődés. 

Az állam jogai egyenesen az ő czélja és rendeltetésé-
hez viszonyulnak. Ha belehet bizonyítani, hogy valami nem 
tartozik az állam czéljához és rendeltetéséhez, hogy ezekben 
nem foglaltatik benn, azonnal be van az is bizonyítva, hogy 
azt az államnak nem szabad érinteni, ahhoz semmi joga sin-
csen. Már pedig semmi sem volt gyakrabban, behatóbban, a 
legkülönfélébb szempontokból megvizsgálva, mint az a kér-
dés : mi az állam czélja? Általánosan el van ismerve, hogy 
az állam feladata először alattvalóinak jogait védeni, legye-
nek azok személyiek, vagy testületiek, természetiek, vagy 
örököltek. Épen ugy el van ismerve másodszor, hogy az ál-
lam feladata az államhoz tartozók ideiglenes, anyagi jólétét 

i a) Rom. 10; 4. 
') Eduard Zeller : Staat und Kirche. J873, 

intézkedések által előmozdítani, lia azt sem egyesek, sem tes-
tületek létesíteni nem képesek. Ezt és csak egyedül ezt 
lehet biztossággal az állam jogosult czéljaként felállítani. 
Ellenben, hogy csak egy pontot említsünk, mely reánk nézve 
jelentőséggel bir, nem az állam saját ügye arról gondoskodni, 
hogy az egyes polgárok az ő tulajdonhépeni szellemi és er-
kölcsi feladatukat e földön betöltsék, hogy Istent imádják, 
tiszteljék, neki szolgáljanak és igy önmagokat az örök életre 
előkészítsék. Ez minden egyesnek, és a vallási tekintélynek s 
elüljáróságnak ügye.3) Az államnak csak azon külső, anyagi 
dolgokról, azon társadalmi rendről kell gondoskodnia, mely 
majd hasznos, majd szükséges feltétel arra nézve, hogy az 
emberek tulajdonképeni élethivatásukat akadálytalanul és 
a legnagyobb könnyűséggel teljesithessék. Ezért azok, kik 
egész határozottsággal tagadják, mintha az államnak saját 
joga volna az ifjúság nevelése, megczáfolhatatlauok. A ne-
velés egyenesen oda irányul, hogy a gyermeket tökélyé-
nek elnyerésére képesítse. De ez, minden kétségeri kivül 
csali a szülők feladata, mert Isten a gyermekeket ezeknek 
ajándékozta, vagy azoké, kik törvényes módon a szülőket 
helyettesítik.*) 

A tiszta fogalmak hiánya és igen csekély elmebeli te-
hetség mellett tanúskodik tehát a következő bizonyítási 
mód, melyet az államegyház javára oly gyakrun és annyi 
elbizakodással használni szoktak; azt mondják t. i. : ha az 
államnak kötelessége a társadalmi rendről és az állampolgá-
roknak külső anyagi jólétéről oly módon gondoskodni, hogy 
az alattvalók tulajdonképeni szellemi czéljok elérése utáni 
törekvésükben ne csak ne akadályoztassanak, hanem még po-
sitive táinogattassanak is, ugy az államnak joggal is kell 
birni, gondoskodni a nyilvános becsületesség, és a jó erköl-
csök felől. Mivel pedig vallás nélkül becsületesség és erkölcs 
nem létezik, az államnak kötelessége népének vallásos ügyeit 
kezeibe venni, szóval nemcsak az ideiglenes földi, hanem a 
szellemi ügyekben is fennkell tartani elsőbbségét. Ugyan lás-
suk, mi igaz és mi nem e lehozásban ! 

Igaz mindenek előtt, hogy az államnak joga, jobban 
mondva kötelessége mindazt megakadályozni, mi hátrá-
nyára van a becsületességnek és a tiszta erkölcsnek, mi a 
vallást aláásná ; ós igaz, hogy szigorúan őrködnie kell a fe-
lett, hogy az egész külső társadalmi élet becsületes, vallá-
sos jelleggel bírjon. De mindebből bizonyára nem követke-
zik, hogy az állam ugy mint a világi ügyekben, az egyházi 
ügyekben is egyszerűen fensőséggel bir, hogy az egyház mint 
ilyen lényegesen csak részét képezné az államnak. A kinek kö-
telessége, saját területén meg nem tűrni az istentagadókat, 
istenkáromlókat, materialistákat, phantheistákat, a bűnma-
gasztalóit, az erény gyalázóit, az még azért korántsem bir 
joggal ugyanazon területen, hogy a vallás élére álljon és az 
egyházi községet positive vezesse. A kinek kötelessége nyil-
vános ténykedéseiben ugy viselni magát, hogy a vallásos 

2) Suarez. De legibus 1. 3. c. 11 n. b. Potestas civilis non solum 
non respicit felicitatem aeternam futurae vitae ut finem ultimum pro-
prium, verum etiam nec per se intendit felicitatem spirituálém hominum 
in hac vita et consequenter nec per se potest in materia spirituali dispo-
nere aut leges ferre. 

*) Ne feledjük, hogy itt csak a természeti rendről van szó ; mert 
ha ebből a kereszténység álláspontjára kiemelkedünk : akkor a szülők 
felett is azok birnak főtanitói hatalommal, kiknek az örök Ige mondá : 
Euntes . . . docete omnes gentes. Szerte. 
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népeknek jó példával szolgáljon, az még azért nem törvé-
nyes egyliázi elüljáró. Az egyik nem foglalja magában a 
másikat ; egyik megállhat a másik nélkül. Az állam e tekin-
tetben semmiben sem különbözik a magán embertől. Amint az 
egyes ember szigorúan kötelezhető a roszat minden erejével 
megakadályozni, és egész életét vallásos elvekhez szabni, a 
nélkül, hogy bármily egyházi tekintélylyel birna : épen ugy 
kötelezhető az állam, mint egy egész, mint nyilvános erköl-
csi testület legjobb tehetsége szerint a roszat akadályozni 
és azt amit tesz a vallás elvei szerint tenni, anélkül, hogy 
a vallási ügyekben legfőbb hatósággal birna. Tagadhat-
lan, hogy a nyilvános becsületesség, a tiszta erkölcs, az ál-
lam általános vallási jellege legközelebb a leendő állam-
polgárok jó és vallásos nevelésétől függ; de azért az államé-
nak kell-e mondani az ifjúság nevelési jogát, mivel az 
ő kötelessége nem tűrni a nyilvános becstelenséget, sőt, a 
mennyire tőle függ, kötelessége a nyilvános vallásosságról 
gondoskodni? Semmi esetre! E joggal mások birnak, és csak 
akkor, ha ezek épen nem élnek vele, tehát kötelességöket 
nem teljesítik, csak akkor lép segély alakjában előtérbe az 
állam, hogy a gyermekeket jogaikhoz juttassa. (Folyt, köv.) 

Sz. Jeromos levele Heliodorhoz. 
(Folytatás.) 

I I I . Jövend, jövend egykoron idő, midőn diadalma-
san térsz vissza hazádba, midőn mint bajnok koszorúzva 
járdalsz a mennyei Jeruzsálemben. Akkoron polgárjogot 
fogsz nyerni Pállal ; akkoron szülőid számára is ugyanazon 
jogért fogsz esdeni ; sőt még értem is könyörögsz akkoron, 
ki téged a győzelemre serkentettelek. Jól ismerem a nyű-
göt, mely állítólag lekötve tart. — Nekem sincs ám kebe-
lem érczből, sem szikla-szivem. Hyrkani tigrisek sem szop-
tattak engem : — én is átestem mindezeken. Szinte látom, 
amint özvegy nővéred fon körül hízelgő karjaival, utána 
szolgáid, kikkel gyermekeskedél — esdekelnek : kire hagysz 
minket? Majd meg egykori koros dajkád és nevelőd édes 
atyád után nagyatyád — kiáltják : „várd he legalább, mig 
meghalunk és takaríts el bennünketTán még anyád is közbe-
vegyül, ránczokkal barázdált arczczal, kiszáradt emlőkkel, 
jajgatva hivatkozván egykori szoptatásodra. De hadd írják 
meg a költők is, hogy „rád nehezül a rozzant ház egész 
terhe" :*) könnyen széttépi e kötelékeket az Isten iránt való 
szeretet és a pokoltól való félelem. — De tán a szent írás 
ellenkezőt sürget, midőn parancsolja, hogy a szülőknek en-
gedelmeskedni kell ? Igen ám, de a ki jobban szereti őket 
mint Krisztust, lelkét veszti el. — Karddal kezében ront 
rám az ellen és én anyám könnyeivel foglalkozzam ? Atyám 
végett hagyjam el Krisztus táborát, ki csak annyi, hogy 
neki Krisztusért még temetéssel sem tartozom, melyet pe-
dig különben ép ő érte mindenki iránt teljesíteni kötelessé-
gem ? Urunk megbotránkozott Péterben, ki félre követé őt, 
midőn kínszenvedésére volt menendő. Pál pedig igy vála-
szolt hitsorsosaihoz, kik őt vissza akarák tartani, hogy ne 
menne Jeruzsálembe: „Mit cselekesztek, sirván és ssomorit-
ván az én szivemet? hiszen én nemcsak megkötöztetni, de meg-
halni is kész vagyok Jeruzsálemben az Ur Jézus neveért. " 
(Ap. csel. 21, 13.) A rokoni vonzalom, — eme hatalmas fal-
iörő-kos, mely a hitet ostromolja, hadd zúzódjék össze az 

') Virgil, Aeneis 32. k. 

evangelium bástyáin. Azok az én anyám és testvéreim, a kik 
teljesítik Atyánk akaratát, ki mennyben van. (Luk. 8 ; 21.) 
Ha már hisznek Krisztusban, minek állják útját annak, a ki 
Krisztus ügyeért óhajt síkra szállni ; ha pedig nem hisznek, 
hagyd a holtaknak eltemetni halottjaikat. (Máté 8 ; 22.) 
De tán azt veted, hogy ez eljárásnak csak a vértanúság el-
nyerésénél van helye ! 

IV. Tévedsz testvér, tévedsz, ha azt hiszed, hogy akad 
oly pillanat, midőn a keresztény ment az üldözéstől. Akkor 
van kitéve leghevesebb ostromnak, midőn azt véli, hogy 
nem ostromoltatik. Ellenségünk mint ordító oroszlán ólál-
kodik körülöttünk keresvén, hogy kit falhatna fel, — s te 
még békéről álmodozol ? Lesben ül a gazdagokkal, hogy ti-
tokban megölje az ártatlant : szemei a szegényre néznek ; lesel-
kedik a rejtekben, mint barlangjában az oroszlán, leselkedik, 
hogy elragadja a szegényt, (Zsolt. 9,30.) — és te, a kiszemelt 
zsákmány, lombos fának árnya alatt enyhe álomban szende-
regsz? Tőle származik a fajtalanság, mely mindenütt pusz-
tít, tőle a fösvénység, mely olyannyira iparkodik tért fog-
lalni, tőle ama körülmény, hogy mindenütt a has akarja 
Krisztus helyét elfoglalni ; ő sugalmazza, hogy kergessük ki 
sziveinkből a Szentlelket és pusztítsuk el templomát. Ismé-
telve hangoztatom, hogy „ezerféle alakban s ezer módon ül-
döz minket az ördög" :2) s mi szerencsétlenek ép akkor gon-
doljuk, hogy győztünk, midőn hurokra kerültünk. 

V. Nem szeretném, édes barátom, ha mérlegelvén a 
bűnök súlyát, azt hinnéd, hogy az említettem bíinök kiseb-
bek, minta bálványimádás. — Halljad csak, hogyan hangzik 
az Apostol nyilatkozata : „ Mert azt tudjátok és értsétek meg, 
hogy semmi paráznának, vagy tisztátalannak, vagy fösvény-
nek, mi bálványszolgálat, nincs öröksége Krisztus és Isten 
országában." (Ephes. 5 ; 5.) S ámbátor Isten ellen van egy-
általán minden, a mi ördögi, és jóllehet mindaz már bálvány-
imádás, a mi egyenesen az ördögre vonatkozik, minthogy 
minden bálvány az ő szolgálatában áll : mindazonáltal más 
helyütt különösen s névszerint meghatározza ezt (az Apos-
tol) mondván : „Sanyargassátok tagjaitokat, melyek földiek, 
{öldököljétek) a paráznaságot, tisztátalanságot, fajtalanságot, 
a gonosz kívánságot és a fösvénységet, mi bálványimádás, 
ezek miatt jön az Isten haragja." (Kolosz. I. 3 ; 5.) 

Nem csupán abban áll tehát a bálványimádás, ha va-
laki két ujjával tömjént hint az oltár tüzére, vagy boros 
serlegét az áldozó medenczébe üríti. Csak az állithatja, hogy 
a fösvénység nem bálványimádás, ki Urunknak harminez 
ezüstpénzen történt eladatását igazságnak tudja nevezni. 
Csak az mondhatja, hogy a fajtalanság nem szentségtörés, 
ki Krisztus testét és az élő Istennek tetsző áldozatot a faj-
talankodás istenének való nyilvános áldozás folytán a leg-
gyalázatosabb ocsmányságokkal megszentségtelenité ! Csak 
az előtt nem bálványimádás a csalárdság, ki hasonló azok-
hoz, kikről az „Apostolok cselekedeteiben" olvassuk, hogy 
örökségök egy részét magoknak visszatartva, rögtöni halál-
lal lettek megboszulva. Jusson eszedbe barátom : hogy sem-
mit sem szabad visszatartani vagyonodból. „Mindaz, ki nem 
mond le mindenről, a mivel bir,nem lehet az én tanítványom 
(Luk. 4 ; 33.) Ily gyáva lélekkel miért vagy keresztény ? 

(Folyt, kör.) 
2) Virgil, Aeneis 17. k. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, január 7. Aliberalisok félelme. Minél tovább 

távozunk azon időponttól midőn a müncheni nuntius Bis-
marck herczeggel Kissingenben találkozott, annál többször 
merül fel a hir, ós pedig liberális táborból, hogy a liberáli-
sok reszkedni kezdenek, meggondolva hogy minő idők fog-
nak rájok következni, ha a béke Róma és Berlin közt csak-
ugyan létesülni találna. Nem lehet tudni, vájjon ez a félelem 
nem fog-e még erőszakoskodásba átmenni, hogy a liberáli-
sok az eddig bitorolt uralmat kezeik közt megtartsák, azt 
sem lehet még tudni, hogy a béke Róma és Berlin közt mi-
kor fog megköttetni, az időpont maga bizonytalan, de hogy 
ennek a békének előbb utóbb be kell következni, hogy az 
események a porosz kormányt oda fogják kényszeriteni, 
hogy a bókét nolle velle megkösse, e felett senkisem kétel-
kedhetik, ki a történelmet csak legkevésbbé is tanulmányoz-
ta és meggondolta, hogy hova vezetnének az események 
végkifejlődésökben, lia a béke Róma és Berlin közt létre 
nem jönne. 

E békének,mint az magától érthető, meg lenne a maga 
kihatása a liberálisokra és mi nagyon is felfogjuk, hogy van 
a liberálisoknak okuk e békétől félni. Tagadhatlan ugyanis, 
hogy a francziák leveretése óta a vezérszerepet Európában 
Bismarck viszi; amit ő akar az történik más országban, amit 
nem akar annak nem szabad történni, hacsak a hatalmas 
kanczellár haragját magára vonni nem akarja ; az ő szelleme 
az ő iránya uralkodik többé kevésbé mindenütt; ő inaugu-
rált Európában egy rendszert, mely corruptiojával áthatott 
minden államot; ő tette nevezetesen uralkodóvá a liberalis-
must oly módon, mely előtte ujabb időben ismeretlen volt, 
mert ő volt az, aki egészen felszabadította a liberalismust, 
hogy fékvesztetten, gyűlöletének egész dühével rohanjon az 
egyházra, az egyház tanítványaira és institutióira, ő volt az, 
ki e szolgálatért megengedte, hogy a liberálisok szabadon 
zsákmányolhatták ki a népet anyagilag is. Ily pártfogó, ha 
egyszer visszalépni készül az eddig követett útról, hacsak 
sejtetni engedné is, hogy némi hajlama van a visszalépésre, 
nemcsoda, ha félelembe ejti azokat, kik eddig az ő kegyel-
méből tartották fenn uralmokat, mert e visszalépés egy je-
lentőségű a liberalismus bukásával és a katholicismus dia-
dalával nem csak Poroszországban, lianem egész Európában ; 
mert amit eddig Bismarck elkövetett a liberalismus érdeké-
ben, ugyanazt nem csekélyebb erélylyel hajtaná végre azon 
irány érdekében, mely megfelelő volna az egyház és a porosz 
állam közt létrejött béke irányának. 

Nem tartozunk azok közé, kik a liberális félelemből 
biztos reményt merítenek egy már most létrejövendő béke 
iránt. Lehet, hogy a gondviselés még több ideig próbáitatás-
nak teszi ki az egyházat, hogy diadala annál fényesebb és 
szembeszökőbb legyen ; lehet, hogy megelégli eddigi szenve-
dését : annyi azonban bizonyos, hogy ha ez a félelem alapos, 
hogy lia t. i. a béke csakugyan létre jön, nem egy irányban 
haszon fog abból háromolni a társadalomra. Senkisem fogja 
azt kétségbe vonhatni, hogy e béke első gyümölcse, beszün-
tetése lesz ama szerencsétlen viszálynak, mely annyi éven ke-
resztül dult az egyház és állam közt ; mi által el lesz zárva 
forrása azon szellemi károknak, melyeket a culturharcz oko-

zott. De ennek ismét természetes következménye lesz, hogy 
a liberális tanok nem fognak többé hangzani sem a törvény-
hozó testületben, sem az iskolákban, hanem igenis hirdet-
tetni fognak tanok, melyek egyedül képesek a társadalmi 
rendet, és békét fenntartani ; hirdettetni fognak tanok, me-
lyek az állami tekintélyt is erősiték mindazokban, mik az 
állam jogköréhez tartoznak. A vallás szabadságának, az egy-
ház tisztelete és békéjének visszaadásával ugyanis összefér-
hetetlen lesz, hogy liberális szédelgők a társadalom jólétére 
csalhatatlan tannak hirdessék azt, ami semmi másra nem jó 
csak a társadalmi rend felforgatására ; meg nem egyeztet-
hető lesz, hogy szabadon hirdettessenek oly tanok, melyek 
kiölik a nép szivéből a túlvilági élet és minden természetfe-
letti iránti hitet. E kettő összeférhetlen : vagy harcz foly-
tattatik az egyház ellen, és akkor az uralom szellemi téren a 
liberalismusé, vagy visszaadatik a béke az egyháznak, és ak-
kor kell, hogy a szintérről a liberalismus eltűnjék és helyét, 
boldogitó elveivel az, egyház foglalja el. Első sorban mi e 
reményt csatoljuk a liberális félelmek valósulásához, nem 
csak ott, hol a kulturharcz kezdetét vette, hanem a többi or-
szágokban is. A többi, annak folyománya azután önmagától 
következik. 

A liberalismus magát nem csak a szellemi, hanem az 
anyagi térre is vetette, valamint annak ugy ennek is urává 
tette magát, a miat megfosztotta a népet hitétől, ugy meg-
fosztotta pénzétől, és amint előidézte már egyesek anyagi bu-
kását ugy előkészitette az állami bukásokat és ennek követ-
keztében a társadalomban múlhatatlanul szükséges kölcsönös 
bizalmat megszüntetve, a bizalmatlanságot előmozdította. 
Az ujabbkori anyagi bukások, mind ezen roszakaratu, szé-
delgő gazdálkodási rendszer kifolyásai, melyet a liberális 
corypheusok saját zsebök érdekében inauguráltak. A gyári 
munkások elnyomatása, szellemi és anyagi elsatnyitása, mind 
a liberálisok lelkiismeretét terhelik, mert Istenben való hit 
és vallásosság nélkül embertásaikat,kik ugyanoly halhatatlan 
lélekkel birnak mint ők, lelketlen géppé lealacsonyították. 
Az egyház békéjével e téren is okvetienül visszahatásnak 
kell beállni, mi ismét csak a liberális elvek (?) és liberális 
emberek hátrányával fog történhetni. Az egyház a béke 
után nem fog ellenségnek tekintetni, elveit jobban érvénye-
sítheti és ha a nemzetgazdászatban is érvényesülni fognak 
az egyház elvei, a bizalom az anyagi téren is vissza fog 
térni, mert nem lesz lehetséges büntetlenül a népeket ki-
zsákmányolni, nagy hangú szavakkal őket megcsalni ; a mun-
kások helyzete azon módon fog javulni, melyet ők mint em-
berek megérdemelnek. 

Legyen elegendő csak e két térre rámutatnunk, hogy 
indokoltnak tüntessük fel a liberálisok félelmét azon esetre, 
ha a kulturharcz megszűntével az egyház békéjét ismét él-
vezhetné. Lehetetlen, hogy e félelmet mindenki fel ne fogja ; 
de másrészt épen mert ilyen a liberalismus és mert ilyen 
lenne az ő uralma megszüntetésének következménye az egy-
ház békéjének beálltával, nem mindenkinek örömmel kell-e 
üdvözölni a pillanatot, mikor a liberális rémuralom bukása 
megkezdődik és az egyház szelid békéjének korszaka bekövet-
kezik ? Oh imádkozzunk, hogy e pillanat mielőbb beálljon, 
mert az szellemi és anyagi előnyünket, az emberiség való-
ságos haladását jelenti. 
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Róma. A szent atya levele Melchers leölni érsekhez. — Ve-
nerabilis Fráter, salutem et Apostolicam Benedictionem, 

Solatio Nobis et oblectationi fuerunt officiosae litterae, 
quibus vota tua faustis coniuncta ominibns, appetente so-
lemni die Natali Domini, Nobis explicavisti ; per eas enim 
luculenter se prodidit cum tua erga Nos egregia voluntas, 
tum inviolabile Studium, quo huic Apostolicae Sedi adhae-
res. Haec autem officia dum tibi dilectionem Nostram ma-
gis conciliant, decori tibi ac laudi cedunt, simulqne plenum 
obsequium, quo Nos prosequitur Coloniensis Ecclesiae grex 
tibi creditus, validius confirmant. Neque aliunde, quam nutu 
et voluntate regentis omnia et moderantis Dei factum esse 
putamus, ut paria iis, quae edidisti signa pietatis devotique 
animi, Nobis a caeteris Venerabiiibus Fratribus catholici 
orbis Episcopis exhiberentur : namque in hac tanta rerum 
perturbatione, mira haec consensio periueunde Nos afficit et 
recreat ; atque illas e pectore] Nostro Apostoli voces expri-
mit : „Benedictus Deus, qui consolatur nos in omni tribu-
latione nostra" (II . Cor. I.) Ac sane, ut primum ad hoc 
Apostolicae Sedis fastigium evecti, ad omnes Venerabiles in 
Episcopatu Fratres verba Nostra convertimus, tantam cogi-
tationum, sententiarum, ac pene verborum consensionem in 
eorum responsis deprehendimus, ut Nobis non modo laetan-
dum fuerit de mirabili unitate, quae viget in Ecclesia Dei, 
sed etiam manifesto constiterit, totius orbis Episcopos fidos 
esse interprétés sanae doctrinae, quae a Sede Apostolica 
traditur, eosque Pastoralis sollicitudinis Nostrae et alacres 
laborum socios Nobis ultro adfuturos. 

Jam vero haec unitas in doctrinis, in consiliis, in ope-
ribus spem Nobis facit, fore ut omnia iuxta vota Nostra 
contingant ; quo facto non solum Ecclesia compendio fruetur 
amplissimo, sed et civilis societas uberrimos salutis fruetus 
pereipiet. Siquidem probe novisti, Ven. Fráter, hanc Nobis 
insidere sententiam (quam saepe verbis expressimus et pa-
lam testati sumus) : tristia discrimina, quae hominum com-
munitati impendent, ex eo potissimum repetenda esse, quod 
undique intercepta sit Ecclesiae auetoritas, ne salutarem 
vim suam publice in bonum societatis exerat, eiusque liber-
tás sic impedita sit, ut vix illi liceat privatim singulorum 
necessitati ac bono prospicere. Quae sane persuasio non so-
lum ex eo Nostrae menti inducta est, quod Ecclesiae natu-
ram efffcacemque virtutem probe cognitam habeamus, sed 
etiam ex indubiis históriáé documentis, quibus evidentissime 
comprobatur tunc optime rem publicam florere, cum Ec-
clesia plena fruitur agendi libertate ; quoties vero vinculis 
constringitur, ea principia et doctrinas invalescere, quibus 
omnis liumana consortio labefactata dissolivitur. 

Cum itaque id Nobis fuerit iam pridem persuasum, 
pronum erat, ut ab ipsis Nostri Pontificatus exordiis, Prin-
cipes et populos ad pacem et amicitiam cum Ecclesia colen-
dam revocare adniteremur. Ac tibi quidem compertum est, 
Ven. Fráter, Nos mature animum intendisse, ut nobile quo-
que Germanorum Natio, dissidiis compositis, bona et fruc-
tus duraturae pacis, salvis Ecclesiae iuribus, consequeretur ; 
compertum etiam tibi esse putamus, ad Nos quod attinet, 
nihil fuisse praetermissum, ut fiuem tam praeclarum ac 
Nostra dignum sollicitudine attingeremus. Utrum autem 
quod aggressi sumus et perficere contendimus, prosperum 

tandem exitum sit habiturum, Ille novit, a quo est omne bo-
num, Quique Nobis tam ardens indidit pacis Studium ac 
desiderium. 

At quoeumque demum res vértant, divinae voluntatis 
placitis acquiescentes, eodem tamen incensi studio, in arduo 
Nobis commisso munere obeundo perseverabimus, dum vita 
manebit. Neque enim rem tantam posthabere aut negligere 
fas est : quandoquidem propter pravas doctrinas et audacia 
perfidorum hominum consilia, fraenum oinne legis detrec-
tantium, religioso, politico, sociali denique ordini tam grave 
cernimus imminere exitium, ut Apostoliéi Ministerii officio 
deesse putaremus, nisi humanae societati, in supremum iam 
discrimen adductae, efficacissima Ecclesiae remedia parare-
mus. Itaque ab hoc proposito communis salutis curandae, 
adeoque etiam gentis tuae, Ven. Fráter nulla Nos deflectent 
obstacula undequaque interposita. Nunquam enim poterit 
cor Nostrum quiescere, donee, ingenti cum animarum iac-
tura, Pastores Ecclesiae damnatos vel exules conspiciemus, 
sacerdotale ministerium nexibus omne genus implicitum re-
ligiosas Sodalitates, piasque Congregationes disiectas, et iu-
ventutis institutionem, ne clericis quidem exceptis, ab Epis-
copali auctoritate et vigilantia subductam. Verum quo ple-
nius ac celerius hoc salutis opus a Nobis susceptum perfici 
valeat, Te, Ven. Fráter, et caeteros istarum regionum illus-
tres Episcopos appellamus, ut Nobiscuin studiis viribusque 
coniunctis ad opus illud efficiendum connitamini, satagentes, 
ut fideles, curationi Vestrae commissi, sese magis magisque 
dociles exhibeant Ecclesiae documentis, divinae legis per-
scripta accuratius in dies exequantur, ita, ut communicatio 
fidei eorum evidentior fiat in agnitione omnis operis boni, 
quod est in illis in Christo Jesu (ad Philem. 6 ) Exinde pro-
fecto eveniet, ut per modestiam suam et obedientiam legi-
bus praestitam (quae tamen fidei et officio catholici viri 
baud repugnant) sese dignos esse demonstrent qui bona pa-
cis recipiant, diuque laetis illius fructibus utantur. 

Caeterum optime intelligis, Ven. Fráter, conatus Nos-
tras in re tam gravi prorsus in irritum cessuros, nisi nobis 
adfuerit auspex et adiutor Deus ; nam nisi Ipse aedificave-
rit domum, in vanum laboraverunt, qui aedificant earn. (Ps. 
C X X V I . ) 

Quare coram Ipso fervida vota et preces fundamus 
ojjortet, Eumque enixe obsecremus, ut coelesti lumine Vica-
rium suum in terris atque Episcopos collustret; et cum in 
manu Eius corda regum sint, Ipse ad mitiora consilia iu-
clytum et potentem Germanorum Imperatorem et praestan-
tes, qui ei adsident, viros inclinet. 

Denique quoniam multorum in idem consentientium 
precatio bonitati divinae quodammodo vim infert, optamus 
Germaniae Episcopos hortatu concordi greges excitare, qui-
bus praesunt, ut consociatis precibus divinam opem prae-
sentem Nobis ac propitiam implorent. 

Auspicem interea coelestium munerum et pignus di-
lectionis Nostrae, Apostolicam Benedictionem, Tibi Ven. 
Fráter, nec non caeteris Germaniae Episcopis et fidelibus 
vigilantiae vestrae concreditis ex intimo cordis affectu in 
Domino inpertimur. 

Datum Romae apud S. Petrum, die 24. Decemb. 1878. 
Pontificatus Nostri Anno Primo. L E O P P . X I I I . 
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IRODALOM. 
= A keresztény művészet vezérkönyve. Manuel de 

Tart chrétien par le comte de Grimouard de Saint-Lau-
rent, commandeur de l'ordre de Pie IX. Poitiers et Paris, Ou-
din 1878. 

Oly korban élünk, midőn csak kevesen gondolnak azon 
benső viszonyra, mely a művészetet a vallással összeköti, 
pedig a művészet legmagasabb fokának, a fenségesnek csakis 
majdnem kizárólag a vallás szolgáltatja a tárgyat, s ka van 
a természetben is nagyszerű, az szükségképen a Végtelenre 
emlékeztet, mi által ismét csak ott vagyunk a vallás köré-
ben. Daczára a vallás és művészet közt levő ezen benső vi-
szonynak, a modern izlés, csekély kivétellel, csaknem a „szép 
természet cultusára" szorítkozik ; a vallási ideál, a keresz-
tény eszmény, előtte idegenszerű ; s azon művészi csoportot, 
mely a ker. eszmények szerint működik, Julianus Apostata 
szójárása szerint, ,nazarenus iskolának' nevezi mintegy gúny-
ból a divatos művészet. — A művészetnek ezen elhidegülése s 
hogy ugy mondjam, elvadulása a keresztény ideálokkal szem-
ben, Rióban, a keresztény művészet egyik irodalmi oszlopá-
ban, pessimisticus gondolatokat keltett. A ,L'art chrétien' 
irója szerint a ker. művészet Rafaelben érte el tetőpontját s 
azóta folytonos hanyatlásban van és sehol sem mutatkoznak 
reménycsillagok az égen. Nem igy a fennczimzett mű. Ezt 
megnyugtatott kedélylyel teszi le az ember kezéből. 

A művészet, mint egy franczia iró mondá, néma költé-
szet. Szerző e meghatározást elfogadja, mint olyat, mely az 
igazságot megközelíti. Szerinte a művészetnek legfőbb czélja 
„igazságra tanítani az érzékeinkre gyakorolt báj által." Es 
csakugyan, a művészet olyan mint az ima, felemelkedése a 
léleknek az igazsághoz a képzelet szárnyain. A hol hiányzik 
e szellemi felszárnyalás, ott nincs művészet, ott hiányzik az 
igazi művészet fő jellemvonása. Kétségkívül különbséget 
kell tenni maga a művészet és eszközei közt. Ügyes művész 
tehetségét megbecstelenitheti és szemét közé szórhatja szel-
lemének gyémántjait. De ez akkor nem lesz művészet, ha-
nem profanatiója a művészetnek, a mi az igazi művészet és 
magasztos hivatása ellen semmit sem bizonyít. Már a pogá-
nyok sejtették a művészetnek emberfeletti, valóban mennyei, 
mert szellemi jellegét. Remek műveik, a virágzás aranyko-
rából, nagy részt feltűnő ellentétben vannak tárgyukkal. 
Még az anyagiast és testiest is átszellemiteni törekedtek. 
Ezen törekvés, ez a titkos vonzódás az isteni felé, ez az igazi 
művészetnek lelke. (Vege köv.) 

X A hazai művészeti törekvések terén nagyon érez-
hető hiányt van hivatva betölteni a „Képzőművészeti 
Szemle" czimü Mustrált havi közlöny, melyet f. év elejével 
indított meg jeles egyházi és világi erők támogatása mellett 
Prém József, a képzőművészeti társulat másodtitkára. Azon 
nem alaptalan reményben, hogy e rég óhajtott lap az igazi 
művészetnek imént jelzett szellemétől lesz mindenkor áthat-
va, különösen pedig, hogy a magasabb kegyeletekkel soha 
sem fog ellentétbe jönni, ajánljuk mi is, magas műveltségű 
közönségünk figyelmébe. Egész évre 4, félre 2, negyedévre 
1 ft 30 kr. Megrendelhető : Budapesten, Zöldfa-utcza 39. sz.a. 

V E G Y E S E K . 
-j- A szentföldi általános bizottságtól (General Com-

missariat des hl. Landes) Bécsből (Stadt, Franciscaner-Platz, 
Nr. 4.) hozzánk beküldött programm szerint az évenkint 
rendezni szokott szent földi zarándok-utazás most húsvétkor 
is meg fog történni. A föltételek maradnak a régiek. Jelent-
kezni kell f. é. márcz. 8-áig, és legalább márcz. 15-ig az uta-
zási dijat is be kell küldeni. E dij (Triesttől odáig vissza) 
azokra nézve, kik a Lloyd-gőzösök második osztályában akar-
nak utazni, 550 ft, kik pedig az első osztályt választják, 650 
ft. o. é. aranyban (a Napoleon d'ort 8 frtjával számitva.) In-
dulás márczius 22-én Triestből. Az ut oda felé Corfu, Syra, 
Smyrna és Jaffán át vezet, visszafelé Caifából Alexandrián 
át. — Ha valaki a föltételekről tüzetesb felvilágosítást óhajt, 
forduljon a fennczimzett hivatalhoz. 

— Dupanloup végrendeletéből, melynek fő része mint 
tudjuk, még 1868-ban készült, a párisi ,Figaro' következő 
részleteket közölt: Magántőkét vagy birtokot az elhunyt 
praelatus, kinek személyes önzetlensége mindenki előtt isme-
retes, semmit sem hagyott. Hagyatékának főrészét ira-
tainak tulajdonjoga képezi, melyeknek rendes olvasó közön-
sége van s azért minden uj kiadásban nagy keletnek örvend-
nek. Dupanloup az ebből folyó jövedelmet az orléansi semi-
nariumnak azon rendeltetéssel hagyta, hogy ifjú áldozárok 
kiképeztetésére szolgáljon. Gazdag könyvtára egyenlő ré-
szekben felosztandó a püspökség, a nagy és kis seminarium 
közt. Kéziratait, melyek közt egy igen érdekes, teljesen be-
fejezett mű van a leánynevelésről, valamint összes levelezé-
sét, általános helynökére, abbé Lagrangerra bizta azon ki-
kötéssel, hogy ez minden bizalmas jellegű levelet szerzőik-
nek visszaküldjön vagy megsemmisítsen. Végül a hagya-
tékban van még számos műdarab, festmény, ereklye, külö-
nösen egy elefántcsontból való szűz-Mária-szobor, mely haj-
dan Medici Máriáé volt. Ezekét az elhunyt ismerősei és ba-
rátainak hagyta emlékül. Igy Mac Mahon marsallnénak 
ezüst iró eszközöket és levél nyomót hagyott. Rendelkezé-
sére állott még azon jövedelem, mely őt mint akadémiai tagot 
illeté, s melyet, mióta ez intézetet az atheus Littré bevá-
lasztatása óta elhagyta, föl nem vett. Ezt Orléans szegé-
nyeinek hagyta. Haláláig ez összeg 6628 fkra rúgott fel. 

— JExpater Jáczint, alias Loy son ur, végre, ugy lát-
szik, megtalálta helyét a világban, t. i. Haiti szigetén, mint 
az u. n. ,orthodox-apostoli egyház' képviselője Európában. 
Ez az ,orthodox-apostoli egyház' az anglicanismus creatu-
rája. Egy kis katholicismus, jó adag protestantismus, ez az 
egész, az anglikán hierarchiára alapítva. Loyson ur tehát 
ennek lett képviselője Európában. Titulus sine vitulo. 

— f Paptársaink testvéri imájába ajánljuk, kiről gyász-
jelentést kaptunk, főt. Szailer Ármint, a csorna-prémontrei 
kan. rend keszthelyi társházának házfőnökét és gymn. igaz-
gatót. R. I. P. 

Kegyeletes adakozás. 
A szent atyának péterfillérül Káposztásy Imre rappi 

káplán a rozsnyói megyéből küld 1 ftot. 

ggS^"" Az expeditióban könnyen előfordulható zavarok el-
kerülése végett, tisztelettel kérjük azon i. t. olvasóinkat, kik 
az előfizetést még meg nem újították, hogy ez iránt mennél 
előbb intézkedjenek ; mert a lapot a 3. számon túl csakis 
azoknak fogjuk küldhetni, kiknek becses akaratáról érte-
sültünk. Szerk. 

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

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM : Isteni gondviselés intézi az emberek, nemzetek, országok és birodalmak sorsát. — Az egyház és állam 
közti viszony tisztán természeti szempontból. — Sz. Jeromos levele Heliodorhoz. — Egyházi tudósítások: Budapest. XI I I . 
Leo levele a kölni érsekhez és a ,Pester Lloyd'. Berlin. A kulturharcz által okozott károk számokban. Páris. Egy lap 

Francziaország egyházi és állami történetéből. — Irodalom : A keresztény művészet vezérkönyve. — Vegyesek. 

Isteni gondviselés 
intézi az emberek, nemzetek, országok és birodalmak 

sorsát. 
(Vége.) 

Az előbbi czikkben röviden, de elég határozot-
tan jelezve lát tuk, hogy az isteni gondviselés külön-
külön intézkedik az egyes nemzetek, országok és bi-
rodalmak sorsa fölött . Lát tuk, hogy az isteni gond-
viselésnek ezen intézkedése egy magasabb, természet-
fölötti eszméből, az emberinem megváltásának esz-
méjéből indul ki. Láttuk, hogy ezen természetfölötti 
isteni gondviselés fénye alatt , az ókorban, mint első, 
a kiválasztott nép tündöklött , mert neki adta Isten a 
legmagasztosabb kiváltságot, azt t. i., hogy belőle 
vegyen magára testet az Ige, s e belőle vett emberi 
természettel magasztosítsa fel nemünket az isteni 
fiúság méltóságára, az isteni természet részességé-
nek dicsőségére.1) A zsidónép mint az óvilág tör-
ténelmének központja köré sorakoztak azután a 
többi nagy nemzetek és birodalmak, mint eszközök 
Isten kezében az emberinem javáér t tervezett inagas 
czéljának kivitelére, s a végső időkben, mint úttörői 
Krisztus országának, melyről irva vagyon : „E t re-
gni eius non erit finis.1-'2) 

íme, ez az ó-kori világtörténelemnek gondvi-
seléses vezéreszméje, ez az ó-kori világtörténelmi 
bölcseletnek veleje : remény s előkészület Krisztusra. 

Ennek megfelelőleg, miután a remény már tel-
jesült, miután az Ige már testté lőn:3) mi lehet az 
uj-kori világtörténelemnek az isteni gondviselés ál tal 
kitűzött legmagasb eszméje és czélja más, mint szin-
tén Krisztus, az ó-kor által vár t és már megjött Meg-

!) „Agnosce, o Christiane, dignitatem tuam, et divinae 
consors factus naturae, noli in veterem vilitatem, degeneri 
conversatione redire." S. Leo, Serm. 1. de Nativ. Dom. 

2) Luc. 1 ; 33. - 3) Joan. 1 ; 14. 

váltó, s az ő országának terjedése, uralma. Ezzel azon-
ban korántsem azt akarjuk mondani, mintha az em-
beriségnek az uj-korban nem volna más feladata is. 
Ez nagy tévedés és túlzás volna. Az emberiségnek 
hivatása, minthogy a természetfölötti vi lágrend a 
természetit nem ront ja le, hanem a tökély magasb 
fokára emeli, az Istentől nyert természeti képessé-
geknek öszhangzatos kifejlesztése, és folytonos tö-
rekvés a tökély lehető legnagyobb fokára. A keresz-
tény eszmény tehát nem egyedüli czélja nemünknek 
azon értelemben, mintha más czélunk nem volna, 
hanem, igenis, legmagasabb czélunk, melyre épen 
csakis akkor törekszünk helyesen, ha vele öszhangba 
igyekszünk hozni minden eszménket és törekvésün-
ket az igazság, jóság és szépség rendjében, a tudo-
mányokban, köz- és magánéletben, és a művészetben. 
Csak szét kell tekintenünk nemünknek Krisztus 
urunk óta lefolyt történetében, hogy belássa min-
denki, kinek elég érzéke van a magasabb igazságok 
iránt, miszerint magasabb eszmény a kereszténység-
nél nem létezik s hogy a világtörténelem fény- és 
árnyoldala a szerint oszlik meg, a mint a keresztény 
eszme uralkodik, vagy nem. 

Magasabb eszmény, czél, műveltség, tökély, bol-
dogság vagy bárminek nevezzük az emberiség vég-
czélját, nem létezik mint az, melyet Isten a keresz-
ténység által nemünk elé kitűzött. Platónak álmát , 
„xarà TtávTa &eûi ofioiuç", a keresz ténység m á r i t t e 

földön a lehető legmagasabb fokban kezdi megvaló-
sítani, a siron tú l pedig teljesen betetőzi annak meg-
valósítását. Krisztus urunknak alap-erkölcsi-törvé-
nye : „Estote perfecti, sicuti Pater vester coelestis 
perfectus est."4) Lehet-e ennél magasabb eszményt 
czélul még csak gondolni is ? 

Sajátságos jellemvonása a világtörténelemnek 
4) Matth. 5 ; 48. 
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Krisztus óta az, a mi volt Krisztus előtt, t. i. hogy 
az emberiség sorsa a megváltáshoz van kötve. Haj-
dan ezen eszme remény volt csak, most tényleges 
valóság, melynek áldásai kiterjednek az egész em-
berinemre, melynek sugarai mint a napéi megvilá-
gítják egész földgömbünket. Valamint a nap foly-
tonosan ugy világitja meg földünket, hogy egy ré-
szén tiszta fény ragyog, a másik, hova sugarai, aka-
dályok miatt, nem juthatnak, homályban burkolva 
van : épen ugy a kereszténység is földünket mint-
egy két égövre osztja. Addig terjed a civilisatio, a 
meddig a kereszténység hatása, és ott, hol a keresz-
ténység napja még a láthatárra fel nem jött, a nem-
zetek, országok és birodalmak még most is „in te-
nebris et in umbra mortis sedent."5) 

Ha az emberiségnek azon részére tekintünk, 
melyet a kath. egyház civilisált, lehetetlen észre 
nem vennünk azon feltűnő jelenséget, hogy, habár 
számra és terjedelemre nézve nemünknek ezen a ke-
reszténység közvetlen hatása alatt levő része sok-
kal kisebb, mégis az emberiségnek másik, nagyobb 
részét, erőben, hatalomban, szellemben, minden em-
berhez méltó tökélyben hasonlíthatlanul felülmúlja. 
Ez, az annyira csekélyebb része nemünknek egyedül 
az, mely szárnyait, mint Belcastel franczia senator 
mondá, kibontá, s az emberi szellemet és erényt a 
legfensőbb magaslatokig vitte. Az emberiség keresz-
tény része, hajtatva egy magasabb szellemi hódi-
tásvágy által, melyről, kivüle, a nem-keresztény 
népeknek fogalmok sincs, verejtékét és vérét ál-
dozza, hogy az emberinem barbár többségével kö-
zölje a kereszténység áldásait, közölje azon éltető 
isteni erőt, mely neki lelket ad, s melyet ő, mert 
Isten is akarja, tényleg és valóban az emberiség köz-
kincsévé akar tenni. Mindazon erkölcsi életnedv, 
mely a világban kering, egy szakadatlan mozgalom 
általános törvénye szerint, a keresztény égövböl 
foly át a hitnélküli égövbe. Létezik-e megfordítva 
egy oly áramlat, mely az evangelium-nélküli égöv-
bölfa keresztény égövbe hozná át a civilisatio azon 
áldásait, melyeknek hivatásos hordnokai a katholi-
ka egyháznak az egész földkerekségén müködö hit-
kiildérei? Hallott-e valaha valaki arról, hogy Brit-
tania, Gallia, Iberia, vagy modern néven, Angol-, 
Franczia- és Spanyolország part jain a csendes Ocean 
partjairól emberek kötöttek ki, kiknek hivatása az 
emberinem megváltásának örömhírét meghozni s az o © 
emberi méltóságot a tökély legmagasabb fokára 
emelni ? . . . Ezt soha senki sem hallotta s nem is 

») Luc. 1 ; 79. 

fogná hallani csak akkor, ha Európát elkeresztény-
teleníteni, Ázsiát pedig a keresztény civilisatio élére 
állítani sikerülne. 

Eddig, Krisztus Urunk eljövetele sa kath. egy-
ház megalapítása óta semmi sem történt, a mi a 
mellett bizonyitana, mintha a civilisatio ut ja Ázsiá-
ból vezetne Európába, nem pedig viszont, Európá-
ból Ázsiába. Azon pillanatban, midőn azon szikla, 
melyről Krisztus urunk kimondá : „Tu es Petrus et 
super hanc petram aedificabo ecclesiam raeara, et 
portae inferi non praevalebunt adversus eam",6) — 
igen, azon pillanattól fogva, hogy ezen szikla az 
isteni gondviselés intézkedése folytán, háromszáza-
dos véres üldözés közepett, Európában, Rómában 
helyezte el magát, az emberiség sorsa Európa sor-
sához fűződött; azon pillanat óta beteljesedett Noé 
jóslatszerü áldása, melyet Japheth fia felett mondott : 
„Dilatet Deus Japheth et habitabit in tentoriis Se-
mi.U7) Japheth maradékai túlszárnyalták mind Sem 
mind Cham maradékait számban ugy mint hata-
lomban s Isten országában átvették a kiválasztott 
sémita néptől a vezérszerepet, átvették s azóta hor-
dozzák az egész világon az emberiségnek legmagasz-
tosabb, legvigasztalóbb, legboldogitóbb eszméjét s 
eseményét, a megváltást. Midőn sikerült a katholika 
egyháznak Európában letenni a szikla-alapot, de még 
annyi expansiv ereje, emberileg véve, nem volt, hogy 
a megváltás örömhírét Ázsia és Europa összeszögel-
lésénél lakó japhethida népeknek is rögtön megvi-
hette volna, az isteni gondviselés maga lépett köz-
be, teljesítendő a mennyei Atya által Fiának még 
az ó-szövetségben adott igéretét : „Dabo tibi gentes 
haereditatem tuam a ,8) és ellenállhatlan mozgalmi, ki-
vándorlási ösztönt keltve a barbár népek millióiban, 
kihozta őket a Pontus Euxinus lápjaiból, a Kaspiten-
ger mocsaraiból, Ázsia legelőiről és homok sivata-
gaiból, hogy végrehajtsák Isten ítéleteit a római bi-
rodalom felett s igazolják Dániel próféta jóslatát az 
ó-kori pentarchia teljes megsemmisüléséről: „Tunc 
contrita sunt pariter ferrum, testa, aes, argentum et 
aurum et redacta quasi in favillam aestivae areae, 
quae rapta sunt vento."9) Görög, celta, római dicsőség 
és hatalom, az egész ó-világ, porba omlott a barbárok 
világrenditö nyers ereje előtt; egész Európában, a 
Gibraltaltól a skandináv éjszakig, Peloponnesustól 
Albionig, a régit uj, durva népanyag váltá fel, mely-
ből Isten, a katholika egyház által, u j emberiséget 
alkotott magának, beteljesítve Izaiás próféta által 

6) Matth. 16 ; 18. — 7) Gen. 9 ; 27. - ») Psalm. 2 ; 8. 
9) Dan. 2 ; 31. 
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adott igéretét : „Ecce enim ego creo coelos novos, et 
terram novam, et non erunt in memoria priora, et 
non ascendent super cor. Sed gaudebitis et exulta-
bitis usque in sempiternuminhis, quae ego creo."10) 
Az uj, durva népanyagból alkotott u j európai tár-
sadalom által azután Isten folytatólagosan végre-
hajtá ugyancsak Izaiás próféta által tett további 
igéretét az egész földkerekségére nézve. Megkülön-
böztető jelt nyomott a kath. egyház által civilisált 
európai nemzetek homlokára, s általok folytonosan 
terjeszti a megváltás eszméjét s az erre alapított 
polgárisodást : „Et ponam in eis signum, et mittam 
ex eis, qui salvati fuerint ad Gentes, in mare, in 
Africam, et Lybiam tendentes sagittam : in Italiam 
et Graeciam, ad insulas longe, ad eos qui non audi-
erunt de me, et non viderunt glóriám meam. Et an-
nuntiabunt glóriám meam Gentibus et adducent 
omnes fratres vestros de cunctis Gentibus donum 
Domino, in equis, et in quadrigis, et in lecticis, et in 
mulis, et in carrucis, ad montem sanctum meum Je-
rusalem, dicit Dominus."11) 

Vájjon nemzetünk, s hazánk történetében, nem 
látszanak-e szintén meg országokat és birodalmakat 
a megváltás eszméje, a keresztény eszme körül cso-
portosító ezen isteni gondviselés kezének nyomai? 

Ki merné ezt kétségbe vonni ! . . Nem ugyanazon 
gondviseléses népvándorlási áramlat szakitá-e ki 
fajunkat ázsiai vérrokonaink köréből, — s telepité le 
e gazdag, a természettől csaknem köröskörül hegy vár-
ral védett gazdag földön, — mely Europa valamen-
nyi nemzetét Nyugat felé hajtá és vezérlé? Nem 
mennyei utmutatás, nem providentialis esemény-e, 
hogy államiságunk palladiuma, a szent korona, 
ajándék és kitüntetéskép épen a kereszténység köz-
pontjából, Rómából jött vala? S nem épen szintén 
hazánk vala-e kiszemelve az ég által, hogy rajta a 
pogány török hatalom, bár óriási veszteségeink és 
káraink árán, megtörjön, s a keresztnek halált es-
küdött földhold harczi dicsősége szintén épen ős 
Budánk várfokáról kezdje meg a visszavonulás és 
hanyatlásnak lassan emésztő ösvényét? 

Isten ujja ez valóban, melynek intésére nem 
figyelni a magyar nemzetnek — bűn volna az ég és 
önmaga, legszentebb létérdeke ellen, különösen a 
jelen idők áramlatában, midőn a keresztény elem, 
általunk ugyan tapssal nem fogadható eszközökkel, 
de határozottan mindinkább kiszorítani törekszik a 
nem-keresztény elem hatalmát Európából, a keresz-
tény civilisatio főszinteréről. 

10) Isai. 65; 17, 18. — " ) Isai. 66; 19, 20. 

In cruce salus ! Ez az isteni gondviselésnek in-
telme a magyar nemzethez. — A kereszt védszár-
nyai alatt menekült meg letelepedése után a pusz-
tításai által felbőszített nyugati nemzetek bosszújá-
tól. Ezen jelvény alatt virágzott fel az európai pol-
gárisult népcsaládok körében. Ezen jelvény alatt 
védte meg a török ellen, százados harczokkal, füg-
getlenségét. Ezen jelvény alatt élni s győzni fog 
mindig s meg fogja érni európai létének második 
ezerévi epocháját is: — igen, meg fogja érni ezt is; 
de csak ugy, ha a civilisatio édes anyjához, szent 
koronánk nagylelkű adományzójához és őréhez, a 
katli. egyházhoz hálátlan nem lesz soha, é s . . . . ha első 
ezerévi ittlétének ünnepét, — mely már igen-igen 
közel van, s melyre mégis csak igen lassan gondo-
lunk,— ugy fogja megülni, hogy vele & kereszt Is-
tene meg lehessen elégedve . . . még egy további 
évezredre. 

Az egyház és állam közti viszony 
tisztán természeti szempontból. 

(Folytatás.) 

Továbbá igaz, hogy az államot bizonyos gondoskodás a 
religio körül, bizonyos értelemben és bizonyos körülmények 
közt, megilleti. Semmiféle józan eszű ember nem tagadja, 
hogy a világi hatóságnak a tisztán természeti állapotban a 
vallás felől annyiban gondoskodni kellett volna, a mennyi-
ben azt a jogosult államezélnak elérése valóban követelte 
volna. Senki sem veti el azon állítást, hogy az állam önma-
gában véve joggal nem bír, alattvalóinak elöimi minden azon 
vallásos kötelességek betöltését, melyek nélkül a nyilvános 
béke, az általános jogvédelem, az emberhez méltó együttlét 
lehetetlen lenne. De ezen jogokkal és ezek miatt az állam 
még egyáltalában nem bir a vallási ügyek vezetésével a szó 
tulajdonképeni és igazi értelmében.Aki evvel meg van bízva, 
az a vallás legjobb czélját akarja elérni, magát és másokat a 
vallás által Isten előtt kedvessé akarja tenni, a vallásban és 
az által akarja az ember életszerencséjét e földön, t. i. a tö-
rekvést az igazi, örök rendeltetésre feltalálni. De ezt az ál-
lam nem teszi és nem teheti, ha vallási ügyekkel foglalko-
zik. 0 ezeket csak annyiban rendelheti és parancsolhatja, a 
mennyiben az állam czéljaira szükséges.1) És minthogy, 
amint láttuk, a természettörvény követelménye szerint a va-
lódi egyház épen oly szükséges, mint az állam ; ha pedig a 
valódi egyház létezik, létezése által mindazt eszközli, ami 
az állami czél elérésére hasznos és szükséges : igy tehát az 
állam azon joga is, hogy bizonyos értelemben gondoskodnia 
kell a vallás felől, alapjában véve hypotheticus ; oly jog t. i. 
melyet csak akkor vehet igénybe, ha az emberek kötelessé-
geiket általában nem teljesitik, ha a vallást nyilvánosan el-
hanyagolják, ha a termeszet követeimenyeivei folytatott 
harczban, egyházat nem képeznek. Az állam czéljából tehát 

') V. ö. Sz. Tamás 1. 2. q. 99. a. 3 és Suarez, De legibus 1. 3. c. 11. 
n. 6. Finis proximus et obiectum cuiusvis potestatis proportionantur in-
ter se et fini ultimo eiusdem potestatis ; sed potestas civilis non habet 
pro fine ultimo felicitatem vitae futurae, ergo non versatur circa sacra, 
quatenus ad hanc felicitatem capessendam diriguntur. 

4* 



28 

nem vonhatjuk ama következtetést, hogy a politikai hata-
lom tulajdonosa, épen csak azért mert ez a vallási ügyeknek 
is vezetője, kormányzója legyen. Az államegyház eszméje te-
hát igazságon nem nyugszik. 

Ugyanez áll az úgynevezett (rosszul felfogott) theokra-
tiáról. Az alap gondolat, melynek e tanrendszert támogatni 
kellene, azon állitásban rejlik, hogy a polgári és vallási élet 
vezetése egyaránt az egyházat illeti meg. Magára a dologra 
nézve azután épen semmi változtató befolyással nem lenne, 
akár közvetlenül gyakorolnák az állami hatalmat azok, kik 
az egyház vezetésével vannak megbizva, akár közvetve vi-
lági fejedelmek által, kik az egyháznak alá lennének vetve 
oly formán, hogy engedetlenség esetében le is tétethetnének, 
ez által a theokratia eszméje épen oly kevéssé változnék, mint 
nem változnék az államegyház eszméje, ha a polgári főnökök 
önmaguk nem foglalkoznának egyházi ügyekkel, hanem azo-
kat másokra biznák. 

Ezen állítás igazolására, hivatkozni szoktak az egyház 
fensőbb jellegére és czéljára. ,Az államnak — igy okoskod-
nak — csak a földi mulandó javakkal van dolga, az egyház-
nak az örökkel, a maradandóval az előbbi gondoskodik a 
külső jogvédelemről, ez az embor benső rendeltetéséről ; az 
előbbi ugy viszonylik az utóbbihoz, mint a külső a benső-
höz, a külszin a lényeghez, a test a lélekhez. Amint azon-
ban a lelket megilleti az uralom a test felett, ugy illeti meg 
az uralom az egyházat az állam felett. Az egyház feladata 
továbbá nem csak az egyesek életét, hanem a község életét 
is a vallás elveinek megfelelőleg vezetni. Minthogy pedig a 
világon semmi sem létezik, amit e szempont alá helyezni 
nem lehetne, nagyon észszerű azon állitás, hogy az emberek 
minden cselekedetének, tekintessenek ők akár mint magán-
személyek, akár mint az államban egyesült testület, az egy-
házi haíóság által kell szabályoztatni és vezettetni' ; az egy-
ház és állam eredeti természetes viszonya tehát az igy ma-
gyarázott theocratia fogalma által egészen helyesen fejez-
tetnék ki.*) 

Mi, e gondolat menetben sem vagyunk képesek semmi-
féle helyes, igaz bizonyítékot felfedezni. Nem tagadjuk 
ugyan, hogy az egyház czélja fensőbb mint az államé, és 
hogy ennek következtében az egyház jellege az 'államét mél-
tóságban felülmúlja, hanem megtámadjuk az abból levont 
következtetést. Az állam alsóbb czélja nem ugy viszonylik, 
az egyház fensőbb czéljához, mint a czél elérésére elkerül-
hetleniil szükséges puszta eszköz. Az a gondolat, mintha az 
egyház magasztos czélját, vagy egyáltalában, vagy csak hiá-
nyosan érhetné el, ha csak reá nem bízatnék az állami ügyek 
legfőbb vezetése is, minden igazságot nélkülöz. 

A példa, mely a lélek és test közt létező viszonyból vé-
tetett, épen ugy nem bizonyít semmit, mint egyáltalán min-
den más példa ; igen is, e példa épen nem is alkalmas a kér-
déses pontot megvilágítani. A test a lélek nélkül semmit 
sem tehet, mert a lélek az, ami élteti, a lélektől kapja az ő 
specificum esse-jét és egész működését, tehát annak lényegi-
leg alá van rendelve és a természettől fogva rá van utalva. o o 

*) Félreértések kikerülése végett meg kell jegyeznünk, hogy szo-
ros értelemben vett theocratia ó-szövetségi intézmény. Az uj szövetség-
ben annyiban mondhatni, hogy theocratia alatt vagyunk, a mennyiben a 
souverain hatalom Istentől jő, tehát Isten a legfőbb Uralkodó. Szerk. 

A lélek uralmát tehát a test felett könnyű felfogni. Máské-
pen van azonban a dolog az állam és egyház közti viszony-
nyal. Az államnak önmagában van léte, élete és tevékeny-
sége ; az állam az ember természetében épen oly szükségké-
pen alapszik, mint az egyház, és ettől függetlenül fejlődik ; 
és habár tekintettel czéljára alsóbb Organismus is, mint az 
egyház, mégis távol van attól, hogy az egyház kielégítő ré-
szét képezné. 

Azon körülmény pedig, hogy az ember minden csele-
kedetét a vallási indok megszentelheti, és hogy minden tette 
az ő valódi szellemi czéljára vonatkoztatható, sőt bizonyos 
értelemben vonatkoznia kell is, hogy ezen körülmény mikép 
jogosíthat fel azon következtetésre, hogy ennek következté-
ben az ember minden társadalmi tettét az egyházi hatóság-
nak kell vezetni, ezt nagyon nehéz belátni. Légy becsületes, 
igazságos az adás-vevésben ; tartsd tiszteletben a jogilag 
fennálló törvényeket, tedd ezt mindkettőt Isten iránti szere-
tetből, ki ezt tőled követeli, — ezt parancsolja neked a vallás. 
De hogy hol és mikép szerezhetem meg a legjobb áruczik-
ket, melyek legyenek a legjobb kereskedelmi törvények, mi-
kép lehetne legkönnyebben és legbiztosabban valamely óhaj-
tott nyereményhez jutni, erről a vallás mit sem tanit, ezt 
meghatározni, nem tartozhatik az egyházi elüljáróság fel-
adatához. Ami azonban áll ez egyes esetekről, áll számtalan 
másokról, mert e tekintetben a felemlitettekkel egészen 
egyenlők. (Vége k.) 

Sz. Jeromos levele Heliodorlioz. 
(Folytatás.) 

VI. Gondolj Péterre, ki búcsút vett a hálótól ; tekints 
a vámosra, ki a sorompó mellől mint apostol kelt föl. Az 
emberfiának nincs hová fejét lehajtani : és te tágas csarno-
kok, roppant épületek felett rendelkezel. Mig földi örökség 
után sovárogsz, addig nem lehetsz öröklő társa Krisztusnak, ö " Ö 
Nyomozd e szónak értelmét „remete11, mert ez a te neved. 
Mit keressz a tömeg között, ki ott magadra vagy hagyatva ? 
Én mondom ezt neked, nem mint olyan, ki még újoncz a ha-
jón és tengeri utakon, sem pedig mint olyan, ki a tengeren 
még soha kárt nem vallott és a felkorbácsolt hullámok dü-
hét nem ismeri, hanem mint olyan, ki csak a minap vetőd-
tem hajótörésből a partra, tapasztalt hajósként remegő han-
gon hirdetem ezt mindazoknak, kik hajóra akarnak szállni. 
Ama vészteljes hullámzásban egy részről a fajtalanság Cha-
rybdise fenyegeti az üdvösséget, másrészről ugyanakkor 
Scylla mint mosolygó kéj vágy piros ajakkal csábítgat, hogy 
a szemérem hajótörést szenvedjen. Itt a valódi zátonyos part, 
hol maga az ördög a kalóz, ki czimboráival kiveti tőrét, 
hogy zsákmányolhasson. Ne legyetek hiszékenyek, ne gon-
doljátok, hogy biztonságban vagytok. Ha mindjárt a csen-
des tó tükrével mosolyogna is a rengeteg tenger, habár leg-
csekélyebb fodrokat sem ver is felületén a szellő, e róna óri-
ási hegyeket rejt. Méhében veszélyt zár, gyomrában ellen-
ség tanyáz. El kell oldozni a köteleket. Föl a vitorlákkal : a 
kereszt jelvénye legyen kitűzve az ormokon : mert az ily 
szélcsend vihar. De tán felhozandod : Hogy hogy ? Tehát 
ilyformán mindazok, kik a városban vannak, nem kereszté-
nyek? Igen ám, de te nem támaszkodhatol ugyanazon okra, 
melyre a többi. Figyelj az Úrra, aki mondja : IIa tökéletes 



29 

akarsz lenni, akkor menj, add el a mid vagyon és oszd a sze-
gényeknek, azután jöjj és kövess engem. (Máté 19, 21.) Pedig 
te azt Ígérted, hogy tökéletes leszesz. Mert midőn búcsút 
véve a katonaságtól a menyország végett vezeklésre adtad 
magadat, nemde tökéletes életet éltél? Aki pedig tökéletes 
szolgája Krisztusnak, annak Krisztuson kivül semmije sincs, 
mert mihelyt Krisztuson kivűl egyebe van, már nem töké-
letes : ha pedig nem tökéletes, daczára annak, hogy Ígéretet 
tett a tökéletességre, Isten előtt hazudott. Amely száj pedig 
hazug, megöli a lelket. (Bölcs. 1, 11.) — Tehát, hogy zárkö-
vetkeztetést vonjak : ha tökéletes vagy, miért áhítozol atyai 
javak után? Ha pedig nem vagy tökéletes, megcsaltad az 
Istent. Isten szavaival harsogja az Evangelium : „Egy szol-
ga sem szolgálhat két urnák", (Luk. 16,13.) : s akadt oly vak-
merő, ki kész meghazudtolni Krisztust az által, hogy a 
mammonnak és Krisztusnak egy időben szolgál. Üdvözí-
tőnk gyakorta mondogatá: „Aki utánam akar jönni, ta-
gadja meg önmagát s vegye fel keresztjét és kövessen engem.11 

(Luk. 9, 23.) S ezek után ámíthatja-e magát az, hogy Krisz-
tust követi, ki kincsek alatt görnyed ? Aki Krisztus hivének 
vallja magát, neki is azon uton kell járnia, melyen ő járt. 
(János I. 2. 6.) 

VII. Ha azonban semmid sincs, amint hiszem is, hogy 
felelni fogsz, hogyan van az, hogy oly csatakészen levén nem 
szálsz táborba ? Hacsak talán azért nem, hogy saját szülő-
földeden akarod ezt megpróbálni, daczára annak, hogy jól 
tudod, miszerint még maga az Udvezitő sem mivelt jeleket 
hazájában? . . . S vájjon miért nem? Annak okát a legte-
kintélyesebb nyilatkozatban tudatá velünk: „Bizony mon-
dom nektek, hogy egy próféta sem örvend tiszteletnek hazájá-
ban.'1 (Luk. 4, 21.) Nem is keresek tiszteletet, leend vála-
szod : elég nekem az öntudat. De hisz az Udvezitő sem ke-
resett, aki t. i. menekült, nehogy a néptömeg őt királylyá 
tegye. Hanem jó lesz megfontolnod, hogy a hol tisztelet 
nincs, ott megvettetés van, ahol megvettetés, ott gyakori 
zaklatás, ahol pedig zaklatás, ott zúgolódás is, s a hol zú-
golódás, onnét száműzve a béke, a honnét pedig eltűnt a 
béke, ott az elme csakhamar el lesz terelve a tökéletes szán-
déktól, a hol pedig nyugtalanság által csökken a buzgalom : 
csekélyebb lesz annyival, amennyivel csökkent : és mihelyt 
csak valamival is csekélyebb, már nem tökéletes. Ez okhal-
mozásnak pedig az a veleje, hogy a remete nem lehet töké-
letes otthon. A tökéletességre való törekvés hiánya pedig 
már maga bűn. (Folyt, kör.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, január 10. XIII. Leo levele a kölni érsekhez 

és a,Pester Lloyd'.A,Religio' i. t. olvasói közt bizonyára egyet-
len egy sem találkozik, ki a jelenleg dicsőségesen uralkodó 
sz. atyának, XII I . Leónak, a kölni érsekhez intézett apos-
toli szellemű magasztos levelét nem olvasta s kit az meg nem 
hatotta volna. Hogy is nem hatotta volna meg az egyház hű 
gyermekeit, midőn még ellenségeitől is kierőszakolta a ma-
gasztalást, kikről jól tudjuk, mily nehéz, csak nem lehetet-
len az egyháznak egy-egy elismerő szót nyerni még akkor 
is, ha a legnemesebb és kézzelfogható tényekkel képes bebi-
zonyítani, hogy kizárva minden mellékes indokot, főczélja 
az emberiségnek ugy földi mint földöntúli boldogságát elő-
mozdítani. 

Mondtuk, hogy még az egyház ellenségeit is megha-
totta és elismerésre kényszerítette a pápa levele, és mégis 
kénytelenek vagyunk tiltakozni azon irányzat ellen, mely az 
elismeréshez fűzve van. Az egyház ellenségei, ugylátszik, 
nem tudják, vagy nem akarják legyőzni gyülöletöket még 
akkor sem, midőn igazságosaknak akarnak látszani ; nem 
tudják elfojtani gyermekségüktől kezdve beszívott ellenszen-
vöket, elfogultságukat még akkor sem, midőn esküdözve 
állítják, hogy korunk félretette már a felekezeti elfogultsá-
got és eléggé felvilágosult, hogy a jót, még ha az a pápától 
jön is, elfogadja; nem képesek felemelkedni azon magaslatra, 
honnan a szenvedély ki vanzárva, és a helyett, hogy a tiszta 
igazság objectiv keresésében és előadásában lelnék örömü-
ket, itéletökben, lehúzásukban, következtetésükben mindig 
kell lenni ,valaminek', a mi elismerésök értékét csökkenti, je-
léül annak, hogy elismerésök nem őszinte. 

Igy vagyunk a ,Pester Lloyd' azon czikkével is, mely-
lyel jelenleg, de még jövőben is foglalkozni fogunk. Nem 
tagadja meg a ,P. L.' a pápa levelének magasztosságát, kü-
lönösen kiemeli annak irányát, és mégis mennyi óriási téve-
dés, vagy talán jobban mondva, mennyi ro9zakaratu ferdí-
tés foglaltatik czikkében ! A ,P. L.' volt az első lapjaink 
közt, a többiek őt csak követték, midőn XII I . Leót ellen-
tétbe kezdték helyezni IX. Pius irányával és törekvéseivel. 
E taktika, melynek nem tudjuk érettlenségét, vagy esztelen-
ségét bámuljuk-e inkább, még ma is folytattatik a ,Lloyd' 
hasábjain, a higvelejüek ámítására, és azon szánandó lelkek 
fogvatartására, kik összes egyházi tudományukat a ,Lloyd' 
hasábjaiból szerzik, folytattatik, csakhogy most ,concret' 
alakban. Eddig csak általánosságban hallottuk legnagyobb-
részt, hogy XI I I . Leo nem azon irányt követi, melyet kö-
vetett IX. Pius ; most, miután már e thema kimerítve lát-
szik lenni, miután a közönségről a ,Lloyd' azt hiszi, hogy 
ez irányban már kellőleg meg van ,dolgozva' és keményebb 
eledelek befogadására is alkalmas, igenis, most már fellép a 
,Lloyd' azon állítással, hogy a mostani pápa az által tűnik 
ki ellentétben IX. Piussal, mert XI I I . Leo semmi egyebet 
nem követel, mint az egyház szabadságát, holott azt IX. 
Pius a ,Syllabusban' kárhoztatta s Cavour felfogása ellen 
küzdött, és Montalambert ,tisztán katholikus' szabadsági 
elvét is rosz szemmel tekintette. 

XI I I . Leo tehát vallja azt, a mit IX. Pius kárhoz-
tatott, XI I I . Leo egy társaságban van Cavourral, ez el van 
döntve, legalább a ,Lloyd' hasábjain. Mily kár, hogy Ca-
vour meghalt, mily békében élne most a pápával, mily ba-
rátságos módon elintézték volna most pápa és miniszter a 
római kérdést, mily örömmel fogadta volna Cavourtól a 
pápa az ajánlatot, hogy a piemonti király foglalja az egy-
házi tartományt, mennyire megköszönte volna neki, hogy 
Rómát az ,uj' Olaszország fővárosává tette, sőt afelett sem 
lehet kétség, hogy miután XII I . Leo ugy annyira ellentét-
ben van IX. Pius irányával, ellenben ugy annyira Cavour 
felfogását osztja az egyház szabadságára nézve, mint azt a 
,Lloyd' állítja, hogy a pápa, maga, az egyház szabadsága 
nevében, egyetértve természetesen Cavourral, maga szám-
űzte volna a szerzeteseket zárdáikból, azok kegyeletes ala-
pitványait, valamint az egyházi birtokot odaajándékozta 
volna az ,uj ' olasz kormányoknak, hogy zsebjeiket megtöm-
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jék, mert tudvalevőleg mindez Cavour felfogása szerint 
hajtatott végre az egyházi tartományokban és egész Olasz-
országban, és ma is mindig Cavour felfogását hangoztatják, 
a ,szabad egyházat a szabad államban'. 

Mindezek a ,szabad egyház szabad államban' princí-
pium (?) nevében történvén, ámbár nem tagadhatjuk, hogy 
a .Lloyd' egyházpolitikai czikkeiben minden alkalommal 
elég absurdum foglaltatik, mégis határozottan bátorkodunk 
állítani, hogy a ,Lloyd' nagyobb absurdumot még soha sem 
mondott, mint midőn a pápát rokonságba hozza egy kárhoz-
tatott tantétellel és egy színvonalra állítja avval, ki e kár-
hoztatott tételt felállította. Ha XI I I . Leo ellentétben IX. 
Piussal a Syllabusban elitélt tételt vallaná, akkor miért újí-
totta meg mindazon ,anathemákat', melyeket IX . Pius ki-
mondott? Miért panaszkodott Nina bibornokhoz intézett 
levelében épen az ,olasz' kormány ellen ? Miért nem nyilat-
koztatja ki törvényes állapotnak mindazt, a mi Olaszország-
ban, különösen az egyházi tartományokban ,a szabad egy-
ház, szabad állam' nevében történt ? Talán csak belátja a 
,Lloyd', hogy mindennek be kellett volna következnie, ille-
tőleg elmaradnia, ha csakugyan igaz volna az ő állítása ? 
Ezek azonban nem történvén, minden józan gondolkozású 
ember előtt épen az ellenkezőnek kell igaznak feltűnni, mint 
a mit a ,Lloyd' jónak lát elmesélni. 

A Syllabus örökké érvényes elvek alapján Ítélvén el a 
bennfoglalt tételeket, nem lehetséges még képzelni sem pá-
pát, ki a kárhoztatott tételek bármelyikét is, bármikor is 
vallhatná ; ezt oly határozottan mondhatjuk, mint a mily 
biztosan tudjuk, hogy XII I . Leo megkérdeztetve a ,Lloyd' 
által neki tulajdonított Cavour-féle irányról attól megvetés-
sel fordulna el. Az egyház azon szabadsága, melyet a pápa 
kér az államoktól, lényegesen különbözik azon szabadságtól, 
melyet Cavour az alatt értett, és melynek a ,Lloyd' szószó-
lója. A pápa követeli az államtól azon szabadságát, melyet 
Krisztus adott egyházának, követeli a tanitási szabadságot 
az egyházban és iskolában, követeli a birtoklási szabadsá-
got, mely nélkül legalább is nagyon meg van bénítva, ha 
ugyan nem lehetetlenné téve szabadsága, követeli vallásos in-
tézményeinek szabadságát stb. Ezekről a pápa le nem mond-
hat, a mint nem mondott le IX . Pius. Az állam azonban 
olyan szabadságot akar adni, melynek határait ő szabja meg, 
mely többé nem lenne szabadság, hanem rabszolgaság : ebbe 
a pápa bele nem egyezhetik és XI I I . Leo soha sem nyújtott 
még, és nem is fog alkalmat nyújtani soha azon becstelenitő 
állítás igazolására, hogy ő a Syllabus tételeiben kárhoztatott 
egyházi ,szabadságban' megnyugodnék, mert XI I I . Leo Ca-
vour felfogásával épen oly kevéssé van közösségben, mint 
nem volt IX . Pius. De legyen elég e tárgyról ennyi ; a ,L.' 
további állításaira következő levelünkben tesszük mes meg-O Ö 
jegyzéseinket. & 

Berlin. A kulturharcz által okozott károk számokban. 
Ennek a szerencsétlen harcznak mind a szellemi, mind az 
anyagi téren káros hatásai máris kiáltó alakban mutatkoz-
nak. Szellemi téren ott van a socialismus rémalakja, fejede-
lem-ölő véres vassal kezében, megvilágítva hátulról a párisi 
Commune petroleum-lángja által. Anyagi téren ott van a 
mindinkább elviselhetlenné válló közszükség, mely miatt 
már maga Bismarck is a diplomatiai métiert fölcseréli a fi-

nancíernek más zsebére leső speculatiójával. Köztudomásu 
dolog s még mindig hullámzásban tartja az igazi börzianer 
köröket Bismarck herczegnek röpirata, melynek czélja finan-
ciális reform. Ha oly szerencséje lesz a ,vér és vas' emberé-
nek az uj téren is, milyent a culturharcz terén felmutat, ak-
kor bizony nem nagy szerencséje lesz s talán jobb lett volna 
fel sem lépnie. Fellépésének azonban, bármi legyen eredmé-
nye, van egy hasznos, tanulságos oldala. Bismarck herczeg 
nem az az ember, a ki a megkezdett gondolatot végig nem 
tudná gondolni. Természetesen, csalatkozni ő is csak ugy 
csalatkozik mint más geniek előtte. No de azért már nem 
egyszer megmutatta, hogy egy gondolatot végig is tud gon-
dolni. Midőn tehát most mint financier lép fel : mit gondol-
nak t. olvasóink, mi lehet az a gondolat, melyet szeretne vé-
gig gondolni ? A feleletet könnyen meg lehet találni. Mikor 
Bismarck valamit előtérbe toll, azért teszi, mert sürgősnek 
tartja. Most Németország gazdasági, pénzügyi helyzetét ál-
litá előtérbe. Tehát a hatalmas Németbirodalomnak itt szo-
rul a kapczája, vagy ha harisnyát hord, a harisnyája. Bis-
marckot a militarismus terhe alatt nyögő birodalom anyagi 
nyomorának gondolata bántja. Ezt a gondolatot szeretné ő 
végig gondolni. Azonban Poroszország, de az egész Német-
ország együttvéve sem Francziaország. Ez kiheverte az óriási 
érvágást, melyet rajta jó szomszédja ejtett; azt a betegséget 
azonban, melybe Bismarck Francziaországot akarta ejteni, a 
vérszegénységet, levén a pénz a nervus rerum gerendarum, 
maga az a jó szomszéd kapta meg, daczára annak, hogy 
Francziaországból annyi vért kiszivattyúzott, annyi milliár-
dot vett fel magába. 

Németország szellemi, de anyagi hanyatlásában is nagy 
része van a culturharcznak. A német parlamentben hango-
san szóló számokkal bizonyította be Bachem kath. képvi-
selő, hogy a culturharcznak csak egyetlen egy törvénye, az, 
mely a tanitó-szerzetesrendekről szól, 8 egyházi megyében 
1,384,300 márka kárt okozott a német társadalomnak. Az 
adatok még; csak hézagosak, ennek daczára azonban a fenn-O O 7 

tebbi összeg mégis elég lehetne egy középszerű kis herczeg-
ség budgetjének bilanceába, ha el nem vitte volna a tatár. 
Ezen kárt pedig az okozta, hogy az említett törvény követ-
keztében a szerzetes rendek, különösen az apáczák, számos 
helyről elvonulni kényszerülvén, száz — meg száz tanitói és 
tanítónői állomás üressé lett, melyeket világi erőkkel kel-
lett betölteni, a mi rendesen csaknem kétszer annyiba kerül, 
mint ha szerzetesek, kivált nők, apáczák tanitanak. Egy-két 
adat-csoportozatot idézünk ezeruexposéból. Igy p. a borosz-
lói megyében az eddig statistice felvett 27 hely adatai imigy 
szólnak. 20 helyen volt szerzetesek által vezetett elemi is-
kola. A szükségessé vált világi tanitókra fordítandó többlet D O 
36,400 m. 9 helyen volt árvaleány-intézet apáczák kezelése 
alatt 317 növendékkel. E 9 hely közöl csak két helyről szól-
nak az adatok, de már e két helyen magán is 6060 m. több 
kiadás mutatkozik, mint volt az apáczák idejében. 6 helyen 
volt menház ; az adatok csak egyről szólnak és 2000 m. 
többletet mutatnak. Igy megy ez sorban végig, s minél több 
adat lát napvilágot, annál inkább növekszik a német biroda-
lomnak több-kiadása, vagyis deficitje. És ez csak az anyagi 
téren. Mert ki tudná kiszámítani azt a szellemi kárt, me-
lyet azon községek szenvedtek, melyek a kiűzött szerzetesek 
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és apáczák által vezetett iskolákat, árva-, men- és nevelő-
intézeteket fenntartani nem képesek? Eljő az idő, midőn 
minden porosz lelke keserűségében fog visszagondolni e 
szerencsétlen harczra s azt fogja mondani Aeneassal : Infan-
dum iubes renovare dolorem ! 

Paris. Egy lap Franciaország egyházi és állami tör-
ténelméből. — De Falloux gróf Mémoiresjaiból, melyeket 
most ir, egy szép lapot kivett, — 1850-i ministerségének 
történetét. Ezzel a jeles állam-férfiu a ,Correspondant'-ban 
hodolatát akarta kifejezni Dupanloup emléke iránt. Falloux 
a vallás- és közoktatás-ügyi miniszterséget, melyet nem ked-
velt, abbé Dupanloup kérelmére fogadta el. Abbé Dupan-
loup viszont a püspöki méltóságnak félelmetes terhét cultus-
minister barátjának unszolására válalta el. Mindketten sze-
mélyes előnyüket feláldozták az egyház javáért. E két nagy 
méltóságban, melyért mások törik magokat, ők áldozatot 
láttak, és az áldozat Isten előtt kedves vala, mert gyümöl-
csöző volt. A ministernek Francziaország a közép-tanodai 
oktatásról szóló törvényt köszöni, azon törvényt, melynek az 
ország, az e század végefelére prognostisált krisis vége előtt 
azon nemzedéket köszönheti, melytől Francziaország üd-
vét és megmenekülését várhatja. A püspöknek az egyház 
annyi nemes nagy harczot köszönhet a szent szék érdekében, 
annyi Isten előtt kedves ügyben, és végül, az 1850-i mű meg-
koronázásául az 1875-i közoktatási törvényt a felsőbb okta-
tás szabadságáról, — a szabad, katholikus egyetemeket. 

Ha van még, annyi gyengeség és hanyatlás között, re-
mény a felemelkedésre ; ha a mult századi voltairianus aris-
tocratia s a restauratio és Lajos Fülöp korszakának hitkö-
zönyös bourgeoisieja helyett egy felsőbb osztály szervező-
dött, mely hisz és imádkozik : Francziaország ezt jó részben 
e két férfiúnak köszönheti. Mert ne gondoljuk, hogy a forra-
dalmakat a nép csinálja ; a nép csak követi a forradalmáro-
kat. A tömegnek nincs initiativája. Ez massa iners et imbe-
cillis. A társadalmi mozgalom felülről támad és terjed. Az 
értelmiség gondolkozik ; a sokaság végrehajtja. Ez törvény, 
mely kivételt nem ismer. Kik az államban a felsőbb helye-
ket foglalják el, ezek vetik el az eszmék magvait; a nép tö-
mege ezen üdvös vagy üdvtelen magvakat befogadja, me-
lyek mindig termékenyek, üdvöt vagy szerencsétlenséget te-
remnek, melyből a társadalom jólétet vagy boldogtalansá-
got sziv magába. A mult század nemessége maga terjeszté a 
forradalom és scepticismus szellemét, mely őt azután eltörlé. 
Az 1830-i beurgeoisie tele marokkal szórta a liberalismus és 
hitetlenség magvait. A nép mind a kettőt magába bevette, 
és a bourgeoisie most kénytelen saját gyermekétől, a dema-
gógiától rettegni. — A keresztény szellemű közép- és fel-
sőbb iskolai oktatás Francziaország magasabb osztályait re-
generálja ; ebből szármaaik az ujjászületési mozgalom, mely 
századunk végével hivő és okult népet fog szülni. Erre kell 
most minden erővel törekedni. Az értelmiség megnyerése 
•előkészíti a tömeg meghódítását. 

E két férfiú, kik leghathatósabban járultak az egyház 
azon szabadságának visszaállításához, mely Francziaorszá-
got meg fogja szabadítani, megérdemlik a közelismerés hó-
dolatát. Az 1850-i emlékek, melyeket de Falloux felidéz, a 
mai nemzedék előtt nagy részben ujak és érdekesek, termé-
kenyek és tanulságosak. Az elnök-választás idején, Odillon 

Barot, Bonaparte herczeg megbízásából megkínálta de Fal-
loux-t a vallás- és közoktatásügyi tárczával azon conserva-
tiv ministeriumban, melyet az elnökjelölt tervezett. De Fal-
loux értekezvén magával a herczeggel, határozottan megkö-
szönte a ministeri tárczát. Az állam -férfiú, a herczeg elnök-
ségében, előre látta a császárságot, mely legitim meggyőző-
désével ellenkezett. Montalembert gróf és Ravignan atya, 
kiknek tanácsát a nemes gróf kikérte, vonakodásában meg-
erősiték, s hogy a további zaklatásoktól meneküljön de Fal-
loux, madame Swetchine-hez vonult vissza. Rejtekét abbé 
Dupanloup felfedezte, s vele fontos újdonságot közölt. Bo-
naparte Lajos herczeg, kedvét vesztve de Falloux vonako-
dása következtében, balra fordult és találkozni igyekezett 
Jules Favre-ral. Ekkor abbé Dupanloup barátja előtt rá-
mutatott az egyház és pápaság veszélyére, az olasz forrada-
lomra s a conservativ Francziaország megcsalatkozott re-
ményeire. Feltárta lelke előtt mind azon jót, a mit mint mi-
nister tehet, s a mit tennie kell. De Falloux szavát adta, 
hogy újból meg fogja gondolni a dolgot. Döntött, Dupanloup 
rábeszélése után, Thiers közbejötte. De Falloux, Lajos F ü -
löp e liberális ministerétől, ezen 1830-i voltairianus bour-
geoisietől, követelte, hogy készítsen s vele együtt védelmezzen 
egy törvényt, mely az egyháznak a tanítási szabadságot 
visszaadja. „ígérem önnek, volt Thiers válasza s higyje el 
nekem, e szavamat legkevésbbé sem nehezen adom. Számít-
son ön reám, mert az én meggyőződésem teljesen öszhangban 
van az önével. Mi a vallás terén eltévesztettük az utat, én és 
szabadelvű barátaim ; nekünk ezt őszintén be kell vallanunk." 
Nem fölösleges most, midőn Thiers nevével takarózik a sza-
badelvűsig, e nyilatkozatot felidézni. Ez által bírta rá a 
szabadelvű politikus a conservativ állam-férfiut, hogy tár-
czát vállaljon. Azon remény, hogy a keresztény eszmék ter-
jedését elő fogja segíteni, ez győzte le vonakodását s utolsó 
kételyeit. De Falloux elfogadta a ministeri tárczát, az egy-
ház és Francziaország üdveért. 

O * 
A ministerség, igazi államférfiú előtt, félelmet keltő 

s legkevésbbé sem irigylendő dolog. Magas hivatalok nagy 
felelősséggel járnak s azért tőlük visszariad, a ki tudja, 
mily nagy teher a felelősség. Csábbal csak a kis lelkekre 
birnak, azokra, kik a felelősség terhét egy ujjal sem szándé-
koznak viselni. Ha valakinek nincs más programmja, mint 
a váltakozó többségnek caprice-sza, nincs más erénye, mint 
a ravaszságnak azon neme, mely minden zavarból a köte-
lesség elárulásával igyekszik menekülni ; igen, ha valaki a 
tisztelgéseket többre becsüli a becsületnél (qui préféré les 
honneurs à l'honneur) : akkor a ministerség könnyű. De 
Marcère, a mostani cultusminister nem nagyon töri ilyenek-
ben a fejét, O neki mindegy akár minister, akár ügyvéd, 
akár bankár, akár mind a három egyszerre. De Fallouxnak 
1850 ben más fogalma volt a ministerségről. Ö félt tőle. 

De ha már a ministerség félelmetes teher : mit kell 
mondani a püspöki méltóságról ? Semmi sem képes nagyobb 
félelmet kelteni az igazi áldozár lelkében. Száz és száz áldo-
zár fölé helyeztetni, kötelezve lenni Isten szolgáinak példát 
adni s az erények összletét mutatni, felsőbbséggel uralkodni 
azok fölött,kik naponta Krisztus áldozatában részesülnek, kik 
a lelkiismereteket oldozzák és kötözik, . . . . mily méltóság, 
mily felelősség ! Ki érzi magát elég szentnek, hogy ezt 
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óhajtsa ? Ki bir azon bátorsággal, hogy magát erre Istentől 
kiválasztottnak tartsa ? A szent férfiak mindenkor rettegtek 
a püspökségtől. Aranyszájú sz. János, Yazul elrejtőztek. Sz. 
Anzelm hazáját hagyta el, hogy ezt kikerülje ; erővel kellett 
a terhet rátenni. Egy vallásos embernek elég gondot adnak 
saját üdve reményei és félelmei. A püspökség eminens tár-
sadalmi méltóság is, és ha már az áldozárságról mondatik, 
„onus angelieis humeris formidandum" : mennyivel inkább 
áll ez a püspöki méltóságról ? J a j azon áldozárnak, ki a püs-
pöki dicsőséget irigyli ; egy csepp fogalma sincs a főpásztor 
hivatásáról. Senki jobban nem ismerte abbé Dupanloupnál a 
nagy lelkek félelmét a püspöki méltóságtól ; senki nálánál 
jobban nem tudta, mily és mennyi lemondással s áldozattal 
jár e hatalom. Egy apostol lángbuzgalmával nevelte az ifjú 
ságot ; gyermeki ajtatossággal szentelte életét áldozári kö-
telmeinek. Mások szolgálatára hitte magát teremtve, nem 
uralkodásra. Azonban Isten mást határozott felőle és min-
denki sejté az ég végzéseit. Midőn az orléansi főpásztori 
szék megüresült, de Falloux megkínálta vele abbé Dupan-
loupt. Mily erőteljesen utasitá vissza e gondolatot, csak azok 
képzelhetik, kik alázatosságát ismerik. Ravignan atya egy 
cseppet sem volt szerencsésebb a cultusministernél. A nagy-
ra termett áldozárt beleegyezésre birni csak Guiraud, cam-
braii bibornok-érsek volt képes, ki épen Rómából IX. 
Piustól érkezett haza, s kinek kérelme parancshoz ha-
sonlított. Hiteles egyének beszélték, hogy Dupanloup még 
ekkor is az arsi szent plébánoshoz fordult s hogy ennek lát-
noki szelleme előre megmondta neki, mily harczok és ke-
serűségek várnak reá. Dupanloup beleegyezését következő 
levél által adta tudtára a ministernek : „Minister Ur ! A mi 
önnél döntött, az dönt nálam is: „Satius est Bei causa ser-
vitutem subire, quam crucis fuga perfrui libertate." Az ügy 
tehát el van intézve : im, itt adom szomorú, de határozott 
szavamat: igen. stb." Ez a döntő szó, az egyház veszedelmé-
nek rajzolása után de Falloux-nak eme szavaiban foglalta-
tik : „Önnek, ily körülmények közt, pirulnia fog kelleni 
visszautasitó felelete miatt." 

Csak sajnálkozni lehet, ha valaki az egyház és állam 
magas méltóságaira irigy szemmel tekint s ki azokban a leg-
félelmesebb áldozatot nem látja ! Midőn a pápa bibornokot 
creál, figyelmezteti, hogy a bibor, mely őt a világ előtt meg-
dicsőíti, az önmegtagadás jelképe, melynek a vérontásig 
kell késznek lennie Isten és az egyház ügyeért. A bibor vér-
tanúságot jelent. Mgr Dupanloup ugyanezen szellemtől volt 
áthatva. Jelszava volt: „Crux, spes unica." Püspökségétke-
resztnek tekinté s bármennyire nehéz volt ez, el kell ismer-
nünk, hogy méltósággal viselte. 

De Falloux hálára kötelezett le e nemes vonakodás és 
vallásos lelkiismeretesség történetének megírásával. Minden 
hivő keresztény lélek épül rajta. 

IRODALOM. 
= A keresztény művészet vezérkönyve. (Vége.) A 

művészetet a szellemi jelleg magaslatán a keresztény eszme 
tartja fenn, ugy amint a keresztény művészi eszmét a kath. 
egyház őrzi, mert tudvalevőleg a protestantismus terméketlen 

és rideg a művészetek iránt. A világ, illetőleg az emberek, 
napjainkban mind inkább távoznak Istentől, ki őket teremté s 
ki a szépnek ősforrása, legfőbb eszménye. A modern művésze-
tet a ,naturalismus' ezen áramlata, mely immár teljes mate-
rialismusba készül átcsapni, magával ragadta. De azért azon 
reményt nem szabad elvesztenünk, hogy jőni fog, — mert 
jönnie kell, — egy idő, midőn a művészetnek szintén, ugy mint 
a természetnek, minden szépsége öszhangban lesz a Teremtő 
eszméivel s hirdetni fogja az O dicsőségét A tökéletesített 
tudomány, a kifejlesztett ipar, a búvárkodás és tapasztalás, 
minden emberi törekvés segíteni fogja az embert annak elis-
merésében, hogy minden szép, a miben érzékei gyönyörköd-
nek, egy mindenekfölötti Szellemnek jól átgondolt, rende-
zett, öszhangba hozott alkotása. Ekkor azt is be ffogja 
látni a világ, hogy csak a katholika egyház tüntette fel az 
igazságnak megfelelőleg azon viszonyt, mely Isten és az em-
ber közt létezik. Ekkor a művészet összefoglalva mindazon 
lelkesedést, melyet a teremtett szépség okoz, és átadva ma-
gát a mindenség {.Alkotója iránt köteles hódolat s imádás-
sal vegyült bámulatnak, műveket fog létrehozni, melyek a 
művészetet magasabb fokra emelendik eddig elért legma-O O Ö 
gasb fokainál is. Az emberi teremtő képzelet, mely most mint 
törött tükör szétszórja sugarait minden apróságra és hiú-
ságra, még aljasságra is összes reflectori erejét az isteni 
mindenhatóság, jóság és szépség végtelen terére fogja fordí-
tani, azon fénytengerre, melyből a mindenségbe esett szép-
ség csak egy sugár. 

A keresztény művészet történelme, ugy mint azt de 
Grimoüard vezérkönyvében tanulmányozza, máris sokat 
igérő alapmunkálat, — utmutatás az eszmény imént jelzett 
magaslatára. A művész alaptanulmányokra szorul, ez ta-
gadhatlan, bármennyire genialis legyen is kölönben. Szelle-
mének táplálkozni kell az elődök által kivívott eredmények-
ből. Minden lángész, kétségkívül, személyes, sajátságos jel-
legű műveket teremt; de ezen sajátságos, személyes jelleg 
alatt van a művészetben valamint általános, egyetemes em-
beri s azért minden, amit az emberiség munkája által magáé-
vá tett, örökség az utókor számára a művészetben is. Hiva-
tása a művésznek e nagy kincsből uj alkotásokat teremteni. 

„ A keresztény művészet vezérkönyve" mintegy bölcseleti 
gyűjteménye a századok lefolyása alatt az emberiség által 
összegyűjtött művészeti kincseknek. Megtaláljuk benne nem-
csak az egyes művészeknek, hanem a különféle művészeti ty-
pusok nak, formáknak, Ízléseknek és modoroknak s azok ere-
detének és kifejlődésének egész az aprólékokig kiterjedő meg-
ismertetését. A tárgy azonban oly bő, tere oly széles, hogy 
részletekbe itt nem bocsátkozhatunk. A művészeti traditio 
különös gonddal és szerencsés sikerrel van e műben tanul-
mányozva. Az is hatalmasan hozzájárul a mű becsének eme-
léséhez, hogy a kiadó nagy hűséggel lemásolt rajzokat, met-
szeteket és díszleteket mellékelt a mű mellé a legnagyobb 
mesterektől, ugy hogy mindent nemcsak olvasni, de mind-
járt látni is lehet. 

Mindezek e könyvet egy igazi tudós, művész, és tegyük 
hozzá, keresztény művévé teszik, mely minden tudós, mű-
vész és müveit keresztény asztalának vagy könyvtárának 
díszére válik. 

V E G Y E S E K . 
— Ó eminentiájához, azország főm. herczegprimásához a 

józseffalvi csángók Bukovinából hála-feliratot intéztek azon 
sz. István-képért, melyet uj templomuk számára küldeni 
kegyes volt. E képet a nép fényes körmenetben vitte be 
a templomba. 

— A párisi kath. egyetemre a legújabb, 33-ik számla 
szerint, eddig összesen 2,325,826 frank gyűlt össze. 

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

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Budapesten, január 15, 5. I. Félév, 1879. 

TARTALOM : Litterae encyclicae Leonis PP. XIII . — Az egyház és állam közti viszony tisztán természeti szempont-
ból. — Sz. Jeromos levele Heliodorhoz. — Egyházi tudósitásokBudapest. XI I I . Leo levele a kölni érsekhez és a ,Pester 
Lloyd'. Amerika. Az északamerikai egyházpolitikai állapotok árnyoldalai a kath. egyházra nézve. — Irodalom : Az esz-

tergomi primási képtárban levő mtívek jegyzéke. — Vegyesek. 

LITTEEAE Ei\CYCLICAE 

LEONIS P.P. XIII . 
Ad Venerabiles Fratres PatriarcJias, Primates, Archi-
episcopos et Episcopos universos catholici orbis gratiam et 

communionem^cum Apostolica Sede habentibus. 

Leo PP . XIII . 
Venerabiles Fratres ! Salutem et Apostolicam 

Benedictionem ! 
Quod Apostoliéi muneris ratio a nobis postu-

labat, iam inde a Pontificatus Nostri principio lit-
teris encyclicis ad vos datis, Venerabiles Fratres, in-
dicare haud praetermisimus, lethiferam pestem quae 
per portas intimas humanae societatis serpit, eam-
que in extremum discrimen adducit, simulque etiam 
remedia efficacissima demonstravimus quibus ad 
salutem revocari et gravissima quae impendent pe-
ricula possit evadere. Sed ea, quae tunc deploravi-
mus mala, usque adeo brevi increverunt, u t rursus 
ad vos verba convertere cogamur propheta velut au-
r ibus Nostris insonante : Clama, ne cesses, exalta 
quasi tuba vocem tuarn (Is. XVIII, 1). Nullo autem 
negotio intelligitis, Venerabiles Fratres, Nos de 
illa hominum secta loqui, qui diversis ac pene bar-
baris nominibus Socialistae, Communistae, vei Ni-
hilistáé appellantur, quique per universuin orbem 
diffusi et iniquo inter se foedere arctissime colligati 
non amplius ab occultorum conventuum tenebris 
praesidium quaerunt, sed palam fidenterque in lu-
cem prodeuntes, quod iam pridem inierunt consili-
um cuiuslibet civilis societatis fundamenta convel-
lendi perficere adni tuntur . Ii nimirum sunt, qui, 
prout divina testantur eloquia : carnem quidem ma-
ndant, dominationem spernunt, maiestatem autem blas-
phémant (Jud. ep. v. 8). Nihil quod humanis di-
vinisque legibus ad vitae incolumitatem et decus 

sapienter decretum est in tac tumvel integrum relin-
quun t ; sublimioribus potestatibus, quibus Apostolo 
monente omnem animam decetesse subiectam,quae-
que a Deo ius imperandi mutuantur , obedientiam 
detrectant et perfectam omnium hominum in iuri-
bus et ofíiciis praedicant aequalitatem. Naturalem 
vitfi ac mulieris unionem, gentibus vel barbaris sa-
cram, dehonestant, eiusque vinculum, quo domestica 
soci?tas principaliter continetur, infirmant aut etiam 
libid :r>i permit tunt . 

Praesentium tandem bonorum illecti cupidi-
tate, quae radix est omnium malorum et quam qui-
dem appententes erraverunt a fide (I. Tim. VI. 10) 
ius proprietatis, natural i lege sancitum, impugnant ; 
et per immane facinus, cum omnium hominum ne-
cessitatibus consulere et desideriis satisfacere vide-
antur , quidquid aut legitimae hereditatis titulo, aut 
ingenii manuumque labore, aut victus parsimonia 
adquisitum est, rapere et commune habere conten-
dunt. Atque haec quidem opinionum portenta in 
eorum conventibus publicant, libellis persuadent, 
ephemeriduin nube in vulgus spargunt, [omnisque 
morae impatientes, non semel brevi temporis inter-
vallo in ipsos rerum publicarum Principes arma 
verterunt , u t iis interemptis, a quorum auctoritate 
et iinperio adhuc aliquid sibi superest t imendum, 
liberius possint in. omne nefas ruere, et humanam 
societatem tumultu , rapinisaccaedibus complere.]*) 
Hi autem perfidorum hominum ausus, qui civili 
consortio graviores in dies ruinas minitantur , et 
omnium aniinos sollicita trepidatione percellunt, 

*) A ,Voce délia Verità'-ban, ezen passust [ j, igy ta-
láltuk : „Ex quo verenda Regum maiestas et impérium tan-
tam seditiosae plebis subiit invidiam, ut nefarii proditores, 
omnis freni impatientes, non semel brevi temporis intervallo, 
in ipsos regnorum Principes, impio ausu, arma converte-
rint. " Szerk. 



34 

causam et originem ab iis venenatis doctrinis repe. 
tunt , quae superioribus temporibus tamquam viti-
osa semina medios inter populos diffusae, tarn pesti-
feros suo tempore fructus dederunt. Probe enim no-
stis,Venerabiles Fratres, infensissimum bellum, quod 
in catholicam fidem inde a saeculo XVI. a Novatori-
bus commotum est, et quam maxime in dies hucus-
que invaluit, eo tendere, ut omni revelatione sub-
mota et quolibet supernaturali ordine subverso, so-
lius rationis inventis, seu potius deliramentis, adi-
tus pateret. Eiusmodi error, qui perperam a ratione 
sibi nomen usurpât, cum excellendi appetentiam 
naturaliter homini insertam pelliciatet acuat, omnis-
que generis cupiditatibus laxet liabenas, sponte sua 
non modo plurimoruin hominum mentes, sed civi-
lem etiam societatem latissiine pervasit. Hinc nova 
quidem impietate, ipsis vel ethnicis inaudita, respu-
blicae cunstitutae sunt nulla Dei et ordinis ab eo 
praestituti habita ratione : publicam auctoritatem 
nec princípium, nec maiestatem, nec impérium, nec 
vim imperandi a Deo sumere dictitatum est, sed po-
tius a populi multitudine, quae ab omni divina 
sanctione solutam se aestimans, iis solummodo le-
gibus subesse passa est, quas ipsa ad libitum tulis-
set. — Supernaturalibus fidei veritatibus, tamquam 
rationi inimicis, impugnatis et reiectis, ipse humani 
generis Auetor ac Redemptor a studiorum Universi-
tatibus, Lycaeis et Gymnasiis, atque ab omni publi-
ca humane vitae consuetudine sensim et paulatim 
exulare cogitur. Futurae tandem aeternae vitae prae-
miis ac poenis oblivioni traditis, felicitatis ardens 
desiderium intra praesentis temporis spatium defi-
ni tumest . — Hisce doctrinis longe lateque dissemina-
tis, hac tanta cogitandi agendique licentia ubique 
parta, mirum non est, quod infimae sortis homines, 
pauperculae domus vei officináé pertaesi, in aedes 
et fortunas ditiorum involare discupiant; mirum 
non est, quod nulla iam publicae privataeque vitae 
tranquilli tas consistât, et ad extremain perniciem 
humánum genus iam pene devenerit. 

Supremi autem Ecclesiae pastores, quibus domi-
nicigregis ab hostium insidiis tu tandimunus ineum-
bit, mature periculum avertere et fidelium saluticon-
sulere studuerunt. Ut eniin primum conflari coepe-
runt clandestinae societates, quarum sinu errorum, 
quos memoravimus, semina iam tum fovebantur, Ro-
mani Pontifices, Clemens XII et Benedictus XIV im. 
pia sectarum consiliadetegere'et de pernicie, quae la-
tenter instrueretur, totius orbis fideles admonere 
non praetermiserunt. Postquam vero ab iis, qui 

philosophorum nomine gloriabantur, effrenis quae-
dam libertás homini at tr ibuta est, et ius novum, ut 
aiunt, contra naturalem divinamque legem confingi 
et sanciri coeptum est, fei. mem. Pius Papa VI sta-
tim iniquam earum doctrinarum indolem et falsita-
tem publicis documentis ostendit; simulque aposto-
lica providentia ruinas praedixit, ad quas plebs mi-
sere deeepta raperetur. Sed cum nihilominus nulla 
efficaci ratione cautum fuerit, ne prava eorum dog-
mata magis in dies populis persuaderentur, neve in 
publica regnorum scita evaderent, Pius PP. VII et 
Leo PP. XII occultas sectas anathemate percule-
runt, atque iterum de periculo, quod ab illis impen-
debat, societatem admonuerunt. — Omnibus denique 
manifestum est, quibus gravissiinis verbis et quanta 
animi firinitate ac constantia gloriosus Decessor 
Noster Pius IX. f. m. sive allocutionibus habitis, sive 
litteris encyclicis ad totius orbis episcopos datis, 
tum contra iniqua sectarum consilia tum nominatim 
contra iam in ipsis erumpentem Socialismi pestem 
dimieaverit. 

Dolendum autem est eos, quibus communis boni 
cura demandata est, impiorum hominum fraudibus 
circumventos et minis perterritos in Ecclesiam sem-
per suspicioso vel etiam iniquo animo fuisse, non 
intelligentes sectarum conatus in irri tum cessuros, 
si catholicae Ecclesiae doctrina, Romanorumque 
Pontificum auetoritas et penes principes et penes po-
pulos debito semper in honore mansisset. JEcclesia 
namque Dei vivi, quae columna est et firmamentum ve-
ritatis (I. Tim. III. 15.), eas doctrinas et praeeepta 
tradit, quibus societatis incolumitati et quieti ap-
prime prospicitur et nefasta Socialismi propago ra-
dicitus evellitur. 

Quamquam enimvero Socialistae ipso evangelio 
abutentes, ad male cautos facilius deeipiendos illud 
ad suam sententiam detorquere consueverint, tarnen 
tanta est inter eorum prava dogmata et suavissimam 
Christi doctrinam dissensio,ut nulla maior existât : 
Quae enim participatif) iustitiaecum iniquitate? autquae 
societas lueis ad tenebras ? (II. Corin. VI. 14.) Ii profecto 
dictitarenon desinunt, ut innuimus, omnes homines 
esse inter se natura aequales, ideoquecontendunt, nec 
maiestati honorem ac reverentiam, nec legibus, nisi 
forte ab ipsis ad placitum sancitis obedientiam de-
beri. Contra vero ex evangelicis documentis ea est 
hominum aequalitas, ut omnes eandem naturam sor-
titi, ad eandem filiorum Dei celsissimam dignitatem 
vocentur, simulque ut uno eodemque fine omnibus 
praestituto, singuli secundum eandem legem iudi-



candi sint poenas aut mercedem pro merito conse-
cuturi. Inaequalitatem tarnen iuris et potestatis ab 
ipso naturae auctore docet dimanare, ex quo omnis 
paternitas in coelis et in terra nominatur (Ephes. III. 
15.) Principum autern et subditorum animi mutuis 
officiis et iuribus secundum catholicam doctrinam 
ac praecepta ita devinciuntui', ut et imperandi tem-
peretur libido et obedientiae ratio facilis, firma et 
nobilissima efficiatur. 

Sane Ecclesia subiectae multitudini Apostoli-
cum praeceptum iugiter inculcat : ,,Non est pote-
stas, nisi a Deo ; quae autem sunt a Deo ordinata 
sunt. Itaque qui resistit potestati Dei ordinationi 
resistit: qui autem resistunt ipsi sibi damnationem 
acquirunt." Atque iterum necessitate subditos esse 
iubet non solum propter iram sed etiam propter consci-
entiam; et omnibus débita redclere, cui trïbutwn trïbu-
tum, cui vectigal vectigal, cui timorem timorem, cui ho-
norem honorem. (Rom. XIII.) Siquidem qui creavit et 
gubernat omnia, provitla sua sapientia disposuit, 
u t intima per media, media per summa ad suos 
quaeque fines perveniant. Siciit igitur in ipso regno 
coelesti angelorum choros voluit esse distinctos alios-
que aliis subiectos, sicut etiam in Ecclesia varios 
instituit ordinum gradus officiorumque diversita-
tem, ut non omnes essent Apostoli, non omnes Do-
ctores, non omnes Pastores (I. Cor. XII.) ; ita eti-
am constituit in civili societate plures esse or-
dines, dignitate, iuribus, potestate diversos, quo 
scilicet civitas, quemadmodum Ecclesia, unum esset 
corpus, multa membra complectens, alia aliis nobi-
liora, sed cuncta sibi invicem necessaria et de com-
muni bono sollicita. 

At vero ut populorum rectores potestate sibi 
concessa in aedificationem et non in destructionem 
utantur, Ecclesia Christi opportunissime monet etiam 
principibus supremi iudicis severitatem imminere, et 
divinae Sapientiae verba usurpans, Dei nomine om-
nibus inclamat: „Praebete aures vos, qui continetis 
multitudinem et placetis vobis in turbis nationum, 
quoniam data est a Domino potestas vobis et virtus 
ab Altissimo, qui interrogabit opera vestra etcogitu-
tiones scrutabi tur . . . Quoniam indicium durissimum 
his, quipraesunt , fiet . . . Non enim subtrahet perso-
nam cuius quam Deus, necverebitur magnitudinem 
cuiusquam ; quoniam pusillum et magnum ipse fecit, 
et aequaliter cura est illI de omnibus í fortioribus au-
tem fortior instatcruciatio.'-(Sap. VI.) Si tamen quan-
doque contingat temere et ultra modum publicam 
a Principibus potestatem exerceri, catholicae Eccle-

siae doctrina in eos insurgere proprio marte non 
sinit, ne ordinis tranquillitas magis magisque tur-
betur, neve societas mains exinde detrimentum ca-
piat. Cum que res eo devenerit, ut nulla alia spes 
salutis aifulgeat, docet christiana patientia meritis 
et instantibus ad Deum precibus remedium esse 
maturandum. Quod si legislatorum ac principum 
placita aliquid sanciverint aut iusserint quod divi-
nae aut naturali legi repugnet, christiani nominis 
dignitas et officium atque apostolica sententia sua-
dent obediendum esse magis Deo quam hominibus. 

Salutarem porro Ecclesiae virtutein, quae in ci-
vilis societatis ordinatissimuin regimen et conserva-
tionem redundat, ipsa etiam domestica societas, quae 
omnis civitatis et regni principium est, necessario 
sentit et experitur. Nostis enim, Ven. Fratres, re-
ctam huius societatis rationem, secundum naturalis 
iuris necessitatem in indissolubili viri ac mulieris 
unione primo inniti, et mutuis parentes inter et 
filios, dominos ac servos officiis iuribusque com-
pleri. Nostis etiam per Socialismi placita earn pene 
dissolvi, siquidem firmitate amissa, qua ex religioso 
coniugio in ipsam refunditur, necesse ipsam patris 
in prolem potestatem, et prolis erga genitores of-
ficia relaxari. Contra vero lionorabile in omnibus 
connubium (Hebr. XIII), quod in ipso mundi exor-
dio ad humanam speciem propagandam et conser-
vandam Deus ipse instituit et inseparabile decrevit, 
firmius etiam et sanctius Ecclesia docet evasisseper 
Christum, qui Sacramenti ei contulit dignitatem et 
suae cum Ecclesia unionis formám voluit referre. 
Quapropter apostolo monente, sicut Christus caput 
est Ecclesiae, ita vir caput est mulieris et quemad-
modum ecclesia subiecta est Christo, qui earn castis-
simo perpetuoque amore complectitur ita et muli-
eres viris suis decet esse subiectas, et abipsis vicis-
sim fideli constantique affectu esse diligendas. — 
Similiter patriae atque herilis potestatis ita Eccle-
sia rationem inoderatur, ut ad filios ac famulos in 
officio continendos valeat, nec tamen praeter mo-
dum excrescat. Secundum namque catholica docu-
menta in parentes et dominos coelestis Patris ac 
domini dimanat auctoritas, quae idcirco ab ipso non 
solum originem ac vim sumit, sed etiam naturam et 
indolem necesse est mutuetur! Hinc liberos Apo-
stolus hortatur obedire parentibus suis in Domino, et 
honorare patrem suum e t matrem suam, quod est man-
datum primum in promissione. (adEph.VI.) Parentibus 
autem mandat : Et vos, patres, nolite ad iracundiam 
provocare filios vestros, sed educate illos in disciplina et 
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correctione Domini. (Ibid.) Rursus autem servis ac 
Dominis per eundem Apostolum divinum praece-
ptum proponitur, ut illi quidem obediant domi-
nis carnalibus sicut Christo . . . cum bona voluntate 
servientes sicut Domino, isti autem remittant minas, 
scientes quia omnium Dominus est in coelis et per-
sonarum acceptio non est apud Deum (Ibid.). 

(Vége köv.) 

Az egyház és állam közti viszony 
tisztán természeti szempontból. 

(Vége.) 

Haszontalan fáradság az állani természeti czéljából 
államegyházat és az egyház természeti czéljából egyházál-
lamot, theocratiát levonni akarni. A kinek joga van az 
államhajó kormányrudját kormányozni, még azért nem bir 
jogczimmel az egyházi ügyeket vezetni, és aki az egyház 
élén áll, még azért nem törvényes vezetője és kormányzója 
a nép szellemi ügyeinek. Az egyház és állami dualismus le-
hetősége a természettörvényben alapszik. 

Azon igazság ellen, melyet mi itt védelmezünk, egyál-
talában nem küzd kipróbált kath. theologusok azon tana, 
mely szerint az ember pusztán természeti állapotában a val-
lási ügyeket is az állami felâôség rendezte és vezette volna. 
Nevezett szerzők t. i. e tétellel nem akarják azt állitani, hogy 
a természeti törvény szerint az államban csak egy és pedig 
csak egy világi felsőség létezhetnék, kinek azután a vallási 
ügyek is mint ilyenek alá lennének rendelve. Ellenkezőleg, 
az egyházi és állami felsőbbség elválaszthatásának lehetősé-
gét ők a legnagyobb világossággal tanítják.1) Ők is inkább 
ezt akarják mondani : tényleg ezen állapotban szabályszerü-
leg oda jönne a dolog, hogy a legfőbb hatalom a világi 
ügyekben, az egyházi ügyeket is fogná szabályozni és pedig 
nem nagyravágyásból, hanem törvényes módon. Azonban az 
okoskodás, mely által e conjectura felállításához jutottak, 
nem alapszik eléggé megbízható okokon, ők ugyanis azt vél-
ték egyrészt, hogy az emberek nem csak a polytheismus és 
pogány iszonyatosságok közepette, hanem még a tisztán ter-
mészeti állapotban is Istent vagy nem, vagy csak nagyon 
nehezen lehettek volna képesek önmagáért szeretni és igy a 
vallás közös gyakorlásában is nein szemlélhettek volna tu-
lajdonképeni istenitiszteletet, vagy eszközt saját személyes 
boldogságukra, hanem csak eszközt a nyilvános béke és po-
litikai rend fenntartására. Másrészt pedig kétségtelen volt 
előttük, hogy a nyilvános hatalom viselői akár az egyházban 
akár az államban, mindig csak törvényesen birják a hatal-
mat, mivel őket a nép szabad elhatározásból tette azzá. Azon 
feltevésben tehát, hogy mind e két nézet igaz és elfogad-
ható, mint ez könnyen belátható, a következő lehozáshoz 
jutottak: ,Ha a nép valakit az állami hatalom viselőjeül vá-
laszt, bizonyára mindazt átadja neki kormányzás végett, 
ami hasznos az állam nyilvános jólétére, mindenekelőtt te-
hát átadja neki a vallás szabályozását, ami különösen alkal-

') V.o. Molina, De just, et jure tract. Disp. 21. n. 2. — Suarez, De 
legibus 1. 4. c. 2. n. 4. linde fit, potuisse hanc potestatem (ecclesiasticam 
et civilem, coustitui iu diversis persoiiis et iu eadem, pro arbitrio homi-
num, quia natura, vel ratio nihil in eo nacessario determinat. 

mas a nyilvános béke és a társadalmi rend fenntartására.' A 
történelemben feltalálható nem ritka példák azután, melyek 
csakugyan feltüntették, hogy az egyházi ügy mint a világi 
hatalom egy kézben központosult, nekik arra szolgáltak, 
hogy állításaikat általok igazolni igyekezzenek. 

A vallás természeti szükségességéről fennebb mondot-
tak után azonban világos, hogy semmire nem alapitható az 
az állítás, mintha az emberek a vallást a tisztán természeti 
állapotban is csak eszközül tekintették volna a társadalmi 
rend fenntartására és legkevésbbé van az bebizonyítva, hogy 
valaki az állam természeti állapotában csak a nép szabad 
akarata s megegyezése folytán lehetett volna a nyilvános ha-
talom hordnoka. Minthogy az állam a családból, község-
ből és néptörzsből organicus módon fejlődik ki, törvényes ha-
tóságát már származásakor bírhatja, anélkül, hogy C3ak egy 
pillanatot is kellene gondolnunk, melyben az államképzésre 
elegendő népsokaság tisztába jött volna önmagával a felől, 
hogy ő most államot képezhet és azért megválaszthatja azt, 
kinek ezen leendő államban a kormány gyeplőjét át fogja 
adni. Egyes tények, melyek épen nem függöttek a nép sza-
bad akaratától, már sokkal előbb működhettek, hogy azon 
időpontban, melyben az állam kezdetét magoknak gondol-
ják, már az állam feje is meglegyen, kinek törvényessége fe-
lett kételkedni, vagy azt fenyegetni nem más lenne, mint a 
természeti törvény által bevésett világos kötelmeket meg-
sérteni. Ami áll az államfő természetes alakulásáról, ugyanez 
áll az egyházról is. Hogy ennek is törvényszerűségét felfog-
juk, egyáltalában nem szükséges a község szabad választására 
gondolnunk. Ugyanazon módon, gondviselésszerű tények kö-
vetkeztében, amint előkészíthető a törvényes államfő, lehet 
gondoskodni az egyházfőről is. Egyszerű félreértés tehát, e 
kiszakított mondatból, „hogy az ember tisztán természeti 
állapotban az államfő az egyházi ügyeket is intézte volna", 
azt kiolvasni, mintha e mondat szerzői azt tanították volna, 
hogy a természeti törvény szerint a vallás az államnak egye-
nesen alá volna rendelve. 

A mondottakból elég világos, hogy a kétségbeeséstől 
felállított fictió, térjen vissza az állam a kereszténység kö-
zepette az emberiség tisztán természeti állapotába, hogy 
igy rrint absolut hatalom rendelkezhessék minden emberi do-
loggal, mondjuk e fíctio sem menti elleneinket. Ez esetben is 
be kellene bizonyítani, hogy az állam a tisztán természeti 
vallás körében jogczimmel bir a törvényhozásra. Azon tény 
érvényesítése, hogy az állam jogosan létezik, és mint ilyen 
Istentől van rendelve, az alattvalók földi jólétéről gondos-
kodni, itt nem elegendő ; de más bizonyíték nincsen. 

Látjuk tehát itt is, hogy mily végtelen bölcsen és sze-
retettel rendez Isten mindent. Midőn a látható egyházát, mint 
az államtól teljesen független vallási társulatot alapította, 
melynek feladata, hogy az egyedül üdvezitő vallásban a né-
pek tanitója és kormányzója legyen, semmit sem tett ami a 
természettörvény szerint ítélve csak árnyékával is birna 
az emberi társadalom szétválasztásának, vagy csak árnyéká-
val is birna annak, hogy az államot megillető jogokat meg-
rövidítse. Az állam és egyház közti küzdelemre ő bizonyára 
semmi okot sem adott. (Sí. a. M. L.) 
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Sz. Jeromos levele Heliodorhoz. 
(Folytatás.) 

VIII . De ha kiűztelek a bástya mögül, bizonyára a 
papokra fogsz hivatkozni. Iiátorkodjam-e ezekről valamit 
koczkáztatni, kik csakugyan városaikban tartózkodnak ? Tá-
vol tőlem, hogy rátok bármiféle balitéletei hangoztassak, 
kik az apostolok utódai lévén, a kenyeret és bort Krisztus 
testévé és vérévé változtatják, akiknek köszönjük, hogy ke-
resztények vagyunk, kik a mennyország kulcsát birván fö-
löttünk némikép már az utolsó Ítélet napja előtt Ítélnek, s 
kik az Ur jegyesét éber tisztasággal föntartják. De amint 
már fönebb is bevitatám, egészen más a papság hivatása és 
egészen más a nemzeteké. A papok a pásztorok s mi a juhok 
vagyunk. Ok az oltárról élnek, mig mi olyanok vagyunk, 
mint a terméketlen fa, melynek fejsze van tövére mérve, 
ha nem viszünk ajándékot az oltárra. Még a szegénység sem 
képez reánk nézve mentséget, miután az Evangéliumban 
ép azon öreg özvegyasszonyt dicsérte meg az Ur, ki két 
utolsó fillérét csusztatá a perselybe. (Luk. 21, 24.) Nekem 
nem szabad az áldozár előtt helyet foglalnom ; neki jogában 
áll, ha vétkeztem átszolgáltatni a sátánnak a test veszedel-
mére, hogy a lélek üdvözüljön. (Ivor. I. 5, 5.) Már az ó-szö-
vetségben is mindaz, ki a papok iránt engedetlen volt, vagy 
a városon kivül a néptől megköveztetett, vagy lefejeztetvén 
vérével lakolt a tiszteletlenségért. (Deut. 17, 12.) Aki pedig 
manap engedetlen az szellemi fegyverrel suj tátik, vagy ki-
záratván az egyházból, az ördög mérges szája által tépetik 
szét. Ha barátod nyájas kecsegtetései téged is az egyházi 
rend felvételére serkentenek, Örvendek az emelkedésen, de 
tartok a bukástól. „Ha ki püspökséget kíván, jó dolgot kíván." 
Ismeretes mondás, de vesd egybe a következőket : A püspök-
nek azért feddhetlennek kell lennie, egy feleségű férfiúnak, jó-
zannak, okosnak, tisztesnek, szemérmesnek, vendégszeretőnek, a 
tanításra alkalmasnak, nem részegesnek, nem verekedőnek, 
hanem szerénynek. (Tim. I. 31. k. k.) És sok egyebet, melyek 
ezekből folynak előszámlálván, a diakonusok rendjéről, ha-
sonló fontossággal nyilatkozik mondván : A diakónusok is 
hasonlóképen legyenek szemérmesek, nem két nyelvűek, nem, 
sok bort ivók, nem rút nyereségvadászok, a hit titkát birván 
tiszta lelkiismerettel. Ezek is vizsgáltassanak meg előbb, és 
ugy szolgáljanak, ha vétek nélkül vannak." Ja j annak az em-
bernek, ki mennyegzős ruha nélkül megy a mennyegzőre. 
Nincs más várni valója, mint hogy rögtön ezt hallja : 
„Atyafi, hogy jöttél ide be?" És midőn erre nem tud felelni, 
hallja azt is, amit a szolgáknak parancsol az Ur : Megkötöz-
vén kezeit és lábait vessétek öt a külső sötétségre, ott lészen si-
rás és fogak csikorgatása. (Máté. 22.12.) J a j annak, ki a rábí-
zott talentomot kendőjébe göngyölgetvén, mig a többi nye-
részkedik vele, ő csak azt őrzé meg, amit kapott. A boszus 
Ur rögtön haragjával sujtandja mondván: „Hiába való 
szolga, miért nem adtad pénzedet a pénzváltóhoz, és én meg-
jővén, kamattal vettem volna meg ami az enyém." (Máté 
25, 16.) Tetted volna le az oltárra, amit haszonnal kezelni 
nem tudtál. Mert mig te mint ügyetlen sáfár bitorlod a kin-
cset, melyet gyümölcsöztetni nem tudsz, oly valaki helyét 
foglalod el, ki azt tán megkétszerezte volna. Miért is, vala-
mint az, ki papi hivatalát hiven betölti, érdemekre tesz 

szert, ép ugy a ki méltatlanul járul az Ur asztalához, Krisz-
tus teste és vére ellen követ el bűnt. 

IX. Nem minden püspök, püspök e szó valódi értel-
mében. Péter lebeg szemeid előtt ; de gondolj Judásra is, 
István forog elmédben ; de Miklósról se feledkezzél meg, kit 
az Ur a „Titkos jelenések könyvében" önszavaival kárhoz-
tat ; ki oly rút és gyalázatos koholmányokra vetemedett, 
hogy tőle vette eredetét a róla nevezett eretnekség. Legyen 
tisztába ki-ki önmagával és ugy lépjen papságra. Mert nem 
egyházi méltóság által válik valaki kereszténynyé. Corne-
lius századós még mint pogány tisztult meg a Szentlélek ke-
gyelme által. Dániel, a gyermek, a papok fölött itél. Dávid 
pásztorból lett királylyá. Jézus legifjabb tanítványát sze-
rété legjobban. A hátsóbb helyeken huzd meg magad, bará-
tom, hogy amint méltatlanabb is érkezik azonnal előbbre 
mozdittassál. „Kire tekintsen az Ur, ha nem az alázatos és 
töredelmes szivűre, és a ki rettegi az ő szavát." (Izaiás 66, 
2.) „A kire sok van bizva, nagy a számadása is." „Mert a 
hatalmasok hatalmasan fognak szenvedni kinokat." (Bölcs. 
6, 7.) Még szeplőtlenül megőrzött testi szüzességével se kér-
kedjék senki is, miután minden hiábavaló szóért felelősségre 
vonatnak az emberek az Ítéletnapján : miután az emberszó-
lás is oly bűn mint a gyilkosság. (Máté 5, 22.) Nem valami 
könnyű ám a már Krisztussal dicsőségesen uralkodó Pál 
helyén megállni, és Péter méltóságát viselni : mert könnyen 
megjelenhetnék az angyal, hogy szétrepítse templomod füg-
gönyét, hogy elmozdítsa gyertyatartódat helyéről. (Titkos 
jel. 2, 5.) Ha tornyot akarsz épiteni, teremtsd elő mindenek-
előtt a megkívántató költségeket. (Luk. 14, 20.) A megava-
sodott só hasznavehetlen és nem érdemel egyebet, mint 
hogy kivettetvén, a sertések által tapodtassék. Ha a remete 
el talál bukni, könyörög érte az áldozár : az elbukott áldo-
zárért azonban ki fog esedezni ? (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, január 10. XIII. Leo levele a kölni érsekhez 

és a ,Pester Lloyd'. Múltkori levelünkben visszautasítottuk 
a ,Pester Lloyd' azon absurd állítását, mintha a sz. atya a 
,Syllabus' által kárhoztatott Cavour-féle elvet vallaná az 
egyház szabagságára nézve, és kimondottuk ennek lehetet-
lenségét. A ki azonban azt vélné, hogy a .P. L.' megelége-
dett egyszerre egy absurd állítással, az nagyon csalatkoznék. 
A ,P. L.' czikkezője képes ilyesmit egy lélekzet alatt többet 
is feltalálni, hiszen az ő czélját csakis ilyen állításokkal le-
het bizonyítgatni. A,Lloyd' nem is volna képes egyház-poli-
tikai czikket írni, a nélkül, hogy azt a legbadarabb állítá-
sokkal meg ne tömné. 

Ilyeneket pedig számosat találunk a ,Lloyd' kérdéses 
czikkében, melyek közül azonban most csak kettőt veszünk 
szemle elé. A ki a kath. elveket ismeri — és a ,Lloyd' ugy vi-
seli magat, mintha ismerné, — az tudhatja, hogy a kath. prin-
cípium, béke és nem háború, az állammal való jó egyet-
értés és nem az ellenségeskedés princípiuma. E békés elv az 
egyház természetéből folyik azon magasztos kulturális hiva-
tásnál fogva, melyet az egyház bir, melyet betölteni képes 
nem lenne, ha elve a háború és ellenségeskedés, nem pedig 
a béke volaa. Nincsen, nem lehet tehát absurdumabb állítás-
sal fellépni, mint azt mondani, hogy a „németországi katho-
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likusok jelenlegi állása meglehetősen megfelel a jezsuita 
eszménynek. Ez a határtalan gyűlölet állapota saját álla-
muk, és a határtalan odaadásé az egyház iránt." Midőn a 
,Lloyd' ezen állítását koczkáztatta, vagy nem volt magával 
tisztában az általunk fennebb emiitett elvvel, vagy roszaka-
ratulag tévútra akarja vezetni olvasóit a katholikusok iránt, 
mintha ezeknek elvök volna saját hazájokat gyűlölni és igy 
nem lennének képesek jó hazafiak lenni. Ezen el vet mi meg-
vetéssel utasítjuk vissza. Nem, a katholikusoknak nem esz-
ményképök saját államuk gyűlölete; ha a katholikusok gyű-
lölnek valamit, az nem más, mint azon hitetlen elvek, melyek 
szerint hitetlen államférfiak az államokat kormányozzák és 
igy az állam létét koczkára teszik. IIa a katholikusok gyű-
lölnék saját államukat, ugy más eszközökhöz nyúlnának a 
rájok erőszakolt harczban, azon eszközökhöz, melyeket a li-
berális tan szabadoknak hirdet és alkalmaz is. Ha a ,P. L. ' 
becsületes őszinteséggel tekintene vissza azon harczra, mely, 
fájdalom, az egyház és állam közt éveken keresztül foly Né-
metországban, ugy azt találná, hogy a katholikusok, püspö-
kök ugy mint világiak, a béke fenntartása mellett küzdöttek. 
A parlamenti beszédek, úgymint a püspöki felterjesztések, a 
békét hangoztatták ; és hogy megmutassák, mennyire hivek 
az egyház béke-elvéhez, megjelelték a határt, melyen belül az 
egyház engedhet. Azt jelenti-e ez, hogy az egyház eszmé-
nye a gyűlölet az állam iránt? Ismeretlen volna-e a ,Lloyd' 
előtt, hogy a centrum csak legközelebb is épen a béke érde-
kében terjesztette be javaslatát, hogy az alkotmány elkob-
zott §§-ai ismét visszaállitassanak ? Igy tesz az, kiriék esz-
ményképe a gyűlölet az állam iránt ? Ha a ,Lloyd' állítása 
igaz volna, nem inkább arra kellene a centrumnak közremű-
ködni, hogy az eddig hozott katholikusüldöző törvények 
mind érvényben maradjanak? Ismételjük, hogy a katholiku-
soknak nem eszményképök az állam gyűlölete, hanem igenis 
eszményképök a béke, de nem a temető békéje, melyet részére 
ellenei szántak, hanem azon béke, melyre a pápa törekszik, 
kivel hivei e törekvésben tökéletesen egyetértenek, bármikép 
igyekezzék is a ,Lloyd' kificzamodott logikával az ellenke-
zőt kimutatni. 

Az eddig jelzett badarságokat czikkének végén a 
.Lloyd' egy óriási badarsággal tetőzi be. Honnan, honnan 
nem, ő tudná megmondani, vagy talán ő sem, — azt a tudósi-
tást kapta, hogy a pápa egy általános zsinatot szándékozik 
egybehívni, mely a vaticáni zsinatnak ellen-zsinata lenne 
stb. Ellen-zsinat, mily érdekes újság! Miért ne hinnénk ezt 
el, hiszen ott van nyomatva, szétszórt betűkkel a ,Lloyd' 
hasábjain. Igaz, hogy a ,Lloyd' is hozzá teszi ,ha'; de már 
abból, hogy közli a hírt, kitűnik, hogy ő felteszi lehetőségét 
a leghíhetlenebb, a leglehetetlenebb dolgoknak is. Igazán, 
difficile est satyram non scribere. ,Ellenzsinat' a vaticáni 
zsinat ellen! Mit jelenthet ez? Semmi mást, mint hogy az 
uj zsinat mind semmivé fogja tenni azt, amit a vaticáni zsi-
nat elhatározott, eldöntött ; nem jelent semmi mást, mint azt, 
hogy amit Pecci bibornok megszavazott, azt Pecci, a X I I I . 
Leóvá lett pápa, halomra fogja dönteni ; nem jelent semmi 
mást, mint azt, hogy az a sok száz püspök, kik a vati-
cáni zsinaton jelen voltak, kiknek legnagyobb része maiséi , 
feladja hitét és meggyőződését ; szóval nem jelent mást, mint 
megdöntését az egyház azon hitének, hogy az általános zsi-

natok nem csalhatatlanok, hanem hogy hit- és erkölcsbeli 
határozataik épen ugy változtathatók, mint az adókivetési és 
behajtási országgyűlési határozatok. Ly. ur ! Meggondolta, 
mit mond, midőn jelzett állítását leírta ? Talán a vaticáni 
zsinat infallibilitási határozatának réme még mindig ott 
ijesztgeti ráerőszakolt államellenes intentióival Íróasztalánál 
a czikkezőt és e csinált rém nem engedi nyugodtan megfon-
tolni, hogy állításai mily absurd következtetéseket vonnak 
magok után? Vagy talán épen pium desideriumnak tekint-
sük liberális részről e hír jelzését és a liberalismus elvtelen-
sége és következetlenségéből magyarázzuk meg, hogy ily vé-
lemények táplálhatok nemcsak, de mégis váratik azok telje-
sítése az egyháztól? 

Bármelyiket tételezzük fel a feltevések közül, annyit 
biztosan mondhatunk a ,Lloyd'-nak, hogy sem rémlátásai» 
sem liberális óhajai nem fognak teljesülni, nem X I I I . Leo, 
sem bármily pápa alatt, épen ugy mint nem lesz pápa, ki 
megtegye a liberalismusnak azt a kedves szolgálatot, hogy a 
Syllabusfcan akár csak egy jótát is megváltoztasson. X I I I . 
Leo ő szentségének békeszeretete,mely közben legyen mondva, 
közös minden pápával, bizonyára oly annyira nem a Sylla-
bus eltörlésén, mint a vaticáni zsinat ellenzsinatán nem alap-
szik. Ettől ő épen oly tával áll, mint a mily távol állanak a 
.Lloyd' állításai az igazságtól. Az egyház, mint ezt a,Lloyd-
maga bevallja, félreérthetetlen módon, minden Syllabus és 
vaticáni zsinat mellett is győzelmet vívott ki Bismarck fe-
lett. Ez a csatát elvesztette, — elvesztette bizonyára azért, 
mert vannak syllabusi elvek; ellenben megnyerte volna Bis-
marck a csatát a protestantismus ellen, mert ennek nincsen-
nek syllabusi elvei, nincsen vaticáni egyetemes zsinata ; va-
lamint megnyerné a katholicismus ellen, ha az valaha felad-
hatná elveit. De ettől mi nem félünk : a ,Lloyd'-éknak pedig 
nincsen mit reményleDiök, mert X I I I . Leo békeszeretetét is 
az egyház változhatatlan elvei irányozzák és korlátozzák : 
miért is mi egészen nyugodtan tekintünk az ő körültekintő, 
bölcs, és magasztos állásához méltó elhatározásai elé a függő 
egyház politikai kérdésekben, és biztosak vagyunk benne, 
hogy ezek is az egyház dicsőségére fognak szolgálni. 

Amerika. Az északamerikai egyházpolitikai állapotok 
árnyoldalai a kath. egyházra nézve. — Roma és Washington, 
a kath. egyház és az Egyesült-Államok kétségkívül feltűnő 
contrastban vannak. Ott a keresztény hitközségek legidősb s 
legtiszteletreméltóbbja, pápáinak szakadatlan sorozatával, 
fölérve a római caesárok, a görög művészet, Zsidóország 
és az ó-egyptonii mysticus templom-szolgálat korába : — 
itt a keresztény államok legújabb s legifjabbika, a mult 
időktől mintegy elszakítva, a jelent rohammal megragadva 
és sokat igérőleg kitekintve a jövőbe, minthogy egyetlen 
század elég volt neki, hogy anyagi hatalomban és művelt-
ségben az európai társadalom ezerévi haladását utóiérje es 
. . . . meg is előzze. Ott egy monarchico-liierarchicus al-
kotmány, mely Európa valamennyi alkotmányát és jogin-
tézményeit megelőzi, a legnagyobb világhatalmak bukása t 
túléli, a tekintély és Í3teni jog nagy elvét kétezer év viha-
rai közt győzelmesen hordozza : — itt egy democratico-re-
publicanus alkotmány, mely a szabadság elvét irta zászla-
jára és, a mi a földön legváltozékonyabb, a nép akaratára 
látszik épitve lenni. Ott beláthatlan törekvés és küzdelem 
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az örökkévalóért, mely áldva és megszentelve hat át min-
dent, tudományt és művészetet, jog- és népéletet az ösz-
szes nemzetek közt, menny felé ragadva őket : — itt kielé-
githetlen szomj a föld javaiért, hatalomért és birtokért, 
annyi jólétért és zabolátlan szabadságért, mely az embere-
ket egymástól, kit-kit maga felé, elszakítja és az öszállami-
ság minden ragyogványa daczára a magán-érdekeket üres 
kézzel bocsátja el. 

Vájjon kiengesztelhetlen ellentétek-e ezen contrastok, 
melyeknek összeütközését csak a két hatalomnak teljes el-
választása által lehet kikerülni ? 

A liberalismus igenlőleg felel. — A protestantismus az 
ellentétet még élesebbé igyekezett tenni s Amerika üdvét 
attól várja, hogy ne az állam az egyháztól, hanem az ameri-
kai katholicismus szakittassék el életforrásából, ,a külföldi 
souveraintől, a hierarchikus Rómától, a monarchicus egyház-
tól', mint mondani szokták. — Amerikai hazafiak ellenben 
oly ragyogó fénybe n latjak hazajok alkotmányát, hogy nem 
félnek kijelenteni, miszerint a Róma és Washington közti vi-
szony általa teljesen ki van egyenlítve. „Az amerikai alkot-
mány, igy irt 1863-ban a nagyérdemű Brownson, csak a 
kath. vallást ismeri el ; minden eretnekséggel ellenkezik és 
még egy felekezetnek sem sikerült sajátságait az állam alap-
elvei és törvényeibe beszoritani. Ellenben ezen alkotmány 
minden katholikus és egyetemes vallási igazsághoz simulva 
alkalmazkodik és mindent, a mi e jelleggel nem bir, oldalt 
hagyja élni vagy veszni, a mint magában életerővel bir. Az 
állam lelkiismerete katholikus, nem felekezeti; azért min-
den veszély nélkül mind a téves mind az igaz vallásoknak 
a legnagyobb szabadságot lehet adni ; mert az állam katho-
likus szervezete szerint, a tévely követőinek soha sem en-
gedheti meg az igaz hivők lelkiismeretének elnyomását. Az 
egyházi függetlenséggel, s egy oly állammal, mely az egy-
ház elveivel öszhangban van, a katholicismus kettős szabad-
ságban birja teljes oltalmát, melyre szüksége van, biztonsá-
gát, melyet igényel, és mindazon segélyt, melyet egy külső, 
politikai társadalomtól elvárhat." 

E három felelet közöl egyik sem felel meg a katholi-
kus álláspontnak. Valamint az állam általában kiegyenlít-
hetlen ellentétben az egyházzal nincs, épen ugy, különösen, 
a katholika egyház alkotmánya nem állitható az amerikai 
alkotmánynyal szembe, mint ennek teljes ellentéte. Igaz, 
hogy az egyház elvei az amerikai államjoggal nincsennek 
azon elvi öszhangban, melyet köztük Brownson találni vélt, 
midőn ezen, a protestáns nép öléből származott alkot-
mányt katholikussá erőszakolta és Krisztus igaz egyházának 
az emberiségre vonatkozó mellőzhetlen követelményeit ön-
kényileg körülhatárolta. Abban azonban Brownsonnak igaza 
van, hogy a kath. egyház practice, tényleg az amerikai al-
kotmánynyal megfér, hogy az amerikai jog a valódi egyházi 
szabadságnak erős támaszul szolgál s hogy viszont a katho-
lika egyház az igazi szabadságnak és szabad intézménynek, 
mint a középkorban, alkotója és őre. Amerika democraticus 
államformáival eléggé megbarátkozott arra, hogy ne ellen-
eégnek, hanem áldást terjesztő őrangyalnak tekintessék. 

Ha az északamerikai Unió a kath. egyház iránt nagy 
hálára köteles, ezen hálakötelezettség részben teljesítve van 
az által, hogy az állam az egyháznak életereje kifejlesztésé-

ben magas fokú szabad kezet hagyott. Ebben fekszik az 
egyház és állam közti amerikai viszonynak fényoldala, lia 
egyházi szempontból tekintjük. Az egyház létében, szerve-
zetében és életműködésében szabad, ki- és befelé. A pápa 
akadálytalanul alapithat uj püspökségeket s nevezheti ki a 
püspököket. A püspökök uj plébániákat szervezhetnek ; a 
szerzetes rendek uj tan-, nevelő- és jótékony-intézeteket, u j 
zárdákat alapithatnak ; a hívek testvérületekbe és vallási 
társulatokba sorakozhatnak ; a plébános akadálytalanul ve-
zetheti plébániáját ; az egyházi tekintély minden forumon át 
törvényeit érvényesitheti, a nélkül, hogy az államnak akár 
közigazgatási, akár bírói valamely közege joggal beavat-
kozhatnék. Minden egyházi hatóságnak közlekedése egymás 
közt és Rómával szabad ; a főpásztori körlevelekre és más 
nyilatkozatokra placetumot kérni nem kell ; állami közeg 
nem avatkozik a clerus nevelése, alkalmazása és hivatalá-
nak viselésébe ; az egyház házassági törvényeit teljesen ér-
vényesitheti ; fogadalmakról és szerzetesi ruházatról az állam 
tudomást sem vesz ; a katholikus pap a katonakötelezettség-
től mentes, az állami hivataloskodás képességétől távol van 
tartva ; vallási meggyőződését a szószéken, élőszóval és írás-
ban, közgyűléseken ugy mint a magánközlekedésben egé-
szen szabadon nyilváníthatja; kath. plébániák, szerzetesi 
egyletek és intézetek épen oly társulati joggal birnak, mint 
a protestánsok ; a plébánia testületi jogaiban és az állami 
adóktól való mentességében állami védelmet élvez ; a tör-
vény által kijelölt határok közt birtokot szerezhet s azt az 
egyházjog szerint kormányozhatja. 

Ezen szabadság, melyet az államszövetségi jog alap-
elvileg biztosít, tényleg, az egyes államok törvényhozása és 
szokása által, a lefolyt század alatt, nemcsak nem fogyott 
meg, sőt, kevés kivétellel, nőttön nőtt. Egyedül New-Hamp-
shire alkotmánya viseli még mainap is a protestáns türel-
metlenség jellegét homlokán, a mi természetesen nem aka-
dályozhatta meg, hogy a katholikus népesség az egykor 
egészen protestáns Uj-Angliában csaknem egy millió, vagyis 
az összes lakosságnak negyed része. Minden más államban 
minden hivatalra szabad út nyílik a katholikusok előtt és 
valamennyi hitfelekezettel szemben, elvben, teljes egyenjo-
gúsággal bir a kath. egyház. 

Azonban ezen egyenlösitésben már érintve van azon 
árnyoldal is, mely az egyház és állam közti barátságot za-
varja s mely nem engedi meg, hogy az amerikai egyház-
politikai állapotokat csak megközelitőleg is eszményieknek 
lehessen tekinteni. 

Teljes igazságszeretettel emeltük ki a fényoldalakat ; 
kötelességünk az árnyoldalakat épen oly nyiltan bevallani. 

(Folyt, köv.) 

IRODALOM. 
-}- Az esztergomi primási képtárban levő müvek 

jegyzéke.Összeállította Maszlaghy Ferencz, Esztergom, 1878. 
Buzárovits. 59 1. 

Az esztergomi herczegprimási képtárnak alapitója, igy 
szól e jeles kalauz szerzője, Simor János bibornok herczeg-
primás és esztergomi érsek, ki már győri püspök korában 
kiváló gonddal és áldozatkészséggel gyűjtött régibb és 
ujabb festményeket s az által a mai képtárnak alapját meg-
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vetette. A kezdetben alig nyolczvan darabra menő műgyüj-
teményt később nagy mérvben kezdte szaporítani. Rövid idő 
alatt beállott szüksége egy külön képtári terem felállításá-
nak, annál inkább, mert az eredeti czél nem vala egyéb, 
mint a folyton szaporodó gyűjteményt a közönség élvezeté-
nek átengedni. 1876-ban, octóber 12-én megnyittatott a 
herczegprimási képtár 206 festménynyel. Azóta a művek 
száma felszaporodott több mint 330-ra (ismertetve van 333), 
s ujabb vásárlások által folyton szaporodik, ugy, hogy előbb 
utóbb tágasabb és alkalmasabb helyiségről is kell gon-
doskodni. 

A képtár jelenleg az érseki és káptalani könyvtári épü-
let első emeletén, egy hosszú tágas és két részre osztott te-
remben van felállítva. A művek számai a bemenetnél balra 
kezdődnek. Az ó-német, az ó-velenezei és byzanti művek 
képezik a bevezetést (I.); utánok jönnek az olasz ( I I . ) ; ezek 
után a vegyes régibb és ujabb művek. (III,) A terem hát-
terében vannak Hardy Bernát Gáspár viaszgyurmaképei 
(50 db.) kiállitva. 

A képtár minden év május hó 1-től október hó végéig 
nyitva van kedden és pénteken, reggeli 9 órától déli 12-ig. 
Ez időn kivül a képtár az idegenek számára megnyittatik a 
képtárgondnok megkeresése utján. — 

E képtár által ő eminentiája Esztergomot magasan 
kiemelte a közönséges provinciális városok sorából ; Masz-
laghy pápai kamarás és primási levéltárnok ur pedig, való-
ban élő kalauznak mondható, szakszerű jegyzéke által nagy 
szolgálatot tett a művelt közönségnek. 

= Műveltség szabályai növendékpapolt számára. La-
tinból forditva. Kalocsán. 1879. Malaiin és Holmeyer érs. 
könyvny. 28 lap. 

Hasznos, több tekintetben szükséges kis füzet ; minden 
seminariumba lépő ifjúnak Yade mecum gyanánt kezébe 
lehet adni. 

X Uj néplapot indított meg 1878. decz. 21-én, illető-
leg a jelen év kezdetével ngs Göndöcs Benedek apát ur, a 
lelkes néplelkész, 8-ad alakú félivnyi hetilap alakjában, három 
hóra 30, egy hóra 10 krajczár előfizetési árral ,Népbarát' 
czim alatt. Hozzánk beküldetett az 1. és 2. szám. Az előb-
binek tartalma : Barátságos szó a jó magyar néphez. — Ka-
rácsonkor (Költ.) — Karácson estéjén (Elbeszélés.) — Az 
iskola. (Talpraesett értekezés az iskola fontosságáról s az 
iránta való kötelességekről.) — Mi újság itthon s a nagyvi-
lágban ? — A 2. sz. tartalma : Uj esztendő napján. — Viz-
kereszti emlékkép (Költ.) — Házi-ipar. (Igen jó czikk.) — 
Mi újság itthon és a nagyvilágban? 

Stolz Albán mondja valamelyik művében, hogy mai 
nap, midőn a népnek szintén már csaknem mindennapi fog-
lalkozásává válik az olvasás, ott, hol ezen körülmény csak-
ugyan beállott, p. városokban és jobbmódu vidékeken, — a 
lelkipásztornak kötelessége jó olvasmányról gondoskodni, sőt 
a tollat is kezébe venni s ezzel is teljesíteni apostoli hivatá-
sának kötelmeit. Göndöcs apát ur ő ngának szemei előtt 
ezen eszme lebeghetett, midőn lapját megindítá. Nehogy 
szalmatűz legyen az egész válalat, ő nga felszólitást intézett 
a kath. lelkészekhez, melyet a jövő számban közlünk. 

-{- Megrendelési felhivás ily czimü munkára : >,A ke-
gyes-tanitó-rendiek Nyitrán." (MüveÜségtörténelmi rajz.) 

Közel két éve már annak, hogy „A kegyes-tunitó-rend 
nyitrai gymna-numának történelmi vázlata" cz. munkácskát 

távol a fitogtatás vagy ragyogni vágyás gondolatától is, 
sajtó utján közrebocsátottam. Egyedüli czélom volt; lelkem 
azon meggyőződésének, hogy „a valódi műveltség eszközlése 
és megszilárdításában s igy fajunk erkölcsi és tudományos 
nemesbülése fontos műveletében előkelő szerepet minden ko-
ron keresztül a nemzeti közszellemet átható egyháziasság 
vitt" (Simor János biboros hgprimás szavai) fölmutatásá-
val, tanintézetünk nemesszivü jóltevői diszkoszorujának ál-
dott emlékezetét kegyeletesen föleleveníteni. Sikerült azon-
ban Isten jóvoltából az illetékesek máltánylását is kinyernem. 
Eléggé tanúsítják, ezt a (Religio, Uj-Magyar Sión, Ma-
gyar-Állam, Irodalmi Szemle, Századok, Orsz. középt. tanár-
egyleti Közlöny stb. lapjain) nyilványra jutott ismertetése-
ken kivül, a hódolatra méltó egyházi és világi főranguak 
buzditó magánlevelei. A hivatottak helyeslő Ítélete, mely-
lyel igy megtiszteltetém, mig egyrészt a hévvel szerető anya 
— isteni egyházunk emberiségboldogitó hatását föltüntető 
törekvésemben szivemet nagyon megörvendeztette ; más rész-
ről uj ösztönül szolgált kutatásaim folytatására s a megkez-
dett pályán való további haladásra. „Hoc erudito seculo 
cunctae nationes maiorum suorum ortus, gesta, factaque egre-
gia investigant. Ungaros, gondolám Timonnal (Imago ant. 
Hung.) non decet esse in novissimis." íme eredete a mélyen 
tisztelt érdeklődők szives pártolásába ajánlott munkának, 
mely nyolcz képpel, 60—62, nagy nyolczad nyomtatott íven 
csinosan kiállitva 1879. évi februárhóban fog megjelenni. 
Előfizetési ára 4 frt. — Tiz példány után egy tiszteletpél-
dánynyal kedveskedem. A nyomtatandó példányok körül 
hogy jókor tájékozhassam magamat, szépen kérem a meg-
rendelések mielébbi megtételét. — Előfizetés- és megrende-
lésre legalkalmasabb a postautalvány vagy levelező lap, 
melyek közvetlenül nevemre (Nyitrán, a kegyesrendieknél.) 
küldendők. Nyitra, 1878. november 30-án. Dr. Csősz Imre, 
thelogia-tanár és főgymnasium-igazgató. 

V E G Y E S E K . 
— „0 eminentiája a herczeg-primás, írja az ,Eszter-

gom', az egyház feje iránti fiúi ragaszkodása által indíttat-
va, ő szentségének, a római pápának, péterfillérekben 20,000 
frankot aranyban tett lábaihoz. Az adakozásaiban bőkezű 
főpásztor hasonló tetteit commentálni valóban meghaladja 
tehetségünket." 

— Egy másik nagylelkű főpásztor, főt. dr. Tóth Miklós 
eperjesi püspök ur ő mga az egyházmegyei árva-leány-ne-
velő-intézet javára ujabban 900 ftot és egy kertet adott, 
mely 6680 ftjába került ; az eperjesi szegényeknek pedig 
500 ftot adományozott. 

— A ker. iskolás-testvérek Madridban letelepedtek s 
egyszerre három iskolát vettek át. 

Kegyeletes adakozás. 
A. szent atyának péterfillérül küldenek :*) 

B. J . B - b ő l 5 f t . 
W. S. E - b ó l 1 db. ar. 
A szatmári kath. kir. tanitóképezdéből : 
Steinberger Ferencz igazgató 5 ft. Perényi János ta-

nár 2 ft. Nóvák Ferencz tanár 1 ft. Müller Károly tanár 
3 ft. Nitsch József tanár 5 ft. Olajossy Sándor tanár 1 ft. 
Erdélyi Imre tanár 1 ft. Pály Ede tanár 1 ft. Az intézet 
növendékei összesen 6 ft. Összeg : 25 ft  

*) Mind • zt még mindig a kath. sajtó f. évi februári nagy hódo-
lati ünnepélyére gyűjtjük, a mint előre jeleztük. Ha valaki még hozzájá-
rulni akar, köszönettel vesszük. Emlékezzünk vissza, mit idézett a ,Reli-
gio' s utána néhány kath. lap Manning bibornok lapjából. Szerk. 

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

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Budapesten, január 18. 6. I. Félév, 1879. 

TARTALOM : Litterae encyclicae Leonis PP . XI I I . — A sz. irás tana az örök büntetésekről. — De obulis S. Petri, seu 
symbolis S. Sedi Apostolicae conferendis. — Sz. Jeromos levele Heliodorhoz. — Egyházi tudósitások : Budapest. Ö szent-
ségének körlevele korunk bajai ellen. Berlin. Windhorst kettős beszéde. Amerika. Az északamerikai egyházpolitikai álla-
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Vegyesek. 

LITTERAE ENCYCLICAE 

LEONIS P.P. XIII . 
Ad Venerabiles Fratres Patriarclias, Primates, Archi-
episcopos et Episcopos universos catliolici orbis gratiam et 

communionem cum Apostolica Sede habentibus. 
(V<*e.) 

Quae quidem ointfew si secundum divinae vo-
luntatis placitum diligenter a singulis, ad quos per-
tinet, servarentur, quaelibet profecto familia caele-
stis domus imaginem quamdam praeseferret, et 
praeclara exinde bénéficia parta, non intra domesti-
cos tantum parietes sese continerent, sed in ipsas 
respublicas uberrime dimanarent. 

Publicaeautem ac domesticae tranquillitati ca-
tholica sapientia, naturalis divinaeque legis prae-
ceptis suffulta, consultissime providit etiam per ea 
quae sentit ac docet de iure dominii et partitione 
bonorum quae ad vitae necessitatem et utilitatem 
sunt comparata. Cum enim Socialistae ius proprie-
tatis tamquam humánum inventum, naturali homi-
num aequalitati repugnans traducant, et commu-
nionem bonorum affectantes, pauperiem haud aequo 
animo esse perferendam, et ditiorum possessiones ac 
iura impune violari posse arbitrentur ; Ecclesia multo 
satius et utilius inaequalitatem inter homines, cor-
poris ingeniique viribus naturaliter diversos, etiam 
in bonis possidendis agnoscit, et ius proprietatis ac 
dominii, ab ipsa natura profectum, intactum cuili-
bet et inviolatum esse iubet : novit enim fur tum ac 
rapinam a Deo, omnis iuris auctore ac vindice, ita 
fuisse prohibita, ut aliéna vei concupiscere non li-
ceat, furesque et raptores, non secus ac adulteri et 
idololatrae, a caelesti regno excludantur. — Nec 
tamen idcirco pauperum curam negligit, aut ipso-
rum necessitatibus consulere pia mater praetermit-

tit : quin imo materno illos complectens aifectu, et 
probe noscens eos gerere ipsius Christi personam, 
qui sibi praestitum beneficium putat, quod vel in 
minimum pauperem a quopiam fuerit collatum, 
magno illos habet in honore : omni qua potest ope 
sublevat; doinosatque hospitia iis excipiendis, alen-
dis et curandis ubique terrarum curat erigenda, ea-
que in suam recipit tutelam. Gravissimo divites ur-
get praecepto, ut quod superest pauperibus tr ibu-
ant ; eosque divino terret iudicio, quo, nisi egeno-
rum inopiae succurrant, aeternis sint suppliciis 
mulctandi. Tandem pauperum animos maxime ré-
créât ac solatur, sive exempluin Christi obiiciens, 
qui cum esset dives propter nos egenus f actus est; (II. 
Cor. VIII, 9.) sive eiusdem verba recolens, quibus 
pauperes beatos edixi tet aeternae beatitudinis prae-
mia sperare iussit. — Quis autem non videat opti-
mam hanc esse vetustissimi inter pauperes et divi-
tes dissidii componendi rationem ? Sicut enim ipsa 
rerum factorumque evidentia demonstrat, ea ratione 
reiecta aut posthabita, al terutrum contingat neces-
se est, ut vel maxima humani generis pars in tu r -
pissimarn mancipiorum conditionem relabatur, quae 
diu penes ethnicos obtinuit; aut humana societas 
continuis sit agitanda motibus, rapinis ac latrociniis 
funestanda, prout recentibus etiam temporibas con-
tigisse dolemus. 

Quae cum ita sint, Venerabiles Fratres, Nos, 
quibus modo totius Ecclesiae regimen incumbit, si-
cut a Pontificatus exordiis populis ac Principibus 
dira tempestate iactatis portum commostravimus 
quo se tutissime reciperent ; ita nunc extremo, quod 
instat, periculo commoti Apostolicam vocem ad eos 
rursus attollimus ; eosque per propriam ipsorum ac 
reipublicae salutem iterum iterumque precamur, 
obtestantes, ut Ecclesiam, de publica regnorum pro-
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speritate tam egregie meritam, magistram recipiant 
et audiant ; planeque sentiant, rationes regni et re-
ligionis ita esse coniunctas, ut quantum de hac de-
t rahi tur , tantum de subditorum officio et de impe-
rii maiestate decedat. Et cum ad Socialismi pestem 
avertendam tantam Ecclesiae Christi vir tutem 110-
verint inesse, quanta nec humanis legibus inest, nec 
magis t ra tuum cohibitionibus, nec mili tum armis, 
ipsam Ecclesiam in earn tandem conditionem liber-
tatemque rest i tuant, qua saluberrimam vim suam 
in totius humanae societatis commodum possit 
exercere. 

Vos autem, Venerabiles Fratres, qui ingruen-
tium malorum originem et indolem perspectam ha-
betis, in id toto animi nisu ac contentione incum-
bite, u t catholica doctrina in omnium animos inse-
ra tu r atque alte descendat. Satagite u t vel a teneris 
annis omnes assuescant Deum filiali amore comple-
cti, eiusque numen vereri ; Principium legumque 
maiestati obsequium praestare ; a cupiditatibus tem-
perare, et ordinem quem Deus sive in civili sive in 
domestica societate constituit, diligenter custodire. 
Insuper adlaboretis oportet, ut Ecclesiae catholicae 
filii neque nomen dare neque abominatae sectae fa-
vere ulla ratione audeant : quin imo, per egregia 
facinora et honestam in omnibus agendi rationem 
ostendant, quam bene feliciterque humana consiste-
ret societas, si singula membra recte factis et virtu-
tibus praefulgerent. — Tandem cum Socialismi se-
ctatores ex hominum genere potissimum quaeran-
tur , qui artes exercent vel operas locant, quique la-
borum forte pertaesi divi t iarum spe ac bonorum 
promissione facillime all iciuntur, opportunum vide-
tu r artificum atque opificum societates fovere, quae 
sub religioni§ tutela constitutae omnes socios suae 
sorte contentos operumque patientes efficiant, et ad 
quietam ac t ranquil lam vitam agendam inducant. 

Nostris autem vestrisque coeptis, Venerabiles 
Fratres, Ille aspiret, cui omnis boni principium et 
exi tum acceptum refe'rre cogimur. — Caeterum in 
spem praesentissimi auxili i ipsa Nos horum dierum 
erigit ratio, quibus Domini Natalis dies anniversa-
ria celebritate recolitur. Quam enim Christus na-
scens senescenti iam mundo et in malorum extrema 
pene dilapso novam intuli t salutem, earn nos quo 
que sperare iubet ; paceinque, quam tunc per Ange-
los hominibus nuntiavit , nobis etiam se daturum 
promisit, Neque enim abbreviata est manus Domini ut 
salvare nequeat, neque aggravata est auris eius ut non 
exaudiat. (Is. LIX, 1.) His igitur auspicatissimis die-

bus Vobis, Venerabiles Fratres, et fidelibus Eccle-
siarum vestrarum fausta omnia ac laeta ominantes, 
bonorum omnium Datorem enixe precamur, u t rur-
sum hominibus appareat benignitas et humanitas Salva-
toris nostri Dei (Tit. I l l , 4.), qui nos ab infensissimi 
hostis potestate ereptos in nobilissimam filiorum 
transtul i t dignitatem. — Atque Ut citius ac plenius 
voti compotes simus, fervidas ad Deum preces et 
ipsi Nobiscum adhibete, Venerabiles Fratres ; et B. 
Virginis Mariae ab origine Immaculatae, eiusque 
Sponsi Josephi ac beatorum Apostolorum Petr i et 
Pauli, quorum suffragiis maxime confidiinus, patro-
cinium interponite. — Interim autem divinorum 
munerum auspicem Apostolicam Benedictionem, in-
timo cordis afFectu, Vobis, Venerabiles Fratres, ve-
stroque Clero ac fidelibus populis universis in Do-
mino impertimur. 

Datum Romae apud S. Petrum, die 28 Decem-
bris 1878. 

Pontificatus Nostri Anno Primo. 
LEO PP. XIII. 

A sz. irás tana az örök büntetésekről. 
Az ember földi pályafutásának véghatárát a 

sírhalomnál éri el. A sírhalom az ö csendes nyugal-
mának, s nem örök megsemmisülésének emlékeztető 
jele. Mert ennél nyilik meg előtte földi életét vissza-
tükröző, örökké boldog, vagy szomorú sorsának ed-
dig elzárt kapuja. 

Az isteni kinyilatkoztatás tanit ja, hogy a bün 
salakjától teljesen megtisztult ember, ha Isten ke-
gyelme s szeretetében vesz bucsut e mulandó világ-
tól, akkor a boldogitó megjutalmazás örök élve-
zetére megy át ; ellenkezőleg az, ki súlyos bűnökkel 
terhelve, tehát az isteni kegyelemtől megfosztva, 
lépi át az érdem szerzésre rendelt földi lét határát , 
örökké sújtó büntetést nyer osztályrészül. 

A szent irás figyelmes olvasója, annak köny-
veiben igen gyakran találkozik világos és könnyen 
átérthető helyekkel, melyekből ama hitigazságról 
szerez magának ingatlan meggyőződést, hogy a po-
kol büntetései végtelenek, kétségkivül örökké tartók. 

De lássuk közelebbről a szent könyvek e hit-
igazságra vonatkozó egyes helyeit. 

I. A pokol végtelenül tar tó büntetését Izaiás 
próféta és sz. Máté örök tűznek i r ják le: ,,Mi-jagur 
lánu mok'dé 'olamc;, ki lakik közöletek az örök 
égéssel?1) »Kalóv ooi èariv elseLJ-eív síg rtjv Çu»)v /wÀô»' r 

') obiy ^ip-iQ t ib -nr~>o isai. 33.14. 
I T I 
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zvÀ/.ov i] <)vo /SÏQCCÇ >/' SvoTtóöag L'/ovra ßb;d~rjvcci sig TO TTVO 

TO alujviov." „ Jobb neked az életre bemenned bénán, 
vagy sántán, mint két kezed, vagy két lábad lévén, 
az örök tűzre vettetned."2) És ismét: „IloQtvea&e «V 
èftov ... slg TO nvQ TÓ cduíviov. Távozzatok tőlem átko-
zottak az örök tűzre."3) 

A pokoli büntetést Dániel próféta örök gyalá-
zatnak nevezi irván : „És sokan azok közöl, kik 
alusznak a földporában, fölébrednek, némelyek örök 
életre és némelyek gyalázatra, hogy azt örökké 
lássák."*) 

Szent Pál apostol pedig azt mint örök vesze-
delmet,5) és Júdás apostol mint örök bilincset, örök 
sötétséget említi.6) 

A szent könyvek ezen idézett helyeiből »DTiy" 
„alwv" ^örök" szavak magaslanak ki, melyek ere-
deti jelentményöknél fogva, végtelen, soha nem 
szűnő tartósságot fejeznek ki. 

A pokol büntetése tehát soha véget nem fog 
érni. A gonoszok annak nyomasztó súlya alól évez-
redek után sem fognak megszabadulni. Míg el nem 
múlik az ég, nem szűnik meg a pokol; mig nem enyé-
szik el a világ, és maga az Isten élni fog, az elitéltek 
mindig égni fognak, mindig kínoztatni éjjel nappal. 

De vannak némelyek, kik Origenesnek a po-
koli büntetés megszűnésére vonatkozó tévedését meg-
újítván, annak örök tartóssága ellen intéznek heves 
támadást. 

Ezek a fentidézett szentirati szavak bizonyító 
erejét meggyengíteni gondolják főleg azon érvelés-
sel, hogy az ,olam', „alúv" szó a biblia szent köny-
veiben nem mindenütt az örökkévalóság világos és O o 
határozott fogalmát rejti magában ; hanem gyakran 
a véges, határolt huzamosság és tartósság eszméjét 
is fejezi ki.7) 

Azonban a szőnyegre hozott ellenérv, mely az 
,olam' „aliúv" s zök többféle jelentményén sarkal, nein 
annyira döntő s meggyőző erejű, mintha ennek alap-

2) Matth. 18 ; 8. — 3) Matth. 25; 41. — 4) 12; 2. — 
5) Kik megbüntettetnek örök veszedelemmel az Úr színétől. 
2. Thess. 1 ; 9. — 6) Az angyalokat a nagy nap ítéletére 
örök bilincseken sötétségben t a r t j a . . . Kiknek számára a 
sötétség förgetege örökké fentartatik. L. c. 6. 13. v. 
") Mondják az „atwV" szó (Joan. Yortsi in comment, de He-
braism. N. T. c. 2. edit. Lips. 1778. p. 39. sqq.) közönsége-
sen örökkévalóságot jelent, de egyszersmind emberéletet, az 
emberi élet idejét, vagy egyszerűen múlékony időt (tempus) 
jelöl. Innét a görög szólam : aloöva leíxeiv, az életet, az élet-
idejét elhagyni. Továbbá ugyanazon szó az uj-szövetség sz. 
könyveiben a látható világot is (xóouov) fejezi ki : llov 
OVÇ>]TIIT)ig TOV alüvog TOVTOV ; hol e világ vizsgálója? (Pál 1. 
Kor. 1 ; 20.) Kai ai [légióval TOV alojvog TOVTOV; végre a 
világi gondot. (Mark 4 ; 19.) 

ján habozás nélkül lehetne feladni a pokoli bünte-
tések örökkévalóságát. 

Tekintettel a dolog fontos horderejére, bátran 
feltehetjük ezt a kérdést: vájjon a többször emiitett 
,olam' „alwv"- szavak a biblia szent könyveiben igen 
gyakran, vagy csak néha fordulnak elő „örök'-', 
„végtelen" jelentménynyel ? Feleletünk, hogy e sza-
vaktól ámennél gyakoribb „örök" jelentményt csak 
az tagadhatja el, ki a szent könyvek ismeretébe még 
felületesen sincs beavatva. 

De minő szabály adhat irányt arra nézve, hogy 
a kérdésben forgó szavak mikor használhatók a gya-
koribb „örök" érteménynyel, és mikor ismét más 
jelentménynyel ? . . . Szabályszerüleg választatik azok 
„örök" érteménye a szent könyvek mind azon he-
lyein, hol a korlátozott jelentménynek semmi nyoma 
nem mutatkozik a szövegben ; a korlátolt érteményt 
nem követeli a dolog természete, sem a biblia s a 
hit-analógia. 

Már a fenthivatolt helyeknél a dolog termé-
szete, a hit-analogia, sőt maga a beszéd szövege tá-
volról sem tüntetik fel azt, mintha a pokoli bünte-
tések egykor a gonoszokra nézve szünetelnének. 

Igy tehát a szent könyvekből merített bizonyí-
tékaink szerint, megtartván azokban az ,olam' „alaiv" 
szavaknak eredeti „örök", „végtelen" jelentőségét, 
a pokoli büntetések örökké fognak tartani, ezek min-
dig szünetelés nélkül fogják sújtani a kárhozatra 
elitélteket. (Folyt, köv.) 

De obulis S. Petri, seu symbolis S. Sedi Apostolicae 
conferendis. 

Ex Litter is encycl. Emin. ac Bssmi D. Card. Joannis Simor, 
Aepp. Strig., Pr. Primatis B. Hungáriáé. 

Notum est, Archi-Episcopum Aquensem cum aliis 
quatuordecim Galliarum Praesulibus nuper semet ad San-
ctissimum Dominum Nostrum convex-tisse eo fine, ut Idem 
suprema sua auctoritate decerneret circa modum conferendi 
et colligendi sic dictos obulos S. Petri, sive symbolas, qua-
rum ope multis et magnis S. Sedis Apastolicae indigentiis 
subveniretur. Archi-Episcopo sociisque Praesulibus Sum-
mu8 Pontifex rescribendum iussit per Eminentissimum D. 
Cardinalem, suum Status Secretarium, cuius per omnes vix 
non ephemerides vulgatam epistolam in latinum iilioma 
translatam, vel ideo isthic communicandam duxi, quod nemo 
indigentias S. Sedis verius exponere, nemo causas, ob quas 
illis succurendum sit, sincerius exponere queat, quam prae-
laudatus D. Cardinalis.*) 

Jam inde ab eo tempore, quo Summi Pontificis et San-
ctae Sedis civilis principatus vi armoríim, — haec enim 
erant moralia ilia media, quorum et non aliorum adminiculo 
Ilomam invadere et occupare se velle solemniter professi 

*) Az itt emiitett levelet a .Religio' 1878, II. 41. sz. közölte. Szerk. 
6* 
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sunt unificatae Italie fabricatores, — vi inquam armorum 
ereptus est, Summus Pontifex et S. Sedes Apostolica nullos 
amplius reditus habet. Qui patriinoniura S. Petri deprae-
dati sunt, assignaverunt quidem Summo Pontifici annuam e 
publico aerario pensionem. Quamvis vero haec pecuniarum 
assignatio eo tempore contingerit, quo vituli aurei adoratio 
ubique vix non locorum maxime floruit, nihilominus nec 
ipsi, qui legem de pensione ilia condiderunt, credere pote-
rant, fore aliquando, ut Romanus Pontifex ex aerario sta-
tus Italici publico velterunciuin acceptet. Summus Pontifex 
enim iure fortioris, nemine ilium protegente, civili princi-
patu, quem S. Sedes plus quam mille annis possedit, spo-
liari potuit, at vero ad conditionem pensionarii Italiae re-
digi non potuit, nec poterit unquam. Sane Summi Pontifices 
a S. Petro, Apostolorum Principe, cuius sunt legitimi suc-
cessores, non solum hoc didicerunt, ut jurium sacrorum vio-
latoribus, quiqui illi sint, respondeant : „non possumus"1), 
sed hoc quoque, ut dum dici dictante conscientia debet, di-
cant etiam: „pecunia tua sit tecum in perditionein."2) Yix 
etiam dubitari potest, quin pensionis ex alieno assignatores 
existimaverint, haud diu onere hoc aerarium Italiae publi-
cum gravatum iri. Palam enim et publice dictum ac praedi-
ctum novimus, quia legimus, longum agmen Romanorum 
Pontificum Pontificatu Pii IX . claudendum esse : ita pror-
sus, quemadmodum post obitum Pii YII., violenter Roma 
abducti, atque in exilio defuncti, conclamatum legimus, ip-
sum fuisse Romanorum Pontificum ultimum. Civilis S. Se-
dis principatus, ut nemini ignotum est, illam habuit desti-
nationem, ut Summo Pontifici nec propriae vitae sustentan-
dae, nec Ecclesiae universalis regendae, cuius quippe sollioi-
tudo eidem divino iure imposita est, media non desint. Et 
Romani Pontifices, dum principatus illius fructibus, red-
ditibusqne gaudebant, non accipere a fidelibus quidquarn 
sed plena vola dare ac tribuere soliti sunt. Vix non de om-
nibus valet, quod S. Hieronymus de Anastasio I. praedica-
vit, quod nempe fuerit : „Vir ditissimae paupertatis et apos-
tolicae sollicitudinis."3) Sed munificentiae Summorum Pon-
tificum in omnis generis indigentes plane regiae, tanta ex-
stant monumenta, ut de iis demonstrando disserere velle, 
tandumdem foret, ac in silvam ligna inferre. Quod cum ve-
teri iam proverbio prohibitum sit, recensendis illustribus 
idmodi factis supersedendum ratus sum, quin tarnen prae-
termittere queam in memóriám saltern obiter revocare, quae 
de generositate Summorum Pontificum in Patriam Nostram 
non una vice contestata in Pastoralibus, ddto 27. Januarii 
1869. Nr. 479. dimissis litteris continentur. 

Spoliatus atque ad egestatem redactus Summus Pon-
tifex, nihilominus Ecclesiae Catholicae Caput, omnium Chri-
stianorum pater ac doctor est, cui in beato Petro pascendi, 
regendi ac gubernandi universalem Ecclesiam Dominus No-
ster Jesus Christus plenam potestatem, sed etiam obligati-
onem tradidit. Hoc credentes ac prae oculis habentes Eccle-
siae huius fil i i omnium locorum ac terrarum, indigentias 
communis omnium fidelium Patris, Romani Pontificis, suble-
vare ope sua baud intermiserunt. Antiquissimus in Eccle-
sia, quia ab ipsis Apostolis repetendus est mos, stipem col-
ligendi et erogandi in fideles egestate pressos. „De collectis 

') Act. 4. 20. - 2) Ib. 8, 20. - 3) Epist. ad Demetr. 

autem, quae fiunt in Sanctos (christianos pauperes) sicut or-
dinavi Ecclesiis Galatiae, ita et vos facite", scribit S. Paulus 
opulentioribus Corinthiis,4) quos provocat, imo quibus prae-
cipit, ut paupertate laborantibns Christianis Jerosolymita-
nis suas conferrent symbolas abundantius : ait enim de ea-
dem re alio loco:5) „Vestra abundantia illorum inopiam 
suppléât." Quem morem in Ecclesiam deinceps quoque re-
tentum fuisse, e novo illo accusationis contra Christianos 
prolatae genere liquet, de quo loquitur Tertullianus inqui-
ens:6) „Vide, ut invicem se diligant et pro alterut.ro mori 
sint parati." Quis iam mirabitur, quod Ecclesiae Catholicae 
filii, statim ac inopiam Beatissimi Patris et S. Sedis cogno-
verunt, ad illam sublevandam accurrerint suosque obulos 
obtulerint, probe scientes ex apostolica doctrina, cum tem-
pus liabemus, operandum esse bonum ad omnes, maxime au-
tem ad domesticos fidei,7) qui nimirum in unam domum Ec-
clesiae per eadem fidem congregati sunt. Si autem iuxta 
mandatum S. Pauli bonum operandum sit praeferenter ad 
domesticos fidei, praeferentissime profecto ad Patremfami-
lias, citra suarn culpam inopem, cui id fere accidit, quod ho-
mini illi, qui descendebat ab Jerusalem in Jericho, ut nar-
ratur in Evangelio.8) 

Quamvis autem maiores etiam largitiones aeris Summo 
Pontifici praesertim e quibusdam Europae partibus obvene-
rint, eae nihilominus erogari debuerunt, ac debent. Tantum 
enim abest, ut indigentiae S. Sedis Apostolicae decreverint, 
ut potius auctae fuerint, ac in dies augeantur, quas Emi-
nentissimus Cardinalis Status Secretarius in praemissis suis 
litteris clare ac candide recenset ; quo nemo penitius illas 
cognoscit. (Vége köv.) 

Sz. Jeromos levele ïïeliodorhoz. 
(Vége.) 

X. De miután a zátonyos helyekről már kivergődött le-
velem és a tajtékzó-hullámvájta sziklák közöl nyilt tengerre 
jutott gyönge csónakom, — kifeszítem vitorláimat s átesve a 
kérdések nehézségein, záradékul a vigadó hajósok módjára 
szavamat magas dalnak eresztem. Oh sivatag, mely Krisztus 
virágaitól virulsz. Oh magány, hol ama kövek teremnek, 
melyekből a nagy királynak, az Apocalypsisben emiitett vá-
rosa épül ! Oh pusztaság, mely Istennel örvendezel ! Mi 
dolgod a világban barátom, ki dicsőbb vagy annál ? Med-
dig tartanak lekötve az árnyas fedelek ? Meddig tart fogva 
a vámok páratelt börtöne ? Hidd el, nem tudom mit szemlé-
lek többet mint fényt. Kedve kerekedik az embernek teste 
sulyjától megszabadulva az aether tiszta tündöklésébe fel-
szállni. — A szegénységtől félsz ? De hisz Krisztus a szegé-
nyeket boldogoknak nevezé. Vagy tán a munkától irtózol ? 
De melyik bajnokot koszorúzzák meg küzdelem nélkül? 
Vagy tán az aggaszt, hogy nem lesz élelmed ? De hisz a hit 
nem retteg az éhségtől. Tán a böjtölések által elcsigázott 
tagjaidat félted pihenés végett érintkezésbe hozni a puszta 
talajjal ? De hiszen az Ur lesz alvótársad. Vagy tán elha-
nyagolt fejednek rendetlen üstöke tölt el iszonynyal ? De 
hiszen a te fejed Krisztus. Vagy a puszta rengeteg rideg-
sége rettent? De lelkeddel hatolj a paradicsomba. Vala-

4) I. ep. 16. 1. — 5) 2. ep. 8., 14. Vide etiam ad Rom. 18. ad. Gal. 
2. et Act. 11. 12. — «) Apolog 39, - ad Gal. 6, 10. — ') 29, 14 sq. 
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hányszor gondolatban oda emelkedel, annyiszor nem leen-
desz a sivatagban. Ha az ember nem fürdik, a bőr elszeny-
nyesedik : de a ki egyszer Krisztusban megtisztult, többé 
nem szorul mosakodásra. (Ján. 13, 10.) És hogy végezzek, 
halljad az Apostolt, ki mindenre megfelel : Azt állítom, hogy 
nem méltók a jelen idei szenvedések a jövendő dicsőségre, mely 
bennünk ki fog jelentetni. (Rom. 8, 18.) Elpuhult vagy bará-
tom, ha itt is szeretnél élvezni a világgal, és azután ural-
kodni Krisztussal is. 

XI . Jövend, jövend pillanat, midőn e romlandó és 
halandó testünk a romolhatlanság és halhatatlanság jellegét 
ölti magára: „Akkor boldog a szolga, kit az Ur őrködve 
talál." (Luk. 12, 23.) Akkoron a harsona szavára reszketni 
fog a föld a népekkel egyetemben, te pedig örvendeni fogsz. 
IIa majd eljő az Ur, hogy megítélje a világot, e világ nyögve 
fog kiáltani, s a népek egymásután verik mellöket. Az egy-
koron leghatalmasabb királyok védetlenül remegnek. Megje-
lenik magzatjával együtt Venus. Előtűnik a villámos Jupi-
ter és a balga Plátó tanitváuyaival. Aristoteles érvei mit 
sem fognak használni. Hanem te egyszerű paraszt örvendeni 
foo-sz és ltaczagni mondván : Ime ez az én keresztre feszitett o © 

Istenem, ime az élő biró, ki pólyákba takarva a jászolban 
didergett. Ez az a kézmives és ács fia: ez az ki anyjának 
kebelén mint Isten Egyptomba menekült egy ember elől. 
Ez a biborba öltöztetett, ez a tövissel koronázott : ez a ma-
gus, kinek ördöge van, ez a samariabeli. Vizsgáld csak a ke-
zeket, zsidó, melyeket átvertél, tekintsd az oldalt római, me-
lyet átlyukasztottál. Vizsgáljátok a testet vájjon az-e, mely-
ről azt mondátok, hogy a tanítványok éjjel titkon ellopták ? ! 
Irántad való szeretetem birt reá, hogy ezeket elmondjam ne-
ked, édes barátom, hogy esetleg érdeket keltsenek azoknál 
is, kik most a fáradalmaktól irtóznak. Hérits Márton. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, január 17. í) szentségének körlevele korunk 

bajai ellen. Midőn O szentségének XII I . Leónak azon ma-
gasztos körleveléről emlékezünk meg, melyet legújabban kia-
dott, midőn a körlevéllel szemben liberális lapjaink nyilat-
kozatára gondolunk, a,Pester Lloyd' mult számainkban czá-
folt czikkének azon szavai jutnak eszünkbe, hol lényegében 
azt állitja, hogy : ,korunk félretette már a felekezeti elfogult-
ságot, és eléggé felvilágosult, hogy a jót, még ha az a pápá-
tól jön is,elfogadja,' igen e szavak jutottak eszünkbe, mert a 
liberális sajtó, nevezetesen maga a ,Lloyd- is eléggé megmu-
tatta, mennyi súlyt lehet az ő ,elfogulatlan' nyilatkozataira 
fektetni. 

Ha a ,Lloyd'-nak a pápa körirata előtt alig egy héttel 
megjelent fennebb idézett nyilatkozata komoly volt volna, 
a pápai körirat megjelenésekor itt lett volna az alkalom sa-
ját nyitatkozatát érvényesíteni. Azonban mit tesz a ,Lloyd'? 
Beváltja-e szavát? Igazolja-e, hogy hész elfogadni a jót,ám-
bár ezt a pápa ajánlja? Mi lennénk az elsők, kik ezt öröm-
mel jegyeznők fel. De lehet-e egy laptól megvárni, hogy el-
fogadja azt amit a pápa ajánl, egy oly laptól, mely komolyan 
egy sorba merészli a pápát állitani Cavourral? Lehet-e, egy 
oly laptól várni, hogy valósitsa nyilatkozatát, mely a vati-
cáni zsinat ,ellenzsinatáról' tud beszélni? A ,Lloyd' valóban 
most is, a pápa köriratával szemben annak bizonyitotta ma-

gát, ami, valóságos liberális lapnak, melynek szavai hitelt 
nem érdemelnek, mely ha látszik is valami méltányost az 
egyházról nyilatkozni a gyengébbek tévútra vezetésére, azt 
tetteivel siet megczáfolni. 

O szentsége levele a ,Lloyd' előtt, habár azt szósze-
rint nem is mondja, de egész czikkéből kitűnik, egy nagy 
semmi. A bánásmód, melyet e körirat iránt tanusit, oly lené-
zőleg kicsinylő, hogy ilyet valamely pápai körirat iránt, még 
a ,Lloyd' hasábjain is, régen nem olvastunk. A ,Lloyd'-nak 
különösen nem tetszik az, hogy a pápa sz. írási idézetekkel 
bizonyítja állításait és itéli el a socialismust, communismust 
és nihilisinust. Neki, mint ezt czikke tanúsítja, valami nem-
zetgazdászati fejtegetés kellett volna a pápától, mint va-
lami szakminisztertől, vagy ki tudja miféle börze-embertől, 
mintha bizony a socialismus réme csakis az uralkodó nem-
zetgazdászati rendszer miatt fenyegetné a társadalmat és 
nem azon elvek miatt, melyeken a modern nemzetgazdászati 
rendszer nyugszik. Ki hallotta vagy látta azt, hogy egy pápa 
körlevelet intézne az összes kereszténységhez, valamely nem-
zetgazdászati academikus értekezést közölt volna, a helyett, 
hogy az örök elveket fejtegetné, melyeken a társadalmi 
rend nyugszik ? Ki hallotta azt, hogy a pápa felemelvén va-
laha szózatát a társadalmi bajok ellen, azoknak mintegy fe-
lületét érintette volna a helyett, hogy a baj forrására, az 
alapra utalt volna, honnan a baj származik ? A pápának 
nem épen állása hozza-e magával, hogy midőn a társadalmi 
bajokra mutat, azon természetfeletti eszközökre hivja fel fő-
leg a figyelmet, melyek nélkül a bajok el nem háríthatók ? 
Kontár politikusaink, nemzetgazdászaink vannak elegen, kik 
a természetfeletti és józan természeti elveket a társadalomból 
minden téren kizárják és az emberiséget elveik következté-
ben forradalmi térre kényszeritik: ne legyen tehát senki sem, 
ki a világot figyelmeztesse azon ut veszélyességére, melyen 
halad, ne legyen senki sem, ki szavát emelje az erkölcsi rend 
érdekében ? De akkor honnan vegye bizonyítékait ? Talán a 
,Talmud'-ból, vagy a hitetlenség apostolainak műveiből? 
Sz. írás nélküli pápa nincsen, valamint, hogy a modern tár-
sadalmi tévélyektől sem fog az emberiség menekülhetni, 
csak azon elvek alapján, melyek a sz. írásban foglaltatnak 
és melyeket a pápa üdvös intésül előadott. 

Visszatetszik azonban a ,Lloyd'-nak az is, hogy a pápa 
a ,socialistákat, communistákat és nihilistákat' mintegy egy 
lélekzet alatt elitéli és ellenök a katholikusokat felszólítja, — 
visszatetszik azért, mert ezek közt, a L. szerint, nagy különb-
ség van. Soha ilyen bölcsességet ! Talán Rómában nem isme-
rik e különbséget? Talán a ,L1.' akarja és fogja a pápát e kü-
lönbségre megtanítani? Bizonyáig ha valahol, ugy higyje 
meg nekünk a ,L1', Rómában nagyon jól meg tudják külön-
böztetni a fokozatot, mely egyáltalában bárminő téves néze-
tek közt létezik; de, és ezt is jegyezte meg magának a ,L1', 
hogy Rómában azt is jól tudják, miszerint minden tévedés 
egy és ugyanazon forrásból származik, csakhogy egyik már 
kifejlettebb alakban jelenik meg, mint a másik. A modern 
társadalmi tévelyeknek is egy és ugyanaz a forrása s oka, t. 
i. a keresztény elvek megvetése ; e nélkül nem volna sem soci-
alismus, sem communismus, sem nihilismus. A pápa tehát 
elitélvén e három tévelyt egyszerre, elitélte közösen azért, 
mert mind a három ellentétben van a keresztény elvekkel. 
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Csak végig kell olvasni figyelemmel a pápa köriratát és ab-
ból mindenki meggyőződhetik, hogy a pápa kellőleg ismerve 
mind a három tévely tanait, azokat ostorozza és ellenök a 
keresztény tannak alkalmazását hangsúlyozza. Amint a mo-
dern tévelyek itt kifejlettebb ott kevéssé kifejlett alakban 
megalkották a nem keresztény társadalmat minden bajai és 
veszélyeivel, ugy a pápa e bajok és veszélyek megszünteté-
sére a keresztény társadalmat, keresztény államot hangsú-
lyozza, keresztény elvek alapján, hol azután nincsen, nem 
lehet helye sem eommunismusnak, sem socialismusnak, sem 
nihilismusnak, sem bármi nevü társadalmi tévelynek. 

Szóval, ha a pápa köriratát röviden jellemezni akarjuk, 
az nem más, mint a keresztény tanok apologiája a társa-
dalmi rend érdekében. Ez, azt hisszük, oly jó, melynél job-
bat társadalmunknak senki sem nyújthat, és nagy bűnt kö-
vet el az a társadalom ellen, ki e jót visszautasítja, vagy 
könnyelmű felületességgel tárgyalja. Azt nem mondhatja 
ugyanis senki, hogy társadalmunkban nincsen nagy, igen 
nagy baj ; azt sem mondhatja senki, hogy e társadalmi bajo-
kon a modern tanok csak legkevesebbet is segítettek volna; 
hanem el kell ismerni mindenkinek, hogy minél inkább meg-
támadták és elvetették, mint O szentsége is mondja, a vallás 
természetfeletti igazságait és azokat népelleneseknek mondták, 
annál mélyebben rohant társadalmunk a veszély örvénye 
felé, melynek most tátongó nyílásánál áll : miből tehát ter-
mészetszerűleg következik, hogy azon tanokat melyek az 
uralkodó bajnak forrását képezik, a társadalomból száműzni 
kell, ellenben el kell fogadni a pápa által ajánlott tanokat, me-
lyek minthogy ellentétben vannak az uralkodó tanokkal, 
bizonyára ellenkező, tehát a társadalomra nézve üdvös ered-
ményt fognak létrehozni. Nem, nem létezik középút; vagy 
liberális elvek és tanok socialismus, communismus és nihi-
lismussal, azaz a társadalmi rend felforgatásával ; vagy ke-
reszténység az ő áldásaival, azaz azon alapelvek elfogadása 
és érvényesítése, melyeket a pápa a sz. irás alapján kifejtett. 
Melyiket választották azok, kiknek gondjaira az államok és 
nemzetek kormányzása van bízva, azt a legközelebbi idő 
fogja eldönteni. Történjék azonban bármi, a pápa nyugodt 
lélekkel várhatja az eseményeket, mert magasztos állásából 
kifolyó kötelességének megfelelt és igy a felelősség többé 
nem őt, hanem azokat illeti, kik mind ez ideig az egyház el-
lenségeiként szerepeltek. A 

Berlin. Windhorst kettős beszéde, melyet a porosz or-
szággyűlésen a cultusministeri költségvetés alkalmával ehó 
kezdetén tartott, ismét megvilágitá a helyzetet. A sz. atya 
nyilatkozatait, melyeket a németországi ügyekre vonatkozó-
lag, Melchers kölni érsekhez intézett magasztos szellemű le-
.velében olvastunk, össze kell vetni a porosz parlament kath. 
centrumának nyilatkozataival; csak igy nyerhetünk teljes 
képet az itteni egyházpolitikai ügyek tényleges állásáról. 
Szentséges atyánk a pápai szék magas méltóságához és nagy 
lelkéhez illő, az egyház és állam, az egész társadalom javát 
szivén hordozó gondoskodással kifejté, hogyan kellene jog 
és igazság szerint a megzavart békét helyreállítani s a fel-
zaklatott társadalomnak, a mennyire e földön lehet, a közjó-
létet visszaadni. Azonban, sajnos, nem minden, sőt alig tör-
ténik valami ugy, a mint kellene. A helyzet, az események 
fejlődése csak igen lassan s alig valami részben felel meg a 

nagy szellemű pápa nemes intentióinak. Hogyan állnak az 
ügyek, mily hangulat uralkodik Poroszországban a katholi-
kusok s ellenfeleik körében, arról legbővebben tannskodnak 
a legutóbbi parlamenti nyilatkozatok, melyek közt általános 
szempontjai által legkiválóbb a centrum vezéreé, mely ismét 
cultusministeri nyilatkozatot provocált. 

Windhorst az említett alkalommal igy szólt : „Uraim ! 
Barátaim és én igen sürgősen óhajtottuk, hogy a jelen év-
ben meg legyünk kiméivé azon kényszertől, hogy az előt-
tünk fekvő (cultusministeri) költségvetés alkalmából el-
mondjuk azon panaszokat, melyeket ezen állam népességé-
nek igen nagy része emelni jogosult. Azt hittük, végre va-
lahára lehetséges lesz a cultusministerium terén fölmerült 
vitáknak békés megegyezés által véget vetni. Különféle 
események történtek, melyek ezen kibékülés reményére fel-
jogosítottak. Sajnos, a cultusminister ur dec. 11-i e helyütt 
adott nyilatkozatai, minden reményt teljesen lerontottak. Ezen 
nyilatkozatok után, ha azok fenntartatnak, ha, mint a mi-
nister ur állitá, azokban az összes állami kormány oszto-
zik, a jelenlegi szomorú állapotok megváltozására, sajnos, 
nem lehet számítani. Ezen tényállással szemben, a küszöbön 
álló jelenlegi vita kezdetén, részünkről semmi kétséget sem 
akarunk fennhagyni az iránt, hogy mi a mostani viszályok 
végét igen sürgősen óhajtjuk; hogy mi, részünkről, ehez 
mindennel hozzájárulni akarunk, a mi csak lehetséges, — 
természetesen az egyház és a lelkiismeretek szabadságának 
bárminemű megsértése nélkül. Mindaddig, míg állami rész-
ről azon véleményt és törekvést fenntartják, mely szerint az 
egyházat az állam által akarják kormányozni és rendsza-
bályozni, mindaddig mi, bár gyenge közreműködésünkkel, 
nem vagyunk azon helyzetben, hogy elősegíthessük a békét. 
Azon meggyőződésben élünk, hogy az egyház és állam 
közti viszony helyes megállapítása csak a különféle vallási 
társulatok képviselőivel való egyetértés, s a mi különösen a 
római kath. egyházat illeti, az államkormánynak és a pápá-
nak megegyezése által érhető el. Az államnak és egyháznak 
együttműködése a kölcsönösen megtalált alapon, ez azon vi-
szony, mely a dolog természete szerint, a valóban helyes és 
üdvös viszony, melyet mindenütt, hol az államban egész-
séges állapotok vannak, fenntartottak. Mi azért csak meg-
elégedéssel üdvözölhettük és üdvözöltük, ha a kormány azon 
útra tért, melyet mi egyedül helyesnek mondottunk, s ha, ő 
szentsége kezdeményezésére, tárgyalásokba bocsátkozott. En 
mégis félek, — ismételnem kell ezt, — hogy a cultusminis-
ter urnák legalább is nem a legbarátságosabb nyilatkozatai 
a törekvést, ezen az uton tovább haladni, legalább jelenleg 
meghiúsultnak mutatják. Hinni szeretjük és reméljük, hogy 
a béke utján magasabb és jobb belátás fog visszatérni s hogy 
akkor azután az eredmény is jobb lesz, mint a mai. Meggyő-
ződésem, hogy jó lesz a tényállást teljes világosságban az 
ország elé állitani, azon tényállást t. i. hogy a cultusminis-
ter ur nyilatkozatai után az állitólagos béketárgyalások 
mostanra meghiusultaknak tekintendők. Illusiók egyik rész-
re sem hasznosak, és csak a dolgok állásának teljes ismerete 
által juthatni talán helyesebb nézetekre ; mindenesetre pe-
dig csak a dolgok teljes ismerete képesít mindenkit annak 
megítélésére, mi a teendő." 

A mi Windhorst ezen beszédében még következik, an-
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nak czélja ismételten hangsúlyozni, mennyire káros minden 
tekintetben a culturharcznak tovább folytatása. — Falk mi-
nister sokkal erősebben érezte magát a centrum vezérének 
kemény szavai által sújtva, hogysem hallgathatott volna. 
Ismét nyilatkozott tehát s e nyilatkozatából kitűnik, hogy a 
porosz kormány inkább csak diplomatizál, csűrni csavarni 
szereti a dolgot, mint őszintén kimondani, hogy bizony ő is 
jobbnak látja, ha kibékül. A cultusminister válaszbeszédé-
nek veleje azon tiltakozásban illetőleg kérelemben culminai, 
hogy dec. 11-i szavaiból csak azon következtetéseket kell 
levonni, melyek belőlük szükségkép következnek. Azután is-
kola-mesteri modorban figyelmezteté a centrum férfiait a 
pápa szavaira, ki általában kimondá, hogy az állam azon 
törvényeinek, melyek a hitet és lelkiismeretet nem sértik, 
engedelmeskedni kell. Nun, m. H. folgen Sie doch dieser 
Mahnung, kiáltá nem minden gúnyos allusio nélkül a cen-
trumhoz Bismarck cultusministere. Windhorst nem maradt 
adós. Még egyszer felszólalt s minthogy a cultusminister 
ismét csak diplomatiai fogásokhoz nyúlt s az igazi tényál-
lást homályba burkolni igyekezett, csinált még nagyohb vi-
lágosságot. „Már kijelentéin, igy szólt, mennyire nem jó, lia 
illusiók forognak fenn ; s egész fellépésem a jelenlegi ülésben 
lényegesen oda irányul, hogy mindenütt, minden helyen, Né-
metországon belül és kivül, minden illusiót elhárítsak.Uraim! 
Igen jól tudjuk, hogy bizonyos kényes nehézségek forogtak 
fenn az evangelikus egyház ügyeire nézve ; érezni kezdték, 
hogy ezen ügyek cultusministeri vezetése nem jó uton ha-
lad, hogy veszély mutatkozott, a cultusministeri kormány 
által ezen ügyekben folytatott uton, a vallás elvesztésére, 
melyet a német népnek megőrizni szeretnének. Ez az érzet 
létezett. Az által hitték a veszélyt elmellőzni, hogy az evange-
likus egyház legfőbb hatóságába néhány udvari prédikátort 
bevittek. Uraim, ezen kinevezések fölött őszintén örvendtem. 
. . . De abban mégis kételkedem, hogy ezen kinevezések által, 
ha csak ebben marad a dolog, a vallásnak visszahozatala az 
országba biztosítva van. A cultusminister urnák minden 
esetre ez által nyugalma az evangelicus ügyek tekintetében 
biztosabb. A mi a kath. egyház ügyeit illeti, e tekintetben 
ugy látszik, a felől, vájjon itt is jó uton van-e a kormány, 
nem forogtak fenn kételyek. Meggyőződésem szerint az 
evangelikus ügyekre vonatkozó határozatot követte ama to-
vábbi határozat : „A katholikusokat illetőleg a dolog mehet 
ugy mint eddig" . . . Windhorstnak ezen állitásában, lesújtó 
vád fekszik a porosz kormány ellen, Az evangelikus egy-
házra nézve már be van szüntetve a vallás elleni harcz, — 
legalább azt hiszi a császár, hogy minden rendjén van, ha 
egy-két udvari papja befoly protestáns népe vallási ügyei-
be. Miért nem mérnek a katholikus nép vallásosságának 
ugyanazon mértékkel ? Ha nagy súlyt fektetnek a nép val-
lásosságára, miért igyekszik a császár csak a protestáns né-
pet felszabadítani culturharcz demoralizáló hatása alól ; mi-
ért nem szabadítja fel a kath. népet is ugyanezen harcz 
uralmától? Ez Windhorst vádjának a veleje. „Tudom, igy 
fejezé be beszédét, és ismétlem, hogy panaszaink ez idő sze-
rint meg nem hallgattatnak. A culturminister tehet a kath. 
egyház ellen ugy a mint eddig szokta. Nekünk pedig sza-
bad panaszainkat napról napra megújítani és a rosszul érte-
sített császártól a jól értesült császárhoz fellebezni." 

A mint látjuk, Németországban az ellentétek még 
igen élesek, a kedélyek még igen keserültek, — eirberileg 
véve a béke még talán csak csirájában van meg. Adja Isten, 
hogy ebben csalódjunk.Annyi azonban bizonyos,és abban nem 
lehet senkinek csalódni, — hogy, ha fenntartja a hohenzol-
lerni ház továbbra is a protestáns császárság eszméjét : a 
kath. egyháznak nem fog békét hagyni soha, s ha netalán 
egy időre abban hagyja is a harczot, az nem béke lesz, hanem 
csak fegyverszünet. De másrészről az is bizonyos, — és eb-
ben sem csalódhatik senki, — hogy a végleges diadal a katho-
lika egyházé lesz ; mert ennek megígérte Krisztus, és fel van 
irva az evangéliumban : Nec portae inferi praevalebunt ; azt 
azonban, hogy ilyesvalami a hohenzollerni trón tartósságára 
vonatkozólag is fel volna irva az evangéliumban, azt még 
nem hallotta senki. 

Amerika. Az északamerikai egyházpolitikai állapotok 
árnyoldalai a kath. egyházra nézve. (Folyt.) Mindenek előtt 
az egyházi szabadság a szövetségi alkotmány l -ő módosítása 
által egy oly elvi alapra fektettetett, mely a kereszténység 
természetével ellenkezik és következetesen kivivé az életben, 
a kinyilatkoztatott vallásnak a polgári és állami életből való 
teljes kizárására vezetne. A vallás t. i. ezen törvényi hatá-
rozatban, hasonlóan a szó- és Írásbeli vélemény-nyilvánitás-
lioz, valamint a gyülekezési, társulási és kérelmezési joghoz, 
mint tisztán egyéni ügy az egyesek tetszésére van hagyva és 
mindenkinek szabadságában áll a kereszténységnek, bármely 
alakjáról minden más alakjára, sőt magára a zsidó, mohame-
dán és pogány vallásra is áttérni. Ez oly határozat, mely által 
az állam a kereszténység alapjáról lelép s tényleg megtagadja 
annak a polgári társadalom által való elismerését; mert a ke-
resztény állam előtt nem lehet közönyös az, vájjon polgárai 
pogányok-e vagy keresztények ; neki kötelessége az isteni ki-
nyilatkoztatáson alapuló vallásnak előnyt adni s azt vé-
delmezni. 

A polgári társadalomnak minden vallástól való ilye-
tén teljes abstractiója által a Krisztus által alapított egyház 
practice egy vonalra állíttatik a legönkényesebb emberi val-
lásrendszerekkel s vallási ábrándozásokkal, az izlammal s a 
polytheismussal, a mennyiben ez durva kihágások által ma-
gát nem lehetetleníti. Nem bír több joggal s nagyobb elis-
meréssel mint a zsidó zsinagóga vagy a legujdonatujabb 
secták, melyek egy véletlenül félremagyarázott helyéből a 
szent írásnak, változatosság kedveért, uj vallást olvasnak ki. 
Az állam ez által az egyházi tan-hatalom befolyása alól 
teljesen el van vonva, — tényleg vallástalan, sine religione. 

Ne mondja senki : az igazság oly nagy és hatalmas, 
hogy csak szabadsága legyen s lassanként csalhatlanul dia-
dalra emelkedik a tévely fölött. Ennek az u. n. ,vallássza-
badságnak' kimaradhatlan következménye az volt, hogy a 
protestáns felekezetek mindinkább szétforgácsolódtak és szét-
porlódtak, hogy a hitetlenség rettentő mérveket öltött, hogy 
a vallási egykedvűség és közöny még szélesebb körben ter-
jedt el. Ezzel szükségkép kialudt annak tudata is, hogy 
egyeseknek épen ugy mint az államnak kötelessége az Isten 
által kinyilatkoztatott vallásnak magukat alávetni, s hogy 
ezen vallás csak egy és csak egy lehet. Szétszórva a hitetlenség 
és liitszakadozás ezen párakörében ezer és ezer hivő protestáns 
sőt a katholikusok közöl is nem kevesen nemcsak hitöket 
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veszítették el, hanem a hit és vallás szükségének érzetét s az 
isteni kinyilatkoztatásnak eszméjét is. Byrne István, ir ere-
detű dömés atya szorgalmas statistikai buvárlatainak sike-
került kimutatni, hogy ha ezen tömeges elpártolás a hittől 
nem léteznék, a katholikusoknak az Egyesült-Államokban 
már háromszor oly számban kellene lenniök, mint tényleg 
vannak.1) 

Mig a szabadkőművesség és hitetlenség a hires ,né-
gyes szabadság' által korlátlan tevékenységi tért nyert, az 
alatt a katholikusoknak a szövetségi alkotmány által enge-
dett szabadságot az egyes államok törvényhózó testületei 
sokféleképen megnyirbálták és csak lassan küzdötte az fel ma-
gát az elvi teljesség azon fokára, melyen jelenleg van. Több 
állam még a 30-as és 40-es években is minden hivatalból ki-
zárta a a katholikusokat ; New-Hampshire ma is helótáknak 
és ellenségeknek tekinti őket, kiknek kötelességök adót fi-
zetni, de hivatal viselésére képtelenek, — a X I X . században. 
Csak a legutóbbi 30 év alatt helyeztetett a katholikus hitköz-
ség alapítása s a plébániai egyház-kormányzat a kath. egyház 
elveinek megfelelőbb alapra ; addig csaknem minden állam-
ban mindenféle beavatkozásoknak észavaroknak volt kitéve. 
A türelmetlen protestáns propaganda lépésről lépésre ül-
dözte a katholikus apostoli működést és az u. n. Knowno-
things-mozgalomban nyílt üldözéssé fajult. (Folyt, köv.) 

IRODALOM. 
-f- S. Thomae Aquiuatis Doctoris Angelici Ord. Praed. 

Sumiuae de Veritate catholtcae Fidei contra Geutiles, quae . 
supersunt ex Codice autograph) qui in BMiotheca Vaticana 
adservatur, cetera vero ex probatissimis Codd. et Editionibus, 
cux-a et studio Petri Antonii Uccelli édita, et Leoni XIII. 
P. M. dicata. ßomae, ex Typographia Polyglotta S. C. de 
Propaganda Eide, MDCCCLXXVIII . 

A katholikus tudomány minden barátja bizonyára 
örömmel üdvözli a pillanatot, melyben a tudós Uccellinek 
sikerült fáradságos, de érdemdús válalatát befejezni és aqui-
nói sz. Tamásnak, a keresztény tudomány e fényes napjának 
egyik legkiválóbb művét megfelelő gonddal és egyszersmind 
elegantiával kiadni. Igen fontos az, miféle kiadás forog köz-O D ' Ö 
kézen oly műből, melyből a tudósok, a tanárok s a nagyra 
törekvő egyházi ifjúság eszméit meríti.Hibás,incorrect kiadás 
zavarólag hat és tévedésekre szolgáltat alkalmat. Ez okból 
nem tartjuk fölöslegesnek magas műveltségű olvasó-közönsé-
günkkel megismertetni azon kritikai gondot, melyet a lelkes 
kiadó tudós e műre forditott, hogy igy kiadásának becse ki-
tűnjék. Magának a műnek tudományos becséről szólni fölös-
leges volna és egy kis sértés ; mert aquinói sz. Tamás műve 

l) „E század kezdete óta az Egyesült-Államokban, számos megté-
rés történt a katüolicisinusra. Szép számmal ezen convertiták kozől nagy 
tehetségű férfiak valanak, kik az állam- és egyházban magas hivatalokat 
viseltek. Ennek daczara tagadhatlan tény, hogy a bevándorlottak tekin-
télyes szama gyermekeikkel együtt az összes államok területén szétszórva 
hitoket elvesztették, részint papok és templomok hiányaban, részint 
más hitű csaladokkal kötött, részint másnemű tarsadalmi viszonyok foly-
tán. A katholikusoü száma jelenleg 6—7 millió, lia e két század alatt be-
vándorlottak mindnyájának csak valami alkalma volt volna a hitélet 
gyakorlására, számuknak kétségtelenül háromszor ennyira kellene fel-
rúgni.- Irish Emigration. What it has been and what it is. New-York. 
1873 56. 1. 

nem szorul dicséretre sem a világhírű szerzőre, sem az olva-
só-közönségre való tekintetből. (Folyt, köv.) 

= Felszólítás a lelkészekhez. Mutatványszámát kül-
dém szét egy kis lapnak, melyet a téli hónapok alatt a nép 
számára hetenként egyszer kiadni szándékozom, ha ezen 
szándékomban, ön, kedves testvér szellemileg, irodalmi közre-
működés, — és anyagilag, hivei közt való terjesztés által vál-
lalatomat gyámolítani szives lesz. Az okot, mely ezen vállal-
kozásra indított, nem szükséges hosszasabban fejtegetnem ön 
előtt, ki ugy, mint én a nép között élve, velem egyformán 
kénytelen tapasztalni azon irodalmi termékek vallás- és er-
kölcsromboló hatását, melyeket lelkiismetlen üzérek és ál-
népbarátok híveink közt terjeszteni s melyeket azok maguk 
is, jobbnak hiányában, a ponyváról vásárolni szoktak. Ezek 
ellen jó szellemben szerkesztett néplapjaink azért nem küzd-
hetnek egész sikerrel, mert népünk nagyobb része, részint a 
szellemiek iránti közönyösségből, részint szegénységből, saj-
nál értök 2— 4 forintot adni. Ezen fő- és azon másik, nem 
kevésbbé fontos körülmény, hogy t. i. népünk leginkább csak 
télen ér rá olvasni, érlelte meg bennem azt a tervet, hogy a 
nép valláserkölcsi és anyagi érdekeinek előmozdítására egy, 
havonként csak 10, s igy három hó alatt mindössze 30 krba 
kerülő lapocskát bocsátok ki paptársaim rendelkezésére. 
Ezen olcsó ár azonban csak ugy tartható fenn, ha Krisztus-
ban kedves testvér a szállitásra nézve némi közvetitést lesz 
szives elvállalni, olyan formán, hogy a póstadij kevesbitése 
tekintetében 10—14 lapnyi csomagokra osztandó küldemé-
nyeket, vagy maguk elfogadni, vagy hivei közül meg bizható 
embereket, kiknek nevére a csomagok czimeztessenek s álta-
lok kiosztassanak, kijelölni sziveskedik. — IIa ön szándé-
komat helyesli, méltóztassék becses megrendeléseit és a 
lap szellemi részét illető közleményeket a békésgyulai ró-
mai katholikus lelkészi hivatalhoz intézni. T. paptársaim 
becses szellemi támogatásától, melyet kikérni és buzgalmuk-
tól elvárni bátorkodom, fog függni, hogy e lapocska a köz-
lött mutatványpéldánynál ezentúl sikerültebb s az óhajtott 
czélt mindig jobban-jobban megközelitő tartalommal lásson 
napvilágot. S végre miután a vállalatnak sikert és életet 
csak is a tömeges pártfogás adhat, az ügy érdekében szere-
tetteljesen kérem, szíveskedjék ugy maga, mint egyes arra 
alkalmas egyének által oda hatni, hogy a lapocska mennél 
szélesebb körben terjedjen el. B.-Gyulán, 1878. deczember 
20. Göndöcs Benedek, apát-lelkész. 

V E G Y E S E K . 
— A Vaticán mellől irják a ,Défense'-nek, hogy a sz. 

atya körlevele igen jó hatást gyakorolt a fejedelmi udva-
rokra. Azt mondják, irja a tudósító, hogy e nyilatkozat ki-
indulási pontul fog szolgálni fontos tárgyalásokra. — Ugyan-
ezen forrás szerint a Vaticán Kis-Ázsiában még inkább ki 
fogja fejleszteni a kath. apostoli működést. A hitküldérek 
nagy mértékben fogják élvezni az angol reformok hatását. 
Az Egyesült-Államokban is uj apostoli helynökségeket 
szándékozik alapítani a szent atya. 

— Említésre méltó, hogy Dupanloup szobrára a brazí-
liai császár és neje 1000 frankot küldtek. 

— A bécsi votiv-templom felszentelése közel van. Annál 
lassabban halad a mi lipótvárosi bazilikánk épitése. 

— A würzburgi egyetem hallgatói számára kitűzve 
volt pálya-tételekre beérkezett dolgozatok közöl csak kettő 
nyert dijat, — mind a kettő hittanhalgató műve, — az egyik 
bölcsészet-kari és a sanscrit nyelvre vonatkozik. 

Kegyeletes adakozás-
,Az Ur Jézus szent nevében egy plébános' küld : 
A szent atyának 20 ftot, 
A missiók részére 20 ftot. 

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

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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^Megjelenik e lap heten-"/' 

kint kétszer : 
szerdán és szombaton. 

Előfizetési dij : ; 
félévre helyben s posta- ; 

küldéssel 5 f r t . 
'íilakás: Buda- ! 

IIL^Sttzsef-utcza ; 
hova a lamszellemi ; 

frászét illető mimlen kül- I 
dfíaény^zimtndő. 

cFst-

R E L I G I O , 
K A T H . E G Y H Á Z I S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T . 

vŜW» 
Qf \c, 
vElőfizethetni minden kir.'P 

postahivatalnál ; ; 
: Budapesten a szerkesztő- ; 

nél, és Kocsi Sándor ; 
: nyomdai irodájában, mu- ! 
; zeum-körut 10. sz. alatt, ; 
j hova a netaláni réclama- ; 
: tiókis, bérmentes nyitott ; 

levélben, intézendök. i. 
HARMINCZNYOLCZADIK ÉVFOLYAM. k 

Budapesten, január 22. 7. I. Félév, 1879. 

T A R T A L O M : A sz. irás tana az örök büntetésekről. — De obulis S. Petri, seu symbolis S. Sedi Apostolicae conferendis. 
— Vallástanítás a kath. algymnasiuinokban. — A Szent-István-Társulat jan. lö-án tartott választmányi ülése. — Egyházi 
tudósítások: Budapest. A pápa körirata és a fejedelmek. Belgium. A ,minta-alkotmányu állam' kulturharcza. —Irodalom: 

S. Thomae Aquinatis Summa contra Gentiles, ed. Uccelli. — Vegyesek. 

A sz. irás tana az örök büntetésekről. 
(Folytatás.) 

II. A gonoszok örök büntetését még világosabb 
színekben festi sz. János a jelenések könyvében : „Az 
ö gyötrelmök füst je fölszáll örökön örökké, «ïs 
alùvoç ctlúvwv."1) Ugyanazon könyvben : „Annak füst-

je felszáll mindörökön örökké, «S TOVç alwvag növ 

alüvwv.""*) Es ismét: „Gyötörtetni fognak éjjel nap-
pal mind örökön örökké.0-3) 

A felszinre hozott apostoli szavakból legin-
kább ki tűnik „eis rovç alwvaq riZv ctlwvuv" körülírás. 
Erre vonatkozólag számos és hathatós érvek álla-
nak rendelkezésünkre, melyekből teljes meggyőző-
dést meríthetünk az iránt, hogy az apostoli körül-
írás oly huzamos tartósságot fejez ki, a melynek sem 
határa, sem vége nem létezik, nem is gondolható. 

Ugyanis a körülírás emez érteménye mellett 
szól annak minden korlátozást kizáró természete. A 
bibliai irmodornak sajátsága ugyanazon szót megis-
mételni és ezen ismétlés által a legfőbb fokot je-
lezni.4) 

Továbbá a körülírásnak végnélküli tartóssá-
got kifejező érteményét igazolják a szent irás egyes 
helyei. Az uj-szövetség könyveiben használatos a 
nevezett körülirat a választottak boldogságáról,5) Ö O " / 
és ama dicsőségről, melyet azok Istennek áldozatul 
hoznak és melyet viszont ők az Istentől a mennyek-

!) Jel. 14; 11. - 3) 19 ; 3. — 3) 20; 10. - «) Igy az 
o-szÖvetségben mondatik : „A. függöny pedig aggattassék 
egybe karikákkal, mely által a szentély elválasztassék a 
szentek szentjétől, D"%Hpn \D7p (Exod. 26 ; 33.) azaz 

a legszentebb helytől. Az uj-szövetségben maga az Isten ki-
rályok királya, uralkodók urának neveztetik. (I. Tim. 6 ; 15.) 
Es ismét : A bárány, vagyis Krisztus XVQIO? xvpíuiv xaí 
ßaOilevq ßaoikkmv, királyok királya, urak urának monda-
tik. (Jelen. 17 ; 14.) — 5) Az ur Isten világositja meg őket 
és országlani fognak mind örökön örökké. (Jel. 22 ; 5.) 

ben kapnak,6) vagy Krisztusnak a feltámadás utáni 
halhatatlan életéről7) annak örök uralkodásáról,8) 
vagy végre az Istennek örök életéről.9) 

Ezek nyomán a körülirat ,örökké való' jelent-
ménye kétségen kiviili. Azért téves feltevésben szen-
vednek azok, kik azt a gonoszok büntetésére nézve 
korlátolt, határol t tartósság kifejezésére szorítják. 

De végre a körülirat már eddig is eléggé vilá-
gos érteménye mellett harczolnak még a jelenések 
könyvének következő szavai is : nK.ctu sv sx TWV 
reaaàçu)V ÇOJIOV l'dwxs TOÏÇ ÍTTTU àyytXoiç, tmÀ cpiâXaç 

XQvaàç, yïuavouç TOV &vfioîi rov Ssov, TOV ÇWVTOÇ siç rovç 

alùivaq rûiv aîûvtov. És egy a négy élőlény közöl a hét 
angyalnak hét arany csészét ada, telve az örökön 
örökké élő Istennek haragjával." (15, 7.) 

E helyen az Isten örök életéről van emlités 
téve. S mi czélból történik ez ? Hogy mindenki 
megértse, mily nagy az ő haragjának ereje, mely-
lyel a gonoszokat üldözi. De a büntetés nagyságának 
emelésére, melynek a gonoszok alá vannak vetve, 
semmi befolyással nem birna az Isten örökké tartó 
életének képe, ha csak az idézett szavakban nem 
rejlenék azon értemény, hogy a gonoszok büntetése 
addig fog tartani, mig maga a büntető Isten él. 

III. A pokoli büntetést örökké tartónak nyil-
vánitja ker. sz. János is, mondván : hogy az Isten a 

6) Kinek dicsőség mind örökön örökké (Pál. Gal. 1 ; 5.) 
Es minden teremtményt, mely mennyben, a földön és a fold 
alatt vagyon, melyek a tengeren, és abban vannak, mind-
nyájokat haliám, hogy mondák : a királyi széken ülőnek és 
a báránynak áldás és tisztelet, dicsőség és hatalom mind 
örökön örökké. (Jel. 5 ; 13.) Az Ur megszabadított engem 
minden gonosz cselekedettől és megtart az ő mennyorszá-
gára, kinek dicsőség mind örökön örökké. (Pál. I . Tim. 1 ; 
17.) — 7) Halott voltam és ime élek örökön örökké. (Jel. 
1 ; 18.) — 8) E világ országa a mi Urunké és az ő Krisz-
tusáé lett, és uralkodni fog mindörökön örökké. (Jel. 11 ; 15.) 
— 9) Es mikor amaz élőlények dicsőséget és tiszteletet és ál-
dást mondottak a királyi széken ülőnek, az örökön örökké 
élőnek. (Jel. 4 ; 9.) 
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polyvát megégeti olthatlan tűzzel, WQI aoßkor«.10) 
Maga pedig Krisztus tanít ja, hogy sokkal üdvösebb 
az emberre nézve minden földi javakat elvesziteni, 
mint gehennába, az olthatlan tűzbe vettetni ; hol az ő 
férgök meg nem hal és tűzök el nem alszik. Anel&ür 
elg T>)v yésvvav elg TO TIVQ TO aOßsöTOV, OTZOV O ay.tûhjS, avTiZv 
ov TZLEVRÀ, xal TO TIVQ OV aßhvvvTUL.n) 

Krisztus és János szavainál lehetetlen feltűnőbb 
s hatásosabb szinben ecsetelni a pokol soha meg nem 
szűnő büntetését. Krisztus szavai : „Hol az ö férgök 
meg nem hal és tűzök el nem alszik", Isaiás jöven-
döléséből vannak véve.12) E szavakat Krisztus jelen 
időben használja : „Kai TO TIVQ OV oßhvvraiu ; Isaiás pe-
dig a jövő időben: napn tib Dttfrn, mely idő alakja 
még élénkebben fejezi ki az örökkévalóság eszméjét. 

Az Üdvezitő oktató szavaiban kapcsolatba 
hozza a ki nem haló férget a soha el nem oltható 
tűzzel. De mit kell értenünk a ki nem haló féreg 
alat t ? A fentemlített idézetben ó oxwk^ görög szó 
megfelel Isaiásnál nyVin héber szónak, mely ere-
detileg veres férgecskét jelent,13) de a mely Isaiás-
nak más helyén14) mint a bensőleg maradandó bűn 
typusa fordul elő.15) 

Az Üdvezitő tehát átvitt, de határozott értelmű 
beszédében összekapcsolja a soha ki nem alvó tüzet 
és a bűnt, mely a gonoszokon örökké maradandó 
szenyfoltokat fog ejteni; összekapcsolja tudniillik az 
okot és annak következményeit, mintha mondaná, 
addig kell tartani a büntetésnek, mig megmarad a 
bűn, mely a sújtott büntetés okát magában hordja. 

De az Isten kegyelmén kivül elhalt gonoszok 
bűnei soha nem szűnnek meg, soha el nem töröltet-
nek. Tehát a büntetés is soha meg nem szűnik, ha-
nem örökké fog tartani. 

IV. A büntetések öröklételét bizonyitják a sz. 
irás azon helyei is, melyekben az örök megjutalma-
zás a büntetéssel Összehasonlíttatik. 

A megjutalmazás és büntetés hasonlata a leg-
világosabban Krisztus szavaiból tűnik ki : „És ezek 
az örök kinra mennek, az igazak pedig örök élet-
re."1 8) Ide vonatkoznak Dániel próféta szavai is : 
„Sokan azok közöl, kik alusznak a föld porában, 
fölébrednek, némelyek örök életre és némelyek gya-
lázatra, hogy azt örökké lássák."17) 

Krisztus szavai szerint a kárhozatra Ítéltek 

" ) Matth. 3; 12. Luk. 3; 17. — ») Mark. 9 ; 42—43. 
— «) 66 ; 24. — 18) Bochart. Hieroz. p. II. lib. 4. c. 27. 
Braun, de vest. sacr. lib. 1. c. 15. — 14) 1 ; 18. — 15) Innét 
maga Krisztus is, mivel az emberiség bűneért önmagát az 
Istennek feláldozta, a zsoltárban (22 ; 7.) nybin szóval em-
líttetik. - 16) Matth. 25 ; 46. - I7) 12 ; 2. 

büntetése és az igazak élete örökös leend. Igen, de 
az igazaknak minő örök élete lesz ? Valóban minden 
szünetelés nélkül fog az tar tani ? Vagy talán egykor 
véget fog érni ? Ezt áll í tani eddig senki nem meré-
szelte. Az igazak tehát örökké fognak élni, és az ő 
boldogságuknak nem lesz vége. De Krisztus ugy az 
igazak élete és boldogságának, mint a gonoszok 
büntetésének ugyanegy tartósságot tulajdonított . 
Igy örökös és végtelenek kell lenni a büntetésnek 
is, melylyel Isten a gonoszokat fogja sújtani. 

Kik az örök büntetésre nézve velünk egyet nem 
értenek, elodázhatlanul be kell igazolniok, hogy egy 
és ugyanazon rövid beszéd folyamán, hol a legfőbb 
biró ítélete foglaltatik, ugyanazon szó kétértelmü-
leg vétetik ; be kell igazolniok, hogy maga az Ítélet 
kétértelmű, és ott kétes és bizonytalan szavak hasz-
náltatnak, hol a bizonyosság és határozottság legin-
kább megköveteltetik. 

Valóban nevetséges gúnynak tenné ki magát 
az, ki az emberi biró Ítéletében a szavaknak nem a 
tulajdonképeni,de á tvi t t érteményéhez ragaszkodnék. 

Igy nem lehet nyugodt lélekkel megengedni 
azt, hogy az isteni biró szavainak más mint eredeti 
értemény legyen tulajdonítva, és azok metapho-
rákra ferdittessenek el. 

Innét az örök büntetések mellett teljesen döntő 
érvet alkot szent Ágoston az Üdvözítő szavai nyo-
mán : „Christus in uno eodemque loco, in una ea-
demque sententia d ix i t : ibunt isti in supplicium 
aeternum, iusti autem in vitám aeternam. S iu t rum-
que aeternum, profecto aut u t rumque cum fine di-
u turnum, aut u t rumque sine fine perpetuum debet 
intelligi. Pa r pari enim relata sunt. Dicere autem in 
hoc uno eodemque sensu vita aeterna sine fine erit, 
supplicium aeternum finem habebit, mul tum absur-
dum est."1 9) 

A pokoli büntetések enyészhetlenségét Krisz-
tusnak sz. Jánosnál olvasható bizonyítéka is eléggé 
világosan tünte t i fe l : „A ki a Fiúban hiszen, örök 
élete vagyon ; a ki pedig nem hiszen a Fiúnak, nem 
lát életet, hanem Isten haragja marad raj ta ."1 9) 

E bizonyítéknál különösen kettő köti le figyel-
münket . Az egyik tudnii l l ik Krisztusnak azon kife-
jezése, hogy a gonoszok nem fogják látni az életet, 
és az Isten haragja fog raj tok maradni. De meddig 
nem fogják látni az életet? Meddig fogják érezni 
azok az isteni harag súlyát ? A kifejezés a végtelen-
ség fogalmát árul ja el; mely szerint a gonoszoknak 

is) De civit. Dei 1. 21. c. 33. — ,9) Ev. 3 ; 36. 



51 

nem lehet semmi reményök valaha megláthatni az 
életet. Sőt még a reménytől is megfosztatnak. Mivel 
az idézett szavakban föltétlenül van hangoztatva, 
hogy az Istennek haragja marad ö raj tuk, az nem 
csak érinti őket, nem mulékonyan eltűnik, de állan-
dóan rájok nehezedik. 

A másik, a mi az említett bizonyítéknál figyel-
münk tárgyát képezi, az ellentét, mely a hivők és a 
hitetlenek közt, azok megjutalmazása és ezek bün-
tetése közt állíttatik fel. A hívőkről mondva van, 
hogy örök életök lesz, a hitetlenektől ez megtagad-
tatik. De minő élet tagadtatik meg? Az, mely örök-
kévaló. Ezek tehát örök halálnak vannak alávetve, 
örök büntetéssel sújtatnak. (Vége k.) 

De obulis S. Petri, sen symbolis S. Sedi Apostolicae 
conferendis. 

Ex Litteris encycl. Emin. ac Bssmi D. Card. Joannis Simor, 
Aepp. Strig., Pr. Primatis Ii. Hungáriáé. 

(Vége.) 

Iuvat autem jjauca saltem de indigentiis praeattactis 
delibare. 

Si spectetur negotiorum, quae ex omni, qua late patet 
Ecclesia, ad S. Sedem pertractanda ac definienda deferuntur, 
moles, qua eadem non tarn premitur, quam potius opprimi-
tur, dubitari nequit, quin S. Congregationes, pro recto Ec-
clesiae regimine ita necessariae sint, ut carere illis Summus 
Pontifex nequeat. Sublatis contra datam fidem Romae etiam 
omnibus religiosis Ordinibus, et dispersis in omnes ventos 
religiosorum virorum familiis, praelaudatae S. Congregatio-
nes magna parte suorum Officialium, qui et docte et naviter 
ac nihilominus non propter mercedem laboraverunt, priva-
tae sunt, quorum loco alii, in Conventibus religiosis neces-
sariis vitae mediis non provisi, atque ideo erga salarium ap-
plicandi fuerunt; id quod penes omnem adhibitam parsimo-
niam maiores requirit expensas, quam ut iis ferendis S. Se-
des, omnibus prorsus mediis destituta, par sit. Cum autem 
religiosi Ordines, praeterquam quod sublati sint, rapinam 
etiam omnium omnino suorum bonorum, Musaeorum plane 
et Bibliothecarum, quas habuerunt passim opulentissimas 
rapinam subierint, etiamsi vellent, restaurare se nequeunt, ut 
adeo nulla foveri possit spes fore, ut successu temporis sar-
ciatur ac cesset defectus apud S. Congregationes per disper-
sas religiosorum familias enatus. Sed qui 20. Sept. 1870. 
Romam subegerunt, suaeque subiecerunt potestati non so-
lum Monachorum omnium, verum Monialium etiam Con-
ventus ac bona quaecunque fisco addixerunt, indolem exhi-
bentes hominis illius, qui in Evangelio1) sistitur velut au-
sterus, tollens, quod non posuit, et metens, quod non semi-
navit. Qui iam e Monachis senio confecti, aut invaletudine 
laborantes ad alias mundi partes Deo ac fidelibus servituri 
commigrare non poterant, quemadmodum etiam extorres e 
suis asylis moniales, ut vitam suam servare possint, aliorum 
stipe indigent ; quam enim a suis depraedatoribus recipiunt, 

Luc. 19. 

paucorum denariorum pensionem, illa non tam ad vitam 
conservandam, quam potius ad fucum faciendum data fuisse 
videtur, ad cuius autem ostium pro stipe impetranda pulsa-
bunt fidentius, et quin poenam civilis potestatis, quae ipsis 
vel eleemosynarum collectionem districtim prohibuit, incur-
rant, quam ad ostium Summi Pontificis, quem persuasi sunt 
sibi dictum putare illud Psaltis regii : „Tibi derelictus est 
pauper, orphano tu eris adiutor,"2) nec non illud Jobi :3) 
„Justitia indutus sum, et vestivi me sicut vestimento et 
diademate, iudieio meo. Oculus fui coeco, et pes claudo, pa-
ter eram pauperum." 

Vehementer porro Summi Pontificis animum pulsat 
multorum in Italia Episcoporum conditio, quos quia guber-
nium italicum, consecratos licet, et a fideli populo cum iu-
bilo susceptos, non agnoscit, nec ad residentialem domum 
immittit, nec illorum, succisorum licet, reddituum partici-
pes facit, qui e censibus capitalium, pro occupatis ac tumul-
tuarie venditis episcopalis mensae bonis perceptorum adhuc-
dum praesto sunt, et iure omni Episcopis debentur. Iiis iam 
bene multis Antistitibus, quibus propriae domus ostia non 
patent, quive iccirco vel in Seminariis, vel in privatorum 
aedibus habitare coguntur, de sustentationis mediis provi-
dere debet Summus Pontifex, qui illos Episcopos constituit, 
constituei-e debuit, nisi Dioeceses Pastoribus viduatas relin-
quere et gregem Domini in hac imprimis temporum calami-
tate praesentissimo discrimini obiicere voluit. Sed nec de 
Episcopis dumtaxat sollicitum esse oportet summum Ponti-
ficem, Seminariorum insuper etiam cura habenda est ipsi, 
quae passim sua aeque priva ta dote, nisi ope Supremi Ec-
clesiae Pastoris adiuventur, clericos alere, futurosve Altaris 
Ministros educare plane nequeunt. 

Congeries malorum, quae Ecclesiam in Italia affligunt, 
et animum Summi Pontificis exulcerant, his nondum absol-
vitor. Qui ibi nunc rerum potiuntur, id agunt, ut in Dioece-
sibus, gubernio Episcoporum, qui a civili regimine pro ta-
libus non recognoscuntur, subiectis omnis rei sacrae et mu-
neris pastoralis administratio impossibilis evadat. Quid enim 
factitare incipiunt politici Magistratus ? nullum Curatum, 
nullum Canonicum, vel Capellanum, ab Episcopo nomina-
tum ac constitutum pro tali agnoscunt ac habent, omnibus-
que sic constitutis Sacerdotibus stipendia vel salaria sub-
trahunt, retinent, vel ut vel a communitatibus catholicis 
dependantur, districtim prohibent. His iam ad munera ec-
clesia3tica etiam pastoralia promotis presbyteris, cum Epis-
copi ipsi nihil habentes, nisi quod a Summo Pontifice con-
gruae sustentationis titulo accipiunt, succuiTere nequeant, de 
simili sustentatione providere debet itidem Beatissimus P a -
ter, sed potest-ne penes optimam opitulandi voluntatem, nisi 
aliunde aes recipiat, unde possit. Qua quidem in methodo, 
omnem curam animarum, omnemqise cuiuscunque officii ec-
clesiastici administrationem impediendi, rerum in Italia mo-
deratores vestigia dumtaxat premunt Borussorum, qui, ut 
novimus, lege lata, quam legem corbis panis appellare pia-
cúit, decreverunt, ut nimirum subtrahantur, nec exsolvan-
tur salaria Sacerdotibus Catholicis cuiuscunque ordinis et 
dignitatis, qui datis reversalibus litteris se non obstrinxerint 
ad parendum omnibus sie dictis Maialibus legibus, quarum 

p T l O , Ii. - 3) 29, 14 sq. 
4* 
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tarnen aliae Constitutionen! Ecclesiae evertunt aliae ipsis 
plane dogmatibus adversantur. Lex haec in Borussia opta-
tum pro gubernio effectum non habuit, e pluribus enim milli-
bus Sacerdotum vix triginta inventi sunt, qui postulatas re~ 
versales exaraverunt, et e quibus serius complures ad fru-
gem reversi sunt. Luculentissime itaque patuit, quod Sacer-
dotum fides ac fidelitas nec fame flecti, frangique potuerit. 
Non igitur ab hac causa, ab intentata nempe Sacerdotibus 
fame repetendum est, quod liodie in Dioecesibus Borussicis 
788 parochiae, et 275 Capellaniae vacent. Italicum Gruber-
nium haec vestigia non deterruerunt, eadem videbit fidei ac 
fidelitatis exempla ; nam et Clerus in Italia novit gloriari, 
si opus sit, cum S. Paulo: „in laboribus plurimis, in carce-
ribus, in labore et aerumna, in vigiliis multis in fame et siti, 
in ieiuniis multis."4) De his Episcopis, Sacerdotibusque dixit 
iam Sanctae Memoriae Pius IX . :5) „ad extremam ipsi ino-
piam redigerentur, nisi quae Nos Charitas alit, modum No-
bis hucusque saltern suppeditasset, pauperis obulum cum ip-
sis partiendi." 

Vehementer denique Beatissimi patris sollicitudinem 
exagitat, quod Missionariorum jirecibus, opem Suae Sancti-
tatis implorantibus, ob propriam inopiam deferre non valeat-
De Missionum momento et maximis Missionariorum de Ec-
clesia, et civili cultu ac humanitate meritis legantur praeci-
tatae pastorales litterae, quae ad laudatam Pontificiam Al-
locutionem referuntur. Haec autem omnia non alium ob fi-
nem cum Venerabiii Clero A. Dioecesis huius communi-
canda duxi, quam ut summae quibus Beatissimus Pater ob 
sollicitudinem humeris Eius incumbentem totius Ecclesiae, 
cuius et nos Ministri et membra per Dei gratiam sumus, pre-
mitur indigentiae omnibus innotescant, utve hac notitia po-
tenter impellamur ad ferendam ope m communi fidelium 
Patri, atque ad dispositiones illas fideliter ac exacte obser-
vandas, quae hoc obtutu per piae memoriae Praedecessorem 
meum factae, atque a me repetitis vicibus impensius com-
mendatae sunt. 

Strigonii, die 28-a Decembris, 1878. 
Joannes, Cardinalis Simor mp. Archi-Episcopus. 

Vallástanítás a kath. algymnasiimiokban.*) 
Ha valaki az 1877/s. évi értesitőket lapozgatva e 

tárgyra forditotta figyelmét : lehetetlen, hogy meg ne ütkö-
zött legyen azon tarkaságon, mely az algymnasiumi vallás-
tan tárgybeosztásánál észlelhető, s melyben a különféle kath. 
algymnasiuinoknál a hittan előadatik. 

Manapság, mikor a tanagyag minden tantárgyra — 
kivéve a hittant — a gymn. tantervben előiratott, s lehető-
leg egyöntetüleg keresztül is vitetik, ez nein veszi ki jól ma-
gát, annál is inkább, mert a vallás tanitása egészen a vallás-
felekezetekre bízatott, s következőleg az is, hogy annak tan-
anyagát kijelöljék, belátásukra hagyatott. De ugy jár t az 
algymn. hittan, mint az árva gyermek, kire a könyörület 
többféle disharmonikus ruhadarabot aggat. Igazán betelik 
i t t : „quod multi curant, nemo curat"; pedig ha valamely 
tárgy a kiváló figyelmet megérdemli, s abban az egyöntetü-

4) V. 2. ad Cor IX. — 5) Vide Allocut. sub. 15. Április 1877. Nr. 
1910. commuuicatam. 

*) A ,Közmüvelődésl-ből. Szerk. 

ség kívánatos, bizonyára a hittan az első sorban ; mert ez 
nemcsak észképző tudomány, hanem per eminentiam szivne-
mesitő ; e tárgy teszi az embert valódilag műveltté, mivel a 
műveltség nem az ismeretek halmazában, hanem a sziv ne-
mességében áll, mit napjainkban bebizonyítani fájdalom fe-
lette könnyű, mert sok szomorú adatot szolgáltat kezeinkbe, 
melyek mind azt bizonyítják, hogy az ismeret, a tudás csu-
pán nem tesz műveltté, nemes gondolkozásuvá. 

Azonban, nehogy a fennebb érintett dolgot valaki túl-
zásnak vegye, álljon itt a kath. algymnasiumok vallástan-
anyagának sokféle beosztása : 

1-sö beosztás. 
I. osztály. Egri közép káté egészen. 
II. „ Egyházi szertartás. Tankönyv különféle. 
I I I . „ O-szövetség. „ Róder, Biblia. 
IV. „ Uj-szövetség. 

Igy van beosztva a pápai, lévai, újvidéki, kassai, nagy-
bányai, ungvári, bajai (ez utóbbinál azon különbséggel, 
hogy a szertartás a IV-ik osztályban adatik elő), nagy-ka-
nizsai, szakolczai, sátoralja-ujhelyi, nagy-károlyi, eszter-
gomi, privigyei, budapesti királyi és kegyesrendi (a buda-
pesti kir. kath, gymnasiumban a IV-ik osztálybeli uj-szö-
vetségen kívül a szentírás ismertetése is előadatik), kőszegi, 
tatai, pécsi, pozsonyi, zsolnai, nyitrai, szombathelyi, eper-
jesi (e két utóbbiban plane a kis kátét tanítják), besztercze-
bányai, komáromi, rozsnyói és trsztenai gymnasiumokban. 
E beosztást leginkább megközelítik a temesvári, szegedi és 
erdélyi gymnasiumok, azon kivétellel, liogy négy gymna-
siumban (gyulafehérvári, brassói, somlyói és szamosujvári) 
a nagy káté az I. osztály tananyagául van felvéve. 

2-ik beosztás. 
I. oszt. A hit és parancsok. Uj-szöv. Tk. Köz. káté, Róder. 
II . „ Kegyelem-szerek. O-szöv. „ „ „ 
III . „ A hit és parancsok. Egyháztörtén. Tk. Nagy káté. 
IV. „ Szentségek stb. Nagy káté. Szertartások, Kornis. 

Igy a székesfekérvári gymnasiumban, 
3-ik beosztás. 

I. oszt. A hitről. Közép káté. O-szöv. Róder, Nagy biblia. 
II. „ Parancsok, szentségek stb. Uj-szöv. Tk. mint fent. 
I I I . „ A hit és parancsok. Egyháztört. nagy Konstantinig. 
IV. „ Szentségek stb. „ napjainkig. 

Tankönyv a I I I . IV. oszt. Egri nagy katekizmus. 
E beosztást a szolnoki nagy-gymnasium követi. Hi-

ányzik innen a szertartás. E beosztást tartotta szem előtt a 
gyöngyösi nagy-gymnasium is, csakhogy a I I I . oszt. Róder 
nagy biblája szerint az egész egyháztörténelem előadatott, a 
IV-ikben pedig Szülik tankönyve nyomán a szertartások. 

4-ik beosztás. 
I. oszt. Egri közép káté és a religio történelmének vázlata. 
II . „ A hit. Egri közép káté. Szertartás, Szülik. 
I I I . „ A parancsok. Egri közép káté. O-szövetség, Róder. 
IV. „ Szentségek stb. „ „ „ Uj-szövetség, „ 

Igy van beosztva a miskolczi kis-gymnasiumban. 
5-ik beosztás. 

I. oszt. Hit és erkölcstan vázlata. Dr. Schuszter szerint. 
II . „ Ó-szövetség. „ „ 
III- « Uj-szövetség. „ „ 
IV. „ Uj-szövetség. „ „ 
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E beosztás dívik a lőcsei kir. kath. főgymnasiumban. 
6-ik beosztás. 

I. oszt. A ker. hitről. Nogáll, Ker. hitrendszer. I. r. 
II . „ A ker. reményről. „ „ „ II . r. 
III . „ A ker. szeretetről. „ „ „ III . r. 
IY. „ A ker. szeretetről. „ „ „ IV. r. 

Igy tanítják a nagyváradi főgymnasiumban. 
7-ik beosztás. 

I. oszt. Nagy káté egészen. Deharbe nyomán fordítva. 
II . „ Szertartástan. Frenzl Liturgikája. 
III . „ Ó-szövetség. Schmid-Czuczor. 
IV. „ Uj-szövetség. „ „ Egyháztörténetem 

röviden adatott elő a soproni főgymnasiumban. 
8-ik beosztás. 

I. oszt. Egri nagy káté egészen. 
II . „ O-szövetség. Röder. A hitről. Nagy káté. 
III . „ Uj-szövetség. „ A parancsokról. Nagy káté, 
IV. „ Szertartás, Kornis. Szentségek stb. „ „ 

Igy osztatott be a jászberényi kath. főgymnasiumban. 
9-ik beosztás. 

I. oszt. Ó-szövetség, Róder. Közép káté, Nogáll-féle. 
II. „ Uj-szövetség, „ „ „ 
I I I . „ Nogáll, Nagy káté. 
IV. „ „ „ Szertartás, Szulik-féle. 

A váczi nagy-gymnasiumban igy adatott elő. 
10-ik beosztás. 

I. oszt. Közép káté egészen. 
II. „ Szertartás, Supka. 
III . „ Hit és parancsok. Nogáll-féle káté szerint. Ó-szö-

vetség, Róder után. 
IV. „ Szentségek stb. Uj-szövetség. Tk. mint fennebb. 

E beosztást találjuk a n.-szombati főgymnasiumban. 
11-ik beosztás. 

I. oszt. Hit, parancsok. Közép káté. Ó-szövetség, Róder. 
II . „ Szentségek stb. „ Uj-szövetség, „ 
III . „ Hit, parancsok. Nagy káté. Egyháztörténelem. 
IV. „ Szentségek stb. „ Szertartás, Szülik. 

Igy osztatott be az egri főgymnasiumban. 
12-ik beosztás. 

I. oszt. Bűn, szentségek, imák. Közép káté Uj-szöv. Popu. 
II. „ Ugy, mint az elsőben. 
I I I . „ Szertartások, szentségek, imák. 
IV. „ Ugy, mint a harmadikban. 

Igy a belényesi gör. kath. főgymnasiumnál. Szinte a sze-
rencsétlen 13-ik számba esett. Meg is érdemelte volna. El-
itélni nem szükség : ugy is elitéli önmagát. (Vége kör.) 

A Szent-István-Társulat 
jan. 16-án tartott választmányi ülése. 

Elnökölt Cziráky János gróf ő exja. Alelnök Tárká-
nyi Béla apátkanonok ő nga. 

A gróf-elnök ő exja ez alkalommal először jelenvén meg a 
választmányi gyűlésen, mióta ö Felsége által a szent-István-
rend nagykeresztesévé legkegyelmesebben kineveztetett, Tárká-
nyi Béla alelnök ur emelkedett beszéddel üdvözlé ő exját. 

A Szent-István-Társulat újévi ajándékul, igy szólott 
körülbelül, uj fényt, uj diszt volt szerencsés nyerni azon ki-

tüntetésben, melylyel ő Felsége az apóst, király, ő nagymél-
tóságát megtisztelte, midőn neki a Szent-István-rend nagy-
keresztjét adományozta. — Nem egyes hazafiúi nagy érdem 
hanem az érdemek egy szakadatlan lánczolatának, egy hosz-
szu áldásos élet folytonos hazafiúi nemes tevékenységének 
ujabb fejedelmi elismerése e magas kitüntetés, melynek min-
den igaz magyar tiszta szivéből örvend, s legelső sorban 
legtöbb joggal s legforróbb lelkesedéssel örvendhet a Szent-
István-Társulat, mely azon nagy szerencsével dicsekedhetik, 
hogy az igy kitüntetett nagy hazafit különösen magáénak 
mondhatja, s keletkezése óta egyik vezérének büszkén vall-
hatja, — a hadseregre is természetesen fény áradván a kitün-
tetésből, melylyel nagy érdemű vezérét a fejedelmi kegy 
megtiszteli. — S e fénynek annál inkább örvendhet a Tár-
sulat, mert az nem csupán ragyogva gyönyörködtet, hanem 
valódi értékkel bir, mint a gyémánt-jelvény, melylyel a gyé-
mánt-jellemü hazafi lőn megtisztelve; — s bizonyára egyik 
erős kezessége a Társulat értékének, egyik jótékony ténye-
zője népszerűségének, hogy elnöki székében ily ős római, 
(vagy ami ennél nem kevesebb) ily valódi ősmagyar jellemű 
főurat szerencsés tisztelhetni. — E szerencséjének azért is 
örvendhet a Sz.-István-Társulat, hogy nagyérdemű gróf-el-
nöke az övével ugyanegy nevű renddel, a Szent-István-rend 
nagykeresztjével lőn megtisztelve, mi egyszersmind hőn ki-
fejezi a Társulat kettős irányát is, melyben működnie kell, 
t. i. a hazafiságot és kereszténységet, vagyis, mi a Szent-Ist-
ván-rend jelvényében a kereszttel, valamint Sz.-István ko-
ronájában szintén a kereszttel egyesítve van, — a keresz-
ténység által megszentelt hazafiságot. — A kitüntetett gróf-
elnökben a kereszténység által megszentelt hazafiságnak 
egyik nemes bajnokát tiszteli évtizedek óta minden igaz 
magyar katholikus, tiszteli különösen hivatásánál fogva a 
Szent-István-Társulat. Szónok e meggyőződésben megszi-
lárdulva, ily lelkesedéssel eltelve, a Szent-István-Társulat 
osztatlan örömét fejezi ki ünnepélyesen az elnök magas ki-
tüntetése fölött, azon, mindnyája szivéből, lelkéből fakadt 
hő kívánattal, hogy a jóságos Isten, ki ő exját a keresztény-
ség által megszentelt hazafiság egyik nemes bajnokául adta 
a hazának, s egyik lelkes vezéreül a Szent-István-Társulat-
nak, — ennek élén mind az egyháznak, mind a hazának ja-
vára és dicsőségére sokáig, igen sokáig éltesse ! 

A nagy számmal megjelent választmányi tagok, kik 
állva hallgatták a társ. alelnök érzelem- és szellemteljes be-
szédét, ennek befejeztével háromszoros riadó éljenbe törtek ki. 

A gróf-elnök ő exja meghatva válaszolt. Minden em-
ber feladata, mondá, hogy a körben, melybe őt az isteni 
Gondviselés, az Isten bölcsesége helyezte, hiven feleljen meg 
kötelességeinek. Nagy szerénységgel emlité, hogy neki in-
kább születése nyújtott módot és alkalmat, hogy a haza és 
király szolgálatában némít tehessen, és a szüleitől öröklött 
elv szerint, hogy az ember hivatása körében teljes erővel 
igyekezzék, neki jutott föladatának megfelelni, ő is ez elvet 
követve szolgált a hazának és szolgált a vallás szent, ügyé-
nek, amennyire tehette. Mindamellett azt hiszi, hogy Ö Fel-
ségének legmagasabb figyelme nem annyira az ő csekély ér-
demeire irányult, mint inkább e kitüntetés őt zászlósi minő-
ségében érte. Kegyelettel és szeretettel emlité elnök-társát, 
gróf Károlyi István ő excellentiáját, kit ő Felsége már ko-
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rábban ugyanezen renddel kitüntetett volt. A Szent-István-
Társulathoz való viszonyát érintve, ugyanazon, a nm. grófot 
jellemző szerénységgel szólott, megköszönte a szives figyelmet, 
melyet a választmány iránta tanusitott, a szeretet és ra-
gaszkodás érzelmeit, melyeket az alelnök meghatóan tolmá-
csolt volt, s magát továbbra is az igazgató választmány jó 
indulatába ajánlotta. 

A társ. alelnök ur azután bemutatá Fraknói Vilmos 
„Vitéz János esztergomi érsek élete" czimü munkáját, mely a 
sajtót már elhagyta és 1879-ki tagilletményül fog kiosztatni. 
Örvendetes tudomásul vétetett. — Az utolsó választmányi 
gyűlés óta a társulat tagjaivá lettek : 1) alapitó tagokká : 
Ürge József Sándor, szölgyéni plébános és Eberling József 
nyugalmazott budavári plébános ; 2) rendes tagokká : a csor-
nai polgári olvasókör, Kereszty Viktor, budavári segédlel-
kész, Farkas Gyula, bajnai plébános, Slotta György, pápa ő 
szentsége t. káplánya, puszta-vogyerádi helyettes plébános, 
Dubravszky Sándor, Elek Dezső és Mellyes Belizár fővárosi 
tisztviselő. 

Társ. titkár ur jelenté, hogy néhai Muhay György, uj-
hutai plébános 5 forintot, néhai Kohárszky Lajos, visontai 
plébános 10 forintot hagyományozott a társulatnak. —Aján-
dékkönyvek megszavaztattak a szegssárdi rabkönyvtár, a 
gemzsei és nagyszöllösi r. k. szegény tanulók számára. — A 
pénztárnok előadása szerint a társulat összes bevétele 1878-
ban volt 77,454 frt 87 kr., kiadása 75,539 frt 41 kr, bevételi 
többlet 1915 frt 46 kr. — Az 1879-re szolgáló költségvetés 
bemutattatván, előirányoztatott bevételül 75,341 frt 71 kr. 
— kiadásul 75,283 frt 37 kr. E költségvetés a vagyonállás 
részletes kimutatásával együtt a nagygyűlés elé fog terjesz-
tetni. — Az ügynökség mult évi deczember hóban eladott 
49871 példány könyvet, 2645 egyéb nyomtatványt, 1322 sz. 
képet, — bevétele volt 6806 forint 44 kr. — A jegyzőkönyv 
hitelesitésére felkérettek Gervay Mihály min. tanácsos és 
Piry Cirjék érd. tartományfőnök urak. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, január 21. A pápa körirata és a fejedelmek. 

Mig a ,Pester Lloyd' a pápa felséges köriratát a socialis-
mus, communismus és nihilismus ellen, a természetfelet-
tiek iránti érzéktelenségében, nem szégyenletbe a világnak, 
mint silányat bemutatni, mely állítás csak azokat vezetheti 
tévútra, kik magát a köriratot nem is olvasva, arról csak a 
,Lloyd'-ból szereztek tudomást; mig egy másik félhivatalos 
magyar nyelven megjelenő liberális lap ugy találta, hogy a 
pápai körirat semmi positiv javaslatot nem tartalmaz ma-
gában korunk bajainak leküzdésére, a mely állítás ismét 
csak azt bizonyítja, hogy az illető czikkező a köriratnak 
csak czimét látta, de azt át nem olvasta : addig egy félhiva-
los német lap határozottan állítja, hogy a fejedelmek a kör-
iratot legnagyobb örömmel fogadták ós miatta köszönetöket 
a pápának kifejezték. 

Eltekintve attól, hogy az első sorban említett két lap 
félhivatalosnak, vagy legalább olyannak van elismerve, hogy 
itt-ott inspiratiókat szokott a kormány köréből kapni, semmi 
okunk sincsen kételkedni abban, hogy ők minden kormányi 
inspiratió nélkül nyilatkoztak a jelen esetben, valamint más 
részt, semmi okunk nincsen kételkedni abban, hogy a német 

nyelvű és másodsorban említett félhivatalos lap ez esetben, 
a tényállásnak megfelelő tudósítást közölt. ítéletünket pe-
dig nem csekélyebb körülményre, mint arra alapítjuk, hogy 
félhivatalos lapjaink egyáltalában nem szoktak sietni a kö-
zönséget oly tényekről értesiteni, melyek arról tanúskodnak, 
hogy a pápa szavait még ma is, in hac iniquitate temporum, 
a legfelsőbb körökben is meghallgatják és azok ott viszhangra 
találnak, mert az a liberális közvéleményre rosz hatással 
lenne, illetőleg pedig, mert ez által a népek meggyőződné-
nek, hogy legfelsőbb körökben épen nem osztják a libera-
lismusnak az egyház elleni velleitásait ; ellenkezőleg a ta-
pasztalat mind ez ideig inkább arról győzött meg bennün-
ket, hogy félhivatalosaink minden létező és nem létező kö-
rülményt megragadtak, hogy irányt adjanak többi laptár-
saiknak, miképen kell az egyházat megtámadni. Ha tehát 
most oly gyorsan ós oly készséggel sietnek tudatni a világ-
gal oly eseményt, mely a pápát, mint pápát és nem mint 
,egyszerű papot' tünteti fel, a ,Lloyd' egykori jóslata (?) sze-
rint, akkor e tudósítást hitelesnek és örvendetes fordulat je-
lének kell tartanunk, mely egyszersmind tanuságul szolgál 
arra nézve, mily hitelesek azon tudósítások, melyek a pá-
pai körlevél kedvezőtlen fogadtatásáról tudnak beszélni fe-
jedelmi körökben. 

Igenis, mi a kedvező félhivatalos tudósítást örvende-
tesnek tartjuk, mert ugy Ítéljük, hogy a pápa körirata vilá-
gosságot terjesztett azon körökben is, hova a tiszta igazság 
fénye csak nagyon nehezen juthat el, nem azért, mintha a 
fejedelmek az igazságot nem akarnák megismerni, nem 
azért, mintha megismerve az igazságot, azt nem akarnák 
elfogadni, hanem igenis azért, mert van út s mód, hogy a fe-
jedelmek előtt az igazság eltitkoltassék, van rá gond, hogy 
a veszélynek, melynek közepette élnek, ismeretére ne jut-
hassanak, van rá gond, hogy a legnagyobb veszélyek is, 
melyek a trónokat fenyegetik, kisebbittessenek, liberális 
kormányférfiak által szépitgettessenek, vagy a veszély elhá-
rítására, az egyedül üdvös eszköz, a keresztény kormányzás 
helyett oly eszközök ajánltassanak, melyek a létező bajt 
nem enyhíteni, hanem inkább súlyosbítani vannak hivatva. 
A pápához intézett fejedelmi üdvözletek, szeretjük hinni, azt 
jelentik, hogy a körirat fénye következtében felismerték 
azon veszélyt, melynek a társadalommal együtt a trónok is 
ki vannak téve, azon mélységet, melyet a modern kormány-
férfiak ástak liberalismusokkal a fejedelmek részére és azon 
eszközöket, melyeken kivül nincsen mód a létező veszély-
ből menekülni. 

De van azon fejedelmi üdvözleteknek még egy más 
jelentőségök is, — és ez a kath. egyházra vonatkozik. A ka-
tholika egyház rendszeresen üldöztetik, a hol a kormányok-
nak csak legkisebb befolyásuk is van ; ezt bizonyára felhasz-
nálják az egyház ellen, mit látva bármely nyomorult egyle-
tek, társulatok, hogy a ,kor szinvonalán' állóknak tekintes-
senek, utánozzák a kormányok bölcs eljárását és az ered-
ményben úgyannyira nincsen hiány, hogy a közéletből ki-
halt minden vallási és erkölcsi érzet, minek következtében a 
társadalom minden izében ropog, összeomlással fenyeget és 
már magok a baj szerzői is kapkodva eszközöket keresnek 
a baj elháritására, eszközöket, t. i. a minőket bírnak, kivé-
teles törvényeket alkotnak, a rendőröket szaporítják, egyes 
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vidékeket ostromállapotba helyeznek stb. Ezt teszik állam-
férfiaink az állam részéről ; és a számos hitfelekezetek ? Mit 
tesznek ezek, hogy az államot intézkedéseiben támogassák ? 
Felszólaltak-e a lutheránusok, a reformátusok, a görög ke-
letiek zsinatai, vagy tanácsai a társadalmi rend érdekében, 
az uralkodó bajok leküzdésére? Mi valóban nem jegyezhe-
tünk fel egyetlen egy mozzanatot sem az illető felekezetek, 
mint felekezetek részéről, mely arról tanúskodnék, hogy hí-
veiket felszólitották volna a veszélylyel fenyegető tévelyek 
kiirtására. És a kath. egyház ? Igen, ez az üldözött, ez az em-
berektől elhanyagolt egyház,saját legnagyobb üldöztetései közt 
sem feledkezik meg a társadalomról, pápája felemeli hatal-
mas szavát, mint atya szól hiveihez, a fejedelmekhez ugy 
mint alattvalókhoz, szavát meghallják az egész világon, pa-
lotákban és kunyhókban egyiránt, és a hála szózata emelke-
dik hozzá, hogy a természetfeletti igazságok fényénél rámu-
tatott a társadalmi bajokra és azok orvosszerét a világ ré-
szére kimutatta. 

Ugy van, a katholicismus, csak ez birja a természetfe-
letti igazságok azon összegét, mely mellett az emberiség, 
földi és földöntúli boldogságát elnyerheti ; csak a katholicis-
mus birja az igazságokat oly rendszerben, melyből, hacsak 
egy részlet hiányzik is, már képtelen az emberiség bajait or-
vosolni ; épen ezért képes egyedül a katholicismus oly tekin-
télylyel fellépni és oly hatalommal, minővel semmiféle hit-
felekezet sem. E tekintélyt, e hatalmat, e befolyást jelzi a 
katholicismus jelenleg is a pápa felszólalásában, és nincsen, 
nem létezik a világon semmi, a mi a katholicismus befolyá-
sát a lelkekre helyettesíteni képes lenne, mert az igazságot 
semmi sem helyettesitheti. Ott, hol államférfiak tehetetlenek, 
hol törvényeikkel csak tehetetlenségöket bizonyítják, az 
egyház, a pápa szava mindig eredményesnek mutatkozik. 
Vagy ki az, ki p. o. Bismarckot törvényjavaslataiért üdvö-
zölte volna? Hol találtak viszhangra a hatalmas kanczellár 
rendszabályai ? Nem épen mindenütt megütközést szültek-e 
a legújabb törvényjavaslatok ? És a pápa szavai ? Ezek öröm-
hangokat keltenek a fejedelmek és népeknél egyiránt, mind-
nyájan mint az igazság szavait fogadják nyilatkozatát és 
bizonyos, hogy ha az üdvözleteknek a tettek is megfelelnek, 
a világ megmenekszik a fenyegető veszélyektől, és ez ismét 
a katholicismns diadalát fogja hirdetni minden sectarius 
törekvés felett. & 

Belgium. A ,minta-alkotmány u állam' kulturharcza 
csak oly jogtipró, hogy ne mondjam glaçé-keztyû-nélkûl 
brutális, mint a porosz kulturharcz. Egyik erőszak a mási-
kát követi. A szabadkőművesek uralma vas következetes-
séggel törekszik czéljára. Minap a király egyszerre három 
iskola-igazgatót mentett fel hivatalától. S vájjon miért? 
Egyedül azért mert papok s mint ilyeneket a kormány ki 
nem állhatja, holott az ország legjelesebb tanférfiai közé 
tartoznak. Inkább károsuljon a tanügy, mint hogy vallásos 
legyen ! Ez a szabadelvüség postulatuma. Annyira vagyunk, 
hogy egy szabadelvű képviselő egyenesen kimondta : „In-
kább semmi oktatás mint clericalis (azaz vallásos) oktatás." 
Hogy mivé lesz ily jogsértő eljárás következtében a híres 
belga alkotmány azon pontja, mely minden belgát egyenjo-
gunak nyilvánít, ezen a kérdésen tulteszi magát az itteni 
szabadelvüség, és sajnos, maga a király is, kinek pedig a jog 

és törvény őrének kellene lenni. Nincs szánandóbb alak mint 
egy fejedelem, ki maga is a jogot tiporja s ez által, természete-
sen, csak maga alatt vágja a fát. A jogtiprások s a forra-
dalmi szellem dédelgetése miatt jön Isten haragja a fejedel-
mek fejére. No, de ez az ő dolguk. Csak az a baj, hogy a 
társadalom is lakol miattok. Bara valóságos basa-módra vi-
seli az igazságügyi tárczát, melyet lucus a non lucendóvá, 
injustizministeriummá változtatott át. Az Union de Charleroi'-
ban e napokban következő panaszt lehetett olvasni : „A mi-
nisterium ellenséges indulata a vallás iránt mindenféle alak-
ban nyilatkozik. Bara ur, több körirata által, az egyház-
gondnokságokat értesítette, hogy a templomok ingóságaiban 
semmi változtatást nem tehetnek az ő felhatalmazása nélkül, 
s kijelenté, hogy igen szigorú lesz ezen felhatalmazások 
megadása- vagy megtagadásában. A tournaii kanonokok 
pártfogoltja (mert Bara tudvalevőleg papi alamizsnából ne-
vekedett fel) meg is tartja adott szavát. Mióta az igazság-
ügyi tárczát elfoglalta, az egyházgondnokságok hiában kér-
nek engedélyt, hogy a templomoknak valamit vehessenek ; 
csupa visszautasítás jön vissza feleletül. Bara nem engedi 
meg, hogy a templomokban orgona, gyóntató- vagy szószék, 
vagy például keresztút állitassék fel. Ha a templom-gond-
nokok ismételten felírnak hozzá, válaszra sem méltatja. Sok 
templomon sürgős javítások volnának teendők ; az erre szük-
séges anyag már készen is áll ; de Bara nem ad engedélyt 
A munkás osztálynak keresetforrás nyilnék ily templomi 
munkálatok által ; mindegy ; inkább vesszen a nép, mint 
hogy a templomok kijavítassanak." 

A szabadelvű kormány, mely nem egyéb mint a pá-
holy végrehajtó hatalma, különösen a tan- és nevelésügy te-
rén kezdi romboló működését kifejteni. Az elemi tanügyre 
vonatkozólag már kész az uj törvényjavaslat, melynek álta-
lános elvei a következők : Az oktatás állami költségen ada-
tik s egészen ,laicus' lesz. A vallás megszűnik tantárgy len-
ni s az egyháziaktól megtagadtatik minden hivatalos be-
folyás a tanügyre. A községek átengedhetik a tanhelyisége-
ket mindenkinek, tehát a lelkészeknek is, hogy a rendes tan-
órákon kívül, ha a szülők kívánják, vallásoktatást adhassa-
nak. Az 1850-i törvény felszólítja a lelkipásztorokat, hogy 
az iskolákban a vallást tanítsák. Az uj törvény e felszólítást 
mellőzi s a közigazgatási közegeket bizza meg, hogy a szü-
lők netaláni óhaját a vallástanítás iránt a lelkészek tudomá-
sára hozzák, s ezeknek hozzájárulása esetében velők együtt 
a hittanitás rendkívüli óráit megállapítsák. Ha a papság 
ezen eljárást visszautasítja, a közigazgatási hatóság erről ér-
tesiti a szülőket. Kiköti az uj törvény, hogy a községek, 
még a kormány beleegyezésével sem köthetnek bármely 
egyezményt a lelkipásztori hivatallal a vallástanitásra nézve, 
s a lelkipásztor az iskolába nem léphet semmi más jogezim-
mel, mint bármely idegen, ki facultativ oktatást akar adni. 
. . . Ki ne látná, hogy e törvénynek értelme nem más, mint 
hogy az állam az isten és a páholy az ő mindenható prófé-
tája. II . Lipót szentesíteni fogja e törvényt, az már bizonyos. 

I E O D A L O I . 
-j- S. Thomae Aquinatis Summa contra Gentiles. 

(Folyt.) Uccelli már 1857-ben kezdett sz. Tamás Summa 
contra Gentiles czimü művének egy kiadásába Párisban 
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Mignenél, azonban a tudós tbeologus, nem tudni mi okból, 
meghasonlott Migne-nyel, ki azután kiadta ugyan az emlí-
tett művet, de tele hibákkal. Migne kiadásának előszavá-
ban, — mindenki láthatja, a ki e két kiadást összehasonlítja, 
— sok hiányzik, a mi Uccélliét oly becsessé teszi ; sok va-
rians lectio, melyeket a különféle codexek összehasonlítása 
eredményezett, figyelmen kivül maradt, Migne t. i. csak két 
párisi codexet használt, és a mi fő dolog, több nem csekély 
fontosságú Scholiont kihagyott, melyek a Sorbonna nagy-
nevű kanczellárjától, Godofredus de Fontibus, szent Tamás 
kortársától származnak. Ezen felül Migne kiadása újonnan 
már nem kapható, mert a példányok elégtek. Uccellit mind-
ez arra birta, hogy a nagybecsű codexet uj gonddal kiadja. 

A mi magát a codexet illeti, ebben a S.c. G. czimü 
műnek csak 3 könyve van meg nagy részben, a 4-ik könyv 
egészen hiányzik. Toldalékul van még benne egy töredék 
Postilla Super Isaiam Prophetam s egy másik Commentarius 
super Bo'étii ele Trinitate czim alatt. A tudósok azon hitben 
vannak, hogy a szent szerző e kéziratot, midőn X. Gergely 
a lyoni zsinatra hivta meg, Nápolyban hagyta, hol az, szent 
Tamásnak zsinati útjában Fossa Novában bekövetkezett ha-
lála után, egy ideig őriztetvén, később két dömés által Ber-
gamóba vitetett át. Mutatja ezt a codex külsején olvasható 
következő felirat : Conta Gentiles seti et Revendi doctois bti 
Thomae de Aqno ordis frum pdicator a quo exemplati sut 
oes alii que libru ipse ppis manbs seripsit. que ad nos fra-
tres Jacobs de Crema et Jacobs de Braganiolis potaverut de 
Neapoli anno M°cccliiii. Mely felirat alatt következő kibe-
tüzés van irva : „ Contra Gentiles saneti et reverendi Doetoris 
beati Thomae de Aquino Ordinis Fratrum Praedicatorum, ex 
quo exemplati sunt omnes alii, quem librwn ipse propriis ma-
nibus scripsit, quem ad nos fratres Jacobus de Crema, et Ja-
cobus de Braganiolis portaverunt de Neapoli anno 1354." A 
hártya-codex külboritékán régi Írással továbbá ez olvasható : 
Convents Neapolitani sc'ptu p manus fratrs Thome d'Aq'no. 
A III . könyv utolsó ivének szélére még egyszer felirta valaki 
a nápolyi dömés konvent tulajdonjogát ezen szavakkal : 
Convents Neapolitani sut h postille q stati ligetur. — Mind 
ezekből világosan következik, a mit fennebb állítottunk, hogy 
e nagybecsű kézirat sz. Tamás halála után a nápolyi dömés 
konvent könyvtárában őriztetett s a konvent tulajdona volt. 
Kétszeresen téves tehát Yerino azon állítása , Serittori di 
Bergamo' czimü művében, hogy „a szent tudor e könyvét 
boldog Pinamonte Brembatónak adta ajándékba (s igy ke-
rült volna Bergamóba) vagy, mint mások akarják, Nápoly-
ból egy dömés szerzetes hozta Bergamóba s ajándékozta a 
bergamói dömés atyáknak." (Folyt, köv.) 

-f- Beküldetett : Az élet haldia és a halál élete. Egy-
házi beszéd, melyet a kalocsai érseki székesegyházban az 
1878-ik év utósó napján mondott Dr. Kanyurszky György, 
az érseki papnöveldében a héber nyelv és a szent-irási tu-
dományok tanára, tanulmányi felügyelő, hittudor. Főpász-
tori Jóváhagyással. Kalocsa 1879. 20 lap. — A,kereszt ékes-
szólásával' kidolgozott s erős igazságokkal telt megható szent 
beszéd. 

— Köszönettel vettük a nyitrai egyházmegye névtárát, 
Schematismus Dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 

MDCCCLXXIX. Püspök ő méltósága a főpásztorok sorá-
ban 66-ik és 1859-ben lépvén át a nyitrai székre, a folyó 
évben lesz 20 éves nyitrai püspök. Ad plurimos annos ! 

V E G Y E S E K . 
— A szent atya minden irányban mindinkább érezhető 

tevékenységet fejt ki. Semmi fontosabb ügy nem kerüli ki 
figyelmét. Mindenfelé megtalálja az alkalmas eszmét. Igy 
például a Görres-egylethez e napokban intézett levelében, is-
merve a ,német tudomány' történetét, a dicséret és buzdítás 
lelkesítő szavai közt, atyailag figyelmeztetett azon viszonyra, 
mely az egyházi tekintély s a tudomány közt van. 

— Ab. Szűz szeplőtelen fogantatásának első jubilaeu-
mára, mely ez évbe esik, Olaszországban nagy készületeket 
tesznek. A hozzánk is beküldött bolognai ,L' Unione' kath. 
napilap élén ,Appello ai Cattolici' czim alatt lelkes felhívás 
van intézve a katholikusokhoz 1879. decz. 8-ának fényes 
megünneplésére. Acquaderni lovag aláírásával a kath. egy-
letek számára 5 pontú programm követi a felhivást. A pro-
gramra pontjai ezek : „A főt. főpásztorok vezérlete alatt : 1) 
Előkészületül az ünnepre alakuljanak a hívek közt ima-egy-
letek a szeplőt. Szűz tiszteletére, a bűnösök megtéréseért, a 
világ békéjeért, az egyház felmagasztalásaért, szentséges 
atyánk XI I I . Leo megtartásaért. 2) Segíteni kell a templo-
mok igazgatóit, hogy a szeplőt. fogant, ünnepét 1879. decz. 
8-án a szokottnál nagyobb fénynyel lehessen megtartani. 3) 
Alkalmas, időben rendkívüli péter-fillér-gyüjtést kell ren-
dezni, hogy azt az emiitett napon v szent atyának ünnepé-
lyesen át lehessen adni. 4) Elősegitni kell a jubiláris ünne-
pekre a római zarándoklatokat, évközben pedig a szent Szűz 
kegyhelyeire szintén zarándoklatokat kell rendezni. 5) Össze-
köttetésbe kell lépni a kath. lapok szerkesztőivel s megnyerni 
hathatós közreműködésöket. — E programm jan 1-én kelt. 

— A belga kath. lapirók tanácskozást tartották az iránt, 
miként vegyenek részt február 20-kán az ,11 Papato' nagy-
nevű szerkesztője által XI I I . Leo tiszteletére kezdeménye-
zett katholikus publicistikai ünnepélyben. 

— A cremonai püspök az 1879-i Directorium mellé 
,Monitá'-kat csatolt, melyekben többi közt azon tilalom is 
foglaltatik, hogy egyházellenes lapokat olvasni s tartani még 
akkor sem szabad, ha valaki pápai engedélyt kapott legendi 
libros prohibitos. 

— f A nyitrai székesegyházi káptalan saját és az illető 
rokonok nevében szomorodott szívvel jelenti nagyságos és 
főtisztelendő Klobuczky Antal, Sz. Ábrahámról czimzett 
apát-, nyitrai székesegyházi őr-kanonok-, aranymisés áldo-
zárnak érdem- és áldás-dus élete 77-ik évében, a haldoklók 
szentségeinek ájtatos felvétele után ma éjjeli 2 órakor sziv-
liüdés következtében történt csendes és jámbor kimultát. A 
boldogult hült tetemei f. hó 18-án —.szombaton — reggeli 
9 órakor fognak a székesegyház sírboltjába örök nyugalomra 
letétetni ; az engesztelő szent mise-áldozat pedig holnap, e hó 
17-én reggeli 9 órakor fog ugyanazon egyházban bemutat-
tatni. Nyitrán. 1879. év januárhó 16-án Áz örök világosság 
fényeskedjék neki ! 

Kegyeletes adakozás-
A szent atya részére Győrből péterfillérül adakoztak : 

Kisebb papnevelde 10 frt lOkrt ; nagyobb papnevelde 8 f r t ; 
Trichtl József 5 frt ; Mladoniczky Ignácz 2 frt ; Paar József 
2 ez. frt ; Kisfaludy Á. Béla 1 ez. frt ; Hahnekamp György 
2 ez. frt ; Dr. Balits Antal 1 db aranyt ; Ruschek Antal 2 ft ; 
Pigmond Ferencz 2 f r t ; Yeninger Ernő 1 ez. bajor tallért; 
Nagy Lajos 2 f r t ; Spissich György 2 f r t ; Yarga Pál 1 ez. 
frt ; Venczell Károly 2 frt. Összeg : 35 frt 10 kr, 1 db arany, 
6 ez. frt és 1 db bajor ez. tallér. 

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

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Budapesten, január 25. 8. I. Mév, 1879. 

TARTALOM : A sz. irás tana az örök büntetésekről. — Sz. Zakariás pápasága és a pápák világi fejedelemségének ere-
dete. — Vallástanítás a kath. algymnasiumokban. — Egyházi tudósitások Budapest. A jogi tanulmányok reformja. Róma. 
Mi a valódi tényállás? Amerika. Az északamerikai egyházpolitikai állapotok árnyoldalai a kath. egyházra nézve. — Iro-

dalom: S. Thomae Aquinatis Summa contra Gentiles, ed. Uccelli. — Vegyesek. 

A sz. irás tana az örök büntetésekről. 
(Vége.) 

V. A pokoli büntetések örök lételét igazolják 
még a szent könyvek azon helyei, melyekben Isten 
a kárhozatra Ítélteknek szabadulását a büntetések 
alól oly feltételhez köti, melyet azok soha teljesíteni 
nem képesek. 

E nem teljesíthető feltételről a sz. könyvekben 
gyakran tétetik említés. Az Üdvözítő Máténál mond-
j a : „Bizony mondom neked, ki nem jősz onnét, mig 
le nem fizeted az utolsó fillért."1) Ugyancsak Máté-
nál olvasható: „Es megharagudván ura, átadá őt a 
poroszlóknak, mig le nem fizeti minden adósságát."2) 
Lukácsnál : „^éyw ooi, ov in) è%èh&flç èxeï&er, tioç ov y.ai 

RÓ EO/UTOV XETTTÔV UTIOSMQ." „Mondom neked, ki nem 
jősz onnét, mig az utolsó fillért is le nem fizeted."3) 

Krisztus az elkárhozottak szabadulását a bün-
tetések alól itt azon feltételhez kötötte, hogy köte-
lezettségöket, mely miat t büntetéssel súj tatnak és 
az Istennek le vannak kötelezve, tökéletesen leró-
nák. De ezen feltétel teljesítésére ők képtelenek. Ta-
ní t ja ezt a hit-analogia és az Üdvözítő világosan 
érthető szava,4) mely szerint a gonoszoknak nincs 
mivel letörleszteni adósságukat. 

A felhozott érv erejét kiválólag átérzé s fejte-
geté sz. Jeromos:5) „Qui semel illuc ingreditur, ul-
terius egredi non permit tetur . Quod ipsa Veritas in 
evangelio ostendit dicens : Esto consentiens . . . non 
exibis inde, donec persolvas novissiinum quadran-
tem. Quemadmodum ibi intell igitur, ubi dictum est, 
oportet eum regnare, donec ponat iniinicos sub pe-
dibus suis, semper ilium regnaturum, quoniam sem-
per illi erunt inimici sub pedibus; ita et hic accipi 

r) 5 ; 26. — ») 18; 34. — 3) 12; 59. — 4) Mivel pedig 
nem volt,honnét megfizetnie, parancsolá Ura, hogy ő adatnék 
el. (Mát. 18; 25.) — 5) In comment, ad Thren. Ï. 

potest dictum, non exibis donec persolvas, semper 
non exi turum esse, quia semper solvet novissimum 
quadrantem, dum sempiternas poenas terrenorum 
peccatorum luit ."6) 

Igy az elitéltek nem szabadulhatván a büntetés 
alól, ennek kínzó terhe alat t örökké fognak szenvedni. 

Továbbá az elitéltek szabadulása még egy más, 
a lehetetlenséggel összekötött feltételhez van szabva, 
t. i. ahoz, hogy letérve a gonoszság utaikról ben-
söleg kellene megtörödniök és lelkökben egészen 
megujulniok. 

A szentírási könyvek tanúsága szerint az el-
itéltek még reményt sem táplálhatnak a benső meg-
térés- és megujulásra, mivel az örök üdv munkálá-
sára szolgáló minden alkalom a földi élet határai 
közzé van szoritva. Ezt bizonyítja a prédikátor 
könyve (9; 10.): „A mit kezed cselekedhetik, szor-
galmasan vidd véghez ; mert sem cselekvés, sem 
okosság, sem bölcsesség, sem tudomány nem lesz 
az alvilágban, hová te sietsz." 

Ennélfogva az elitéltek a szent könyvekben ugy 
vannak feltüntetve, mint a kik bűneikben hajthat-
lanul megmaradnak, és jobb indulatot, átszellemült 
természetet föl nem vetetnek. 

Azok ál lapotát valóban sötét és elrémítő szí-
nekben ecsetelik a biblia sz. könyvei. Ezt második 

°) Sz. Jeromos különösen tekintettel van tiuç, szócs-
ka erejére, mely által nem az időnek határa, vége, de annak 
tartóssága fejeztetik ki, mint a zsoltárban : „Ülj az én job-
bomra, mig (rPDN—">) ellenségeidet lábaid zsámoljává te-
szem." (CIX, 1.) Es a Genesisben : „Őrződ leszek, akárhová 
mégy és visszahozlak e földre, és el nem hagylak, mig —!y 
be nem teljesitem mind, a miket mondottam neked, (azaz 
téged soha el nem hagylak) ; mert az Isten örök Ígéretei ezek 
Krisztusban." (28; 15.) Hasonlóképen sz. Máténál: „És nem 
ismeré vala őt (József Máriát), mig nem (swç ov) első szü-
lött fiát szülé" (1 ; 25.). Midőn e bizonyítékkal visszaélt 
Helvidius, sz. Jeromos keményen megfeddette. 
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halálnak nevezik ;7) világosan előtüntetik, hogy az 
elátkozottak kiilsö sötétségben, a sötétség homályá-
ban bolyongnak ;9) nem veszi körül őket fénylő vi-
lágossá«*; a bűn hatalma alatt állanak és a kínok Ö O 7 

tengerében a fájdalmak elviselésére türelmetlen lei-
köket és Isten iránti féktelen haragjokat fogcsikor-
gatással árulják el.9) 

Azonkiviil az elitélteket szent Pál10) apostol a 
harag, gyalázat edényeinek nevezi, t. i. tisztátalan 
és hasznavehetetlen edényeknek, melyek semmi jó 
cselekedetre nem alkalmasak.11) 

Már a megtérést és lelki javulást a halál, sö-
tétség, homály, kétségbeesés, harag, gyalázat ezen 
állapotával lehetetlen összhangba hozni. 

Hogy az elitéltek megtérése s lelki javulásához 
semmi remény nem köthető, onnét is kitűnik, mivel 
az erkölcsi javulásra megkivántató teremtő ok a 
gonoszok lelki állapotával össze nem fér. 

A megjavulás fő s a leghathatósabb oka az 
Isten iránti szeretet és az emberiség iránti könyö-
rületesség. 

Hanem az elitéltek már a jó cselekedetek küzd-
teréröl egészen leléptek. Ok sem a szeretet, sem a 
könyörületesség erényeit többé nem gyakorolhat-
ják. Előttük az isteni hosszuvárakozás után 1S) az 
örök menyegző és evvel együtt az érdemszerzés ka-
puja végkép bezáródott.13) A külső sötétségre van-
nak kivetve és az Isten társaságától egészen elűzve. 
Es, a mi legrémitőbb! felettök az Istenfia által ki-
mondatott az örök átok Ítélete.14) 

De tovább a megtérésre mellőzhetlenül szüksé-
ges még az istenemberileg szerzett érdem-ok, mely 
Krisztus, az Istenfiának szenvedése s halála által 
nyert elégtételben rejlik. 

A feláldozott ártatlan báránynak vére pedig 
le nem mossa azokat, kik ugyanazon báránytól az 
Ítélet és harag napján örök büntetéssel sújtatnak. 

Végre, hogy a gonosz, Krisztus szerzett érde-
meinél fogva, megigazulást nyerjen, szükséges, hogy 
annak élő hite, erős reménye és tántorithatlan sze-
retete legyen Isten, a legfőbb jó iránt ; szükséges, 
hogy vészteljes utairól letérve, szivében sirassa meg 
elkövetett bűneit. De a kárhozatra Ítéltek olyanok, 
kik, ha hisznek és remegnek is, azért az Istent nem 
szeretik, a bünt nem utálják. O rólok mondotta az 
Üdvözítő : „Jobb lett volna, ha nem született volna 

' ) Jel. 2 ; 11. 20 ; 6. 20 ; 8. - 8) 2. L. Pét. 2 ; 17. Jud. 
L. v. 13. — 9) Mát. 8 ; 12. 13 ; 42. 22 ; 13. 24 ; 51. 25 ; 30. 
Luk. 13 ; 28. — 10) Rom. 9 ; 21—22. — «) 2. L. Tim. 2 ; 21. 
— ») Pál. Rom. 2 ; 4—5. — 13) Mát. 25 ; 10. — ») Mát. 
25; 41. 

az az ember."15) Ezért az elitéltek mindig a gyalá-
zat edényei maradnak; mindig hasznavehetlen edé-
nyek lesznek a jó cselekedetek befogadására. Es igy 
mindig és szüntelenül kínozni fogja őket a pokol 
büntetése.16) 

A szent könyvekből merített s fent elősorolt 
érveink alapján a kárhozatra Ítéltek örök bünteté-
sét czéloztuk felmutatni. Eljutottunk-e fő törekvé-
sünk óhajtott eredményére? A figyelmes olvasó íté-
letére bízzuk. 

* 
* * 

Az örök büntetésekre vonatkozó fejtegetésünk 
után, evvel kapcsolatban, mintegy záradékul, fel-
vethetjük azon nem minden fontosság nélküli kér-
dést: Vájjon az örök büntetések megegyeznek-e az 
Isten igazságos és könyörületes jóságával? 

E kérdés kimerítő s egészen beható megfejté-
sébe nem tar t juk feladatunknak bocsátkozni, de azt 
legalább néhány szóval megvilágítani itt helyén 
valónak véljük, annál is inkább, mivel némelyek az 
igazságosság és méltányosság változhatlan törvé-
nyére hivatkoznak, mely törvény szerint az elköve-
tett bűn és büntetés közt egymásnak megfelelő arány 
s mérték-egyenlőségnek kell lenni, hogy t. i. senki 
súlyosabban ne legyen büntetve, mint azt hibája 
megköveteli. 

E törvény alapján, némelyek nem látnak meg-
felelő arányt a pillanatnyi bün és az örök büntetés 
közt. Véleményök szerint, ha Isten az ideiglenes 
bűnöket örök büntetéssel sújtja, igazságos és mél-
tányos eszményképe elhomályosodik és valóságos 
jogsérelmet követ el. 

Minden kétségenkivüli az, hogy, tekintve a bűn 
elkövetési idejét és a büntetés tartósságát, a kettő, 
tudniillik a bün és a büntetés közt, hiányzik az 
egyensúly, nincs meg a megfelelő arány. Azonban 
az igazság törvénye nem követeli a bün és a bünte-
tés egyenlő huzamosságát. Különben a lopás, gyil-
kosságjfelségsértés és más ezekhez hasonló nagyobb 
büntettek csak pillanatnyi idő alatt volnának suj-
tandók; noha már a polgári társadalomban is azok 
gyakran életfogytig tartó börtön, számkivetés és ha-
lálbüntetésekkel toroltatnak meg. Es a halál-bünteté-
seknél nem a pillanatnyi életfosztás jön tekintetbe,ha-
nem inkább az élők sorábóli örökös eltávolitás, mely 
az isteni büntetés örökkévalóságát jelzi és hirdeti. 

De tekintve magának a bűnnek kiható termé-
15) Mát. 26 ; 24. — 16) V. ö. C. Passaglia, Comment, de 

aeternit. poen. deque igne inf. Ratisb. 1854. 8. s k. 11. 
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szetét, mindkettő, a bűn és büntetés közt megvan a 
megfelelő arány és az egyenlő mérték. Határtalan sér-
tés a bün, határtalan maga a büntetés is. Minden bíín 
tárgyilagos szempontból nem más, mint az Isten 
megmérhetlen fönségén és sérthetlen szentségén ej-
tett végtelen sérelem. Minden bün tekintve a szán-
dékot, melylyel az végrehajtatik, határtalan ; mivel 
a bilnös romlott akaratánál fogva, vég nélkül, ha 
tőle függne, örökké szeretne a gonoszságban meg-
maradni. 

Hasonlóképen a büntetés is végtelen, örök ideig 
tart, mint maga az emberi akarat, mely birni akar-
ván, sz. Ágoston szerint,17) a bün örök élvezetét, meg-
találja az örök büntetés szigorát. Ki Istentől elfor-
dulva hal meg, akaratánál fogva örökké elfor-
dulva marad. A pártütő teremtménynek mind addig 
kell a büntetés által súj tatva lenni, mig az istenileg 
megállapitott erkölcsi rend ellen bűne által lázongva 
feltámad ; mind addig kell megátalkodott akarata 
miatt bűnhődnie, mig gonosz indulata által ellen-
szegül az Isten akaratának;18) ez pedig mindig tart . 

Az időbe eső bün örök büntetését sz. Gergely19) 
sem tar t ja az isteni igazságosság szeretetével össze 
nem férhetönek : „Hoc recte diceretur, si districtus 
iudex non corda hominum, sed facta pensaret. Ini-
qui enim ideo cum fine deliquerunt, quia cum fine 
vixerunt. Nam voluissent utique, si potuissent, sine 
fine vivere, ut potuissent sine fine peccare. Osten-
dunt enim, quia in peccato semper vivere cupiunt. 
qui nunquam desinunt peccare, dum vivunt. Ad 
magnam ergo iustitiam iudicantis pertinet, ut nun-
quam careant supplicio, qui in hac vita nunquam 
voluerunt carere peccato.Ci 

Végre az örök büntetés igazságosságát még vi-
lágosabban kifejti sz. Bernárd.20) „Ob hoc procul 
dubio infiexibilis et obstinatae mentis punitur ae-
ternaliter malum, licet temporaliter perpetratum, 
quia quod breve fuit tempore vel opere, longum esse 
constat in pertinaci voluntate, ita ut si nunquam 
moreretur, nunquam velle peccare desineret, imo 
semper vivere vellet, ut semper peccare posset. 

Nagy a halál félelme, rémitöbb a végitélet, de 
sokkal rettentőbb a pokol örök ideig tartó büntetése. 

A pokoli büntetés rémképe soha el ne mosód-
jék lelki szemeink előtt. Ennek emléke tartson visz-
sza mindig a végtelen boldog élet kiengesztelhetlen 

17) Epist. 102. q. 4. n. 27. — V. ö. J . Schweiz. 
Theol. Dogm. Vien. 1859. tom. 3. 697. 1. J . Perrone Prael. 
Theol. Paris. 1864. torn. 1. 868. 1. — 19) Lib. 34. moral, c. 
16. Lib. 4. dialog, c. 44. 20) Epist. 254. ad Guarin. abb. n. 3. 

ellensége, a bűn elkövetésétől; mivel a megrögzött 
bűnösre a kárhozat örök kínjai várnak. 

Ennek emléke erősítsen minket minden földi 
szenvedéseink s zaklató hányattatásainkban, élénken 
lebegvén elménkben, hogy e mulandó élet felcsap-
kodó hullámai, a bűnös örök szenvedésének nagysá-
gához képest, egészen eltörpülnek és ártalom nél-
kül lezajlanak. 

Ennek emléke lelkesítsen mindig a kegyelem 
Urához irányzott ama kérelemre, hogy inkább e 
föld legyen szenvedésünk hazája, mint a túlvilág 
soha nem sziinő büntetése végtelenül sújtson. 

Dr. Vályi János. 

Sz. Zakariás pápasága 
és a pápák világi fejedelemségének eredete-

Mult vasárnap, f. hó 19-én nyujtá át Bartolini bibor-
nok a szent atyának Sz. Zakariás pápáról és pápaságának 
éveiről1) irt nagyszabású müvét, mely még csak ezután fog 
könyvkereskedésbe jönni, melyről azonban már azon szeren-
csés helyzetben vagyunk, hogy bővebb jelentést tehetünk a 
,Religio' m. t. közönségének. 

A pápa világi fejedelemségéről sok könyv íratott ed-
dig össze; kivált husz év óta, a katholikus főpásztorok, jog-
tudósok, történetírók és publicisták a világtörténelemnek ez 
,unicum'-át beható munkálkodások s nevezetesnél nevezetesb 
irodalmi tanulmányok tárgyává tették, s mondhatni egyik mű 
a másikat követte e tárgyban. Azonban, megkell vallani, ko-
runk polemicus jellege nagyon meglátszott valamennyi ujabb 
e tárgyú művön ; a mi nem csoda, inert a pápák világi feje-
delemségének lerontásására oly eszközöket használtak, me-
lyeket minden becsülettudó s erkölssös érzésű embernek ha-
tározottan kárhoztatnia kell, oly eszközöket, melyek fölött 
elfogulatlan protestáns körből jött szózat határozottan ki-
mondá: hogy azok a társadalmi jogot mélyen megsebezték 

A napjainkban sikerre vezetett feltorgatással még 
nincs megelégedve a forradalom s az ő szolgálatába szegő-
dött, történelmet czélzatosan csináló tudomány. Rágalmakat 
kovácsol ezen ezeréves nagy multu intézmény minden kor-
szaka ellen és szeretne iránta a jelen és utókorban legyőz-
hetlen ellenszenvet kelteni, hogy azt többé semmiféle átala-
kulások közt föléleszteni ne lehessen. Ily körülmények közt 
a mult nagy századokból folyton növekvő jogosultsággal 
hangzik fel hozzánk a követelő szózat : Exoriare aliquis 
nostris ex ossibus ultor / S a századok e felhívására felkelt a 
római szentegyház egy nagy nevü férfia, magának a bíbor-
noki szent collegiumnak egyik tagja, Bartolini Domonkos, ál-
dozár-bibornok, kinek nevét annyi nagy mű fényes tekintély -
lyel övezte körül, — felkelt,hogy a történelmi igazságszolgál-
tatás művét végrehajtsa. A szent collegium tagjai hűséget 
esküdnek a római egyháznak usque ad effusionem sanguinis. 
Midőn Isten tőlük ily áldozatot nem kiván, megkívánja 
legalább, hogy az egyház védőinek sorában elsők legyenek 
s visszaszorítsanak a tudomány hatalmával minden táma-

') Nyom. Regensburgban, Pustet Frigyesnél, 1879. — ') Navelle, 
L'église romaine et la liberté des cultes. Genève. 1878. p. 62. 

12* 
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dást azon apostoli széktől, melyet böleseség és odaadástól 
ihletett tanácsaikkal környezni életök feladata és hivatása. 

Bartolini bibornok művét XI I I . Leo pápának aján-
lotta. Nem ok nélkül. Sz. Zakariás pápa az apostoli szent 
szék szabadsága és függetlenségének garantiákat szerezvén 
biztosítani akarta az egyháznak és társadalomnak azon bé-
két, melynek helyreállítására, sok tekintetben hasonló körül-
mények közt, XI I I . Leo oly magas bölcsességgel és nemes 
intentiókkal törekszik. A mű bevezető része velős összefog-
lalása azon tényeknek,melyek a pápák világi fejedelemségének 
megállapítását előkészítették. Ezeknek megvilágítása szük-
séges volt. A forradalmi történetírás axióma gyanánt igyek-
szik feltolni, hogy a pápák világi souverainitása mintegy fel-
erőszakolta magát a népekre. Nincs alaptalanabb állítás és 
vakmerőbb ámitás, mint ez. Olvasni kell Bartolini bibornok 
művének bevezető részét s mindenki kénytelen elismerni, hogy 
az ellenkező igaz. A pápaságot a viszonyok utalták, a népek 
unszolták, az egyház létérdekei kényszeritették, hogy a pápai 
székhez közel élő népségek fölötti souverain hatalom véd-
nökségét gyakorolni kezdjék. A római császárok souveraini-
tása, nehogy a pápák szellemi hatalma mellett elhomályo-
suljon, kénytelennek érezte magát Rómából Byzanczba félre 
vonulni. A római császárság képtelen volt hatalmát a bero-
hanó barbárok ellen megvédeni ; Olaszország elhagyatott né-
pei hiában kerestek oltalmat a ravennai exarcháknál, hiában 
fordulnak magukhoz a császárokhoz. Ösztönszerűleg ahoz 
fordultak tehát s annál kerestek védelmet, ki szellemi tekin-
télyénél fogva legnagyobb hatalom volt nemcsak Olaszor-
szágban, hanem az egész kereszténységben, s ki előtt a bar-
bár vándor népek is meghódoltak. A pápák mindent meg-
tettek, hogy a római császárok tekintélyét fenntartsák. So-
kan épen azt róják fel nekik bűnül, hogy nagyon is szoro-
san szövetkeztek a császári hatalommal és ez által sikerült az 
egyház uralmát a társadalom fölött megállapitaniok.Ily ellen-
mondásokba keveredik az áltudomány ! Egyszer azt mondja, 
hogy a pápák a császárok souverain hatalmát magukhoz ra-
gadták, másszor meg ellenkezőleg azt állitja, hogy az egy-
ház sorsát szolgailag a császári hatalomhoz fűzték. A törté-
neti való igazság e két véglet közt van. A pápák nem áhí-
toztak a világi souverainitás után ; azonban nehogy szol-
gaivá alacsonyuljon le sorsuk, s hogy a székök körül cso-
portosuló, fejedelemnélküli nép az anarchiának zsákmányul 
ne essék, negyedfél százados vajúdások után végre elfogad-
ták azt, amit az isteni gondviselés, a hatalmasok s a nép, szó-
val az emberiség történetének fejlődése, kezökbe tett le, — el-
fogadták az egyházi souverainitás mellé a világi souveraini-
tást. A történelem nem egy esetet jegyzett fel a pápák önzet-
len, csakis a keresztény társadalom s az apostoli szék körül 
lakó népség jólétét szem előtt tartó törekvéseiről. Ismeretes, 
mily jogtiprólag lépett fel izauri Leo az egyházzal és pápa-
sággal szemben. S vájjon II. Gergely a jogtiprásra talán 
hűtlenséggel, jogbontással válaszolt ? Párját ritkító nemes-
lelküséggel védelmezte a zsarnoknak legitim souverain jo-
gát. A velenczei dogét felszólitá, hogy Ravennát a császár-
nak visszaadja, hogy igy, úgymond „buzgón teljesítve kö-
telmeinket, melyeket szent hitünk ránk ró, Isten segítsé-
gével tántorithatlanul ragaszkodjunk az államhoz és a csá-
szárokhoz."3) És ezt a pápa annak vészélyeztetésével tette, 

hogy Luitprand lombard királyt, ki a szent széknek Sutrit 
adományozta, e tette által maga ellen ingerli.— Ime ilyen volt 
a pápák u. n. ambitiója. Teljesen igaza van de Maistrenek, 
midőn ezt mondja: „A mi igazán csodálatos, az, hogy a pá-
pák souverainekké lettek, anélkül hogy észrevették volna, 
sőt, hogy szabatosan fejezzem ki magam, — törekvésök el-
lenére. Láthatlan törvény emelte Róma székét s elmondhatni, 
hogy az egyház feje souverainnek született. A vértanuk 
kinpadjáról lépett azon trónra, melyet elejénte észre sem 
vettek az emberek, mely lassan és folyton észrevétlenül 
izmosodott meg, mint minden nagy dolog, és a mely léte-
zésének első korszakától kezdve a maçcasztossâgnak nem tu-

es ö 
dom miféle légköre által hirdeté előre azon nagyságot, mely 
őt egyszerre körülvette a nélkül, hogy ennek emberi okát 
megjelölni lehetne."4) 

Bartolini bibornok művének bevezető részében, mely-
nek fontosságáról már a fentebbieknek rövid érintéséből 
kiki meggyőződhetik, kiválóan 5 pontot bizonyít be. Bebi-
zonyítja : 1) Mennyire ellenkezik a történeti igazsággal azt 
állítani, mint az egyház ellenségei teszik, hogy a pápák szel-
lemi hatalma s az egyház, mielőtt a pápai fejedelemség ke-
letkezett, kifogástalan, teljesen kielégítő állapotban volt. 
Ellenkezőleg, a pápák és az egyház mindenféle zaklatások-
nak valának kitéve, s ha nem volt volna szellemi hatalmuk oly 
nagy, valóságos bábjátékká tették volna az olasz félsziget 
uralmáért versengő apró és nagy hatalmasok. Márton pápa 
története egymaga elég ennek megerősítésére. — 2) Hogy a 
pápák, daczára annak, hogy e veszélyeket világosan látták 
és személyesen, önmagukon tapasztalták, a világi souverai-
nitás után se nem kapkodtak, sem annak jogait nem bito-
rolták, sőt nemes önzetlenséggel igyekeztek a római császá-
rok hatalmát Olaszországban fenntartani mig lehetett. — 3) 
Hogy épen a császárok maguk voltak azok, kik mindent 
ugy tettek, hogy az olasz népet magok ellen ingereljék s 
annak lelkéből az alattvalói tudatnak gyökereit is kiirtsák, 
védtelenül hagyva őket a bevándorló barbárokkal szemben, 
és mégis elviselhetetlen terhekkel nyomva őket, sőt egyene-
sen eretnekségre törekedvén őket magokkal ragadni. — 4) 
Hogy a pápákat az olasz nép viszonyai kényszeritették a 
souverain hatalomból folyó védnöki tisztet teljesíteni, akkor 
midőn azt senki sem tette, s igy a souverain hatalom kötel-
meinek gyakorlása által, a jogszerzés leglegitimebb utján, a 
megfelelő jogoknak is birtokába jutottak ; mit az isteni gond-
viselés azért intézett igy, hogy a pápák szellemi hatalma az 
emberek közt a függetlenség külső garantiájával is bírjon. — 
5) Hogy a pápai fejedelemség sérthetlen szent jellege vilá-
gos folyománya a szerzés és adományzás legitim természe-
tének. Az adományzók, kik a pápai fejedelemség megállapí-
tását betetőzték, adományaikat magának az egyház isteni 
alapitójának, Krisztusnak s az apostolok fejedelmeinek, sz. 
Péternek és Pálnak ajánlották fel, a miért is a pápai fejede-
lemség területe szent földnek tekintetett és tekintendő, és pe-
dig kétszeres jogczimen, először azért, mert általában min-
den jog szent és sérthetlen, másodszor mert az adományzá-
sok szent, vallási czélra tétettek. 

Eddig a mű bevezető részének első fele. (Vége köv.) 
3) Vita Gregorii II., apud Lobbe, t. 6. p. 1433 -1435. - 4) Du 

Pape, 1. 2. chap. 7. 
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Vallástanítás a kath. algymnasiumokban. 
(Vége.) 

íme itt vau a 12-féle tárgybeosztás. Lehetetlen, hogy 
e tarkaság, sokfelé kapkodás, próbálgatás mosolyra ne 
indítson. 

Eltekintve azonban a tárgy komikus oldalától, hapae-
dagogiailag veszsziik a dolgot, ugy is sok kifogásolni valót 
találunk a legnagyobb részben. De részletezésbe bocsát-
kozni jelenleg igen hosszas lenne, s e lap kerete sem en-
gedi azt. 

A legelső beosztást kevés eltéréssel a legtöbb gymna-
sium követte, azonban e körülmény még nem criteriuma jó-
ságának és helyességének. 

A legtöbb bajt egyfelől okozza a tankönyvek tökély-
telensége. A főgymnasiumi tankönyvek a tananyagot egy-
forma keretben s egyforma felosztással dolgozván fel, az 
egyöntetűség ott nem szenvedett. 

A hittan mindenütt — a nagyváradit kivéve — kér-
dések- és feleletekben adatik elő, hol a közép, hol a nagy 
káté nyomán. De már e körülmény sok tekintetben akadá-
lya az értelmességnek, alkalom a száraz szivnélküli bemago-
lásra ; ennek aztán végeredménye az, hogy a minek ugy 
szólva a vérbe át kellene menni, s az embert átalakítani, mi-
szerint az egész embert temperamentum gyanánt átlengje : 
az csak mint külmáz tapad rá, melyet az idők kedvezőtlen 
áramlata lemos : olyan lesz az emberből mint a csikmegyei 
községek neveit mutató táblák. 

Ugyanezért a Nogáll-féle „Hitrendszer", mely épen az 
algymnasium osztályaira szerkesztetett, előnynyel bir a kö-
zép és nagy káté tankönyvek felett. 

Helytelennek látom az I. osztályban a közép katé ta-
nítását, mert ezt a normális iskolákban tanulták, s igy a fo-
kozatos haladásnak, az ismeretesről az ismeretlenre, utja van 
vágva ; továbbá vészit a tárgy érdekességéből, nem talál-
kozván a tanuló semmi ujjal. De helytelen a nagy kátét is 
egészen átvenni az I. osztályban, mert a heti 2 órához ké-
pest a tanagyag felette nagy és túlterhelő ; miért a könyv-
ből az egyes kérdéseknek rövidítés végetti kiliagyatásával 
temetőt szoktak csinálni ; csak az a fájdalom, hogy leginkább 
az olyanokat szokták sirba tenni, — kihagyni — melyek a 
tárgy iránt való érdekeltséget mint ujak épen felkölthetnék. 
A csik-somlyói tesület ugy kívánt e bajon segíteni, hogy a 
malaszt eszközeiről szóló tant a Il-ik osztályra tette át a kis 
terjedelmű egyházi szertartás mellé. Az említettek fonalán 
helyesnek látom a szolnoki, gyöngyösi és jászberényi beosz-
tást némi módosítással (3. és 8-ik beosztás). Mindaddig, 
mig a nagy káté helyett czélszerübb tankönyvvel nem ren-
delkezhetünk, az algymnasiumi hittan beosztását igy vélném 
czékzerünek : 

I. oszt. A hitről. Egri nagy káté. Szentírás vázlatos 
ismertetése. 

II . „ A parancsokról. Egri nagy káté. Ó-szövetség, 
Róder nagy bibliája. 

I I I . „ Kegyszerekről. Egri nagy káté. Uj-szövetség, 
Róder nagy bibliája. 

IV. „ Egyháztörténelem. Egyházi szertartás. 
A Il-ik osztályban Palaestina részletes földrajza előre 

bocsátandó lenne. 

Egyháztörténelmet a legtöbb intézetnél nem tanitanak 
Ezt nagyon helytelennek látom ; mert az algymnasium min-
den tantárgyra nézve egy kis kört fut meg s egy bevégzett 
egészet képez ; csak egyedül a hittan legyen csonka ? To-
vábbá sokan tanulmányaikat az algymnsiummal bevégzik, 
s nem volna kívánatos, hogy a mig mindenből tanult és tud 
kis körben valamit, addig csak egyházának múltja és jelene 
legyen előtte uj kapu. Mellettem szól fenhangon az egyház-
történelem fontossága. És mégis alig van egy-két gymna-
sium, a hol az egyháztörténelem kellőleg méltányoltatott 
volna ! A csik-somlyói gymn. tantestület mult évben az első 
módszertani értekezleten elhatározta, hogy az „Egri nagy 
káté" nyomán az egyháztörténelem a IV-ik osztálybeli tan-
anyag — „Uj-szövetség" — mellett adassék elő. 

A tankönyvekre vonatkozólag észrevételem az, hogy 
czélszerü tankönyvekben szűkölködünk és egyrészt ez okozza 
a quot capita tot sensus eljárást. Dr. Éltes „Szent történe-
tek" czimü tankönyve jó volna, de nehéz, tömött és nehezen 
megemészthető irályu ; a szentírási irály inkább theologus-
nak való, nem pedig algymn. tanulónak. Azonkívül kívána-
tos az is, hogy a tankönyv mellett egy jó Palaestina térképe 
legyen, mely a különféle felosztást feltüntesse. Róder „Nagy 
bibliája" ez okok miatt czélszerü tankönyv. 

Egyháztörténelem, a Fábiánét kivéve, tudtom szerint 
nincs, t. i. algymnasiumra való ; a Fábián-féle pedig igen 
nagy. Összevonva jó tankönyv lenne. 6—8 ives egyház-
történelmet pályázat utján még ez év folytán lehetne lé-
tesíttetni. 

Szertartásos könyv több van, itt inkább lehet válo-
gatni. Ha e tárgy egy osztály tananyagául vétetik fel, ak-
kor Némethy Lajostól a kath. egyh. szertartásainak kézi-
könyvét sikerrel lehetne használni. Ez mindegyiknél telje-
sebb. Nagygyá inkább a sok jegyzet teszi. 

Ezeket kívántam az algymn. hittanitásra nézve jelen-
leg elmondani. Bár adna jelen felszólalásom eszmecserére al-
kalmat, hogy elvégre tisztáztatnék és szabályoztatnék e törvé-
nyen kivül hagyott ügy. Szabó István, cs.-somlyói paptanár. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, január 24. A jogi tanulmányok reformja. 

Egy pár hete már, hogy lapjaink egy tanácskozmány össze-
hívásáról beszélnek, mely az ország hírneves férfiai és taná-
raiból összeállítva azon feladattal birna, hogy a nm. vallás-
és közoktatásügyi miniszter ur által eléje tett négy kérdést 
megvitatva, a jogi tanulmányok reformja felől nézetét, vé-
leményét elmondja. Tényleg a tanácskozmány czéljából már 
egy pár ülés tartatott is, melyekben a feltett kérdések nem 
mint óhajtandó lett volna, egymásutánban tárgyaltattak, ha-
nem a kérdések egész összege felkaroltatott, minek eredménye 
lett, hogy hallottunk általánosságokat kimondva a jogi-ta-
nulmányok jelenlegi hibája felől a nélkül, hogy, egy két esetet 
kivéve, a baj részletei és ugy a részletes orvoslatok is megjelöl-
tettek volna. Egyet azonban ki kell emelnünk, (és ennek ve-
gyes érzelemmel adunk kifejezést,)*) azt, hogy többen a meg-
hívottak közül nemcsak határozottan elitélték a jelenlegi gym-

*) I. t. barátunk, pesti levelezőnk vegyes érzelmében annál inkább 
osztoznnk, mert nem tarthatjuk igazságos eljárasnak valamennyi gym-
nasiumunk felett en bloc pálczát törni. Szeretnők, ha középiskolai tan-
férfiaink köréből is emelkednék fel szózat, hogy igy az ,audiatur et altera 
pars' elvének teljesen elég lenne téve. Szerk. 
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nasiális rendszert, melynek következtében az ifjak az egye-
temre nagy számban igen készületlenül, a szükséges ismere-
tek hiányában szenvedve jönnek, —hanem, amit mi az orszá-
sfos közoktatási tanács eddigi határozata ellenében többször O o 
hangsúlyoztunk, ők is követelik, hogy a bölcsészet tanitására 
több idő fordittassék. 

Constatálva igy egész rövidséggel a tanácskozmány-
ban történteket, mely még folytattatni fog, áttérünk tulaj-
donképeni tárgyunkra, mely miatt a jogi tanulmányok re-
formjáról mi is elmélkedünk. Azon négy kérdés közt ugyanis 
mely a tanácskozmány elé terjesztetett, a negyedik kérdés 
azon gondolatot foglalja magában, nem volna-e czélszerü, 
egyes jogakadémiák beszüntetésével, minthogy a jogakadé-
miák ugy is túlélték magokat, egy uj, t. i. egy harmadik 
egyetem alapítására gondolni és azt létesíteni ? Igen, e gon-
dolatot foglalja magában a negyedik kérdés, melyre amint 
emlékezünk két meghívott tag oda nyilatkozott, hogy az or-
szág anyagi helyzetének tekintetbe vételével nem volna he-
lyeselhető egy harmadik egyetem felállítása. Mi e nyilatko-
zatot magunk is helyeseljük, mert az ország, melynek éven-
kint ujabb és ujabb kölcsönt kell kötni, mely nincsen azon 
helyzetben, hogy folyó rendes kiadásait jövedelméből fe-
dezze, hanem az év végén mindig ott tátong a deficit, egy 
ilyen ország, bármily fájdalmas legyen ez, ujabb és terhelőbb 
kiadásokra nem vállalkozhatik. 

Mondjuk, ez is egy és pedig helyes ok, melyet a létesí-
tendő uj egyetem ellen lehet felhozni. De evvel még nincsen 
megmondva minden, nincsen felemlítve különösen azon ok, 
mely bennünket katholikusokat illet és érint. Az emiitett 
okra a válasz igen egyszerű lehet és már magában a kérdés-
ben bennfoglaltatik. Nagyon könnyű ugyanis a mondott 
okra válaszolni, hogy az uj egyetem az ország legkisebb 
megterheltetése nélkül felállítható, mert a jogakadémiák 
megszűntével, ezek tőkéjéből, illetőleg tőkéjük kamataiból 
az uj egyetem létesíthető és igy el lesz érve a czél, egy uj 
egyetem alapítása, a nélkül, hogy az tulajdonképen csak 
egyetlen egy krajezárba is kerülne. De itt egy uj kérdés me-
rül fel, és ez reánk katholikusokra nagyon fontos. Az ország-
ban tudvalevőleg vannak katholikus, továbbá királyi, luthe-
ránus és református jog-akadémiák. I t t tehát az a kérdés, 
melyek lennének megszüntetendők ? Melyek alapjaiból léte-
síttetnék az uj egyetem ? Nézetünk szerint oly intézetek len-
nének megszüntetendők, melyek épen hallgatóik csekély 
száma miatt a czélnak meg nem felelnek. Már ha az ország 
összes, jog-akadémiáit figyelembe vesszük, ugy találjuk, hogy 
a debreczeni reform, jog-akadémiát kivéve, a többi reform, 
és luther jog-akadémiák tanulóinak száma oly elenyészőleg 
csekély, hogy azokat a katholikus jog-akadémiák tanulói-
nak száma jóval felülmúlja. Honnan mi azon következtetést 
vonjuk le, hogy az országban csakis a nevezett felekezetek 
jogakadémiái volnának beszüntetendők. De kérdjük, van-e 
Magyarországon egyetlen egy ember, aki elhiszi, hogy a re-
formátusok és lutheránusok ily határozatban megnyugodná-
nak ; a ki elhiszi, hogy ők vidéki felekezeti érdeküket fel-
fogják áldozni akár egy egyetem alapításáért? Nem fog-
nak-e inkább autonomiájokra hivatkozni, és fenntartani in-
tézeteiket bármily csekély számú hallgatóival? 

Nekünk igenis ugy látszik, hogy ez az eset fog bekö-

vetkezni. De minthogy az uj egyetem alapitása, ugy látszik, 
mostanában jelszó lett, minthogy ezt megalapítani az ország 
pénzéből nem lehet ; minthogy továbbá a protestánsok pénzü-
ket oda adni nem fogják: az uj egyetem alapításának áldoza-
tául a katholikus jogakadémiák fognak esni ; a buda-pesti 
egyetem tényleges dekatholizálását a katholikus jogakadé-
miák beszüntetése fogja követni, kivéve talán az egri és pécsi 
püspöki jogakadémiákat. Ennek, mint önkényt követke-
zik, egy másik és nem kevésbbé fontos, reánk katholikusokra 
hátrányos következménye lenne. Minthogy ugyanis a kath. 
jogakadémiák megszűntével a protestáns jogakadémiák meg-
maradnának, az azon vidéki szegényebb sorsú tkath. szü-
lők gyermekeiket a protestáns jogakadémiákba járatnák, 
minek, hogy mily következményei lennének, azt felesleges 
bővebben fejtegetni. 

Nem önkény, hanem szoros logikai deductio, az eddigi 
eseményekből levont következtetés, mint láttuk oda veze-
tett bennünket, hogy a jogi tanulmányok reformja végett 
összehívott tanácskozmánynak előbb-utóbb az lesz a vége, 
hogy a kath. jogakadémiák megszüntettetni fognak. Igy is-
mét ujabb aggodalomra van okuk a katholikusoknak. Saj-
náljuk, hogy e következtetésre kellett jutnunk, de nem te-
hetünk róla. Mit sem óhajtanánk inkább, mint lia illetékes 
helyről azon megnyugtató tudósítást nyernők, hogy a kath. 
jogakadémiák jövőre is fenntartatnak nemcsak, hanem hogy 
nevüknek valóban meg is feleljenek, szorosabb viszonyba 
hozatnak az egyházzal, minden egyes akadémia az illető 
püspök felügyelete alá helyeztetvén, kinek őrködése bizto-
sitná a szülőket, hogy a szellem és irány, melyben az okta-
tás foly, valóban katholikus. Igen, ily megnyugtató vá-
laszt szeretnénk hallani. De jutott-e valaha valakinek eszébe, 
hogy a katholikusok aggodalmai megszüntettessenek ? Fá j -
dalom, a katholikusokat Magyarországon ma csak akkor ve-
szik számba, mikor a választások történnek: a protestánsok, 
hja, ezek egészen mások, ezeknek bármily kifogásaik vannak, 
azonnal orvosoltatnak ; nekünk, — nekünk várni kell aggo-
dalommal, hogy a gyakorlat megfelel-e a logikai lehozás-
nak vagy sem. Oh mi szegény katholikusok, mikor ébredünk 
már!? Mikor visszük annyira, hogy minden felvetett kérdés 
ne szolgáljon hátrányunkra, hogy legalább annyi figyelembe 
részesüljünk, hogy kérdéseinkre választ nyerjünk? 

Róma. jan, 16. (Ered. tud.) Mi a valódi tényállás? — 
Néhány itteni és külföldi lap, szokott hajlamukat követve 
midőn az apostoli szent székről van szó, ismét elferdítették 
a valódi tényállást és a szent széknek egy jogos és méltányos 
intézkedését czélzatosan félremagyarázták. Azt mondták, 
hogy sz. Péter-temploma s a négy nagy bazilika káptalanai a 
pápától parancsot kaptak, melynek értelmében kötelesek a 
szent széknek péterfillérül évenkint 1000 ftot ,kényszer-se-
gélyül' adózni. E hírt azután más mindenféle pikáns anec-
dotákkal megtoldották, az illető kanonokok elégedetlenségé-
ről' ; arról, hogy ,a szent szék az éhenhalás veszélyében' fo-
rog s hogy a bibornokok és római praelatusok mennyire zú-
golódnak a pápa ,szűkmarkúsága' miatt. 

Mindebben csak annyi igaz, hogy a pápát a ,becsületes 
emberek' oly helyzetbe hozták, hogy a hívek szeretetado-
mányaiból kénytelen az apostoli szent szék óriási kiadásait 
fedezni, s hogy a szükségletek oly fokban növekednek, a 
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mily mérvben pusztit a hitetlenség s állandósulnak a jelen 
körülmények. Azonban, bármily nagyok a pillanat szükség-
letei, a pápa mindenek fölött az isteni Gondviselésbe he-
lyezi bizalmát, nem pedig a pénzbe ; erre vonatkozólag pedig 
határozottan akarja, hogy a hivek kegyeletes adománya min-
den viszonyok közt megtartsa a nemes önkénytesség jellegét. 
Ily értelemben Íratott Nina bibornok által mult évben az 
aixi érseknek és főpásztor-társainak s az ezen államtitkári 
okmányban kifejtett programúitól a világért sem szándéko-
zik eltérni. Csak roszakarat ferditheti el tehát a szent szék 
felhívását, melyet e napokban a főbazilikák káptalanaihoz, 
a római papsághoz s a hivő néphez a péterfillérek ügyében 
intézett. Teljesen légből kapott hazug állítás azt mondani, 
hogy a szent atya a kanonoki javadalmakat megadóztatta. 
Egyszerűen csak levelet intézett a nevezett káptalanokhoz, 
melyben kifejtvén, mennyire szükséges a szent széknek 
anyagi függetlenségét biztosítani, felhivá őket, hogy járul-
janak ők is valamivel a szent szék terheinek viseléséhez és 
határozzák meg önkényt az összeget, melyet péterfillérnek 
szánnak. Ugyan e czélból a szent atya bibornok-helynöke 
által az összes római papsághoz és hívekhez főpásztori szó-
zatot intéztetett s figyelmezteté őket, hogy február 2-án, 
Gyertya-szentelő-Boldogasszony napján, Róma minden tem-
plomában péterfillér-gyüjtés lesz. 

Ez a valódi tényállás. A többi koholmány és tenden-
tiosus hazu^sásr. O O 

Amerika. Az északamerikai egyházpolitikai állapotok 
árnyoldalai a kath. egyházra nézve. (Folyt.) Az egyéni ön-
kényre alapított rendszer, mely a protestantismus ölében 
fejlődött ki, homlokegyenest ellenkezik a kath. egyház szel-
lemével. Az Egyesült-Államok, mint egységes állam és mint 
ugyanannyi apró államok, a hány állam alkotja e szövetséget, 
a kath. egyházról, mint ilyenről, mint egyházról, tudomást 
sem «vett. A testületi jogoknak az egyházra való kiterjeszté-
sét attól tette függővé, hogy az egyház magát nála mint plé-
bániai ,község' vegyes bizottság által bejelentse. Ezen kath. 
hitközségi bizottság tagjai évenkint választandók s a hitköz-
ségnek felelősek. Minthogy az Egyesült-Államok alkotmá-
nya a hitközség bizottmányának világi tagjait ez által azok 
fölé emelte, kik az egyházat isteni rendelet szerint hivata-
losan képviselni tartoznak, a világi katholikusok, mint egy-
házbizottsági tagok, lassanként ugy kezdték magokat érezni 
az egyházban, mintha ők legalább is kormánytársai volná-
nak az egyházi hatóságnak. Az ily democratico-laicus egy-
házi szervezet a puritánok, presbyteriánok és baptistáknál, 
szóval a protestánsoknál önként értendő, mert protestáns 
elv szerint az egyházi hatóság a hitközség akaratának ki-
folyása és nem Isten rendeletének alkotmánya. A kath. egy-
ház hierarchiai szervezetével azonban össze nem egyeztethető 
az, hogy az állam figyelembe se vegye az egyház alkotmányát, 
melyszerint a világiak kormányzottak nem pedig kormány-
zók az egyházban. Krisztus Urunk az egyházi hatalmat 
nem valamely Corpus eatholicorumnak, nem valami egyházi 
tanácsnak, valami Oberkirchenrathnak, vagy ki tudja mi a 
neve a mindenféle protestáns, gallicán és josephinisticus tes-
tületeknek, — igen, nem ilyes laicus, vagy ha tetszik, vegyes 
bizottságoknak adományozta, hanem Péternek és azt apos-
toloknak, kik azt utódaikra származtatták át, függetlenül a 

világi hivek akaratától. Igaz, hogy az egyház itt-ott kény-
telen volt eltűrni az ily, vagy egészen, vagy nagy részben 
laicusokból álló testületek feltolt kényszer-segélyét ; de az is 
igaz, hogy az egyház az ily abnormis egyházi hatóságfélék 
működésének akadékoskodó hatása alatt mindig és mindenütt 
szenvedett. A katholika egyház hierarchicus szervezete ak-
kor fejt ki természetének megfelelő munkásságot, ha az egy-
ház ügyeit a hivatásos, Istentől rendelt, legitim hierarchiai 
közegek intézik, nem pedig valami laicus főtanács, vagy 
valami más, az egyház és állam közt a levegőben függő 
közeg. Midőn tehát az Egyesült-Államok a kath. egyház 
hierarchiai szervezetét ignorálták s az egyházra a laicusok 
bizottságának intézményét, mint hivatalos közeget, rátuk-
málták, protestáns szellemben jártak el, s a protestáns szel-
lemet akarták a kath. egyházra ráerőszakolni. 

Világos, hogy ily idegen szellemnek a kath. egyházra 
való erőszakolása nem maradhatott káros hatás nélkül. Ha-
bár a kath. hitközségi ,trustees'-knek (igy nevezik az ily 
községi bizottmányokat) az egyházi ügyekre sokkal kevesebb 
befolyásuk van, mint p. az európai államokban a cultusmi-
nisteri intézménynek, mégis az által, hogy évenkint válasz-
tatniok kell, hogy az egyház ügyeinek intézésére befolyást 
gyakorolnak stb., általok az egyház hierarchiai szelleme 
csorbulást szenved, a hierarchia mellett valami laicarchia-
féle egyházi democratismus csempésztetik be az egyházha. 
A hitközségi bizottmány világi tagjainak igen könnyűvé 
tétetett nemcsak a törvényes helyi lelkipásztornak hatósá-
gát háttérbe szorítani, hanem magával a püspökkel is szem-
beszálni, különösen akkor, ha sikerült a lelkészt befolyásuk 
eszközévé lealacsonyítani. Ily esetekben az egyház kebelé-
ben ugyanannyi protestáns szellemű congregationalista sec-
tarius egyházközség alakult, a hány hitközségi bizottság ily 
egyházforradalmi útra tért. Mig a trustees-ek tagjai buzgó, 
engedelmes fiai maradtak az egyháznak, mig a lelkészek az 
egyház hierarchiai szellemében működtek s az obedientia 
canonicát megtartották, az ily visszaélésektől tartani nem 
kellett. 

Bizva a clerus erényeibe s a hitközségi bizottságok 
egyházi szellemébe egyfelől, másfelől pedig, hogy az általá-
nos állami viszonyokhoz alkalmazkodjék, Carroll püspök az 
u. n. önkénytesség rendszerét, miként az a protestáns feleke-
zetek körében kifejlődött, minden módosítás nélkül hitte a 
katholika egyház szervezetébe is beilleszthetőnek. Azonban 
már ő is kénytelen volt keserűen tapasztalni, hogy az ame-
rikai trustees-ek katholikus világiai és papjai is emberek, s 
hogy, amaz ismeretes közmondás szerint, az ,étvágy evés 
által csak nő', a laicusokra veszélyes csábító hatással van, 
ha az egyházban kormánytársakul viselhetik magokat. Azon 
bonyodalmak, melyekbe keveredett, nőttön nőttek Cheverus 
bostoni és Egan philadelphiai püspökök alatt. Oly mérvben 
növekedtek e zavarok, a mily mérvben szaporodtak a püs-
pökségek s az Unió területe nagyobbodott, főleg azért is, 
mert nem volt elég számú papság, mely ily nehéz és kényes 
körülmények között az apostoli hivatás fölényét a laicus 
elem iránt kellő érvényre emelhette volna. 

Az északamerikai kath. egyháznak keletkezése óta 
napjainkig a történelem csaknem minden egyházmegyében 
tud valamit mondani ,rebellis trustees'-ekről, ,trustee-botrá-
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nyokról' s általában a trusteismus veszélyes következményei-
ről. A katholikus hitéletnek kifejlődése több, legkiválóbb hit-
küldéri vidéken a trustee-rendszer miatt évtizedekkel késlel-
tetett s folytonos nehézségekkel akadályoztatott. Midőn Con-
nelly, második new-yorki püspök, 1815-ben Kómából New-
Yorkba érkezett (az első new-yorki püspök kineveztetése után 
Amerikát nem is látta, mert Nápolyban meghalt), rögtön in-
tézkedett, hogy egyházmegyéjének állapota rendes viszonyok 
keretébe simuljon. De mit vett észre ? Azt, hogy a világi ka-
tholikusok már tele szivták magokat a protestáns ,szabad 
egyházjog' szellemével. A lelkipásztorok alkalmazását és 
fizetését többségi határozatuktól függő dolognak tartották ; 
a papi fizetést megállapították, emelték vagy leszállították 
a szerint, a mint papjok papolásával jobban vagy kevésbbé 
voltak megelégedve. Annyira vetemedtek, hogy a püspöktől 
ezt vagy azt a papot követelték ennyi 03 ennyi dollárért. A 
püspök sapiebat cum parvulis. Hogy magától a hiveket el ne 
idegenítse, az elvi kérdést érintetlenül hagyta. A trusteek 
kívánságát kívánságnak vette s azt hitte, hogy személyes 
befolyása által a tett concessiókat egyensúlyba hozhatja 
püspöki jogaival. De már 1818-ban keserű gyümölcsöt ter-
mett engedékenysége. Találkozott papsága közt lelkipásztor, 
ki a hitközségi bizottság világi elemének protestantizáló 
szellemét követve a püspöknek ellenszegült, főpásztorának 
büntetése ellen protestált. Képzelhetni, mily lelki állapotban 
lehetett e püspök túlnyomó protestáns népség közepett 4 
pappal és 13,000 szétszórt hivvel. Az ő esete azonban ko-
rántsem volt egyedüli. Már Carroll püspök ugyanily visszo-
nyokat talált Bostonban, New-Yorkban és Philadelphiában. 
New-Orlean8ban, Detroit- és Buffalóban később ismétlőd-
tek e viszásságok s évtizedekig tartottak. (Folyt, köv.) 

IRODALOM. 
S. Tliomae Aquinatis Summa contra Gentiles. 

(Folyt.) Okát adni, miért vitte a két dömés szerzetes aq. sz. 
Tamás kéziratát Nápolyból Bergamóba, nem könnyű fel-
adat, részint az idő távoli homálya, részint a történetírók ké-
tes tanúskodása miatt. Felhozható, hogy Bergamo akkor-
tájban kiváló helyet foglalt el az olasz városok között, mit 
annak köszönhetett, hogy a lombard szövetségben Frigyes 
császár ellen igen tevékeny részt vett és hogy Modena és 
Bologna közt 1229-ben szerencsésen közvetité a békekötést. 
Ehez járult a bergamói dömés konvent fölénye a többi kon-
ventek fölött és a dömések kiváló tisztelete az angyali tudor 
iránt. Azonban bármi volt oka ezen átvitelnek, tény, hogy 
aquinói sz. Tamás S. contra Gentiles-ének kézirat-codexe a 
bergamói, sz. Istvánról nevezett dömés rendház könyvtárá-
nak első rangú kincsét képezte. Az áthozatal után körülbe-
lül egy századdal Fra Gioacchino della Torre rendfőnök fél-
teni kezdte a becses kéziratot, részint hamisítástól, részint eli-
degenítéstől és meghagyta, hogy a codexet nagy gonddal és 
szent helyen kell őrizni. Rendeletéről mai nap is meg van az 
eredeti kézirat, melyet mind tartalmánál mind pedig régisé-
génél fogva érdemesnek tartunk teljes szövegében közölni: 

„In Dei Filio sibi carissimis priori sive praesidenti 
pro tempore existenti, ceterisque fratribus conventus Per-
gamensis, provinciáé et congregationis Lombardiae, ordinis 
Praedicatorum, fráter Joachinus Turrianus, Yenetus, sacrae 
theologiae professor et eiusdem ordinis humilis magister et 
servus, salutem et Spiritus Sancti consolationem. 

Quoniam, ut fide digne discimus, in praefato nostro 
conventu est Summa S. Thomae de Aquino contra Gentiles, et 
quidam alii libri eiusdem, quos ipse manu propria conscri-
psit, qui in Summa veneratione ob reverentiam ipsius divi 
Doctoris ab omnibus haberi debent, idcirco ne in futurum 
per negligentiam amittantur, sed tamquam sanctorum reli-
quiae in deposito sive in sacristia conventus in unum manu-
teneantur et conserventur, statuo, volo et ordino, et ita per 
praesentes omnibus et singulis in virtute Spiritus Sancti, et 
sanctae obedientiae praecipio sub poena transgressionis prae-
cepti débita, quam ipso facto contrafacientes incurrant, qua-
tenus nullus audeat nec praesumat dictos libros vendere, 
suppignorare, accomodare, seu aliquo modo minimam eorum 
particulam quomodocunque alienare absque mea licentia 
petita et obtenta, atque in literis extenta. In contrarium fa-
cientibus non obstantibus quibuscunque, etc. In quorum 
fidem sigillum officii mei duxi praesentibus apponendum. 
Bene valete et pro me Deum orate. 

Pergami, die 10 Septembris 1490. R. fol. 249. anno 4°. 
Joannes S. Umberti." 

E rendeletet két pecsét erősité meg ; egy nagyobb, me-
lyen sz. Domonkos körbe foglalt képe látható két csillaggal 
feje körül, melyek közöl egyik homloka, másik tarkója felett 
ragyog következő körirattal : P . Joachinus Turrianus Ma-
gister Ordinis Praedicatorum. A másik kisebb pecséten a 
a della Torre család czimere van, t. i. egy torony, a régiség 
miatt elkopott, olvashatlan felirattal. Ezen rendelet emlékét 
fenntartá továbbá még a dömés rend római Reo-istrumának O Ö 
következő emlékirata : Ex regesto mgri glis Joachini Tur -• • . O D o 
n a m || Mandt psidenti et pribus pro tempore C. pergamen, 
sub pena transgressorib. pcenti ne libros contra Gentiles 
et etiam quosdam alios scti Thomae quos ipe manu ppria 
scripsit alquo mo extra Conventu accomodare psumat etc. 
pgomi X sept. (Folyt, köv.) 

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

jesztésére, Pauer János székesfehérvári nagyprépost és olym-
piai fölszentelt püspököt, székesfehérvári megyés püspökké 
kinevezem. 

Gödöllőn, 1878. évi decz. hó 25-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s k. 

V E G Y E S E K . 
— A legutolsó pápai hadi hajót, az ,Immaculata Con-

cezzione'-t legközelebb el fogják adni Toulouseban. A hajó 
tengerészei nyugdijat kapnak. 

— A mormonok nem jól kezdik magokat érezni Ame-
rikában. Mint Hagemann, hammerfesti missionarius irja a 
,Salzb. Kirchenz'-nak, számos mormon küldöncz fog Utak-
ból a skandináv félszigetre érkezni. 

— Apostoli hivatalának áldozata lett a cattarói püspök, 
főt. Markics György ő mga, kiről nem épen egyházias szel-
lemű lapok is bevallották, hogy „eszményképe volt a fő-
pásztori erényeknek és önfeláldozásnak." A kormány meg-
kinálta a könnyebb terhű vegliai püspökséggel, de a boldo-
gult, félvén attól, hogy a cattarói püspökség e lépése által > 
könnyen örökre megüresülhetett volna, inkább csak megma-
radt Cattaróban áldozatnak. 

— j Papi ismerőseinek imáiba ajánljuk, kiről e napok-
ban gyászjelentést kaptunk, Tóthfalussy Miklós kir. táblai 
pótbirót, kinek kesergő árvái közt egy közp. papnövendéktt 
is gyász ért. R. I P. 

Kegyeletes adakozás-
A szent atyának péterfillérül egy rozsnyómegyei káp-

lán küld " 2 ftot. 

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

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM : Az ihletés. Inspiratio. (Szentírási tanulmány.) — Bossuet egyházi szónoklatának jellemvonásai. — Sz. 
Zakariás pápasága és a pápák világi fejedelemségének eredete. — Egyházi tudósítások- Budapest. A fővárosi socialisták. 
Orosz-Lengyelország. Plater gróf nyilatkozata a lengyelországi katholikusok russificatiójáról. Amerika. Az északamerikai 
egyházpolitikai állapotok árnyoldalai a kath. egyházra nézve. — Irodalom : S. Thomae Aquinatis Summa contra Gentiles, 

ed. Uccelli. — Vegyesek. 

A z i h l e t é s . 
Inspiratio. 

Szentírási tanulmány. 

Az ihletés tágabb értelemben véve abban áll, 
hogy valamely felsőbb lény az emberi lélekre bizo-
nyos czél elérése végett befolyást gyakorol. Sziikebb 
értelemben ihletés alatt az Istennek, a Szentlélek-
nek befolyását ér t jük az ember lelkére azon czél-
ból, hogy az emberi lélek mindazon szellemi és er-
kölcsi eredményeket és hatásokat létesitse, melyek 
istenországának nagyterjedelmü keretébe beillenek. 
Innen van, hogy az ihletés történelmi fejlődése 
egyenlő lépést tar t az isteni kinyilatkoztatás törté-
nelmével és istenországának gyarapodásával. Ha ez 
ihletést tényleg, egyedül és önmagában tekintjük, 
két alkatrészt különböztethetünk meg benne, u. m. 
az isteni ténykedést, amennyiben t. i. Isten az em-
bert értelmileg és erkölcsileg serkenti, tevékeny-
ségre ébreszti bizonyos czél elérése végett, s ez az 
„inspiratio activa", — és az emberi közreműködést, 
mely abban áll, hogy a tevékenységre ébresztett, 
serkentett ember tudomásul veszi amaz isteni ser-
kentést, s ez az „inspiratio passiva.tc Ezen utóbbi 
esetben az ember, szabadakaratánál fogva, majd el-
határozza magát az isteni serkentésnek, felhívásnak 
eleget tenni, majd gyarlósága és a roszra hajlandó 
természetéből kifolyólag megveti e serkentést és a 
szent irás (Ap. cs. 7. 51. v.) szavai szerint „ellene 
áll a Szentléleknek*', küzd a Szentlélek ellen. 

Az Istentől kétféleképen jöhet a serkentés; vagy 
t. i. valamely külső közeg (medium) által, például : 
tünemény, látvány, vagy érzéki tárgy által, (lásd : 
Ezékiel próféta jövendöl. 1. részét), avagy történhe-
tik az minden közeg mellőzésével egyedül az isteni 
Léleknek az ember lelkére való hatása által. Első 

esetben az ihletés közvetettnek, utóbbiban pedig 
közvetlennek neveztetik. Egyébkint ezen elvont (in 
abstracto) megkülönböztetés korántsem zárja ki 
annak lehetőségét, hogy egyes (concret) esetekben 
az isteni ihletésnek mindkét neme együttesen való-
suljon, akként t. i. hogy a külső ihletés a belsőt 
vagy megelőzi és arra előkészít, vagy követi azt és 
világosabbá, érthetőbbé teszi. 

A kinyilatkoztatás történetében az Istentől jöt t 
eme kettős serkentés mindig együttesen jelentkezik, 
a csodákban t. i. és az ihletésben. Ezek képezik te-
hát az isteni kinyilatkoztatás tényezőit és alakjait. 
A csodákról szóló ker. tant ez alkalommal mellőz-
ve, csakis a szorosabb értelemben vett ihletésről 
szólunk, mely alatt, mint fentebb mondottuk, Isten-
nek, a Szentléleknek közvetlen hatását értjük az 
ember lelkére, mely hatás azon czélból történik, 
hogy egyes eszmék, akaratbeli elhatározások és tet-
tek jöjjenek létre. Az egész ó-szövetség hitt ezen 
isteni behatásnak, befolyásnak nemcsak lehetőségé-
ben, de annak valóságában is. Mellőzve az ó-szö-
vetségben foglalt más példákat, melyek az isteni 
ihletést igazolják, csak az ó-szövetségi prófétákat 
említjük, kik gyakran képekben, gyakran képek 
nélkül ismerték meg Istennek hivó szózatát. 

Az ihletést, amennyiben ez az isteni Léleknek 
az ember lelkére való befolyása, ama tény folytatá-
sának kell tekintenünk, melylyel Isten megalkot-
ván a földből kezdetben az embert, annak orczájára 
lehellé az élet lehelletét, (Gen. 2. 7. v.) és életet 
adott annak az Istenhez hasonló halhatatlan lélek 
által : (Aranysz. sz. Ján.) „Alkotá Isten az embert 
az ö képére és h a s o n l a t o s s á g á r a . . ( G e n . 1. 26. v.) 
A teremtés müve következtében tehát az Isten és 
ember lelke között eredeti rokonság létezik, s ennek 
folytán az ember tudja azt, hogy Isten teremté, al-

9 
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kotá öt ; s habár a bün következtében Istennek képe 
az emberben elhomályosodik, azonban egészen nem 
veszhet az el, nem sziinhetik meg. 

Az ember Isten képére van alkotva, s meg-
felelöleg Istenről tudattal bir. — E két mozzanat 
az, mely elenyészhetetlen központ gyanánt szolgál 
mind arra, hogy Isten lelke az ember lelkére befo-
lyást eszközöl, mind egyszersmind arra, hogy az 
ember ennek tudatára jut . Hogy pedig ily befolyás 
valóban volt és folyton fennáll, arról történeti té-
nyek kezeskednek; igen kezeskedik erről maga az 
isteni kinyilatkoztatás, mely az öskinyilatkoztatás 
óta határozott időtartamokban egészen a legutolsó, 
és Jézus Krisztus által adott legteljesebb kinyilat-
koztatásban folytattatott nemcsak egyes, elszigetelt 
jelenetekben, de igenis oly összefüggő egészben és 
tervszerüleg, hogy abban az isteni gondviselésnek 
az emberi nem kormányzására intézett irányulása 
folytonosan észlelhető vala. 

Hogyan történt, avagy hogyan történik Isten-
nek ihletése az ember lelkére, azt a priori megálla-
pítani lehetetlen, mert csak Isten ismeri az ember 
lelkéhez és szivéhez vezető utakat. Hogy mindazál-
tal az sokféleképen és változatosan történt, bizony-
ságul szolgál erre a kinyilatkoztatás történelme, 
amelyben többnyire meg van nevezve azon mód is, 
melyen Isten lelke a befolyást gyakorolta azon 
emberekre, kiket kinyilatkoztatásának eszközei, kö-
zegei gyanánt kiválasztott, hogy általok magasztos 
czéljait létesítse. Ezen emberek lelkében támasztott 
Isten néha oly képeket, melyek szent akaratát ad-
ták nekik tudtul , avagy a titkos jövőt fedték fel 
előttük; majd ismét külsőképen szólott Isten cso-
dás jelenetek által, szavakban ; majd hatott az em-
berek lelkére — minden közeg mellőzésével — oly 
közvetlenül, hogy csupán ez által is támadtak a 
választottakban gondolatok, s tettekre való elhatá-
rozások, — s mindezek tudatával birtak, anélkül, 
hogy eme jelenségek eredetét képesek lettek volna 
megfejteni. 

Azonban, bármily módon történtek legyen az 
ihletések, ezeknek részesei mindig át valának hatva 
azon meggyőződéstől, hogy ez ihletések Istentől 
származtak; s e meggyőződésűket mások előtt is 
nyilvánitották s irataikban arról még most is tanús-
kodnak előttünk ; mindez bizonyitékul szolgál arra 
hogy az ihletés azok által, kik annak részeseivé 
lesznek, felismerhető, s igy annak elhivése végett 
más okra és bizonyitékra nem vala szükségök. 

Természetesen másképen áll e dolog azokat 

illetőleg, kik az emiitett módon történt isteni ihle-
tésnek nem voltak részesei ; ezeknek szükségök van 
a magyarázatra és bizonyítékokra, hogy a kinyilat-
koztatásban részesült történelmi egyének állításai-
nak higyenek. Azonban ki volna képes megfejteni, 
hogy miképen történt az, miszerint az Istentől ser-
kentett emberek Istentől ihletteknek tudták ma°ro-
kat, miután még azok sem voltak képesek ez álla-
potot szavakkal kifejezni, kik az isteni ihletésben 
részesültek ? Ezen embereknek csupán belső lényök 
tanúskodik az isteni ihletésről, melynek folytán 
eddigi gondolatkörükből s eddigi akaratirányukból 
kivétetve, mintegy magok fölé emelkedtek. Az em-
berben egy ilyen, természete fölé való kiemelkedés, 
továbbá, értelmi és akarati erejének megfelelő erő, 
kell arra, hogy magát átalakítva higye. Es épen ezen 
kiemelkedés az, mely az ihletés első eredménye gya-
nánt tekintendő, amennyiben ez feltételül szolgál 
arra, miszerint nélküle semmi képzetet, gondolatot, 
akaratbeli elhatározást nem létesíthet az ihletés. 
Ennek segélyével is azonban csak psychologice ész-
lelhetők az ihletés hatásai, maga az ihletés azon-
ban, mint isteni kegyelem, megfejthetetlen, titok s 
csakis az emberi léleknek teremtésében van annak 
némi hasonmása, analógiája. Másképen áll a dolog 
a megtörtént ihletés bebizonyítását illetőleg, mely 
bizonyítékot annak kell szolgáltatnia, a ki állítja 
magáról, miszerint ihletésben részesült. Az ily 
nemű bizonyítékok abban állanak, hogy t. i. elé-
adatnak ama, fentebb jelzett hatások, eredmények, 
azon czélból, hogy azokat mások is szemléljék és 
igy győződjenek meg azokról. Az ihletésben része-
sült egyébkint ilyennek igazolja magát szavaiban 
és tetteiben, gondolatainak fönségében, a közlött 
igazságok kenetességében és erejében, működési köre 
magas irányában, melyet elfoglal és másokban 
létesít. 

Az ihletés elvont fogalma megtestesül a kinyi-
latkoztatás történelmében, mely az emberinemet 
bölcsőjétől fogva, mint isteni nevelés követi és, 
amennyiben a folytonos fejlődésnél felfelmerülő igé-
nyekre is figyelemmel van, többféle utat és módot 
választ, miért is az ihletés, bár lényegileg mindig 
egy s ugyanaz marad, czélját illetőleg mégis válto-
zatos, mely változatosság, elvontan (in abstracto) 
tekintve, adja az ihletés nemeit, mely nemekről a 
következő elvek állanak. 

Az emberinem bölcsőjénél nevelői szerepet tel-
jesített a kinyilatkoztatás, és az ihletés közvetíté-
sére érzéki eszközöket használt, vagy olyakat, me-
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lyek ezekkel összeköttetésben á l lo t t ak . A parad i -
csomban Is ten t á r s a lgo t t az emberekkel , ezek l á t t á k 
Öt, h a l l g a t t á k Ot, m időn t an í t á sa i t osz toga t ta s az 
ado t t pa rancs á l t a l szorosan magához a k a r t a fiizni 
az első e m b e r p á r t . Min thogy pedig az első ember-
p á r a m a t ö r v é n y t meg nem ta r to t t a , b ü n ü k követ-
keztében megvá l tozo t t Is tenhez való v i szonyuk , és 
e vá l tozás azon fokozatban ha lad t , a mi ly mérvben 
az ember i nem romlo t t sága öregbedet t , e lannyi ra , 
hogy csak egy család m a r a d t I s tennel összeköttetés-
ben. Csak e csa ládnak ny i l a tkoz t a tha t t a ki 0 mos t 
m a g á t és meg te t t e azt akkor , midőn a tel jesen meg-
romlo t t nemzedék felet t b ü n t e t ő igazságának ide-
j e betelt . 

I s ten megmen té Noét és c s a l á d j á t a m i n d e n t 
e lpusz t í tó vizözönböl azon czélból, hogy őt egy u j 
ember inem t ö r z s a t y j á v á tegye. Bá to r í t j a t ehá t és 
Ígéreteket tesz Is ten Noénak a vizözön u tán , de egy-
szersmind u j pa rancsoka t ad neki, melyeknek czél-
j a v o l t : az is teni t isztelet , az emberek i r án t i ke-
gye le t s tb. s tb . Ez t te t te I s ten a p a t r i a r c h á k n a k 
ado t t k iny i l a tkoz ta t á sban , ezt te t te a velők közlö t t 
ih le tés á l ta l . 

A m i n t az ember inem szaporodása először a 
törzsek e lkü lön í tésé t és a z u t á n további f o l y a m á b a n 
a népek l é t r e jö t t é t előidézte, lehetet len vol t a ki-
ny i l a tkoz t a t á snak nevelői szerepét csupán egyes 
csa ládfőre te r jesz ten i ki. E szerepnek á l t a l ánosnak , 
m indenk i r e k i t é r j ede t tnek ke l le t t lennie. Igen, de 
Is ten nem n y i l a t k o z t a t h a t t a ki m a g á t m inden egyes 
népnek, hanem csupán egynek ; m ié r t is ez k ivá-
lasztot t népnek nevezte te t t . (Vége k.) 

Bossuet egyházi szónoklatának jellemvonásai. 
,A szónoki babérkoszorút a lángeszű Bossuet 

nyerte el." Schleininger, ,Egyh. szónok-
lattan', ford, a veszpr. növp. 238. I. 

Bossuet az egyházi szónoklat terén oly kimagasló alak, 
oly bámulatot keltő jelenség, hogy nincs művelt nemzet a 
világon, mely egy vagy más tekintetben most már sajátjá-
nak ne vallaná az ő szellemének kincseit. Nagy hazájának 
határain tul el vannak terjedve nemcsak munkái, de a 
monographiák, jellemrajzok egész serege feglalkozik e nagy 
férfiú életével, munkáival s ezek közül különösen szónokla-
tának örök becsű emlékeivel. Ily monogi-apbiák után mi is 
meg akarjuk kisérteni, egyszerű vonásokban vázolni azt, a 
mi szónoklatának tulajdonképeni jellemét képezi. 

Bossuet-vel akarván foglalkozni, nem szabad megfe-
ledkeznünk arról, a mit a mézes ajkú sz. Bernárd egyik be-
szédében mond sz. Mártonról : „Márton égő és világító fák-
lya volt. Ne resteljük őt utánozni ; de utánozzuk abban, a 
miben utánzandó, nem pedig abban, a mi mint csoda lép 

elénk. IIa ma valamely gazdagnak asztalánál ülnél, vigyázz 
mit tesznek eléd. Különbséget tégy az ételek és az edények 
között ; amazokhoz nyúlj, nem ezekhez. Márton gazdag, gaz-
dag érdemekben és csodákban, gazdag erényekben és jelek-
ben. Vigyázz tehát, mi állíttatik eléd, a mit csodálnod, s a mit 
követned kell." E szavakat kell szem előtt tartanunk, midőn 
figyelmünket az egyház nagy fiaira és szónokaira fordítjuk. 
Nem minden, a mi bennök bámulatunk tárgya lehet, egy-
szersmind a követésé is. Bámulnunk kell az evangelium fé-
nyes tehetségű szolgáit s Istent dicsérnünk, hogy az arany és 
drágaköveknél értékesebb szavának oly pompás keretet, oly 
fényes ruházatot adott, mely időnként a keresztény szószé-
ket is Tábor-fényével övezzi. A szónok, ki Illésként tüzes ko-
csin robogtathat hallgatói feje fölött, ez által hő szavának 
még nagyobb nyomatékot kölcsönöz. 

U v értelemben,Boulogne,Troves hires püspöke is, ekként 
nyilatkozott: „Ha az egyházszónoki hivatal már magában 
véve fontos, ha már puszta alapítása által annyit hozzájárul-
hat az erkölcsi rend tökéletesítéséhez és az emberi szellem 
méltóságának emeléséhez, közönséges emberek, mint eszközök 
mellett : mily nagy hatással kell birnia, ha kitűnő férfiak, 
első rangú tehetségek gyakorolják, olyanok tudniillik, kik 
fenséges hivatásukkal nagymérvű szellemi tehetségeiket kö-
tik össze, és ez által a legnagyobb erkölcsi erőt fejtik ki, 
mely az embernek adatik. Ki közölünk örömmel nem mé-
lyed a ma hirneves századba, melyben a keresztény szószék 
oly dicső fényben ragyogott? Ki közölünk állandóan nem sze-
retné hallgatni ama szép beszédeket, melyekben mind az egye-
sül, mi a szivet meginditani, a lelket kielégiteni képes? Ki kö-
zölünk, olvasván e mesterműveket, nem alkalmazná szerzőik 
mindegyikére azt, a mit Aeschines Demosthenesről mondott : 
,És ha még magad hallottad volna !• Ki közölünk gondola-
taiban nem foglal helyet Bourdaloue hallgatói között s nem 
hallgatózik, miként ereszti szabadon az igazságot, s a világ-
kormányzóit kényszeríti, hogy lelkiismeretükbe pillantsanak 
s titkon piruljanak önmaguk fölött? Ki közölünk nem sze-
retett volna részt venni ama halotti ünnepélyekben, hol hi-
res szónokok, mint az általános gyász tolmácsai, hires halot-
takat ünnepeltek ; ama tiszteletre méltó gyülekezetekben, 
hol a szószéknek magas röptű sasa, a ma még élő, de holnap 
már a halál martalékául esett és a sirba hullott nagyságok 
közt rebegve szemlélvén a sírt körülállók sírását és amaz 
oszlopokat, melyek semmiségünk bizonyságát egészen a 
felhőkig emelik, a halál győzelmét, szónoklatának győzel-
mévé emeli ?" 

Lépjünk gondolatainkkal a versailles-i kápolnába s 
uj okunk lesz visszakívánkozni ama korszakba, melyben 
legnagyobb szónokát látjuk tiszteletre méltó alakjában, ősz-
beborult hajával, rendkívüli nagy hírnevével, a világ legha-
talmasabb uralkodója előtt, a legműveltebb és legfényesebb 
közönség között. Látjuk, mikép emeli tehetségének nagy te-
kintélyét püspökségének méltósága által, s miként övezi 
emezt, amannak teljes fényével. Ott látjuk hallgatói között 
Turenne és Condé-t, Racine és Corneille-t, Labruyère és 
Boileau-t, és a nagy rangú körök és írók serege, kik mind-
nyájan jöttek, hogy szelleműket a genie lángjánál melegítsék 
és a vallás iránti tiszteletükkel, ennek szolgája iránti tisz-
teletüket párosítsák. Oh nagy és dicső emlékezetek ! Oh szá-

9* 
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zad, mely joggal nevezhető a felvilágosultság századának ! 
Oh boldogok, kik annyi fény, annyi dicsőség tanúi lehettek ! 

S valóban, szükségünk van oly szónokokra, kik a ma-
gasabb körök előtt és ünnepélyes alkalmakkor hirdessék Is-
ten igéjét, azaz : nekünk a szó legszorosabb értelmében vett 
tehetségekre van szükségünk. Igy akarja ezt a gondviselés, 
igy a Szentlélek, ki Isten egyháza fölött őrködik. Ö az, ki 
egyeseket a magasabb elmélkedésre, másokat az emelkedett 
beszédre képez, ki a nagy szellemeket megvilágosítja, épen 
ugy mint megszólaltatja a gyermekek nyelvét. Ö akarja, 
hogy némelyek az igazságot egyszerű, mások fényes nyelven 
hirdessék. 0 képezi a felkent szellemű szónokokat és a mé-
lyen gondolkodó tanitókat. Ö ad az iskolának angyalt és 
aranyszájat a szószéknek. Szándékának épen ugy felel meg az, 
hogy az előadások ékesek legyenek, a mint akarja, hogy az 
oltárokat díszítsük és az áldozó pap maga is díszben jelen-
jen meg oltáránál. Amaz ékesség nem túlságos pompa, vagy 
ha az, akkor szent, és jól alkalmazva, hasznos és felséges, 
mint a templomok disze ; és lia semmisem sok azon helyért, 
melyben Isten lakik, akkor semmisem túlságosan szép annak, 
a ki által 0 szól. A nagy tehetség szaporítja az ünnepélyek 
fényét, emeli a szónoki hivatalnak eszményét ; a tanításnak 
uj ösztönt és kellemet kölcsönöz ; dicsőiti Isten igéjét és tisz-
teletre móltóbbá teszi ; nagyobb figyelmet kelt irányában ; 
könnyebben meghódít sok nehezen meggyőzhető, dölyftelt 
szellemet, kikhez bizonyos igazságok csak ugy férhetnek, 
lia szellemdusan adatnak elő. Még műveletlen emberekre is 
sokkal jobban hat, mint hinnők ; és épen ez az, mi a szónoklat 
egyik liirneves tanítóját ily vallomásra készteté : „Az éhesszó-
lás a tömeg esze. A.Z. ékesszólás bizonyos tekintetben pótolja 
a középszerű és mindennapi szónokok okozta károkat, kik-
nek szájában lealacsonyittatik Isten szavainak felsége." 

A keresztény hitszónok eszményét Gatti következőleg 
vázolja előadásaiban: „Senki sem lehet híres szónok gazdag 
természeti adományok és szerzett képesség nélkül. Világosság, 
élénk ész, ítélet, finom izlés, az emberi sziv és a világ isme-
rete, tágkörü tudomány, fáradhatlan buzgalom, hosszú gya-
korlat írás és beszédben, mondatbőség, magvas és választé-
kos kifejezések, nemes elfogulatlanság, méltóságos magavise-
let, megnyerő tekintet, kellemes tartás, erőteljes, tiszta, hajlé-
kony hang, egyhangúságot nem ismerő melegség, lelkesült-
ségtől áthatott természetes és igazi taglejtés, — ezek képe-
zik ama főtulajdonságokat, melyeket általában a szónoknál 
keresünk. A hitszónoknak ezekkel össze kell kötnie az igazi 
és valódi ájtatosság szellemét, a szavainak nagyobb hitet 
kölcsönző becsületességet és erkölcsi tisztaságot, erős átha-
tottságot az igazságtól, mely már előre képes neki megsze-
rezni a közvélemény tetszését, a szószék komolyságának 
megfelelő magatartást, a föllépés oly módját, mely már 
előre mintegy hitelesíti a tárgyalandók fontosságát, és azon-
fölül a szentirás és a szentatyák alapos ismeretét és azon 
ügyességet, hogy az evangelium erkölcstanát, mely az egy-
házi szónoklatnak tág és termékeny mezeje, illő helyen 
és kellő módon használhassa ; mert feladata nemcsak szólni a 
keresztényekhez, hanem belőlük jó és tökéletes kereszténye-
ket képezni." 

Azon kérdésre, váljon az életben is megtalálja-e az egy-
házi szónoknak imént vázolt eszményképe a maga valósulá-

sát, megadja a feleletet Bossuet egyházszónoki működése. 
Bossuet nagyszerű példánykép az egyházi szónokok sorá-
ban. Habár nem is mindenütt egyforma, — és ez nem is le-
hetséges, — irálya mégis lendületteljes, emelkedett és diszes. 
Felségesen, szabadon, bátran indít, és magával ragad. Min-
den egyes beszéde sokat nyújt az utánzónak ; gyászbeszédei 
azonban egyedül állanak a szónoklat évkönyveiben. Es lia 
épen az egyházi beszéd e neme érte el a tökély legnagyobb 
fokát XIV. Lajos korában, ugy abban legnagyobb érdeme 
van épen Bossuetnek. Senki sem ragadhatja el tőle az első-
séget, lia, a mit nem lehet tagadni, előfordulnak is némi 
egyenetlenségek egyes ilynemű beszédeiben. Egy szónok 
sem birta oly nagy fokban ama nemes, magvas, elragadó 
ékesszólást, mely szivet és lelket köt le egyaránt. Gazdag és 
ugy szólván féktelen genieje minden pillanatban uj és uj ké-
peket teremt, telve élettel, telve tűzzel, és szünet nélkül a 
legemelkedettebb szellemű gondolatokat aknázza ki, —mele-
gít, lelkesít, gyújt. A nagyért születve, Bossuet tárgyát az 
erőteljes kifejezés fényével tudta fölruházni, mint ezt kü-
lönösen kimutatta francziaországi Mária Angolország ki-

es o o 
rálynője, az angol Henrika Anna, és a nagy Condé fölötti 
gyászbeszédeiben. A mi e nagy szónoknak dicsőségét emeli, 
az, hogy midőn a halottakat dicséri, az élőknek a legalkalma-
sabb tanitásokat nyújtja. Keveset törődve azzal, hogy be-
szédjét kellően kipallérozza, inkább azon van, hogy hallga-
tói előtt az igazságot minden oldalról megvilágítsa. Az o O o O 
erőteljesség és változatosság, melylyel a tárgyára vonatkozó 
nagy igazságokat hirdeti, világosan bizonyítja, hogy nem-
csak szelleme, hanem szive is át volt tőlük hatva. 

Mi most már nem élvezhetjük e lángész közvetlen vi-
lágítását ; meg kell elégednünk a gyengített fénynyel, és csak 
az oktatás és buzdítás sugarait, melyeket most is lövelnek 
felénk mesterművei, lehet követnünk. Mi jellemzi tehát a 
nagy mestert, és mire tanit ő minket ? (Folyt, köv.) 

Sz. Zakariás pápasága 
és a pápák világi fejedelemségének eredete. 

(Vége.) 

Bartolini bibornok műve bevezető részének második 
felében azon eszközöket mutatja be, melyeket a pápák legi-
tim eredetű fejedelemségök védelmében használtak. Luit-
prand, longobard király, megváltoztatván érzelmeit a szent 
szék iránt, Róma ellen indult, kifosztá sz. JPéter bazilikáját s 
felszólitá a római népet, adja ki neki Trasimund spoletói 
herczeget, ki előle az örökvárosba menekült. Okosan többé 
még csak gondolni sem lehetett a byzanti császár segélyére. 
Mit tegyen tehát a pápa? Tétlenül nézze az erőszakosko-
dást? Kihez forduljon? A viszonyok maguk jelölték ki az 
utat és irányt, melyet a pápának ily körülmények közt kö-
vetnie kellett. Keletre nem fordulhatott. Haszontalan lett 
volna minden törekvése. Fordult tehát Nyugatra a legtekin-
télyesebb fejedelemhez, ki Toursnál az arabok hatalmát 
megtörvén, Európát, a kereszténységet s az ebből kifejlett 
civilisatiót megmentette. 

Ez Martell Károly, frank majordomus-király volt, ki-
nek toursi győzelméről egy jeles történetíró igy emlékezik 
meg : „Nagy jelentőségű pillanat volt ez az emberiség tör-
ténetében. Ha legyőzetnek a frankok, akkor közép Európa 
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két legerősebb törzsei, a bajorok és longobárdok sem voltak 
volna képesek az arabokat visszaszorítani ; akkor a byzanti 
császárság két tűz közé szorult volna s már akkor meg kel-
lett volna dőlnie. Igy tehát akkor a kereszténység is ve-
szélyben forgott s a nyugati civilisatio csiráiban fojtatott 
volna el."1) Ettől mentette meg Martell Károly Európát, 
mi által egyszersmind a frankok hegemóniáját a ker. civili-
satio körében megalapitá. Midőn Luitprand Rómát szoron-
gatta, a pápa védelemért tehát ahoz folyamodott, kit az ese-
mények emeltek az egyház és civilisatio védnökévé,Martell 
Károlyhoz, kérve őt, hogy befolyásával Luitprandot Rómá-
ból távozásra birja. E világtörténelmi eseménynél a modern 
történetírók, kik az akkori idők embereit és ügyeit korunk 
szenvedélyeinek szempontjából ítélik meg, felkiáltanak : íme 
a pápa ,idegen hatalom' befolyásához folyamodik ! Az 
igazságos történelem azonban máskép fogja fel a dolgot. 
I I I . Gergely levele más világításba helyezi a pápaság tettét. 
Ebben a pápa kijelenti, hogy amit tesz, az nincs ráerősza-
kolva Rómára, hanem azt maga Róma is akarja. „Róma 
urainak határozata értelmében, úgymond, a római nép kéri 
Károly védelmét s hatalmas pártfogásába ajánlja magát."2) 
Egy lelkiismeretes történetiró itt sietett megjegyezni, hogy 
„a pápa eljárása együttes volt, mert ő saját és a római nép 
nevében tette a mit tett."3) 

Luitprand, Martell Károly felszólítására, felhagyott 
Róma szorongatásával s hadseregét a szaraczénok ellen for-
dította. I I I . Gergely pápa pedig saját neve alatt kezdett 
pénzt veretni, mutatva ez által, hogy a souverain hatalmat 
már tényleg gyakorolja. A longobard király azonban nem 
mondott le egészen ellenséges terveiről ; és III . Gergely s 
Martell Károly halála kedvezni látszott szándékainak. Ha-
nem Gergely utódja megtudta őrizni elődjeinek szent örök-
ségét. Zakariás pápa, eredetére nézve szyr, kinek pápasága 
itt kezdődik, a pápai politikának erőteljes lendületet adott» 
s kijelölte az utat, melyet az többé nem is hagyott el, s me-
lyen Matild grófnő adományzása folytán végre betetőzte a 
pápa világi fejedelemségének intézményét Es ezzel be va-
gyunk vezetve sz. Zakariás pápaságának történetébe, me-
lyet Bartolini bibornok műve fényesen megvilágit, méltóan 
azon jelentőséghez, melylyel e pápa epochalis uralkodása a 
pápaság történetében bir. A nagytudományu biboros szerző 
művének e bevezető részéből, — mely, mint kiki láthatja, az 
•egész műnek szerves kiegészítő részét képezi, — arról is meg-
győződhetik az elfogulatlan olvasó, mennyire igaza van 
Guizotnak, midőn azt mondja, hogy „a lelki és világi hata-
lomnak a pápaságban való egyesítése nem rendszeresen ter-
vezett, nem valami előre kigondolt elmélet-, vagy nagyravá-
gyási igény-szülte tény. Az által, hogy a pápa az egyház 
feje, egyszersmind egy állam fejévé is lett."4) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jan. 28. A fővárosi socialisták. — Az ország 

fővárosa kezd hírnévre vergődni, helyét kezdi elfoglalni az 
európai fővárosok közt ; nemcsak azért, mert benne a drá-
gaság hallatlan nagy, miben a többi európai fővárosokat fe-

') Weisz, Lehrb. der Weltgesch. 2, köt. 537.1. 
2) Greg. Túron. Duchesne t. 1. 
3) Lacombe, La monarchie pontificale, t. 1. p. 406. 
*) L'église et les sociétés bibliques en 1861, p. 144. 

lui is múlva; nemcsak azért, mivel kormányférfiait bombák-
kal fenyegetik, ami napjainkban szintén szükséges, hogy va-
lamely főváros a ,kor színvonalára' emelkedjék : hanem azért, 
mert immár socialistái is vannak, kik nyiltan fellépve 
tanácskoznak. Hogy azonban egészen correcte fejezzük ki 
magunkat, a socialisták nem egyészen uj jelenség a főváros-
ban ; csak a mult évben is nevezetes perük volt ezeknek az 
,uraknak'. U j azonban az, hogy mióta a volt communista mi-
niszter, Frankel Leo, fogságából szabadon bocsáttatott, a so-
cialisták is jobban kezdenek a fővárosban mozogni, elveiket 
gyűléseiken nyiltan kezdik hirdetni és a tömeget a vallás, az 
egyház, a papság és állam ellen felizgatni. 

Az uj óv első hónapja is megajándékozta a fővárost 
ily socialista gyűléssel és, kik a katholicismus elleni kifa-
kadásokban kedvöket lelik, azokra nézve az 1879-ik évi ja-
nuár hó 19-ik napja, mely épen vasárnapra esett, igen jó 
nap volt. Ki hitte volna, hogy a pápának épen a társadalmi 
tévelyek ellen kiadott encyclikája fog ürügyül felhasznál-
tatni a pápaság, az egyház elleni szitkozódásra ? Es mégis 
ugy volt. Liberális lapok beszélik és mogbotránkozva adják 
ők is elő, hogy e gyűlésen a pápaságot hevesen és vakme-
rően sértegették, gúnyolták, hogy ott elátkozták a pápát, a 
papokat, klastrornot, gyóntató széket, és ezt mind fényes nap-
pal és nyilvánosan. Inditványoztatott, hogy a klastromok 
kincseiből (?) alapittassék részvénytársulat számukra. Vé-
gül egy határozati javaslat fogadtatott el, mely hosszú in-
dokolás után protestál a pápa encyclikája ellen. 

Amit irtunk, azt mind liberális lapok után irtuk és 
megbotránykozásunk kifejezésére nem találunk kellő szava-
kat, hogy ilyesmik a fővárosban megtörténhetnek. Mi ugy 
tudjuk, hogy minden gyűlésen tartassák az bárkik által, kor-
mánybiztos szokott jelen lenni. Nagyon jól tudjuk, hogy épen 
a socialisták által tartott egyik gyűlésen a kormánybiztos 
nemcsak közbeszólott, tiltakozva a szónok által használt ki-
fejezések ellen, hanem a gyűlést fel is oszlatta. Ugyan kérd-
jük, hol volt a jelen esetben a kormánybiztos? Miért nem 
tiltakozott a gyűlésben követett irány ellen ? Miért nem 
vonta el a szót a szónokoktól, és esetleg miért nem oszlatta 
fel a gyűlést, midőn látta, hogy itt nem a munkások sorsá-
nak mikénti javitásáról tanácskoznak, hanem azért gyüle-
keztek össze, hogy egy törvényesen bevett egyház, annak 
szervezete, papsága és feje ellen a gyűlölet hirdettessék és a 
jelenlevőkben erősíttessék ? Vagy Magyarországon és neve-
zetesen a fővárosban a katholicismus gyalázása oly any-
nyira szabad, hogy azt a törvény őrei minden büntetés fé-
lelme nélkül megengedhetik? Vagy a főváros annyira nyu-
godtan érzi magát, hogy már a vallás- és szolgáinak nyilvá-
nos gyaláztatásán minden félelem nélkül tulteheti magát ? 

Mi azt véljük, hogy az ily gondatlan elnézés ugyany-
nyira nincsen sem a főváros, sem az ország érdekében, hogy 
inkább egyiknek sincsen sürgősebb teendője, mint e veszé-
lyesjátéknak mielőbb véget vetni. Mind a fővárosi, mind az 
állami hatalomnak nem egy eszköz áll rendelkezésére, hogy 
megakadályozza kitörését oly mozgalomnak, melynek ve-
szélyét a külföld már most érzi. A baj forrása mindenek-
előtt a megvesztegetett korszellemben keresendő : a gyógy-
szer is e téren alkalmazandó tehát mindenekelőtt. Nem le-
het tagadni, hogy e korszellem táplálására, mely egyenes 
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vallásellenes, hazánkban is igen sok történt. De hogy hall-
gassunk a sajtó vallástalan irányáról, melynek termékei a 
nép kezén járnak, melyeknek jó rész tudható be a nép val-
lástalanságából ; hogy hallgassunk továbbá azon események-
ről, melyek az állam részéről insceniroztattak az egyház 
ellen : lehetetlen fel nem említenünk ismét, mit már számta-
lanszor mondtunk, hogy a baj egyik és főforrása az iskolák 
elkereszténytelenitésében rejlik. Legyen meggyőződve bárki 
is, hogy minél tovább fog tartani a közösiskolás rendszer, 
annál hatalmasabb hullámokat fog verni nálunk is a hitet-
len socialismus, annál hangosabban és nyilvánosabban fog-
nak ismételtetni az elvek, melyek a ßeleznay-kertben han-
goztattak. A socialisták száma, kikhez nemcsak munkások 
tartoznak, annál inkább fog szaporodni, minél tovább fen-
tartatnak a közösiskolák; mert az bizonyos, hogy oly isko-
lákból, hol a vallás csak kegyelemből oktattathatik, ámbár a 
törvény, névleg, ennek jogosultságát elismeri ; oly iskolákból 
továbbá, hol a vallás elvei, a többi tantárgyak kizárásával, 
egyedül csak a hittan előadása alatt hangoztatnak ; igenis, 
ily iskolákból csak oly emberek kerülhetnek ki, mint, kik a 
Beleznay-kertben a socialista gyűlést megtartották és ott, 
ugy, a mint tettek, szónokoltak. 

Az államnak és fővárosnak első sorban tehát azt ajánl-
juk, szüntesse be a közösiskolákat, térjen vissza a régi ke-
resztény rendszerre : és mi meg vagyunk győződve, hogy va-
amint a múltban nem volt hitetlen socialista gyűlés a fő-
városban, ugy nem lesz a jövőben sem. Ezenfelül azonban, 
minthogy salus reipublicae suprema lex esto, az államnak joga 
és kötelessége ezen elv szem előtt tartásával, mindazon idege-
neket az országból eltávolitani, kik a nép hiszékenységével 
visszaélve, azt oly elvekre oktatják, melyek az állani nyugal-
mának veszélyére vannak és azt felforgatással fenyegetik. 
Ha bujtogatok nem volnának a fővárosban, ugy nem éltük 
volna meg a január 19-ki socialista gyűlést, melyért nem a 
szegény, könnyen elcsábítható nép a felelős, — ez csak sajná-
latraméltó,— de felelősek és bűnösök a vezetők, mert ők tudva 
és akarva félrevezetik a népet, hogy ugyanezen népet egy-
kor majd kiszivattyúzhassák. Ha az állam az ilyen hitetlen 
elemeket az országból száműzné, bizonyára minden jók hálá-
ját kiérdemlené ; mert a szabadság, melyet az állam polgárai-
nak nyújt, nem abban áll, hogy olyasmi történhessék, mi által 
az állami rend felforgattatik, hanem abban, hogy csak az le-
gyen szabad, mi által e rend erősíttetik. Es ha politikai bűnö-
sök száműzetnek az államból, váljon nem kell, nem szabad-e 
hasonló büntetéssel sújtani azokat, kik az állami rend alapját, 
a vallást aláássák ? Tehát videant consules, ne quid respublica 
detrimenti capiat ! Yideant addig, mig ez nem késő ! ^ 

Orosz-Lengyelország. Plater gróf nyilatkozata a len-
gyelországi katholikusok russificatiójáról megérdemli, hogy 
mi is közöljük. E nyilatkozat a ,Memorial diplomatique' 
pétervári levelezőjének a lengyel katholikusok ellen intézett 
alaptalan vádjai és czélzatos ferdítései ellen van intézve s uj 
megvilágításba helyezi a katholicismus állapotát Oroszor-
szágban. Szószerinti szövege im ez : 

„Az ön levelezője kötelezve hitte magát felújítani azon 
vádakat, melyeket Oroszország közegei nem szűnnek meg han-
goztatni, midőn a katholicismusnak Lengyelországban kiir-
tását, hiven az emancipatio neve alatt folytatott elnyeletés 

(absorbtion) hagyományos rendszeréhez, a protectio színé-
ben igyekeznek feltüntetni. 

A rombolás e művét II. Katalin czárnő kezdte, ki a len-
gyel tartományokban kegyetlen üldözések által nagy számú 
görög-egyesült katholikust kényszeritett hitének megtagadá-
sára. Az akkori pétervári diplomatiai közegek jelentést tet-
tek e felerőszakolt áttérésekről s az embertelen tettekről, 
melyek ez áttérések alkalmával történtek. Azóta, az erő-
szak e művét folytatták, többé kevésbbé feltűnően, néhány 
felbérelt hitehagyott segítségével. Igy történt, hogy a podó-
liai görög egyesültek, akaratuk ellenére, néhány év alatt 
hivatalosan görög-oroszokká lettek, áttérittetve kancsukázás, 
lövetés, nyomor, éhség, börtön és száműzetés által. Mainap 
is ott vannak a chersoni kormányzóságban számkivetésben 
több ezeren nagy szenvedések zsákmányául kitéve. Utaljuk 
az ön levelezőjét, hogy bővebb értesülést szerezzen, azon 
hivatalos okmányokra, melyeket mult évben a brit kormány 
és a szent szék közzé tettek. 

Levelezője, ultra-muszka buzgalmában, azt állítja,hogy 
a lengyelek keveset törődnek a vallással s azt politikai ér-
dekekben zsákmányolják ki, hogy igy a szent szék és Oroszor-
szág közt minden egyetértésnek útját állják, nehogy elve-
szítsék a martyrium varázsát s lehetetlenné tegyék, hogy 
XI I I . Leót a poseni érsek kövesse a pápai széken ; hogy 
Oroszország nem harczol a katholicismus ellen, hanem, 
igenis, a lengyel agitatio ; hogy a német püspökök semmit 
sem óhajtanak jobban, mint a berlini kormánynak engedmé-
nyeket tenni; hogy Oroszország nem követel egyebet, mint 
a katholikus plébániákban a helyi nyelvek használatát; hogy 
két század daczára, mely alatt több tartomány Lengyelor-
szággal volt egyesülve, sem a polonismus, sem a lengyel 
nyelv gyökeret nem vertek ; hogy a lengyel clerus a kath. 
egyház ügyét ál-hazafiságnak áldozza fel ; hogy a ruthén és 
litván földmivelők, megunván a lengyel nyelven tartott isteni 
tiszteletet, elhagyják a katholikus templomokat és százával 
sietnek az orosz templomokba ; hogy házasságuk megáldá-
sát és gyermekeik megkeresztelését orosz pópák által végez-
tetik ; hogy a hitközségek minden áron meg akarják változ-
tatni vallásukat és oroszokká akarnak lenni ; hogy 5 egy-
házmegyében, több mint 3,230,000 katholikus közt, 787,000 
orosz van ; hogy a minski és vilnói kormányzóságban a len-
gyel földbirtokosok, egyetértve a papokkal, folytatják ellen-
szegülésöket a lengyel nyelv értlekében; hogy körülbelül 
1,100,000 orosz katholikus litván és lett (nemzetiségű) meg-
mentéséről van szó az által, hogy papokat kapjanak, kik sa-
ját nyelvökön szolgáljanak nekik; hogy, ha a szentszék nem 
enged ezen óhajnak, ezek a katholicismus elhagyásában kö-
vetni fogják a 300,000 görög egyesült példáját. 

Levelező sajnálja, hogy a katholikus oroszok nem szá-
mosabbak Kómában ; hogy szavukat ott a lengyelek elnyom-
ják, kik Lengyelország visszaállításán fáradoznak habsburg-
házból való királylyal a mióta Károly Lajos Galicziában 
körutat tett. 

Csaknem ugyanannyi elferdített tény, a hány állítás 
van ez idézetben ; a mi pedig az orosz nyelv érdekében a 
katholikus liturgiáról mondatik, abban egy szó sem igaz. 
A lengyelek minden időben bebizonyították hűségöket az 
egyház iránt, melynek nagy szolgálatokat tettek. Jelszavok : 
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Isten és haza ; és a vallás érdekeit nem szokták bármely po-
litikai tekinteteknek alárendelni. Van-e természetesebb do-
log, mint hogy egy nemzet, mely annyi vértanút adott az 
egyháznak, és pedig épen a hitközöny és istentelenség ez ide-
jén, az egyház rokonszenvét és pártfogását birja? A mi a 
német püspököket illeti, sokkal több bizonyitékát adták 
vallásos buzgóságuknak, mintsem arról lehessen őket gya-
núsítani, hogy más meggyőződésben vannak mint a szent szék. 

Ororszország nem aztkivánja, hogy a katholikus litur-
giában a litván vagy lett nyelv használtassák, hanem akarja 
az orosz nyelv behozatalát oly nép közé, mely nem orosz s mely 
nem oroszul beszél ; egyébiránt e nyelvet már több egyház-
községbe behozta, névszerint a minski kormánykerületben. 

Orosz katholikusok, néhány megtértet kivéve, nem lé-
teznek. Szamogiczia, Litvánia és a többi tartományok nem 
oroszok ; népnyelvök nem az orosz nyelv. Hogyan lehet vala-
mit ténynek venni, a mi nem az ? E tartományok népe oly 
annyira nem únta meg a katholicismust és a lengyel nem-
zeti létet, melynek Lengyelországgal való benső és önkéntes, 
századokig tartó egyesülés által örvendett, hogy Oroszor-
szág e népségekben jelenleg russifieatiónalis művének leg-
nagyobb akadályait találja : borzalommal fordulnak el a pó-
páktól, kikkel semmi közösségben sincsenek ; vallási szo-
kásaikban most, az üldözések közepett, még buzgóbbak 
mint ez előtt voltak. A mi a görög egyesülteket illeti, egész 
a hősiességig vitték vallásos hitökhöz való ragaszkodásukat ; 
még ma is készebbek a legkegyetlenebb bánásmódot eltűrni, 
mint, hogy keresztelés, házasság és temetés miatt a pó-
pákhoz forduljanak. Legújabban Krakóba nagy utat tettek, 
hogy katholikus pap által kereszteltessék meg gyermekeiket, 
a mi üldöztetésöket még kegyetlenebbé tette. Az oroszok 
magok legjobban képesek megítélni azon kötelékeket, me-
lyek a lengyel parasztságot a földbirtokosokhoz kötik, miu-
tán azon erölködésökben, hogy ezek ellen a paraszt népet fel-
lázítsák, hajótörést szenvedtek. 

A legutóbbi 7 év óta nem lehetséges hogy 787,000 
muszka katholikussá lett volna, minthogy egész Oroszország-
ban száz muszka katholikus sincs ; hacsak muszkának nem 
nevezzük, a ki nem muszka. Ha például a ruthént muszká-
nak kell nevezni, akkor Galicziának nagy részében muszkák 
laknak, a mit állitani badarság. 

Oroszországnak szándéka korántsem az, hogy a katho-
licismust Lengyelországban megmentse, hanem az, hogy 
kiirtsa. Miután erőszakkal elnyomta a görög-egyesült rítust, 
most rendszeresen azon dolgozik, hogy lerontsa a latin ritust 
is ; a mit Rómában nagyon jól tudnak. S vájjon mit akar je-
lenteni az a fenyegetés, hogy, ha ki nem zárják a lengyel nyel-
vet a katholikus liturgiából, akkor a lengyel katholikusok 
követni fogják a schismára átterelt görög-egyesültek példá-
já t? Az orosz kormány ugy akar-e amazok iránt is eljárni 
mint az utóbbiak iránt ; őket is agyonlővetések és kínzá-
sok által akarja kényszeríteni hitök megtagadására? 

A mi Lengyelország újjászületését illeti, az minden 
lengyel hazafi előtt szent meggyőződés. Egy nagy nemzet, 
melynek több százados dicső múltja van, s a mely Európára 
nézve szükséges, nem veszhet el. Oroszország csakis ennek 
bebizonyítására válalkozik, midőn a lengyel nemzet meg-
semmisítésére hiában alkalmaz állandó tenorismust s legem-

bertelenebb eszközöket. Sokkal jobb volna kormányának, ha 
emberségesebb útra térne ; mert őt magát oly catastropha 
fenyegeti, melyet saját közegei is naivan bevallanak." 

Amerika. Az északamerikai egyházpolitikai állapotok 
árnyoldalai a kath. egyházra nézve. (Folyt.) A trustee-rend-
szer, ez a hires amerikai rendszer, mely szerint az állam nem 
ismer kath. egyházat, hanem csak katholikus világiakból 
alakult hitközségi bizottságokat, legnagyobb s legtöbb za-
vart okozott New-Yorkban és Philadelphiában. Dubois, 
new-yorki püspök, Connelly utódja, ugyan mindjárt inthro-
nisatiója után erélyesebben kezdett bánni a trustees-ekkel ; 
azonban a baj már mély gyökereket vert s a püspöknek 
egész, jó hosszú kormánya alatt (1828—42) küzdenie kellett 
vele. Még saját székesegyháza papjainak kinevezési jogát 
is el akarták tőle vonni, a mennyiben az egyházközségi 
bizottság vonakodott az általa kinevezett áldozárt elfogadni s 
neki illetékeit kiszolgáltatni. A püspök végre kénytelen volt 
a bizottság tagjaihoz, tehát saját híveihez és alattvalóihoz, 
következő, ultimatum-féle nyilatkozatot intézni : „Uraim ! 
Akár megszavazzák önök a fizetést akár nem, a mint önök-
nek tetszik, — nekem nem sok kell ; én ellakhatom lent a pin-
czében vagy fent a padláson ; hanem akár a pinczóben lakom, 
akár a padláson, én mégis önöknek püspökük maradok." Mi-
dőn az ősz püspök szélhűdés következtében coadjutort ka-
pott (1837), a trusteesek nem hogy engedtek volna, sőt még 
hevesebben folytatták a guerilla-harczot az egyházi tekin-
tély ellen ; egy tanitót, kit a püspöki hatóság nevezett ki, a 
vasárnapi iskolából egyenesen kidobták s önkényüleg mást 
állítottak be helyére ; és csak akkor adták meg magokat, 
midőn Hughes coadjutor-püspök magára a hitközségre ap-
pellált s ezt az egyházi tekintély elismerésére szólitá fel, s 
miután egész conferenczia-cyclust tartott a „Lay-Trusteism" 
(világi bizottsági intézmény) bajai és veszélyeiről. 

Még élesebben lépett fel a baj Philadelphiában. Mie-
lőtt a város püspöki székhely lett, 1797—1802-ig valóságos 
szakadárság fejlődött ki, melyet a német ajkúak Szenthá-
romság-templomának világi bizottsága két engedetlen pap 
támogatásával kezdett és szított. Midőn 1810-ben Egan Mi-
hály, sz. Ferencz rendjéből, püspökké neveztetett ki s a vá-
rosi hitközségnek növekvése a székesegyháznak nagyobbitá-
sát tette szükségessé, a viszály újra kitört és pedig magában 
a püspöki St. Mary-székesegyházban. A trusteesek döntő 
szavazatot követeltek a székesegyházi plébános kinevezésé-
nél. A püspök hivatalos kötelessége szerint ennek ellensze-
gült, de e közben meghalt, a nélkül, hogy a viszályt meg-
szüntethette volna. A nép meg volt győződve, hogy a püs-
pök halálának oka épen e viszály volt. Utódja, dr. Conwell, ki 
mint 70 éves aggastyán jött át Irhonból a megye élére, átvenni 
elődjének keserves örökségét, kénytelen volt hivatalának 
átvétele után legelőször is székesegyházának engedetlen 
plébánosát Hogant hivatalától felfüggeszteni. A laicus trus-
teesek ó-pártja a plébános részére állt, minden nyugtalan és 
elégedetlen elemet zászlaja köré gyűjtött, s magát a püspö-
köt hű papságával együtt erőszakkal kiűzte a székesegyház-
ból, s Hogant visszavezette a plébániába (1821). A templomi 
székek birtokosainak (pewholders) nagy része, hű katholiku-
sok, a püspök mellett nyilatkoztak s a laicus trusteesek ön-
kényes eljárását kárhoztatták. Az egyházközség kormány-



tanácsa (board of trustees), melyre a székesegyház betáb-
lázva volt, a törvény értelmében, a székesegyházi három lel-
készből és nyolcz a hitközség által választott világiból állt. 
A lelkészek kinevezését illetőleg e törvényben semmi sem volt 
határozva, tehát az az egyházjogi hatóság szabad rendelke-
zésére volt hagyva. Daczára ennek, a szakadár trusteesek a 
kinevezés jogát maguknak követelték s kényszeritették a 
püspököt a székesegyházat elhagyni, ki azután a sz.-József-
kápolnába vonult vissza. (Folyt. köy. 

IRODALOM. 
-f- S. Thomae Aquinatis Summa contra Gentiles. (F.) 

Hogy Delia Torre dömés rendfőnöknek mult számunkban 
idézett rendeletét mily pontosan megtartották a bergamói 
konvent elüljárói, több hiteles bizonyiték tanusitja. Igy 
Bembo Péter bibornok, mint bergamói püspök, főpásztori 
egyházlátogatásának (Yistatio) 1550. márczius 23-án kelt 
jegyzőkönyvében ezt olvassuk : Adsunt in ecclesia (S. Ste-
thani) certae reliquiae S. Thomae, repositae in loco tuto et 
idoneo." Peregrino Bertalan pedig ,Calendarium bergamense' 
czimü művében, melyet a bergamói székeskáptalannak aján-
lott, márczius 7-éhez ezt a megjegyzést teszi: „S. Thomae 
Ordinis Praedicatorum, eximii Doctoris, reliquiae adsunt in 
ecclesia s. Stephani, ac etiam in quodam tabernaculo habetur 
liber contra Gentiles scriptus suis propriis manibus, et super 
Isaiam, et super Boëtium de Trinitate.u 

1564-ben a velenczei csapatok, Pallavicmo Sforza ve-
zér alatt, Bergamót elfoglalták s a dömések sz. Istvánról ne-
vezett konventját lerombolták, minek következtében az ot-
tani dömések egyik helyről a másikra voltak kénytelenek 
költözködni, s végre a sz. Bertalanról nevezett zárdában te-
lepedtek le. Itt találta őket, sz. Tamás kéziratával együtt, 
1575-ben borromei sz. Károly mint apostoli delegatus, ki 
egyházlátogatásának jegyzőkönyvében szintén kiemelte a 
becses codex hollétét. Midőn borromei Frigyes, bor. sz. Ká-
rály unokaöcscse, a hires milanói ambrosianus könyvtár 
rendezéséhez fogott s több tudóst felszólított, hogy műveik-
kel a nevezett könyvtár gyarapításához hozzájárulni szíves-
kednének, a bergamói dömések sz. Tamás kéziratának egy 
lapját küldték ajándékul. A dömés atyák a codex azon he-
lyére, honnan e lapot kiszakították, figyelmeztető lapot tettek. 
Bármennyire helytelen volt ez az egész eljárás, azt az egyet 
mégis világosan bizonyítja, hogy a dömések e nagy kincs 
legparányibb részecskéjére is kiterjesztették figyelmöket. Az 
szintén még említésre méltó, hogy márczius 7-én a szent 
Bertalanról nevezett konvent templomának sz. Tamás tisz-
teletére szentelt oltárán a szent tudornak ezüst ereklyetar-
tóban őrzött csontrészecskéjét ugy szokták köztiszteletre 
kitenni, hogy a szent ereklye alá, egy szekrénybe zárva, a 
S. Contra Gentiles kézirat-codexét helyezték. E szekrényen 
következő felirat volt: „Continet haec arcula divini Doct. 
S. Thomae Aq. Summ, contra Gentiles. Commentai-, in Isa. 
Proph. et in Boetium de Trinitate. Propria tanti Doctoris 
manu scripta." 

E nagybecsű kézirat történetével azért foglalkoztunk 
ily bőven, hogy kitűnjék, mennyire nem férhet hozzá még 

csak gyanúja is annak, mintha az nem volna csakugyan sz. 
Tamás kézirata, vagy mintha talán szövege időfolytán, kellő 
őrködés hiányában, meghamisítást szenvedett volna. Az elő-
adottak alapján e gyanú teljesen ki van zárva. Szent Ta-
más Summa Contra Gentiles czimü műve első 3 könyvének 
nagy részét tiszta, eredeti szövegben mondhatja magáénak a 
hittudomány. (Vége köv.) 

= Alulirt „Egyházi neveléstudományi, bölcsészeti 
S történelmi értekezések" czimü műve már a sajtó alatt 
van, s még e hónapban szét fog küldetni a t. cz. megrende-
lőknek öt (devalvált honoráriummal összekötött) intentio 
elvállalása mellett. 

Tartalma következő lesz : 
1. Mit nyújtott a kath. egyház nemzetünknek s mit 

nyújt a modern liberalismus? 2. A községi iskolák elméleté-
nek alaptalansága. 3. Folytatás. 4. A majom-elmélet képte-
lensége 5. Párhuzam a régi görög-római s a keresztény kul-
tura között. 6. A szerzetes rendek érdemei a nemzetek mű-
velődési történelmében. 7. Épen jókor, vagyis, szavazhat-e 
buzgó katholikus ember a mostani liberális kormány mel-
lett ? — Azon t. cz. megrendelők, kik intentiókat vállalni 
nem hajlandók, egy forintot lesznek szivesek a munka átvé-
tele után megküldeni. Megrendelések még mindig elfogadtat-
nak. Törökbálinton (u. p. Tétény) 1879. jan. 1-én. Zimándíj 
Ignácz, oki. főgymn. tanár szentszéki bíró s plébános. 

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

jesztésére, a csanádi székesegyházi nagyprépostságra Németh 
József isauropolisi fölszentelt püspök, segédpüspök, püspöki 
helynök és ifjabb kanonokot nevezem ki, — az ifjabb kano-
nokságot pedig Dobó Mihály püspöki alapitványi kanonok-
nak adományozom. 

Kelt Bécsben, 1879. évi januárhó 18-án. 

Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előter-
jesztésére, Holdházy János győri egyházmegyei áldozár, pá-
pai tiszt, kamarás és szentszéki ülnöknek, a dégi czimzetes 
apátságot adományozom. 

Kelt Bécsben. 1879. évi januárhó 21-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

V E G Y E S E K . 
— Királyi kitüntetés. O Felsége f. é. jan. hó 19-kén 

kelt legfelsőbb elhatározásával Czibulka Nándort, a buda-
pesti közp. papnevelde lelkiigazgatóját, dr. Eapaics Raymon-
dot, egri theol. tanárt s papneveidei aligazgatót, dr. Pod-
raczky István, rozsnyói theol. tanárt s papneveidei lelki-
igazgatót dijelengedés mellett udvari káplán czimmel mél-
tóztatott legkegyelmesebben kitüntetni. Augeantur ! 

— Rómában az olasz kamra jan. 23-i ülésében, mint a 
,Défense'-nak táviratozták, az igazságügyminister nagy di-
cséretekkel halmozta el szentséges atyánk legújabb encycli-
cájának emelkedett ,nyelvezetét'. — Csak már egyszer szel-
lemét dicsérnék és . . . . követnék ! 

Kegyeletes adakozás 
a nagy-váradi l. sz. egyházmegyéből. 

Pápa ő szentsége részére 5 db 20 frkos, 5 db 10 frkos 
arany és 283 frt 30 kr. 

Az amerikai missiókra 50 frt 
A keleti keresztények segélyére . . . 51 frt 
A sz. gyermekség társulatának . . . 59 frt 85 kr. 
A sz. sír őreinek 12 frt 50 kr. 
A sz. Bonifácz-egyletnek 50 kr. 

Összeg: 150 frank aranyban és 457 frt 15 kr. 
Ezenfelül M. Nepomucena orsolya-szűz ő szentsége 

részére 2 frt. 

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

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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HARMINCZNYOLCZADIK ÉVFOLYAM. 

Budapesten, február 1. 10. 

Qf V) 
v Előfizethetni minden kir.1? 
• postahivatalnál ; 
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; nél, és Kocsi Sándor 
nyomdai irodájában, mu 

; zeum-körut 10. sz. alatt 
• hova a netaláni réclama 
; tiókis, bérmentes nyitót 

levélben, intézendök. 
ft 

I. Félév, 1879. 

TARTALOM : Havi szemle : A modern társadalmi kérdés az egyház napirendjére kitűzve. — Az ihletés. Inspiratio. 
(Szentirási tanulmány.) — Bossuet egyházi szónoklatának jellemvonásai. — Egyházi tudósítások: Budapest. Még egyszer 
a soeialista gyűlés. Esztergom. Ö eminentiája szózata a kölni érsekhez intézett pápai levél alkalmából. Versailles. Püspöki 

allocutio a törvényhozó testülethez. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
Parlamentár is világban élünk, parlamentáris 

műszavat használunk. A pápa encyclicája az egy-
ház napirendjére Jcitüzte a társadalmi kérdést ; és az 
egyház addig nyugodni nem fog, mig a modern tár-
sadalom e nagy kérdését meg nem oldja. A megoldás 
siker üléséről kezeskedik az egyház múlt ja . Az egy-
ház 19 század alat t sok társadalmi kérdést megol-
dott már ; megoldott minden kérdést, melylyel vi-
lágtörténelmi ú t jában találkozott. Megoldotta a rab-
szolgaság nagy társadalmi kérdését, melyet a Krisz-
tus előtti ö-világ a Krisztus utáni u j világra gyá-
szos örökségkép, megoldatlan talányként hagyott . 
Megoldotta az emberinem nagyobb fele, a nőnem és 
gyermekkor emberi jogra való fölemelésének, egyen-
jogositásának és rabszolga helyzetéből való eman-
cipatiójának szintén társadalmi kérdését. Megol-
dotta, hogy mindent összefoglaljunk, a kérdések 
kérdését, — azt, hogyan kell barbár népeket civili-
sálni és a civilisatiót minden viszontagságok közt ö O 
fenntartani. E mellett tanúskodik az emberiség tör-
ténete ; ezt muta t ja , oly kézzelfoghatólag, hogy csak 
az nem látja, a ki szemét behunja, azon világtörté-
nelmi tény, miszerint addig terjed a civilisatio, 
meddig az egyháznak Krisztus evangéliumát és en-
nek áldásait elterjeszteni sikerült . 

A modern társadalmi kérdés a keresztény tár-
sadalomnak belügyi kérdése. Társadalmunk a keresz-
tény civilisatio alapelvein nyugszik. Nem theolo-
gus, hanem testestől lelkestől philosoph-államférfiu, 
b. Eötvös, kiből bizonyára a korszellem szokott be-
szélni, mondta, hogy : „A családtól kezdve fel azon 
magasabb viszonyokig, melyek nemzeteket csatol-
nak össze, keresztény eszmék körében mozgunk. t t 

Még egyszer tehát : társadalmunk a keresztény ci-

vilisatio alapelvein nyugszik. Ez tény. De az is 
tény, hogy társadalmunknak baja, nagy baja van, 
melynek neve társadalmi kérdés. A keresztény ci-
vilisatio léte vagy nem-létének, a keresztény társa-
dalom fenmaradása vagy feloszlásának kérdése van 
feltéve. Nem azért, mintha talán valami külellen-
ség, mintha talán nem-keresztény, barbár népek be-
törő áramlata, vandál-, ta tár- , török-hordák pusztí-
tása fenyegetné, nem ; az ellenség bent van intra 
Illiacos muros ; a keresztény civilisatiót önnön fiai-
nak meghasonlása, egymáselleni testvér-harcza ké-
szül megdönteni. Altalános szédelgés szálta meg a 
szellemeket. Az eszmék összebolyolódtak és bábeli 
zűrzavarban kovályognak az emberek nagy részének 
fejében és feje körül. A roszat jónak, a jót rosznak 
mondják és a tévelyt egyenjogositják az igazsággal. 
A mit a civilisált emberiség egy része erős meg-
győződéssel üdvösnek ta r t és halálig kész védel-
mezni, azt a másik rész, ha szenvedélyek nem izgat-
ták fel, egyszerűen csak el nem ismeri üdvösnek, ha 
pedig közbejön a szenvedélyek uralma, akkor egy-
szersmind gyűlöli, üldözi, puszt í t ja és letiporni tö-
rekszik. Az eszmék és szenvedélyek e zűrzavarában 
azután fellépnek a Nérók és Herostratusok, kiknek 
élet-eleme a zavarosban halászni s a keresztény ci-
vilisatio épületének lángjaival kivilágítani önző di-
csőségök pályafutásának átokkal, vérrel fedett utait. 
Felhasználják az eszmezavart. A szó féktelen sza-
badságát kiaknázva, ragyogó ékesszólással, köny-
vekben és könyv nélkül, irott és élőén elhangzó szó-
aradat tal elárasztják a nép fejében az Isten eszmé-
jé t s a sziklaszilárd Isten-tudat fölé iszapot raknak 
le, lerakják a föld sarát, az anyagias gondolkozást, 
mely elfojt minden szellemi életet, elfelejteti a nép-
pel isteni eredetét és rendeltetését, elfelejteti vele 
Isten Ítéleteit és az örök életet s arra viszi, hogy 
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boldogságát itt a földön, és pedig az anyagiakban, 
keresse s mindent letiporjon maga előtt, a mi ábránd-
jának földi paradicsomába vezető útjában öt aka-
dályozza. íme a socialismus, communismus és nihi-
lismus eredetében, lefolyásában és czéljában. Ere-
dete, az Isten, szellemi világ és öröklét tagadása; le-
folyása, a kereszténység által az Isten, szellemi világ 
és öröklét eszméjére alapított társadalmi viszonyok 
fokozatosan haladó lerombolása; czélja, — a fenn-
álló társadalmi rend általános ,tabula rasa'-ja, a 
megtestesült nihilismus, — Hartmann agyrémének 
megvalósítása. 

E társadalmi baj mint rákfene mindinkább 
terjed s napról napra mélyebben eszi be magát be-
teg társadalmunk testébe és valamennyi szerveibe.2) 
A monarchiákban élő népekkel a zavarosban hálá-
szó forradalmi szellem mindinkább elhitetni törek-
szik, hogy Eldoradójukat csak a köztársasági for-
mákban lelhetik meg; a köztársaságokat pedig az 
anarchia örvénye felé tereli, Francziaországban épen 
ugy mint Amerikában, — közben-közben rendezve, à 
la Garzia Moreno stb., egy kis elnök-gyilkolást, vagy 
petroleumos párisi kivilágítást. Ez az állami élet, a 
politika társadalmi kérdése. — Atheus non nascitur 
sed fit. Az embereket a vallástalanságra nevelik. 
Fac me talem, talis ero. Az eszmezavar hullámain 
gőzerővel előre törtető felforgatás szelleme behatolt 
a nevelési ügybe, megdönteni törekszik mindenütt 
az eddigi keresztény nevelési rendszert; kátét, bib-
liát, papot, feszületet, szóval a vallást, hol rohamo-
san, hol quasi aliud agendo lassan-lassan kiszorítja az 
iskolából, s a nevelést és oktatást eddigi keresztény 
irányából más útra tereli. íme a nevelés- és közokta-
tási ügy társadalmi kérdése. — A világforradalom 
szelleme felhat a legmagasabb viszonyokig, a köz-
ügyekre feltolni igyekszik a hitvallástalanság közö-
nyét, szóval az államot elszakítani törekszik az egy-
háztól. íme a társadalmi kérdés harmadik alakja, 
ime a vallásügy társadalmi kérdése. — A felforgatás 
szelleme befészkelni akarja magát a társadalom gyö-
kerei közé, behat a családi életbe s ott felforgat 
mindent: a házasságot megfosztani igyekszik vallá-
sos jellegétől, és a magasabb felbonthatlan erkölcsi 
szövetséget az adás-vevési szerződések színvonalára 
törekszik lesülyeszteni ; munkás és munkaadó, ur és 
cseléd közt a viszonyt csupán az anyagi haszon 

2) „Sed ea, quae tunc (szent atyánk első ap. körlevelé-
ben) deploravimus mala, uspue adeo brevi increverwit, ut 
rursu8 ad vos verba convertere cogamur." Leo XIII. Litt, 
encycl. ddto 28. Dec. 1878. 

szempontjából, és pedig annak anyagi haszna szem-
pontjából, kinek akaratát a pénz döntő tényezővé 
teszi, tehát az ur és munkaadó anyagi érdekének 
szempontjából fogván fel, az összes keresztény tár-
sadalmi rendet megtámadja, a munka és tőke közt 
élethalál-harczot kelt, a társadalom osztályait egy-
másellen uszítja s igy állandósítja azon társadalmi 
állapotot, melynek neve, bellum omnium contra 
omnes. És ez a társadalmi kérdés szoros értelemben. 

A kath. egyházon kivül e bajokkal szemben csak-
nem annyi orvos van, a hány ember; csaknem annyi 
mentő-eszme, a hány fej. De hogy még a mentő esz-
mét az egyházon kivül senki sem találta fel, mu-
tat ja a baj növekvése, az állapotok elmérgesedése. 

Katholika egyházunk soha sem szűnt meg a tár-
sadalmunkat emésztő bajok okaira és gyógyszereire 
rámutatni ; csakhogy a világ bölcsei nemcsak nem 
hallgattak szavára, sőt azt elfojtani, hatályában kor-
látozni, tekintélyétől megfosztani igyekeztek, vagy 
legalább is agyonhallgatni szerették. 

Most már e tekintetben egy kicsit észre térni 
kezdenek az emberek, kivált a kik gondolkodni szok-
tak, és a hatalmasok. A pápaság imposans szelle-
mi tekintélye, kimagasodva minden ephemer tudá-
kos vélekedés, minden mulandó állami hatalom fölé, 
az örök igazságok egyszerű fenségével kimondja a 
jelszót :,Motos praestat componere fluctus'; kitűzi az 
egyház korszerű működésének napirendjére a társa-
dalmi kérdést s az igazság napjából merített fénysu-
gárakkal megvilágítja a társadalmi élet örök elveit 
a pessimismus sötét ölébe hajló világ szemei előtt. 

XIII. Leo encyclicája nem ,földi láng'. Az örök 
eszmék hónából társadalmi bajainkra eső, társadal-
mi eszmezavarunkat tisztázó fénysugár az. Lumen 
de coelo. Igy nem szólhat csak a pápa. Az egész 
világnak imponál. A kiknek nem tetszik, eltörpül-
nek előtte ; nem érik fel. A kik megértik, meghó-
dolnak előtte. Magasztosabban és üdvösebben az 
egyház az u j évet nem kezdhette. A társadalmi kér-
dés egész nagyságában ki van tűzve az egyház napi 
rendjére. Nincs hatalom, mely azt onnan leszorít-
hatná. És meg lesz oldva az, bár csak Isten tud ja 
mikor, de meglesz oldva. Az egyház életét nem per-
czek és órák, hanem századok és korszakok szerint 
méri. Ha egy egész korszakot szentel is az egyház 
a társadalmi kérdésnek, mégis megoldja azt, mint 
sok más, korszakot alkotó kérdést. Az államokat s a 
társadalmat ugyanazon erő tar t ja fenn, mely al-
kotta. A ker. társadalmat az egyház alkotta : tehát 
képes azt megmenteni is és fenntartani. (Vége k.) 
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A z i h l e t é s . 
(Vége.) 

A kiválasztott népnek adott kinyilatkoztatást 
elökészité Isten azon nép törzsatyáinak rendkívüli 
vezetése és nevelése által, melynek azután akarta 
magát kinyilatkoztatni; kinyilvánította ezek előtt 
akaratát külső jelekben és belső szózatokban, lelke-
sité őket akaratának teljesítésére fényes Ígéretek 
által, és ebben állott az Izraeliták ősatváinak adott 7

 %/ 

ihletés. 
A mint ezek utódai a tett Ígéretek szerint any-

nyira elszaporodtak, hogy egy népet képeztek, kiilde 
Isten hozzájok egy férfit, a ki e népet megalkossa, s 
mint szabad embereket a szolgaság országából ki-
vezesse, nekik az arábiai pusztában tett vándorlá-
sokban vallási és politikai viszonyaikat illetőleg 
törvényeket szerezzen, és igy őket az igéretíoldének 
elfoglalására elökészitse. E férfiú Mózes volt, s a 
vele, mint vallásalapitóval közlött ihletés nem csu-
pán egy család boldogitására irányult, mint a pat-
riárcháknál, hanem kiterjedt az egész népre és an-
nak igényeire. Ezen ihletést és Mózes törvényeit a 
Pentateuchus tartalmazza. Azonban bármily tökéle-
tes volt a Mózes által alapított vallás és törvény a 
választott nép megalkotására, mégis idők folytán, 
midőn e nép más néppel jöt t érintkezésbe, szüksé-
séges volt e vallást és törvényt többszörösen bőví-
teni és értelmezni. Mindezt előre látta Mózes és 
megjövendölte, midőn Jehova igy szól hozzá : „Pró-
fétát támaszt neked a te Urad Istened nemzetséged-
bői és atyádfiai közöl, mint engem; azt hallgassad.a 

(Deut. 18. v. 15.) Ez az ó szövetségi profetismus 
(látnoki tiszt, szerep,) mely Mózessel veszi kezdetét 
és folytattatik Jósue, és a többi, Isten által lelkesí-
tett férfiak egész sora és serege által ; az ezekkel 
közlött ihletés ismét u j alakban jelenik meg a tör-
ténelemben. 

E kinyilatkoztatások azon czélból voltak csu-
pán egy népnél letéve, hogy a vallás eredeti alap-
igazságai a különféle nemzeti vegyüléktől menten, 
megóva terjesztessenek és fejlesztessenek. Nem volt 
tehát más nép kizárva amaz igazságokban való rész-
véttől; sőt Istennek Izrael törzsatyáihoz intézett 
Ígérete már magában foglalta azt is, hogy tőlük, az 
izraelitáktól fog minden népre az áldás kiáradni. 
(Gen. 12. 3. v.; 18. 18. v.; 22. 18. v.) A próféták is-
mételték ez Ígéretet és élénk színekkel ecsetelték az 
áldásokat és az Isten gondoskodott arról, hogy is-
meretessé legyen a népek előtt, miután a zsidóné-

pet csodálatos vezetése által minden keleti, sőt a 
leghatalmasabb európai néppel is érintkezésbe hozta, 
nem azon czélból, hogy a zsidónép más néptől ta-
nuljon valamit, — a mint valóban keveset, vagy 
épen semmit sem sajátított el azoktól, — de igenis 
azért, hogy a kinyilatkoztatott igazságok kincsével 
a tévhit és hitetlenség sokféle szörnyeinek ellenáll-
jon s ezekre a népeket figyelmeztesse. 

Miután a zsidónép küldetését teljesitette, az 
igéret is beteljesedett. Izraelből nagy áldás aradott 
ki minden népre, — Istennek egy ujabb kinyilat-
koztatása, nein egyes emberekhez, vagy egy kivá-
lasztott néphez, hanem az összes emberiséghez ; — 
és már többé nem ihletett egyének által, hanem Jé-
zus Krisztus által, ki Isten öröktől fogva s időben 
emberré lett. (V. ö. sz. János evang. I. rész. 1 —18. 
vv.) Ez a keresztény kinyilatkoztatás. Ebben nem-
csak tudtul adattak az eddig ismeretlen, legfonto-
sabb igazságok, hanem kinyilváníttatott az is, a 
mire az eltévedett, alásülyedt emberiségnek legna-
gyobb szüksége volt. Az üdvösségnek, a bűnök meg-
bocsátásának, az örökéletnek örömhíre, evangeliuma. 
Emez evangéliumot Judaeában az Üdvözitő maga 
hirdette, és annak minden nép között eszközlendö 
terjesztésére választott egyes férfiakat, kiket e hi-
vatás betöltésére különösen előkészített s nevelt és 
megveté alapját ama nagy, és minden hivő népet 
magában foglaló intézménynek, az egyháznak. (L. 
sz. Mát. 16. 18. v. ; 28. 18—20.) E nagy munka si-
keres keresztülvitelére megígérte Jézus Krisztus O D 
apostolainak láthatatlan segélyét a Szentlélekben. 
(V. ö. sz. János 14. 16 v.; 17. 26. v.) Ezen igéret 
folytán az isteni ihletés egész teljét érte el s ujabb 
viszonyok között nyilatkozik, melyekről mostan 
szólunk. 

Az apostolok Krisztus Urunk szájából vették 
az evangéliumot, s azonfelül az u j tan főbb pontjait 
illetőleg külön is oktattattak Krisztus Urunk által. 
Ismerték továbbá, mint legközelebb érdeklettek Is-
ten országának egész tervét, nekik tehát a reájok 
bizott vállalat kivitelére nem azon isteni ihletésre 
(felsőbb segélyre, kegyelemre) volt szükségök, mely-
re Mózesnek és a prófétáknak,kiknek az vala felada-
tuk, hogy eddigelé előttök ismeretlen tant hirdesse-
nek. Ennek daczára szükségök volt az apostoloknak 
a felsőbb segélyre, és pedig több szempontból és 
körülménynél fogva, melyek okáért e segély szá-
mokra meg is lön igérve. 

Az apostolok Krisztus Urunk tanát és tetteit 
természetes, értelmi képességökkel fogták fel, s e 
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képességök nem vezette őket félre. Az apostolok to-
vábbá azon időben, midőn Krisztus Urunk által ok-
tattattak, mitsem jegyeztek fel, miképen maga a 
Mester sem tett semmit irásba, — emlékükből tehát 
egyes dolgok kisiklottak ; de épen azért lön nekik 
inegigérve, hogy vigasztalójuk, a Szentlélek, min-
denre megtanítja őket, és mindarra fogja figyel-
meztetni, mire Mesterük őket oktatta. Az apostolok 
továbbá a Krisztus Urunk által velők közlött tanok-
ból némely igazságot nem értettek, másokat hely-
telenül fogtak fel, és épen azért szükségesnek látta 
az Üdvözítő őket újból tanítani és tanítása végén 
kénytelen volt a Mester bevallani, hogy „még sok 
közölnivalója van, de most el nem viselhetik, ha 
azonban az igazság Lelke megjelenik, ez bevezeti az 
apostolokat minden igazságba, mert nem magától 
fog szólani, hanem a mit hallani fog, azt fogja mon-
dani, és a mi történni fog, azt fogja megjövendölni.LL 

Ez által jelezve van amamélyebb ismeret, mely 
a kereszténység történelmi fejlődésével együtt ha-
ladt, s mely a Szentlélek vezérlete alatt áll, melyről 
az Apóst. csel. könyvében több példát találunk fel-
jegyezve. (L. Ap. cs. 10. 10. v. skk. ismét 16. 6 — 
10. v. ; II. Cor. 12. 1—5. v. ; ad Gal. 2. 2. v.) — Az 
apostoloknak végül szükségök volt, nagy vállalatu-
kat illetőleg, nemcsak rendíthetlen bizalomra, hanem 
amaz üldöztetésekben, melyek reájok vártak, bá-
torságra és a beszéd adományára (donum linguarum) 
is. Kellett, hogy e tulajdonokkal is felszerelje őket 
a Szentlélek : „Mikor átadnak titeket, (értsd a tör-
vényszéknek), ne gondolkodjatok, miképen és mit 
szóljatok; mert megadatik nektek azon órában, mit 
szóljatok. Mert nem ti vagytok, a kik szóltok, hanem 
Atyátok Lelke az, ki bennetek szól." (Sz. Máté 10. 
19—20. v. és Lukács 21. 14—15. v. és János 16. 
8—11. v.) 

Ebben állott az apostolok ihletése tekintettel 
arra, hogy nekik az evangéliumot szóval kellett 
hirdetniük. Arra, hogy az apostolok az evangéliu-
mot irásba foglalják és igy terjeszszék, nem volt 
parancs, és épen azért semmi ígéretet nem tett az 
Űdvözitő e tekintetben. 

De a kereszténység terjedett és igy, nagyon 
természetesen mutatkozott ama szükség is, hogy az 
evangelium irásbafoglalva terjesztessék. Igy jöttek 
létre az apostolok iratai, melyeknek szerkesztésében 
az apostolokat, minden ilynemű parancs és Ígé-
ret hiányában is, a dolog természetéből kifolyólag, 
épen ugy ihletteknek kell tartanunk, mint ihletve 
valának a Szentlélek által akkor, midőn az evangé-

liumot szóval hirdették : „Quid est s. scriptura, nisi 
quaedam epistola omnipotentis Dei ad suam creatu-
ram", irja sz. Ágoston. (In Ps. 90. sem. 2. 1.) 

A római kath. egyház tanát „A szent könyvek 
isteni eredetéről", ha főt. szerkesztő ur megen-
gedi,*) egy későbbi czikksorozatban fogom a nagy-
becsű ,Religio' hasábjain tárgyalni. Dr. L. 

Bossuet egyházi szónoklatának jellemvonásai. 
(Folytatás.) 

I. Bossuet alapos elökészültsége által megszerezte ama 
képességet, mely szükséges arra, hogy valaki hires szónok le-
gyen. Kiváló figyelmét azon könyvre fordította, melyet sz. 
Ambrus „a pap könyvének" nevez, — a szentírásra. A mint 
életirója, Bausset bibornok beszéli, kis korától fogva a leg-
nagyobb örömmel foglalkozott a szentirással. Midőn társai 
mulattak, Bossuet lelke a szentirásba mélyedt. Sokszor is-
mételte sz. Jeromosnak Nepotianhoz intézett szavait : „Soha-
sem menjen ki kezedből ezen isteni könyv." Nulla dies sine 
linea. Egy nap sem mult el anélkül, hogy Bossuet bibliájának 
szélét jegyzetekkel nem gazdagította volna. Daczára annak, 
hogy majdnem könyvnélkül tudta az egész szöveget, mégis 
mindig újra átolvasta és mindig uj anyagot talált az elmél-
kedésre. Különösen szerette az újszövetséget. Ugy tekin-
tette azt, mint az ájtatosság és bölcsesség forrását. Kiaknáz-
hatlan bányáját találta itt Jézus személyes jelleme, beszédei, 
hasonlatai s életének minden körülményei fölötti elmélkedé-
seknek. Semmi sem kerülte el figyelmét, a legcsekélyebb kö-
rülményeket sem hanyagolta el, és azonnal olvasás közben 
feljegyezte az üdvös gondolatokat. Ha valamely hitczik-
kelyről kellett szónokolnia, legelőször is szentirását nyitotta 
fol és oly figyelemmel olvasta, mintha sohasem látta volna. 
Ez azonban kevésbbé olvasás, mint inkább elmélkedés volt 
azon czélból,hogy a tárgyalandó igazságokat annál mélyebben 
vésse szivébe. Akár a chorusban volt, akár pedig utazott, 
mindig lehetett észrevenni, hogy kezében — inkább becsukva 
mint kinyitva — hordja az evangéliumot és egészen el van 
mélyedve az elmélkedésbe. A szentírás e folytonos tanulmá-
nyozása Bossuet számára egyszersmind szünetnélküli imád-
ság volt, mert mindig Ahhoz vonzotta, ki a szent szerzőket 
inspirálta. E gyakorlatán oly szeretettel csüggött, hogy csak 
bizonyos nemű erőszakkal válhatott meg tőle, mikor a tár-
sadalmi élet ügyeivel és kötelességeivel kellett foglalkoznia. 
Soha sem indult valamely, hacsak két óráig is tartó útra 
anélkül, hogy kocsijába be nem tétette volna az uj szövet-
séget és a breviárumot. Szokása lassanként oly szigorú sza-
bálylyá változott, hogy minden lakásában, akár az udvarnál, 
Párizsban, akár a vidéken, Íróasztalán mindig egy szentírás-
nak és concordantiának kellett feküdni. „Én enélkül nem is 
élhetnék", szokta volt mondani. A zsoltárok magyarázatá-
hoz mellékelt előszavában mondja, hogy megöregedni és meg-
halni akar a szent könyvek mellett.1) 

A szentírás kincseit mindenekfölött becsülvén, több-
ször feddőleg nyilatkozott a pogány szerzők utánzásáról, kik-
nek fényes tulajdonai, az ö nézete szerint, csakis arra szol-

*) Szívesen vesszük. Szerk. 
') L. Sclileininger, Predigtamt, 96. 1, 
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gálnak, hogy egy kizárólagosan érzékies cultusnak emlékét 
idézzék elő hallgatóinkban ; sokkal szivesebben látná, ha ama 
felséges képeket, nemes gondolatokat, a kifejezések eredeti-
ségét és erőteljességét, melyek a szentírásban lépten-nyo-
mon találhatók, elébe helyezték volna az ujabbkori né-
pek előtt teljesen idegen hit, erkölcs, törvényhozás és szoká-
soknak; és nem titkolta el komoly aggodalmát, hogy a költé-
szet tévútra fogja vezetni a fiatalság képzelő tehetségét s 
megnyitja szivöket a bűnös szenvedélyeknek.2) Ha a világ-
tenger zajos hullámai csapdosták a kedélyeket, Bossuet, 
nagy sz. Gergely szép mondása szerint, a szentírásban ta-
lálta a sűrű és kedves erdőt, melynek enyhe árnyékában a 
világ forróságától megóvta magát. (Hom. 5. in Ezech.) 

A szentírás mellett a szentatyák halhatatlan művei 
képezték a forrást, melyből Bossuet a kereszténység első 
életnedvét képező mannát mérité. E gazdag bányából, annyi 
fölséges gondolatot gyűjtött és ugy tudta azokat saját gondo-
lataival vegyítve fölhasználni az igazság védelmére és a té-
vely czáfolatára, hogy saját kortársai egyházatyának te-
kintették és sz. Ágostonnal szerették összehasonlítani. 

Hogy napjainkban az egyházi szónoklat sok tekintet-
ben hanyatlásnak indult, annak oka, egyebek közt a szent-
atyák iratainak elhanyagolásában is keresendő. „Azon kö-
rülményből, hogy a szentatyák tüzetes tanulmányozása egyá-
talán elhanyagoltatik, — mondja Schleininger, — nem cse-
kély veszteség és kár háramlik az egyházra, mely bajon 
csak ugy és akként segíthetünk, ha a szentatyák tüzetes ta-
nulmányozásához lankadatlan hévvel és törhetlen buzgó-
sággal fogunk."3) A szentatyák tanulmányozása nélkül a 
szentirást sem lehet észszerüleg tanulmányozni ; e kettő nélkül 
pedig senki sem lehet valódi egyházi szónok. 

A mit valaha az apostolok hirdettek, az közvetlenül a 
szentatyákra ment át. Az apostoli ékesszólás eszméje a szent-
atyáknál testesült meg ; ezeket ha tanulmányozzuk, nem-
csak tiszta és világos ismeretét szerezzük meg az apostoli 
ékesszólásnak, hanem azt el is sajátitjuk. A szentatyák, mint 
az apostoli tan hatalmas oszlopai és egyúttal mintegy őran-
gyalai, szónoklatainkban oly biztos iránytű gyanánt szolgál-
nak, melynek segélyével elkerülhetünk minden olyan hibát, 
melyek azt belső lényegében megtámadnák és hatályjától 
megfosztanák. Hatoljon a szónok a keresztény hitigazság lé-
nyegébe és fejtegesse azt oly szellemben és oly mélységgel, 
minővel azt a szentatyák tették : ugy hitszónoklata eredmény-
nélküli soha sem leend. A szentatyák szellemi munkálkodása 
által oly sok áldás háramlott át kortársaikra: vájjon miért 
nem lenne ugyanaz reánk nézve is áldáshozó ? Hogy a kö-
zépkor a szellemi művelődés terén oly nagy haladást tőn, 
azt a szó szoros értelmében a szentatyáknak köszönheti : és 
vájjon a folyton viruló gyümölcsfa számunkra nem terem-
hetne-e gyümölcsöt? És miért zárnók mi el azon iskolákat, 
vagy mi alapon bámulnék azt most már, mint valami régi 
nevezetes épületet, melyből sz. Tamástól egész Bossuetig elég 
jeles szónokok és oly kitűnő hittudósok kerültek ki ? State 
super vias, et videte, et interrogate de semitis antiquis, quae 
sit via bona, et ambulate in ea.4) 

') Ventura, Christi. Politik, 62. 1 
*) Szónoklattan, ford, a veszpr. növp. 215. 1. 
4) 1er. C, 16 

Ha Bossuet beszédeit és elmélkedéseit olvassuk, csak-
ugyan megtaláljuk bennök amaz eszménykép valósítását, 
melynek lehetőségét a szentatyák tanulmányozásából követ-
keztettük. A mit egykor Caesarius, nazianzi sz. Gergely 
testvére tanításának ajánlásául mondott, azt Bossuet is rá 
Írhatná munkáinak élére. „Nem saját gondolataimat adom 
elő, hanem azt mit a hires szentatyák mezején tett vándor-
lásom alkalmával rózsáikból gyűjtöttem. Rózsáikat a meg-
testesült Istenfiu oldalából folyó víz öntözi, a szüntelenül fo-
lyó vér megpirositja, és kellemes illatukkal az egész világot 
betöltik. Fényök felülmúlja az égboltozat világosságát, vi-
lágosságuk ki nem alszik, olajuk ki nem fogy, lámpájok el nem 
törik, lángjok nem gyengül. A kereszt az ő botjuk, az evan-
gélium táskájok, a szeretet az ő pásztorfuvolájok, s ezek 
által legeltetik Jézus nyáját." 

Boldog az egyházi szónok, ki Caesariust, és hozzá tehet-
jük Bossuet-t utánozza a szentatyák iránti szeretetben és 
azok tanulmányozásában. Ilyennek nincs szüksége külön 
ajánlásra. O a szentatyák illatos és gazdag mezején nem fog 
soká gyűjteni, anélkül, hogy önmagát is teljesen át nem 
hatná az illat és fény ; és beszédje ugyanazt fogja lehelni, a 
mit lelke. Ha belseje megtelt, valósulni fognak rajta Schlei-
ningernek a jó forrásról mondott szavai: „A forrás vissza 
nem tarthatja a vizbőséget, hanem törekszik a mezőket gaz-
dag folyásokkal megöntözni, s minél nagyobb bősége, an-
nál erősebb közlése is."5) (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jan. 31. Még eggszer a socialista gyűlés. A 

fővárosi socialista gyűlés, melyről mult levelünkben szólot-
tunk, megérdemli, hogy felőle még egyszer megemlékezzünk. 
A pápa, az egyház, a vallás, melyek ott fényes nappal meg-
támadtattak, a követelések melyekkel ott felléptek, a hatá-
rozat, mely ott hozatott mindezek, nem oly mindennapi dol-
dok, hogy felettük akár egyszerűen napirendre lehetne térni, 
akár pedig egy felszólalással ily fontos ügyet el lehetne in-
tézni, vagy a teendőket megjelelni lehetne. 

Ha ugyanis tekintetbe vesszük, hogy ott a katholicis-
mussal sokkal roszabbul bántak el, mint valaha elbántak ná-
lunk a legutolsó sectával, p. o. a nazarenusokkal, akkor va-
lóban csak elborzadnunk kell azok felett, mik a jövőben 
még bekövetkezhetnek. A katholicismus, mely e nemzetet 
dajkálta, melynek köszönheti, hogy még ma is az élők közt 
van, melytől függ jövőben is léte, — mert az bizonyos, hogy a 
katholicismuson kivül semmiféle vallási felekezet sem fogja 
a nemzetet fenntarthatni, — igenis, ez a katholicismus, igy 
piszkoltatva pápájában, papjaiban, vallásában, lehetetlen, 
hogy a legkomolyabb gondolatokat ne ébressze az emberben, 
ha a kormány még tovább is ily szabadon engedi működni 
azon elerr eket, melyek a socialista gyűlést inscenirozták. 
Nincsen veszélyesebb valami, minta nép fanatismusa, kivált 
ha az egyház és egyháziak ellen felkeltetik ; és mi félünk, 
hogy e fanatismus kitör, ha a kormány még tovább is tétle-
nül nézi azon üzelmeket, melyeknek a főváros szinterévé 
kezd lenni. Vagy, bátorkodunk kérdezni : ha a történt módon 
a nép még tovább is izgattatik, melyik katholikus pap lesz 
az, aki bátorsággal, és minden félelem nélkül elhagyhatja la-

5) L. Predigtamt, 121. 1. 
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kását? Nem történketik-e meg, hogy akár ha hivatalos teen-
dői, akár más alkalomból, lakását elhagyja, a bőszült nép fa-
natismusának lesz kitéve ? Vagy nem történhetik-e meg ily 
körülmények közt, hogy a fanatizált nép, még a sz. helyet, 
a templomot sem tartja majd tiszteletben? (Emlékezzünk 
48-ra !) Es kérdjük, ha ily eset bekövetkeznék, ami a történ-
tek után nem lehetetlen, ki lenne mindezért más felelős, mint 
azok, kiknek kötelessége a közbiztonság felett őrködni ? 

A kath. vallás,' a kath. papsáp e biztonságot épen ugy 
követelheti az államtól, mint bárki más. Azon áldásos mű-
ködés és hatás, melyet a katholicismus a nemzetre papsága 
által gyakorol, melyet el kell ismerni mindenkinek, önmagá-
ban véve elegendő lenne, hogy a kormány minden oly üze-
lemnek útját állja, mely a vallás és papságának meggyü-
löltetésére vezet ; de e mellett más czimen is igénybe veheti a 
kormány védelmét. A kath. vallás és papsága tudtunkkal 
mind ez ideig nincsen, legalább nincsen valamely parlamen-
taris határozat által, törvényen kivül helyezve ; ellenkezőleg, 
e vallás első sorban van a bevett felkezetek közé sorozva 
papjai állampolgárokul vannak elismerve, kik a törvény ér-
telmében mindazon jogokkal vannak felruházva, melyekkel 
a többi állampolgárok birnak ; ezenfelül pedig állampolgári 
kötelességeiknek ugy felelnek meg, mint senki más a hazá-
ban, vagy bizonyára senki pontosabban. Ily állampolgárok, 
azt véljük, jogosan követelhetik, hogy ha ők állampolgári 
kötelmeiknek megfelelnek, hogy az állam is tegye meg irán-
tok kötelességét és ne engedje őket minden jött-mentnek 
czéltáblául szolgálni, annál kevésbbé, mert a tapasztalat iga-
zolja, hogy az ily üzelmek, habár első sorban a papok ellen 
intéztetnek, de nem ott fejeztetnek be, hanem rendesen a sor 
azokra is szokott következni, kiknek kötelességök volna a 
mozgalmat megakadályozni, de mivel csak a papok ellen kez-
detett, nem akadályozták meg. 

Ezek igy levén, minthogy nem tehetjük fel, hogy azok-
nak, kiket illet, tudomására nem jöttek volna a socialista gyű-
lésen mivelt dolgok, az államnak első kötelessége, vagy min-
den socialista gyűlést a történtek miatt betiltani, ami min-
denesetre a legczélszerübb volna, mert egyszer mindenkorra 
véget vetne a botrányos támadásoknak ; vagy, ha ezt a kor-
mány tenni nem hajlandó, mindenesetre oly rendeletet kiadni, 
melyben mindazért, a mik a socialista gyűléseken történnek, 
azoknak rendezői felelőssé tétessenek ; mihelyt pedig valaki 
a szónokok közül a vallást és annak szolgáit megtámadná, 
kötelességévé tétetnék a kormánybiztosnak a gyűlést azonnaj 
feloszlatni. Ily eljárás még akkor is indokolva lenne a kor-
mány részéről, ha a kérdést egyedül csak a katholicismus kér-
désének lehetne tekinteni, vagy ha ily eljárásra semmi meg-
előző példa nem volna. De ha bárki is csak felületesen fontolja 
meg e kérdést, még sem mondhatja, hogy mi valami privi-
légiumot kérünk egyedül csak a katholicismus részére ; mert 
az minden kétségen felül áll, hogy itt a katholicismus kér-
désével az állami jólét, a társadalmi rend kérdése is szoros 
összefüggésben van. Vagy engedtessék meg csak a lázítók-
nak felbujtogatni a népet a vallás és papság ellen, akkor 
meggyőződnének majd az intéző körök, mily összefüggésben 
van a katholicismus tisztelete a társadalmi renddel. De nem is 
volna ez eljárás szokatlan, hiszen mindnyájan tudják, hogy a 
kormány e népgyűlések ügyében hasonló rendeletet küldött 

szét a kormány politikája érdekében. Vájjon ennyi figyel-
met nem érdemelne meg a katholicismus ? Vájjon oly kevésre 
becsülendő-e oly fontos érdek, minő az állami béke, hogy 
szabadon lehet annak alapját aláásni, akkor, midőn ezt egy 
egyszerű ministeri rendelettel megmenteni lehetne? 

Ez esettel kapcsolatban, lehetetlen sajnálkozásunkat 
ki nem fejeznünk, hogy nem tudjuk, mily közbejött akadály 
miatt, az annyira várt és dicsőitett és már szentesitett bün-
tető codex mind e mai napig érvénybe nem lépett. Nem mond-
hatjuk ugyan, hogy a büntető codex várakozásunknak min-
denben megfelelne, de legalább volna mégis egy támpon-
tunk, melynek alapján a katholicismus ellen is elkövetett 
sérelmek ugy ahogy orvosolhatók, illetőleg a bűnös bujtoga-
tok büntethetők és igy talán a sérelmektől elijeszthetők vol-
nának; mert feltesszük, hogy ha egyszer a büntető codex 
életbe lép hogy akkor annak büntető §§-ai azon esetben is 
alkalmaztatni fognak, ha a bün és vétség a katholicismus 
ellen követtetik el, nem pedig csak más esetben. Igenis, te-
gye meg a kormány, amit óhajtunk, és akkor nemcsak igaz-
ságot fog szolgáltatni a katholicismusnak, hanem egyszers-
mind a magyar állam jólétének biztosítására is nagy szolgá-
latot fog tenni az országnak. 

Esztergom. Ó eminentiája szózata a kölni érsekhez in-
tézett pápai levél alkalmából. — Venerabiles Fratres et Filii 
in Christo Dilectissimi ! Dignius non possum exordiri seriem 
pastoralium, aliarumque ad V. Clerum huius meae Archi-
Dioecesis hoc, quem paulo ante auspicati su mus, anno diri-
gendarum litterarum, quam communicatione Apostoliéi il-
lius Rescripti, quod Sanctissimus Dominus Noster exaravit, 
misitque Archi-Episcopo Coloniensi, uni e fortissimis illis 
athletis ac praesulibus Borussiae, qui tamquam laesae Ma-
iestatis non Regis, sed legis rei, postquam identidem ad tri-
bunalia rapti, spoliatione bonorum suorum puniti, ad carce-
res dein, cum furibus et latronibus etiam communes dam-
nati fuissent, tandem de sedibus suis deturbabantur et ire in 
exilium cogebantur propterea, quod contra suam conscien-
tiam et quod nuncupaverunt iuramentum, fidei et Ecclesiae 
proditores esse noluerint, doctrinaeque potius ac vestigiis 
institerint S. Petri, qui pari necessitate compulsus suius tor-
toribus ingeminavit1) : „Obedire oportet Deo magis, quam 
hominibus". Praesules íIli hodie quoque procul a suis gre-
gibus vitam traducere compelluntur, quorum coram Deo Pa-
stores esse haud desierunt, quandoquidem vinculum, quo iis 
obstringuntur, dissolvere praeter Christum et eius in terris 
Vicarium nemo potest. 

Culturae pugna — sic Ecclesiae Catholicae persecu-
tionem in regionibus illis vocare placet — gravissima Ca-
tholicis, horumque praesertim institutis damna intulit, sed 
nec civili societati profuit, quemadmodum il Ii ipsi aperte 
confessi sunt, qui primo vexationibus, poenisque in Episco-
pos et Sacerdotes dictatis plurimum delectabantur, auream 
nescio qualem epocham exinde sibi promittentes. Nihil igi-
tur mirum quod mox praeterlapsi anni aestate rumor per-
crebuerit, ad pacem cum Ecclesia Catholica ineundam pro-
num esse, qui ad clavum gubernii illic sedet, cui autem ru-
mori eo minus fides in principio habita est, haberique potuit, 
quod facta solertem pugnae continuationem monstraverint. 

») Act 5. 29. 
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Semper enim adhue Sacerdotes, qui contra sic dictas maia-
les leges Missae Sacrificium offerre, vel moribundis Sacra-
menta administrare ausi sunt, ad tribunalia citabantur et 
sententiam, qua ad poenam carceris damnabantur, retule-
runt. Semper etiam adliuc Moniales e suis Asceteriis expel-
lebantur. Rumorem interim praeattactum veritate niti clare 
postea patuit e Nuncii Apostoliéi Monacensis colloquiis cum 
primo Regni illius administro babitis, e quorum tarnen te-
noribus nihil in vulgus innotuit. 

Interea in ,intelligentiae germanicae' Regnique illius 
Metropoli facta sunt, fieri quae posse il 1 i maxime negassent, 
qui contra Catholicos plurimum ac libentissime decertave-
runt. Duo sicarii successive vitae Imperatoris et Regis Bo-
russiae insidiabantur, ilium e medio tollere volentes. Unius 
attentatum, Deo vitain Monarchae protegente, omni, alterius 
autem sicarii intento per ipsum fine quidem caruit, sed il-
ium tarnen habuit, quod Imperator graviter feriretur. Tam 
atrox crimen, quale regicidium est, ipse Monarcha ab irreli-
giositate potissimum ac socialismo, administri autem impri-
mis a posteriori monstro tamquam fonte repetebant. Hinc 
est, quod prior iteratis vicibus monuerit ac urserit, ut cu-
rae, studiaque ad revehendam, implantandamque religionem 
converterentur. Ministri autem severas leges proposuerint, 
atque etiam obtinuerint contra socialismum ac socialistas, 
quorum numerus inde praesertim ab inaugurata pugna cul-
turae mirum in modum increvit, quorum antesignani ob il-
lam decretam, summoque rigore executioni mancipatam ve-
hementer gratulati sunt, non quasi ipsi quempiam religiosae 
convictionis ergo vexare aut persequi voluissent, sed quia 
facile praevidere licuit, statum rerum, qui dissidia religiosa 
consequi debeat, suae sectae, suisque moliminibus egregie 
profuturum. Quod factum fuisse eventus comprobavit. Cae-
terum inter opinionem, quae regicidium ab irreligione sive 
incredulitate, et inter persuasionem, quae atrox illud faci-
nus a socialismo dérivât, nulla viget discrepantia ; nam so-
cialismi quoque radix irreligio, imo omnis religionis nega-
tio, sive atheismus est, ad quem socialismum tendere, nec 
ipsi eius antesignani inficiantur, imo vero aperte in comitiis 
professi sunt, probe intelligentes, monstrum illud non posse 
in mundo diffundi, nisi deleta et ex hominum cordibus 
evulsa religione, imprimis autem Catholica, quam socialis-
tarum et communistarum sui temporis in Gallia facile prin-
ceps Proudhon velut unicum socialismi hostem declarare 
non dubitavit, quamobrem Catholicam praesertim Ecclesiam 
cane peius et angue odio prosequntur, et omnibus modis de-
bellandam sibi ducunt. Qui in história plane peregrinus non 
est, novit, quod communismum et socialismum, reliquaque 
similia monstra ac commenta plurimum promoverint, pro-
moveantque late grassantis pantheismi magistri in quos iam 
Genevensem sophistam ita invectum legimus2) : „Audacis-
simi sunt, ait, et philosophiae praetextu sibi hominum men-
tes et colla subiiciunt. Omnia evertentes, postremum misero-
rum solamen e cordibus exscindunt, potentibus ac divitibus 
fraena laxant, criminum remorsus, et virtutum gaudia ex-
8tinguunt. Et se iactant beneficos et magistros", quas illi 
paradoxas doctrinas suis in libris, vel in cathedris propo-
suerunt de homine ex bruto animante, per successivas im-

2) Emil, t. III. 

mutationes ad praesentem statum eluctante, de religionis, 
civilis societatis, imperii in illa et pactorum origine in ti-
moré vel fortuito casu dumtaxat quaerenda et invenienda, 
de progressu naturae et humani generis in motu quopiam 
recto vel circulari, quo omnia in mundo agantur, consistente, 
de mulieribus viris coaequandis, de emaneipanda carne a 
lege spiritus, de dissolvendis singularum familiarum vineu-
lis, ut nonnisi una existât humani generis familia, de abso-
luta omnium in iuribus et bonis terrenis aequalitate, de ae-
rumnis plena praesenti societate ex naturae lege in aliam 
transmutanda, in qua politica regimina absolutissimae liber-
tati, labor solatiis et omnis generis vitae commoditatibus, 
paupertas divitiis cédant, hae inquam et his similes doctri-
nae, seu potius deliramenta, hodie iam in conventiculis, tri-
viis, et volantibus pagellis ad captum populi traduntur, dis-
cutiuntur, propinantur. Quid mirum si illae palato arride-
ant, et ad executionem perduci tententur. Quid mirum, si 
illi, qui existimantur obices esse, quominus exequi perversae 
doctrinae possint, ad ictum destinentur. Haec errorum mon-
stra populus noster adhuedum ignorât et porro ignorabit, 
nisi aliunde importentur, sicut lues pecorum, quae in patria 
nostra aeque nunquam erumpit, sed aliunde importari sólet. 

Sed illi quoque ad augendum malorum cumulum suas 
partes contulerunt et conferunt, qui materialem solum ho-
minum progressum depraedicant, et promovent, quin simul 
moralem etiam provehere satagant. Non recte agunt, qui 
hominem qua terrestris regni civem exeolunt, qua altioris 
seu coelestis quoque civem negligunt ; cum artibus mores 
etiam excolendi sunt, penes incrementa materialia ad mora-
lem quoque perfectionem tendendum, verbo curandum est, 
ut per bona temporalia sic transeamus, ne amittamus ae-
terna. Quae cum in Regno illo acciderint, communis ferebat 
opinio, pacem Ecclesiam inter et Civitatem redintegrandam 
fore tanto magis, quod luculentissime patuerit, Summum 
Pontificem cum pacis oliva occurrisse enata dissidia sopire 
ac seponere volentibus. Quod grande opus nondum successe-
rit, perdurent autem revehendae pacis consilia, diseimus e 
subnexo Apostolico Rescripto. •— I t t következik a szent 
atya levele. 

Versailles. Püspöki allocutio a törvényhozó testülethez. 
A versaillesi püspöknek azon magasztos de kényes feladat 
jutott osztályrészül, hogy a franczia törvényhozó testület 
üléseit megnyitó ,Veni Sancte' alkalmával a versaillesi pa-
lota-kápolnájában alkalmi szent beszédet kelt tartania. Az 
ily alkalom ,unicum' a maga nemében, mert, talán Spanyol-
országot kivéve, a földkerekségén nincs ország, hol a főpász-
tornak a szokás alkalmat nyújtana a népek sorsa fölött ha-
tározó testületek előtt Isten és a vallás iránti kötelességeikről 
az örök igazság, a keresztény kath. káté philosophiáját né-
hány perczig magyarázni. A versaillesi püspöknek beszéde 
apostoli bátorsággal és nyiltsággal oly igazságokat hangoz-
tat, melyeket üdvös mindenütt megszívlelni, tehát nálunk 
is, hol épen ugyanazon tévelyek divatosak az állami hata-
lomnak Isten és a vallás iránt való kötelmei felől, melyek 
Francziaországban tartják elfogultságban a közügyekkel 
foglalkozó köröket. Közöljük e beszédet lehetőleg teljes 
szövegben. 

„A törvényszerű atheismus (hitvallásnélküliség), igy 
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szólt a versaillesi főpásztor, melyet be akartak és akarnának 
most is hozni, uj és helyi dolog, s homlokegyenest ellenke-
zik a történelem tanúságaival és az emberi ész tiszta sugal-
maival. A Jove principium, mondák a régiek. Szónokok, phi-
losophok, költők őrizkedtek Istent tetteikből vagy irataik-
ból kizárni, s habár az igaz Istent nem ismerték, hódolatu-
kat mégis bemutatták Annak, kit az olympi istenségek cso-
portja Atyjának tartának s kinek oltáraikon áldozának. Tör-
ténetök jelentősebb napjain, a nagy szükségek és a közve-
szélyek idején, a leghatalmasabb népek, kik velünk és mel-
lettünk a történet szinpadán mozognak, a mindenség felsé-
ges Alkotójához folyamodnak s kormányaik országos hála-
adó vagy bűnbánati napokat rendelnek el (vajha mindenütt !), 
a régi monarchiákban épen ugy mint az ifjú, szabad Ame-
rikában. 

Francziaország ma nemzeti imájának napját üli s adja 
Isten, hogy az egész ország leboruljon ma oltáraink előtt ! 
Jövőnk biztosabb lenne, becsületünk és reményeink nem fo-
gyatkoznának meg. 

Hanem mindenek előtt önök, uraim, azok, kik e pilla-
natban Isten segélyére szorulnak. Magasztos hivatásuk,mely 
fontosabb mint akármi, az a nagy és komoly ügy, melyet 
törvényhozásnak nevezünk. A törvény cselekedeteink sza-
bálya, neki köteles a közjó érdekében alárendelni mindenki 
erélyét és szabadságát. A törvénynek általános hódolatra 
és engedelmességre kell számithatni ; parancsol a lelkiis-
meretnek és önérzetnek, de csak egy föltét alatt, — ak-
kor ha igazságos. De az igazság nem egyéni s változékony 
valami, mintha neki csupán alanyi léte volna külön külön e 
szellemekben. Ha ez igy volna, az igazság semmi általános 
valósággal nem birna ; annyi igazság léteznék akkor, a hány 
egyéni vélemény ; a közmegegyezés lehetetlen volna vagy 
véletlen ; a törvénynek nem volna más létjoga mint az önér-
dek, nem volna más sanctiója mint az erőszak. 

Az igazság és jog nem változik. A mi igazságos volt 
tegnap, ma is az és holnap is az lesz. E nélkül nem lennének 
valtozhatlan elvek, nem lenne állandó a törvényhozás és 
nem látnók az eszmék és Ítéletek azon biztos megegyezését, 
melyet minden idők jogtudósai és bölcsei közt tapasztalunk. 
Szükséges tehát, hogy létezzék, és valóbban létezik is, az 
emberen kivül és felül, egyetlen egy biztos szabály, a jónak 
és helyesnek élő és szükséges eszméje. Az ember gondolko-
zásának ezen magasabb eszmékkel való öszhangja által, jár 
a jog és igazság utain, vagyis világosabban mondva, az 
egyéni igazságok olyanok mint a csillagok, melyek egymást 
azon fényben szemlélik, melyeket azon naptól kapnak, mely 
egyedül önmagától birja a világosságot. X I I I . Leo pápa 
többször említi e nagy igazságot egy uj körlevelében, e ma-
gasröptű és mélyértelmü műben, melyben mint uj istente-
lenséget kárhoztatja, mint olyat, mely a pogányok közt 
sem található, azoknak tévelyét, kik nem akarván elismerni, 
hogy Istenben van az állami hatalom forrása és ereje, azt az 
emberi sokaság akaratából származtatják, szabadoknak hivén 
magokat minden isteni szentesitéstől s nem tűrvén meg, hogy 
más törvényeknek legyenek alárendelve, mint a melyeket 

ezen akarat hoz és kénye-kedve szerint változtat." E sza-
vakban korántsincs kárhoztatva a souffrage universel, mely-
ből önök születtek, s a mely intézményeinknek alapja ; ha-
nem azt jelentik, hogy ezen szavazat fölött is, mint a föld 
minden hatalmassága fölött, Isten az Ur és az ő igazsága, 
melyhez magát minden emberi jognak és igazságnak, ha jog 
és igazságakar maradni, szabni és alkalmazni kell. Az isteni 
igazság tanításain kivül, és valahányszor az emberi törvény 
tőle eltéved, akár egyé, akár többek műve legyen ; vala-
hányszor az emberi törvény illegitim sugallatokat vagy pil-
lanatnyi szenvedélyeket követ : a törvény nyomasztó lesz és 
zsarnok ; csak erőszakkal tolható fel, de nem éli túl azon 
számítást, mely sugalta. Miért állnak a római jog nagyszerű 
alapjai, a decemvirek óta, nemcsak csodálatot keltve, hanem 
képesen még most is elviselni a modern törvényhozások al-
kotásait ? Ellenben, miért fedi régóta feledés és megsemmi-
sülés azon törvényeket, melyeket, a tribünök indítványára, 
felzaklatott Forumon, vagy a Caesárok a keresztények ellen 
hoztak ? Ez azért van, mert az előbbiek öszhangban vannak 
az örök igazság szabályaival, mig emezeket egyéni nagyra-
vágyás vagy jogtalan állami érdekek sugalták. (Vége köy.) 

V E G Y E S E K . 
— Rómából irják jan. 23-áról a ,Courrier de Bruxel-

les'-nek, hogy azon kérdés, részt vegyenek-e a katholikusok 
az olasz parlamenti választásokban, ugyazon a napon casus 
morális alakjában a Collegium Germanicumban academiai 
disputatio tárgyát képezte. Ez Academián a nagynevű Balle-
rini J . t. elnökölt. A tétel általánosan szólt ekként : Szabad-e 
a katholikusoknak parlamenti választásokban részt venni bi-
torló (udsurpatens) kormány alatt, mely erőszakkal van fel-
tolva s felállítva? A kérdés igy általános szempontból igen-
lőleg oldatott meg. Az oportunitási kérdés, különös tekintet-
tel Olaszország sajátságos viszonyaira, nyilt kérdés maradt 
s valószinüleg az is marad, mig a törvényszerű hatóság nem 
nyilatkozik. 

— Ócska-papir-egylet,-—,Liefdewerk Oud-Papier'. Rot-
terdamban és vidékén van elterjedve e különös nevü egylet, 
mely a katholikus buzgalom találékonyságának köszöni lé-
tét. Czélja ócska, használatlan, kidobott papirt aranynyá 
változtatni a pápának péterfillérül. E furcsa metamorphosis 
igen könnyű. Zsákra szedik e papirt és eladják s a pénzt 
elküldik Rómába. Rotterdamban és vidékén mult évben 
17,322 kilót vagyis 1545 zsákkal gyűjtöttek és adtak el uj 
papir készitésére. Az egylet különös gondot fordit a nép-
rontó, hitvallás-és erkölcsellenes maculaturák összegyűjté-
sére, mi által a rosz sajtó is, akarata ellenére, kénytelen a 
péterfilléreket szaporitani. Nálunk egy mázsa ócska papir 
egy fővárosi zsidó lap hirdetése szerint 16—18 ft. Most szá-
mitsa ki valaki, mennyi haszontalan papirt lehetne ország 
szerte péterfillér-aranyokká átváltoztatni. 

— ,A tudomány költészete'. Ezen költészeti tételre tű-
zött ki mult évben a franczia akadémia pályázatot, melynek 
oly szép eredménye volt, hogy 127 pályamunka érkezett be. 
Nem azt jelenti-e eme fényes siker, hogy korunk tudomá-
nyában talán nagyois sok a poësis ? ! 

Kegyeletes adakozás 
A szent atyának péterfillérül küldenek : 

Gaál Aron r. k. lelkész Banfiy-Hunyadról ,az Ur Jé -
zus nevében' 1 db aranyat. 

A budapesti kozp. papnevelde m. e. irod. iskolája ,fiui 
hódolattal' 2 db aranyat. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznm) Béla3 hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Hayi szemle. 
(Vége.) 

1848 ban történt . Lacordairet, a papot, a do-
minicanust megválasztották képviselőnek. Es ö a 
mandatumot elfogadta. Bement a Nemzetgyűlésbe 
s ott, közbámulatra, szerzetesi ruhában, a szélső 
baloldalon foglalt helyet. Alig telt bele néhány 
hó és belátta, hogy ott, a hol van, nincs helyén, 
nemcsak a szélső baloldalon, de a nemzeti gyűlés-
nek egyik oldalán sem. Az államok beteg társada-
lom rothadt ta la ján tornyosit ják fel az ephemer 
alkotmányok fényüzéses palotáit s a parlamentaris 
színdarabot játszó politikai pártok kitöréssel fenye-
gető Vulkán felett lejtik a nemzeti tánczot. Lacor-
dairet e látvány komoly elhatározásra birta. A má-
jus 15-ikén történtek után beadta lemondását. So-
kan megértették e tettének indokait, sokan nem, és 
kárhoztatták. Azok közt, kik e lépését helyeselték, 
volt az ,Etudes philosophiques sur le Christianisme' 
jeles szerzője, Nicolas Ágost, kitől Lacordaire ez 
alkalommal levelet is kapott , mely a félreértések 
és kárhoztatások közt, ugy látszik, igen jól esett a 
mélyen érző férfiú lelkének. Mutatja ezt ugyan-
azon évi jul . 29-én kelt válasza, melyben a barát i 
sorokért meleg szavakban mond köszönetet. Lacor-
daire e levele eddig kiadatlan volt ; csak most, har-
mincz év után, e hó folytán látott napvilágot Nico-
las kezdeményezéséből a ,La Guienne'-ben, melyből 
azután a kath. lapok sorban átvették. 

Jelenleg azért idézzük fel itt e levél emlékét, 
mert benne a dömés rendnek e lángeszű restaurá-
tora a XIII . Leo pápa által a katholika vagyis vi-
lágegyház napirendjére megoldás végett, kitűzött 
kérdést, a társadalmi kérdést és annak megoldási 
módját néhány szóval oly találóan jellemezte, mint 
alig valaki. „A harcz, úgymond, a bourgeoisie s a 
munkás osztály közt kitört . Ez utóbbinak, panaszai 

nagy részében, igaza van ; őt a bourgeoisie demo-
ralizálta, lábai alá t iporta le, az a bourgeoisie, 
melynek, csekély ker. vallás levén benne, nincs 
csak egy csomó téves nézete, sok szükséglete és ke-
vés szeretete. De más részről a nép is, legalább azon 
részében, mely az ipar nagy központjain lakik és 
átkozott rosz vezetők befolyása alatt van, tele van 
tudatlansággal , anyagias vágyakkal és vallástalan-
sággal. A felső ré tegek baja baj t okozott az alsó ré-
tegekben és igy az egyház szolgája nem talál egy 
pártot sem, melyhez kötelességből csatlakozhatnék. 
A bourgeoisie képviseli az anyagi rendet és az er-
kölcsi rendetlenséget ; az alsó osztály, melynek, nagy-
ban véve, több erkölcsi háttere van,*) másrészről 
durvább az erőszakban s hal lat lanul könnyelmű a 
legkárosabb irányzatok követésében. Mit tehet az 
egyház szolgája mást , mint hogy mint közvetitö lép 
fel az evangelium igazságával és szeretetével, meg-
értetvén mind a két pár t ta l a kölcsönös sérelmeket 
és jogokat, és igyekezvén őket a közös bajaikból me-
rített tapasztalás fonalán transactióra vezetni Jézus 
Krisztus törvénye a lap ján?" 1 ) 

íme az egyház p rogrammja a társadalmi kér-
déssel szemben. Nem szegődik egyik párthoz sem, 
mert látja, hogy Illiacos intra et extra peccatur 
muros. Az evangelium igazságával és szeretetével 
lép fel. Czélja mindenek előtt, hogy megértessék fent 
és lent, jobbra és balra. Hoc un um gestit, ne igno-
rata damnetur.2) Kölcsönös felvilágosítás és meg-
értés, ez az egyház közvetlen czélja. 

*) Sajnos, ezt talán mainap már mondani nem le-
hetne. Szerk. 

1) „Que restera-t-il, sinon de se porter comme média-
teur par la vérité et la charité de l'Evangile, en faisant en-
tendre aux deux parties leurs torts et leurs devoirs récipro-
ques, et en tâchant de les amener, par l'expérience de leurs 
maux communs, à une transaction fondée sur la loi de Jé-
sus-Christ?" Courrier de Bruxelles, 1879. 27. Janvier. 

2) Tertullianus, Apologet. I. 

12 



82 

És erre igen igen nagy szükség van fent és 
lent, jobbra és balra egyaránt. 

Fent, a kormányok, a magas politika, az intel-
ligenczia, a tudomány körében azt hitték és hiszik 
mai is sokan, hogy a vallást ötödik keréknek vehetik 
az állam szekerében, vagy hogy, miként Bluntschli, 
a divatos magasabb politikai tudomány oraculuina, 
mondá: „Az állam nem köteles még a keresztény 
erkölcsi törvényeket sem alaptörvényekül behozni. 
Az, hogy az állam szabad legyen minden vallási 
határozatoktól, söt a vallási befolyástól is, az jólé-
tének alapföltétele."3) Innen van, hogy a mint XIII. 
Leo dicső elődje az uralkodó liberalismust jellemezte, 
a modern politikai állambölcseségnek quintessen-
tiája következő szavakba foglalható : „Optimam 
societatis publicae rationem progressumque omnino 
requirere, ut humana societas constituatur et gu-
bernetur, nullo habito ad religionem respectu, acsi 
ea non existeret, vel saltem nullo facto veram inter 
falsasque religiones discrimine."4) 

Lent, a nép, — mit gondoljon, mit mondjon, 
mit tegyen mást, mint a mivel felülről, a tudomány, 
értelmiség és hatalom, mindennapi tettei, egész ma-
gaviselete és folyton szóló szócsövei, az irodalom és 
napisajtó által, e gondolkodni saját eszével nem 
szokott tömeg fejét napnapután tele beszéli? ,A 
dolgok nem szülnek egyebet mint a ini bennök van', 
mondá Lamartine. A divatos eszmék megszülték a 
modern társadalmi állapotokat, melyekből szemeink 
előtt mindig pirosabban virágzik ki a társadalmi 
kérdés. A tömegnek initiativája nincs, az vagy tola-
tik vagy vonatik. Az értelmiség kigondolja, a tö-
meg végrehajtja, — végrehajtja különösen napjaink-
ban a keresztény vallás és erkölcs törvényeitől való 
eltekintést. Az értelmiség nagy része, mely a társa-
dalomban a nagy szót viszi, megtagadta az igazi 
keresztény hitéletet, megtagadta, túlhaladott állás-
pontnak nyilvánitotta az egyházat, megtagadta, me-
sének, babonának hirdeti az örök életbe való ke-
resztény hitet. E tekintetben nincs semmi elvi kü-
lönbség az értelmiség fölött uralkodó liberalismus 

3) „Der Staat ist rein weltlich-menschlich. Die Politik, 
nicht die Religion ist daher der Geist seiner Wirksamkeit. 
— Der Staat ist nicht verpflichtet, selbst die christlichen 
Sittengebote als Staatsgrundgesetze einzuführen. — Die 
Freiheit des Staates von religiösen Bestimmungen und selbst 
vom religiösen Einflusz ist sogar eine Grundbedingung sei-
ner Wohlfahrt. — Eine ernste und aufrichtige Religiosität 
kann vom Staate wegführen, und ein warmes Gottesgefühl 
kann den Staat verwirren." Allgemeines Staatsrecht, 3. Aufl. 
S. 387. Alt-asiatische Gottes- und Weltideen, S. 9., 167. 

4) Pius IX. Litt, encyel. 8. Dec. 1864. 

és a tömeget magával ragadó socialismus közt. 
Mind a kettő nemzetközi szellemi ragály. Magyar-
országban épen oly világosan és határozottan nyi-
latkozik, mint akárhol. „Az úgynevezett vallási esz-
mék, — igy szól a franczia akadémia egy ünnepelt 
tagja, kinek megválasztatása ellen Dupanloup hasz-
talanul küzdött, Littré, — bármely alakban mutat-
kozzanak, állandó forrásai a családi viszályoknak 
és az állami zavaroknak."5) „Azért, úgymond, az u j 
dogma tényleg kiküszöböl minden természetfölötti 
akaratot, melyet Isten és gondviselés neve alatt 
ismerünk."6) Magyarországban ugyanily akadémi-
kus celebritás csaknem ugyanezen szavakkal fejezte 
ki a magyar doctrinairek és reformer politikusok 
vallási meggyőződését az ismeretes ,Reform' czimii 
politikai lap legelső számában. ..A természetfölötti 
hiedelmek körébe, igy szólt a jelszó, többé vissza nem 
eshetünk." Ma már, igaz, mind a kettő, a lap is, az 
akadémikus Tárcza-czikk-iró is, sírban nyugszanak; 
de szellemök él, —- él és terjeszkedik, és uralkodik; 
a nép pedig szigorú logikai következetességgel kezdi 
nálunk épen ugy mint az egész világon követelni, 
hogy a társadalom ugy legyen átalakítva, mint a 
kedvencz szabadelvű tanok kívánják. Ha nincs ter-
mészetfölötti, túlvilági boldogság-, akkor a nép köve-
teli, hogy szabad legyen tehát neki földi menyorszá-
got teremteni, s azokat, — a gazdagokat és hatal-
masokat, — kik vágyainak útjában állnak s onnan 
tágítani nem akarnak, szabad legyen neki, ha szép 
szerével menni nem akarnak, erőszakkal is eltávolí-
tani ; — inert ,a souverainitás a népé, nem Istené', 
,az uralom a többségé, nem a kisebbségé', a többség 
pedig a nép. 

Tagadhatlan, hogy az alsóbb néposztály min-
dig fokozódó irigységgel és gyűlölettel tekint fel a 
felsőbb osztályok sorsára, melyek a földi élvezetet 
tűzték ki életczélul. A tömeg tele szívta magát a 
felsőbb osztályok vallástalanságával, kapzsiságával, 
uralom- és élvvágyával. A legmeztelenebb önzés 
szenvedélye képezi az aspiratiók és törekvések ru-
góját fent és lent. Az eszményekből, melyek szerint 
az értelmiség halad s utána e tömeg rohan, hiány-
zik az igazság. Az érzelmekből, melyekkel a fent 
levők a lent levőket, ezek viszont a fentieket nézik, 
hiányzik a szeretet. Ily körülmények közt az egy-

s) „Les idées dites religieuses, sous quelque forme 
qu'elles se produisent, sont des causes permanentes de divi-
sion dans la famille et de désordre dans l'Etat ? Étude de phi-
losophie posit, p. 184. 

6) Littré, Conservation, Révolution, Positivisme, p. 298. 
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ház nem szegődhetik egyik párthoz sem; mind a két 
pártnak egyenlő mértékkel kell mérnie. A részre-
hajlás vagy az egyik vagy a máik jogát sértené és 
a sértet félt csak még nagyobb szenvedélyességre 
ingerelné. Az egyház tehát a kölcsönös felvilágosí-
tás és szeretetteljes közvetítés utján halad. Egyenlő 
gondoskodással hirdeti felfelé lefelé, jobbra és balra 
az evangeliumi törvény igazságát és szeretetét. 
Fent és lent egyiránt elismertetni akarja, a mit ész 
és hit öszhangzóan hirdetnek mindenki lelkiismere-
tének, hogy Istenen, valláson, erkölcsön túltenni 
magát senkinek sem szabad, sem a tudósnak, sein 
a tanulatlannak, sem a gazdagnak, sem a koldus-
nak, sem a hatalmasoknak, sem az alattvalóknak. 
Fent, az élvezőkkel elismertetni akarja, hogy az nem 
igazságos állapot és barbár szeretetlenség, ha, mi-
dőn az egyik, habár agyon dolgozza is magát, éhe-
zik, fázik, nyomorog, éhen vesz, mert másnak önző 
zsebére kénytelen dolgozni, — addig a másik, ha-
bár egy keresztülvaló szalmát sem mozdít meg, 
mégis a kéjek mámorában líszik, mert a pénzhata-
lom az övé levén, ez által embertársait egyedül sa-
já t előnyére dolgozó élő gépekké alacsonyitja le. 
Lent, a tömegnek szintén lelkiismeretéhez intézi a 
keresztény igazság és szeretet szózatát. Az igazság 
szózatát, mely azt mondja, hogy az ember nem ál-
lat, hanem szellemi lény, mely a síron túl is élni 
fog; az igazság szózatát, mely azt mondja, hogy 
mivel az ember e földön igazán boldog nem lehet, 
hát azt itt ne is keressük, hogy az anyagiakat, föl-
dieket csupán eszközül használjuk a szellemiek, 
mennyeiek elérésére ; az igazság szózatát, mely azt 
mondja, hogy a hatalmasok és élvezők túlkapásai 
fölött a végitélet megtartását a mindentudó és igaz-
ságos Biróra hagyjuk, hogy az élvezőknek anyagiak-
ban való kéjelgését maszlagnak tekintsük a józan 
ész és tiszta erkölcsök megtántoritására, a szegény-
ségben és szenvedésben pedig ne képzeljük magunk-
nak a legfőbb roszat, mert az csak annyiban rosz, 
a mennyiben valamely bűnnek következménye, a 
mennyiben pedig a lelki erőnek, az erkölcsnek, 
türelemnek és szellemi fölénynek tüzpróbája, nem-
csak nem rosz, söt a boldogságnak legbővebb forrása. 

Igy közvetít az önzés és anyagiasság által 
egymástól elidegenedett társadalmi elemek közt az 
egyház inegvesztegethetlen, részrehajlatlan igazság-
gal, és minden társadalmi osztály érdekeit, jogait, 
igényeit, bajait egyenlő gondoskodással felkaroló 
szeretettel. A gazdagok és hatalmasoktól követeli, 
hogy minden emberben, bármennyire nyomorult 

legyen, Isten képmását kell tisztelni és szeretni. A 
szegényektől és elnyomottaktól megkívánja, hogy a 
sérelmeket gyűlölettel, rosz akarattal ne viszonoz-
zák. A gazdagokat és hatalmasokat figyelmezteti, 
ho gy magasztos hivatásukhoz képest Isten munka-
társai igyekezzenek lenni a szenvedő emberiség vi-
gasztalása és enyhítésére. A szegényeket és szenve-
dőket szeretettel oktatja, hogy erkölcsi méltósággal 
igyekezzenek felemelkedni azon magas szinvonalra, 
melyre Krisztus a szegénységet és szenvedést fel-
emelte. 

A ki elfogulatlan lélekkel olvasta el a sz. atya 
magasztos ihletű encyclicáját, lehetetlen be nem 
látnia, hogy csakugyan részrehajlatlan igazságsze-
retet, hogy a szenvedő társadalom baján igazi anyai 
vonzalommal enyhíteni, segíteni vágyó szeretet lengi 
át annak minden sorát. Megtalálja abban mindenki 
a magáét svaviter et fortiter kimondva. Felvilágo-
sítást ad a társadalomban levő egyenlőtlenségről, a 
tulajdonjog szentségéről, a szegénység és szenvedé-
sek erkölcsi becséről — a népnek. Felvilágosítást 
ad az értelmiségnek a tévelyei által okozott bajok 
forrásáról, az ész- és önistenitésröl, melyre a pro-
testantismus adta meg az első lökést, midőn a bib-
liára hivatkozva és mégis a bibliával homlokegye-
nest ellenkezve Krisztus Urunknak a vallási tekin-
télyről felállított elvét: „A ki titeket, hallgat, en-
gem hallgat; a ki titeket megvet, engem vet meg", 
— sárba rántva, megtagadta az egyéni észnek enge-
delmességét az Isten által felállított vallási tekintély 
i ránt ; — a minek hangsúlyozásával a pápa egyéb-
iránt nem mondott egyebet, csak azt, a mit már ná-
lunk Kölcsey régen bevallott, hogy t. i. az u. n. re-
formatio, fölösleges és sajnos! káros volt Az egy-
ház jobbra balra, felfelé és lefelé tekintve, látja, 
hogy félre ismerik hivatását. Eszméket hirdet tehát 
minden irányban, hogy felkeltse a társadalom igazi 
bajai iránt való elmélkedést. A vallástól elszakadt 
állami hatalomnak épen ugy, mint az általános val-
lástalanság feleröszakolásával fenyegetőző socialis-
musnak egyenlő anyai szeretettel mondja: „Saulé, 
Saule, quid me persequeris ? ! Durum est tibi contra 
stiinulum calcitrare." 

Minél kifogástalanahb ez az igazságszeretet, 
minél nemesebb ez a békéltető szellem, melyet a 
pápának a keresztény társadalomhoz, az emberinem 
civilisált részéhez intézett levele lehel, és terjeszteni 
kiván: annál fájdalmasabban kell esni minden igaz-
ságszeretö s a társadalom bajainak enyhítését, óhajtó 
embernek, ha látja, hogy épen az ellenkezőt olvas-

11* 
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sák ki belőle, épen az ellenkezőről gyanúsí t ják és rá-
galmazzák, — nem a gondolkodni nem tudó tömeg 
szenvedélyes vezérei, mert ezektől mást várni nem 
lehet, hanem azok közül némelyek, kiktől higgadt 
gondolkozást és elfogulatlan Ítéletet lehetne várni. 
Lehetetlen ily érzelmekkel nem fogadni s mint a 
lefolyt hó feltűnő jelenségét fel nem jegyezni egy 
bár más hitvallású, de ál talunk sa já t terén élvezett 
tekintélye miat t tisztelt fővárosi lapnak következő 
nyilatkozatát : „I ly veszett állapotokkal szemben a 
keresztyén világ nagy részének fejéhez bizonyára 
nagyon illő volt, hogy a bibliával szólva : fölemelte 
hangjá t mint egy t rombi ta ; csakhogy szózatát, nem a 
népekhez kellett volna intéznie, hogy legyenek türelmes 
birkák, hanem a hatalom kezelőihez, hogy ne legyenek 
farkasok 

E hang ,— a részrehajlás, a népek érdekei i ránt 
való figyelmetlenség e vádja, melyben a hatalmasok 
kegye keresésének vádja rejlik, — nem a békítő 
igazságszeretet, nem a kölcsönös viszonyságra igényt 
ta r tó tisztelet és közvetítés azon hangja, melyen a 
komoly i rányú sajtónak ily nagy ügyben szólnia 
kellene. A békeltető igazság érdekében szeretnénk 
figyelmeztetni mindenkit, kit az idézett szavak félre 
vezettek, hogy a pápa a legerőteljesebb szavakkal 
figyelmeztette a hatalmasokat, hogy „ne legyenek 
farkasok/*' „Ecclesia Christi, igy szól, opportunissi-
me monet etiam principibus supremi iudicis severitatem 
imminere ;" és a szent irás szavait idézve: „Quoniam 
iudicium durissimum his, quae praesunt, fiet. Non 
enim subtrahet personam cuiusquam Deus, nec ve-
rebi tur magnitudinem cuiusquam; quoniam pusil-
lum et magnum ipse fecit, et aequaliter cura est Uli 
de omnibus(Sap. VI.). 

Fiat iust i t ia! Legyen igazság és szeretet! 
A tévedő, az elfogult, lássa be az igazságot és szeresse, 
még ha az, az ál tala talán nem szeretett pápaságtól 
jön is. Az igazság szeretetre vezet, a szeretet kibé-
kít, egyesít, boldogít. Ez a kath. egyház feje által a 
müveit világhoz intézett magasztos apostoli levél-
nek szelleme; ez az egyház korszerű működésének 
napirendjére kitűzött társadalmi kérdés megoldási 
programmja. Veritas liberabit vos. Misericordia et 
Veritas obviaverunt sibi : iustitia et pax oscula-
tae sunt. 

De mivel az emberi elme és sziv l3ten kezében, 
az igazság és szeretet forrása Isten Lelkében van : 
kövessük a pápának szózatát és . . . . imádkozzunk! 
Imádkozzunk a népeknek és szellemeknek keresz-
tény igazságban és keresztény szeretetben való ki-

béküléseért, egyesüléseért. Ez leend a társadalmi 
kérdésnek végleges megoldása. 

Az általános és független morál. 
Nyílt levelek a belga szabadkőműves páholyok főnökeihez. 

Irta Dechamps bibornok, malinesi érsek. 

E l s ő l e v é l . 
Uraim ! 

Önök nem ismeretlenek előttem ; és ha fáradságot vesz-
nek maguknak átfutni, a mit már régen ez előtt a szabad-
kőművességről irtam,1) látni fogják, hogy én azon szerencsés 
helyzetben vagyok, miszerint önöket igen jól ismerem. 

Egyébiránt társaságuk czélja, uraim, már nem lehet 
titok senki előtt. Csak az e czélra használt eszközök marad-
nak páholyaiknak titka alatt. Összekeverednek ezek azon 
jelszókkal, melyek önöket mindenütt egy nyomon járatják s 
melyekekként végre is a profán közönség tudomására jutnak. 

Czéljuk önökuek eltüntetni a világból a kereszténysé-
get, melyet önök babonaságnak tartanak s helyette felállí-
tani a mit önök az ész és természet uralmának neveznek, ha-
bár önök nagyon de nagyon szembetűnően hűtlenek az egyik-
hez is a másikhoz is, akkor, midőn a keresztény kinyilatkoz-
tatást maguktól eltaszitják vagy félremagyarázzák. 

Hanem mivel a kereszténység nem bir teljes élettel, 
csak az egyházban : önök mindenek előtt az egyház ellen in-
dítottak harczot, sötét, erőszakos harczot, az idők és népek 
körülményeihez alkalmazkodva. 

Az egyháznak valamennyi ellenségét, bármennyire kü-
lönbözők legyenek tanaik, önök nem restellik barátokul és 
műnkatársakul elfogadni. Schisma, eretnekség, judaismus, 
izlamismus, pogányság, még a Brahma és Budha vallás is, 
mind ez önöknek egyenlően kedves az egyház ellen ; — a mi, 
uraim sajátságos bizonyíték önök ellen. 

De kérdem, miféle tannak nevében harczolnak önök az 
egyház ellen ? 

Önök feleletül adják: azon tan nevében mely tagad 
minden isteni kinyilatkoztatást. 

Tudom uraim, hogy a kinyilatkoztatáson végrehajtott 
emberi változtatások- és hamisításokkal, továbbá az álki-
nyilatkoztatásokkal együtt önök megtagadják az igazi kinyi-
latkoztatást is, daczára, hogy ragyogó tények isteni jellegét 
kézzelfoghatóvá teszik ; tudom, hogy tagadván igy azt, a mi 
világosan be van bizvnyitva3), önök ugy tesznek, mint azok 
tennének, kik megtagadnák magát az észt, okul hozva fel e 
tagadásra az emberi szellem tévelyeit és tagadásait. Hanem 
az oly tan, mely csupán tagadás, bajosan valódi tan, uraim, 
ha csak hiu állitások kíséretében jelenik meg, mint önöknél 
történik. Uraim! Valódi tan csak az, mely valamit tanit, va-
lamit állit ; önök pedig semmit sem állitanak, a mi állandó 
volna. Állításaik, igazán, mindig azzal végződnek, hogy ta-
gadássá változnak, a mi a hit ellenségeinek rendes szokása. A 
mint a divatok változnak, ugy változnak velők a páholyok ál-
lításai vagyis jobban mondva tagadásai. Tegnap még deisták, 
az önök páholyai holnap,vagy már ma is, atheisták és materia-
listák tagjaik nagyobb számában. Egyébiránt a deisták iste-

') Utolsó kiadása Parisban, Paliné, 1874. 
2) La Question religieuse résolue par les faits. Dechamps bi-

bornok müve. 
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nét csak azért találták fel ök, hogy tagadni lehessen a terem-
tés és megváltás Istenét. 

Azt mondom : feltalálták ; mert istenöket ugy csinálják 
a mint nekik tetszik. Ez ekként nem egyéb mint szellemök 
eszméje, bálványa, műve, miként a pogányok bálványai 
ezeknek kezeművök volt. Lehet-e tehát csodálkozni, ha ez az 
eszme-isten, ez a subjectiv-istenség, nem egyéb mint a véle-
kedések és kételyek istene, mint minden vallási bizonyosság 
tagadásának istene ; lehet-e csodálkozni, ha ez a deismus 
atheiimust és materialismust szül, Isten és a lélek egyenes ta-
gadását ? A materialismus napjainkban divatja kezd lenni a 
keresztényellenes pártnak, következéskép a páholyok ha-
ladó pártjának. Mind ezen állítólagos tanok, láthatják önök, 
nem egyebek, mint többé kevésbbé nyilt, őszinte tagadások. 

Önök azt felelik erre, már látom, hogy az önök tana 
a szabad gondolat (libre-pensée) tana vagyis a gondolat 
szabadsága. 

A gondolat szabadsága ép oly szabadsága minden em-
bernek, mint a lélekzet szabadsága ; csakhogy önök nem igy 
értik a gondolat szabadságát. Azon értelemben, melyben 
önök veszik, a szabad gondolat sajátlag véve nem tan, mert 
nem egyéb mint tagadása minden vallási igazságnak, mely 
az észre nézve kötelező erővel birna. Nem egyéb az vallási 
ügyben, mint követelése azon állítólagos jognak, hogy szabad 
legyen gondolni, a mint kinek-kinek tetszik. Ennél fogva 
nem egyéb az, mint a képtelenség formulázása ; mert vallási 
dologban, mint minden más tárgyban, és vallási dologban 
sokkal inkább mint minden más tárgyban, minthogy a vallás 
nem egyéb mint az élet tudománya, — az embernek korántsem 
áll szabadságában ugy gondolkozni a hogy neki tetszik, 
hanem kötelessége ugy gondolkozni, a mint kell. Minde-
nütt az igazság az, mi az észt kötelezi ; és valamint a szem 
nem késziti a világosságot, épen ugy az ész sem csinálja az 
igazságot. 

Mit fognak tehát önök tenni, önök uraim, a szabad 
gondolat apostolai, mit fognak önök tenni a nyilvános is-
kolákban azon népeknél, hol a kormányt magukhoz fogják 
ragadni ? 

Ki fognak önök zárni, ezt felelik, minden vallási 
tant, még a tiszta deismust is, a mint lapjaik s államférfiaik 
nyiltan kimondták, a gondolat és lelkiismeret szabadsága 
nevében. 

Azt kellene itt önöktől kérdeznem, hogyan egyeztetik 
meg önök azon praetensiójokat hogy önök tanukat, a szabad 
gondolat tagadólagos tanát, a közoktatás minden fokozata 
segélyével, mely nemzeti költségen tartatik fenn, igen, kér-
deznem kellene önöktől, hogyan egyeztetik meg önök ezen 
praetensiót a keresztény családok lelkiismereti szabadságá-
val, azon családokéval, melyek, önök jól tudják, valamennyi 
civilizált nép körében többségben vannak? 

De én e nagy kérdést már többször tárgyaltam, most 
tehát egy mást intézek önökhöz : 

Hoo-yan fogják önök iskoláikban betölteni azon fé-
lelmetes űrt, melyet ott minden vallási nevelés hiánya 
okozni fog ? 

Egyik önök közül, ki egy katholikus nemzetnél közok-
tatásügyi minister, megfelelt önök helyett : 

Tanítani fogjuk az általános morált, mely független 
minden vallási tantól. 

En e feleletet az ész itélő széke előtt meg fogom vizs-
gálni ; mert uraim, többet észszel mint erővel ; — bármit 
mondjon is a ,szabad gondolat'. (Folyt, köv.) 

Bossuet egyházi szónoklatának jellemvonásai. 
(Folytatás.) 

Lássuk most példákban, hogyan tudja Bossuet a szent-
atyák gondolatait értékesíteni és kibővíteni. Sz.Vazul követ-
kezőleg irja le egy helyen az emberi élet rövidségét : „Az 
ember élete ut, melyet mindegyikünk akkor kezd meg, midőn 
a világba lép, és a sírral végez. Nézzétek azokat, kik a ten-
geren utaznak s alusznak a hajón. A szél magától hozza a 
kikötőbe ; nem is veszik észre, észrevétlenül közelednek a 
czélhoz. Épen igy vagyunk az ember életével. Az élet folyik, 
szakadatlan mozgás üzi czélja felé, anélkül, hogy észreven-
nők. Ti alusztok ; s mialatt szunnyadoztok, fut az idő s 
távozik tőlünk. Mindegyikünk igy kezdi s végzi pályafutá-
sát. Zarándokok vagyunk a földön, minden távozik, min-
den elrepül. Pillanatig nyugszik szemetek a virányon, vagy 
a rét bokrán, látszik valami élvezetet nyújtani nektek, azu-
tán mentek tovább. E gyönyörű látvány mellett, láttatok 
sziklákat, üregeket, tátongó mélységeket, meredek utakat, 
némelykor vad állatokat, mérges növényeket, szúró tövise-
ket, a szomorúság mindannyi jelképét ; pillanatig búsulta-
tok, de mind elmúlt. Lássátok, ez az emberi élet : élvezetek 
és szomorúságok, de semmi sem állandó. De ez az ut nem a 
ti utatok, mert ti keresztények vagytok : semmi sem a tie-
tek, a mivel az uton találkoztok. Mások is megjárták már 
ez utat, és mások fognak jönni és e nyomokat fogják követni, 
és ismét mások lesznek, kik ezek után fognak indulni." 

Bossuet, egyik husvétünnepi beszédében vázolni akar-
ván a keresztény örömét szemben az érzéki örömökkel, 
magáévá teszi e képet s azt a színezés sajátságos élénkségé-
vel következőleg egészíti ki. „Az ember élete úthoz hasonlit. 
Yégén egy tátongó mélység. Első lépésünktől kezdve figyel-
meztetnek reá, de megvan a törvény s nekünk mindig előre 
kell mennünk. Szeretnénk visszatérni ; hanem előre, előre ! 
Ellenállhatlan erő ragad tovább, szünet nélkül közeledünk a 
mélységhez. Ezer akadály, ezer baj neheziti utunkat. Csak 
a rettenetes mélységet kikerülhetném! De hiába ! Sietni 
kell, sietni kell, oly sebes az évek futása. I t t ott vigasztaló-
dunk, időről időre találkozunk egyes tárgyakkal, melyek 
fölvidámitanak, csevegő patakokkal, távozó virágokkal , . . 
szivesen szeretnénk megállani, de, előre, előre ! Ez alatt el-
pusztul minden, a mi mellett elhaladtunk : szörnyű robaj, 
fÖltartózhatlau pusztulás. Ismét vigasztalódunk, mert vi-
szünk egynéhány virágot, melyet mentünkben téptünk, és 
melyet reggeltől estélig kezünkben hervadni látunk, — egy-
néhány gyümölcsöt, melylyet élvezve veszítünk el. Elbü-
völés ! Mindig tovább ragadtatva, közeledel a tátongó ür-
hez ; máris minden halaványulni kezd ; a kertek kevésbbé 
virágzók, a virágok kevésbbé ékesek, szineik kevésbbé élén-
kek, a rétek kevésbbé nevetők, a vizek kevésbbé átlátszók, 
minden elsötétül, minden távozik : közeledik a halál árnyéka 
s érezhető a végzetteljes mélység közelsége. S mégis előre, 
egészen a széléig. Még csak egy lépés. A félelem már össze-
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zavarja az érzékeket, a fej kábul, a szemek ide oda tévedez-
nek, — előre kell menned, — semmi lehetőség a visszatérésre, 
minden eltűnt, oda van minden ! Nem szükséges mondanom, 
keresztény hallgatók, hogy ez ut az élet, a mélység a halál. 
Hisz a halál vége minden földi bajnak és saját vége is. Nem, 
nem testvéreim ! Ama mélységben emésztő tűz, fogcsikorga-
tás, örök siránkozás és tűz lesz, mely ki nem alszik, s féreg, 
mely ki nem vész. Ilyen azoknak utja, kik az élet örömei-
nek élnek, némelyeké rövidebb, mint másoké. Végét nem le-
het látni, sokszor hirtelenül roskad össze az ember, a nélkül, 
hogy gyanitotta volna. Az igaz nyugodtan halad az ő utján, 
mert Jézus Krisztus, a ki mindig kiséri, fenn is tartja ; min-
dent megvet, a mi tönkre megy és elenyészik. Az ut végén, 
a mélység szélén, — láthatlan kéz fól fogja tartani s a túlvi-
lágba áthelyezni, vagyis inkább, ő ugy fog belépni mint Jé-
zus Krisztus, ugy fog meghalni, mint Jézus Krisztus, s vele 
fog győzedelmeskedni a sir és halál fölött !" 

Ezen egy helyből is láthatjuk már, hogy Bossuet meg-
nem elégedett a szentatyából vett helynek egyszerű idézésé-
vel, hanem iparkodott azt kibőviteni s tárgyával összhang-
zásba hozni. Valódi öröm szemlélni ezen, a természettől any-
nyira megáldott szónoki tehetséget, miként tanulmányozza 
a szentatyák műveit, mintha ő tőlük függne minden, és sa-
ját tehetségétől semmi. Midőn gyászbeszédei, szónoki te-
hetségének leghíresebb alkotásai, nyomtatásban megjelentek, 
joggal mondhatták róla kortársai, tekintetbe véve a szent-
atyák ily nemű utánzásait : Bos suetus aratro. Bausset bi-
bornok igy okadatolja e dicséretet : „Bossuet a szószék szol-
gálatára mély tanulmányok és egyházmegyéjében tett számos 
gyakorlatok által készült. Szelleme előtt lebegett mindig 
Cospéau-nak (lisieux-i püspöknek) tanácsa, hogy szónoki te-
hetségét tanulmányokban és visszavonultságban hagyja meg-
érni. Hathónapi tartózkodása alatt Metzben, Bossuet so-
hasem távozott a templomból, kivéve ha dolgozó szobájába 
ment és elzárkózott, hogy a szentatyák tanulmányozásával 
táplálhassa lelkét és a hagyomány kutatásai által megszerezze 
ama fegyvereket, melyeket oly sikeresen használt az eretne-
kek ellen. Visszautasított minden könnyű, vagy csakis mu-
lattató, állásával meg nem egyező olvasmányt. Még ak-
kor is, ha nem volt szándéka valami munkát irni, élete mé-
gis, mint sz. Ágostoné, Isten igéje fölötti folytonos elmélke-
dés vala." Ezek után Bausset még sokat beszél el Bossuet-
nek majdnem hihetetlen patristicai tanulmányozásairól. De 
még ennél is többet tett. „A különféle munka, melylyel 
Bossuet eddig foglalkozott, tudvágyó szellemének még nem 
volt elég. A vallás iránti határtalan szeretetében kedvelt min-
den tudományt, mely azzal valami közelebb viszonyban áll. 
Már hatvan éven tul volt, és még akkor kezdte csak a zsidó 
nyelv tanulását, hogy annál inkább használhasson az egyház-
nak s hogy a hit alapigazságait az eredeti nyelven olvashassa. 

O úgyszólván megtalálta az élethosszitás titkát s meg-
kétszerezte személyét és az éjjeli órák beosztásával föltartóz-
tatta az idő gyors futását. Meaux-i püspök korában, vissza-
vonulván az udvartól, rendesen meg szokta szakítani éji nyu-
galmát s e szokását utazásaiban is megtartotta. Négy-öt órai 
álom után, nyáron épen ugy mint télen, még a legnagyobb 
hidegben is, fölkelt, és miután az éj csendjével összhangzó 
benső ájtatossággal a breviarumot elvégzé, hozzá fogott a 

már este előkészített munkához. A munkát addig folytatá, 
mig az álmatlanság erőt nem vett rajta. Ily férfiú, ily előre 
törekvő szellem, ki maga is fényes példával járt elő, joggal 
mondhatta a franczia akadémia ifjúságának : „Törekednetek 
kell, kedves fiaim, hogy magatokat felülmúljátok ; mert ab-
ban fekszik szellemünk nagysága és gyöngesége is egyszers-
mind, hogy eszméinket nem mindig valósithatjuk meg azok-
nak megfelelőleg ; oly nagyon gondoskodott az, a ki terem-
tett, hogy végtelenségét észrevegyük !" (Nicolas, Philos. 
Stud. üb. das Christenth. II. k. 376. 1.) (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, február. 4. A katholicismus és a nemzetek 

szabadsága. A világtörténet eseményei alig igazolnak vala-
mit fényesebben, mint azon nagy és soha kellőleg meg nem 
szívlelhető igazságot, hogy a katholicismus szülője, fenntar-
tója, oltalmazója a valódi szabadságnak. E kettő oly szoro-
san összefügg, hogy a honnan a katholicismus száműzve van, 
a szabadság vagy féktelenséggé fajul, vagy zsarnokság fog-
lalja el helyét, — vagy egészben, a mennyiben az egész nemzet 
elnyomatik, vagy részben, a mennyiben a nemzet egy része 
kivételes törvények, rendszabályok alá helyeztetik és a nem-
zet másik részével megosztott szabadság helyett üldöztetik. 
Egyedül és csak egyedül ott, hol a katholicismus szabadon 
kifejtheti elvét, hol az egyház elvei jutnak érvényre politi-
kában ugy mint társadalmi téren, egyedül csak ott lehet szó 
azon szabadságról, mely a nemzeteket boldoggá teszi, hol 
polgár és polgár közt nem tétetik különbség, hanem a sza-
badság mindenkire egyaránt ki terjesztetik, egyenlő jogot 
élvezvén mindannyian, kik egy fejedelem jogara alatt élnek. 

Hogy a régibbkori történetet mellőzzük, midőn a vi-
lág csak egy vallást ismert, t. i. a katholicismust, a legújabb 
történet fényesen igazolja állitásainkat. Mellőzve a 16-ik 
század eseményeit, midőn az önkény, a zsarnokság, a nemze-
tek elnyomásának alapja letétetett, ma is azt tapasztaljuk, 
hogy a zsarnokság uralma épen onnan fenyegeti a nemze-
tek szabadságát, honnan a 16-ik században az elnyomatás 
kezdődött, t. i. a reformatio hazájából. Mindenesetre jellemző 
korunkra, hogy midőn a pápa az egyház részére is követeli 
a teljes cselekvési szabadságot, hogy épen akkor, e követe-
léssel csaknem egyidejűleg, az egykor nagyban magasztalt 
Bismarck, magasztalt ugy politikai sikereért, mint az egy-
ház üldöztetéseért, oly törvénnyel lépett az országgyűlés elé, 
mely megfosztja a nemzet képviselőit azon szabadságtól, 
hogy az igazságot nyiltan kimondhassák, természetesen nem 
másokra számítván a törvényjavaslat, mint a katholikus kép-
viselők szavainak elnyomására, mint kik eddig is a szabad-
ság védelmezői levén, útjában állottak akanczellár zsarnok-
ságának. Sőt most már épen a katholikus nyilatkozatok el-
némitása végett uj törvényjavaslat készül, mely a sajtó sza-
badságát is korlátozni akarja, mint mondatik a visszaélé-
sek' megakadályozására ; és hogy mindez mire fog még ve-
zetni, ki tudja megmondani akkor, midőn az alkotmány 
alaptörvényei is hatályon kivül helyeztettek, a mennyiben 
ez a katholicismus védelmére vonatkozik. 

Már ez igy szokott történni. A protestantismus minden 
szabad vizsgálódási rendszer mellett is nem barátja a nem-
zetek szabadságának. Hogy azonban nagyon is feltűnően ne 
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járjon el, támadását eisö sorban a katholicismus szabadsága 
ellen intézi. Megvan ebben is a rendszer. Először az egyház 
szerzetesei űzetnek el, azután következnek a többi egyháziak 
és világiak és midőn igy a katholikusok szabadságai elnyo-
mattak, következik a nemzet szabadságának elnyomatása. 
Vagy miképen is tartaná az tiszteletben a nemzet politikai 
szabadságát, ki a nemzet nagyrészének vallási, lelkiismereti 
szabadságát lábbal tiporja? És ismét, lia a katholikusoknak 
törvény által lehetetlenné tétetik, mint Poroszországban le-
hetetlenné szándékoltatik tétetni, a szabadság védelmezése: 
ki az, a ki e szabadság mellett felszólalna? Talán a protes-
tánsok? Nem látjuk ellenkezőleg minden hires hirlapi polé-
mia mellett is, mily alázatossággal hajolnak meg végre is 
Bismarck minden akarata előtt? Ilyen emberektől lehet-e 
várni, hogy a confiscálás küszöbén álló nemzeti szabadságot 
megmentik, hogy végre, mint mondani szokás, megemberelik 
magukat és ,ne továbbot' mondanak a ,vas és vér' emberé-
nek? Nem tehették, nem kellett volna-e már e ,ne tovább'-ot 
hangoztatniok akkor, mikor az alkotmányból kitöröltettek, 
vagy lényegesen módositattak a katholikusokra vonatkozó 
§§-ok? Vagy nem látták volna-e be, hogy az ily eljárás végre 
is a nemzeti szabadság elconfiscálásához fog vezetni? 

Minden igazságtalanság, mely a jogon elkövettetik, 
megboszulja magát. A protestáns 'porosz országgyűlés is 
örömmel fosztotta meg a katholikusokat százados jogos sza-
badságuktól ; de ez által aláásta alapját a nemzeti szabad-
ságnak, első lépést tett arra, hogy a nemzeti zsarnokság alá 
kerüljön. És ami Poroszországban történt, ugyanaz fog tör-
ténni mindenütt, hol a katholicismus üldöztetik. Nagy hiba 
volna azt hinni, hogy ez másutt nem történhetik. A libera-
lismus, mely a protestantismus kifolyása, ugyanazt fogja 
eredményezni, mit anyja a protestantismus. A mint ez, ugy a 
liberalismus is mindenütt a katholicismust támad ja meg, ezt 
üldözi. Lehet-e tehát tőle várni, hogy különbözni fog vég-
eredményében a protestantismustól ? Lehet-e várni, hogy mi-
dőn rabigába hajtja a katholicismust, hogy akkor tisztelet-
ben fogja tartani a nemzetek szabadságát? Vagy nem in-
kább várható-e, hogy a liberalismus is sírját ássa a nemze-
tek szabadságának? A liberalismus épen ugy mint a protes-
tantisrrns negatiója a katholicismusnak és mint ilyen nem 
bir épen semmi érzékkel a jogtisztelet iránt, hanem minden-
hol és mindenben a jog és szabadság elnyomására tör. 

Mindezt megfontolni, ugy véljük, honfiainknak is érde-
kükben van, kikről általánosan ismeretes a szabadság sze-
retete. Az az ut azonban, melyen jelenleg járnak, nem a sza-
badság biztosítására, hanem annak elnyomására vezet. A li-
berális aera alatt ugyanis a katholicismus már sokat szen-
vedett hazánkban és evvel a nemzeti szabadság is nagy csor-
bát szenvedett in principio, melynek lehet, hogy gyakorlati 
kifejezése is nem sokára következni fog. Ha tanácsunkat 
meghallgatnák honfiaink, azt ajánlanék és pedig kivétel 
nélkül mindenkinek, tartozzanak bármely vallásfelekezethez, 
hogy a katholicismus gyengítése helyett, ezt inkább erősit-
sék, mert ez által biztosítják a nemzet törvényes szabadsá-
gát is ; mert különben legyenek meggyőződve, és ezt minden 
prófétai ihletés nélkül is ki lehet mondani, hogy a mely na-
pon megszűnik nálunk is a katholicismus szabadsága, azon a 
napon megkezdődik a nemzet szabadságának elnyomása, 

nem mások, mint azok által, kik a katholicismust szabadsá-
gától megfosztották. 

Versailles. Püspöki allocutio a törvényhozó testülethez. 
(Vége.) — „Uraim, mi imádkozni fogunk, hogy mindazon 
törvények, melyeket önök ezen ülésszak alatt meg fognak 
szavazni, igazságos törvények legyenek, öszhangban az is-
teni joggal, mindenkor részrehajlatlanok s a közjó szeretete 
által sugaltak, telvék tisztelettel a lelkiismeret és a polgárok 
minden joga iránt. Imádkozni fogunk, hogy azok soha a 
szenvedélyek viszhangjai ne legyenek, melyek egy mélyen 
felzaklatott társadalomban és korban okvetlenül felzajlanak. 
Ha ilyenek lesznek e törvények, akkor áldásosak és tartósak 
lesznek s a boldog Francziaország önöknek fogja köszönhetni 
nagyságát és nyugalmát. 

De hogy ez igy történ jék, engedjék meg, hogy kimond-
jam, szükséges, hogy az egyház jogait és szabadságát őszin-
tén tiszteljék. Az apostolok ideje óta mindig voltak emberek, 
kik az egyház szabadságától félnek, és ma is sok követke-
zetlen szabadelvű férfiú előtt a szabadelvüség nem egyéb 
mint az ártalmatlan és szent jogok megszorítása. 

Önök, uraim, kik részrehajlatlanok és felvilágosultak, 
önök tudják, mennyire alaptalanok ezen félelmek. A mi túl-
kapásainkról beszélnek, midőn épen mi vagyunk fenyegetve 
és elnyomva minden oldalról s midőn épen a mi türelmünk-
nek a legjogtalanabb jogsérelmekkel szemben nincs hason-
mása csak a mi önmegtagadásunk. Ugy állunk, mint mikor 
a farkas panaszkodik a bárány kegyetlensége miatt. 

Az egyház szabadsága nem fenyeget senkit; nem fe-
nyegeti az csak a bűnt és az ártalmas tanokat. E szabadság, 
része levén a lelkiismereti szabadságnak, az ember és polgár 
legszükségesebb szabadságainak s a közbéke mellőzhetlen 
föltételeinek egyike. IIa mellette felszólalok, nem azért te-
szem, mintha valamiben vádolhatónak tartanám, hanem 
azért, mert fenyegetve látom. Igen, fenyegetik e szabadsá-
got, mintha veszélyes volna a polgári társadalomra nézve» 
fenyegetik, mintha ellenkeznék Francziaország uj intézmé-
nyeivel. E vádaknak egyike sem alapos. 

A Caesarok kora óta a keresztények a legengedelme-
sebb polgárok, a törvények leghűségesebb megtartói. És azon 
pápai körlevélben, melyet imént idéztem, az uralkodó pápa 
kivánja, hogy „mindnyájan hozzá szokjanak, kiskoruktól 
fogva, Istent gyermekileg szeretni, az elvek és törvények 
felsége előtt meghajolni és a polgári társadalomban épen ugy 
mint a családban fennálló rendet megtartani. 

A fennálló intézménynek az egyház tehát nem ellensége. 
A lelkek kormányzására hi vatva, minden politikai ver-

sengésen kivül és felül akar maradni ; csodálatos könnyű-
séggel alkalmazkodik, az idők és helyek különfélesége sze-
rint, a kormányzás minden észszerű alakjához. Századokig a 
legjobb egyetértésben élt az olasz köztársaságokkal, miként 
a szárazföld régi monarchiáival, és napjainkban, midőn Eu-
rópa nagy részében üldöztetik, az atlanti óceán túlsó felén 
virágzik, azon szabadságok árnyában, melyek egy uj népnél 
mindinkább elhalaványulnak. 

Az egyház nem ellensége a szabadságnak. Ellenkező-
leg, az egyház a szabadságot követeli és annak tiszta eszmé-
ét is jobban tartja fenn, mint akármely bölcsészeti vagy po-

litikai iskola. Csak azon zsarnoki szabadságtól fél az egyház, 
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melynek léte reá nézve nem nyilvánul esak gyilkolásban és 
rablánczokban. Az egyház fél ezen szabadságtól, mely jelké-
pül igen örömest egy pogány alakot választ, vad tekintetűt, 
lázadási jelvényekkel felékesítve, mintegy fenyegetésül gyúj-
togató fáklyát vagy vérszomjas vasat lobogtatva kezében. 
Ezen bálvány, melynek nyomában szokott rosz napokban a 
tömeg rohanni, ez nem a szabadság, — ez az erőszak. Előt-
tünk egészen más eszménye lebeg a szabadságnak. Ez ma-
gasztosabb és nyugodtabb. Ez az eszmény, Isten, a minde-
nek fölött szabad Lény, ki azt teszi mindig a mit akar, de 
nem tesz egyebet soha, mint csak jót, mert egyebet nem 
akar s nem is akarhat, mint jót. Ilyen a szabadság. Hogy az 
ember értelmes és felelős legyen, arra nem szükséges a rosz 
elkövethetésének joga. A szabadság nem egyéb mint lehető-
sége annak, hogy az ember minden akadály nélkül halad-
hasson rendeltetése utján, azaz a jó cselekedetekén, mert az 
ember nem a roszra születik és a törvénynek reá nézve, ne-
hogy roszra térjen, azon üdvös zabolának kell lenni, melyre 
csak Istennek nincs szüksége. 

Uraim, hagyják meg a szabadságot az egyháznak min-
dig és ne támogassanak soha más szabadságot mint ezt. Igy 
értve a szabadságot teszi ez a nemzeteket nagygyá és bol-
doggá. Ha az önök törvényei e szabadsággal át fogják tudni 
hatni valamennyi intézményeinket, akkor ezek maradandók 
lehetnek ; akkor önök nagy érdemeket szereznek az egyház 
éa szeretett hazánk körül." 

IRODAIM. 
-f- S. Thoinae Aquinat is Summa contra Gentiles. 

(Yége.) Legnagyobb veszélynek volt sz. Tamás kézirata 
kitéve a jelen század elején, midőn a franczia forradalom 
Olaszországba is átcsapott, pusztitva, kirabolva különösen 
a kolostorokat. Ekkor fra Riccardo dömés, hogy megmentse 
a becses kincset, midőn szerzetes társaival kolostoruk ma-
gányából menekülni kényszerült, a codexet magával vitte. 
S itt maradt az nála egész haláláig. Három unokaöcscse, 
kik utána örököltek, nem ismervén a kézirat fontosságát^ 
egymásközt háromrészre osztották fel. A szegénység azután 
arra vitte, hogy a kéziratot elzálogosítsák. Mit megtudván 
Carrara Lajos tudor nem nyugodott addig, mig Fontani 
Lajos a codexet meg nem vette. Ez 1819-ben történt. A 
nagylelkű régiségbarát tetemes vételáron kapta meg a ve-
szélyben forgó kincset. Fontani halála után örökösei újra 
eladni készültek a codexet. Ekkor mgr Speranza bergamói 
püspök és segédje mgr Valsecchi azon gondolatra jöttek, 
hogy jó volna a páratlan becsű kincset az ily veszélyes flu-
ctuatiókból megmenteni s biztos helyre juttatni, hol azt leg-
jobban megtudják becsülni. Elhatározták tehát, hogy meg-
veszik s péterfillér gyanánt I X . Piusnak ajándékozzák. Igy 
is történt. A vételár 10,000 lira volt. 1876. decz. 12-kén 
nyújtották át Rómában fényes küldöttség és ajánló felirat 
kíséretében. A sz. e. pápa igen kedvesen vette az ajándékot 
s köszönő levelében azt ,a vallás és tudomány fényes oszlo-
pának' nevezte. Letette a legbiztosabb helyre, a vaticáni 
könyvtárba, és a tudományra nézve bármikor könnyen hoz-
záférhetővé tette. 

Most csak még néhány szót Uccelli kiadásának becsé-
ről. Kiváló érdeme az, hogy nagyobb gondot fordított a szö-
vegnek hű, hibátlan visszaadására, mint bárki előtte. A mi 
pedig páratlanná teszi e kiadást az, hogy Uccelli a 3. könyv 
130. fejezetét, mely hiányzik minden más codexből s hiány-
zik minden eddigi kiabásból, a szöveg közé felvette s ez ál-
tal sz. Tamás ez alapvető művét kiegészítette. Ez a fejezet 
azon hasonlatról szól, mely az atyának családi kormánya és 
Istennek a világ fölötti kormánya közt van, következő czim 
alat t : Quod divinum regimen ad homines est sicut regimen 
paternum. 

Valamirevaló könyvtárban e kiadás, ily páratlan be-
cse miatt, alig hiányozhatik. . . Adja Isten, hogy az emberi 
lángésznek a kereszténység által megnemesitett eme terméke 
mindenfelé hathatósan hozzájáruljon az igazi keresztény 
bölcseség gyarapodásához s a józan bölcsészet, perennis philo-
sophia, terjesztéséhez. 

II i Y a t a 1 o s. 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előter-

jesztésére, Firczák Gyula munkácsi gör. kath. székesegyházi 
kanonok és azunghvári gör. kath. papnevelde igazgatójának 
a becsületvölgyi (de valle honesta) czimz. apátságot díjmen-
tesen adományozom. 

Kelt Bécsben. 1879. évi januárkó 25-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

V E G Y E S E K . 
-(- A szent emlékű I X . Pius pápáért Rómában f. hó 7, 

8 és 10-én, három nagy gyász-szent-mise fog tartatni. Az 
első a Sixtinaban, melyet maga szentséges atyánk fog tar-
tani, a második a Vaticanban, a harmadik a Lateranban. 
Ez utóbbira nézve tehát az ,Osservatore Romano' jelen-
tése téves volt. 

— Sz. Pcter bazilikájának lcáptalana, a szent atya fel-
hívására, 20,000 frankot szavazott meg, melylyel évenkint 
járulni akar a sz. szék terheinek viseléséhez. A többi három 
káptalan tehetségűk szerint követni fogják e nemes példát. 

— A belga püspöki kar Malinesben, Dechamps bibor-
nok elnöklete alatt, ismét conferencziára gyűjt össze, mely-
nek főtárgya, mint az ottani kath. lapok jelentik, egy legkö-
zelebb kiadandó főpásztori szózat. 

— Németország püspökei egymásután közimákat ren-
delnek az egyház és állam közti bekéért. A bajor püspökök 
már mindnyájan kiadták az erről szóló főpásztori levelet. 

— A protestánsok szintén tisztelik az ereklyéket. Witten-
bergből, mint a bécsi ,Gemeinde-Zeitung' jelenti, a következő 
sorokat irták egy protestáns lapnak : „Luther tanszobáját, 
cathedrájával s különféle más tárgyakkal együtt, melyeket 
Luther családjához és általában a reformatióhoz emlékek 
kötni, itt (Wittenbergben) szent dolgok (Heiligthümer) gya-
nánt tisztélik. Luther lakószobájában, melyet a franczia há-
borúk alatt (1813—14) a francziák kórodaul használtak, 
még most is áll a régi cserépkályha, egy ablak fülkében pe-
dig Luther és nejének széke. Péter czár nevét e szoba aj ta-
jára krétával sajátkezülög irta fel, és kezeirata mainap is 
olvasható." 

Kegyeletes adakozás 
A szent atyának péterfillérül küldenek : 

Novákovics János, pápai titk. kamarás 40 frkot aranyban. 
Berky József esp.-pleb. Csurgóról 1 db es. kir. aranyat. 

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

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Coelitus* Orbi - Te r ra rum - Donatus -

nem feledte : mi sem fe-
ledjük Piust, midőn Leo 
vezérlete alatt élünk. 

Az örömünnepre nem j ; x . Undis - Fa ta l ibus - Coeles t r Numine* P u e r Ereptus* Est- Amint Mózes egy egész 
1 »--» / \ r» ! T TVÏ A T AO TI ) , , O TT.' O ' ..„Al 1 készülnénk méltóan, ha 

a kegyelet gyásznapját 
méltóan nem ülnök meg. 
A szeretet mindig az 
marad, a mi volt ; nem 
feled soha, nem hal ki 
soha. Charitas num-
quam excidit. Forró sze-
retettel, határ talan tisz-
telettel környeztük Pi-
ust a földön : vájjon le-
het-e öt felednünk, ke-
vésbbé szeretnünk és 
tisztelnünk most, mi-
dőn már mennyekben 
hisszük lenni ? Nem vol-
nánk hü fiai Leónak, ha 
nem maradnánk mindig 
hálás gyermekei Pius-
nak. Piusban és Leóban 
a lelkiatyaság egy. Leo 
Piusrautal. Pius és Leo 
pápaságát maga Isten 
kötötte össze. 0 önti 
csodálatos harmóniába 
mind a kettő működé-
sét. Pius a kereszt pá-
pája, Leo a keresztből 
fakadt mennyei világos-
ságé. Ha Fiús Mózese 
volt Isten népének té-
velygő korunk kietlen 
pusztáján át : adja Is-
ten, hogy Leo Józsuénk 

Svasore* Pio- Septimo* 
Einmisso- Que - In- Aedibus- Laure tan is . Voto* 

Coelestem - Nutum* 
Pro - Eligendo- Vitae ' Genere* Imploravit* 

Obt inui t - Que* 
Morbo- Coelitus- Superato - Salutem* Consequutus* 

Sacris - Ordinibua In i i i a tus - 

Coelestis- Inter- Orphanos- Patr is- Vices- Gessit -

Maria - Coelo- Propi t io- Traiecit - 

Populo- Eideli- Redux- Coelestr Lumine- Praefu l s i t - 

Ubi- Que - Coelestem- Pacem- Diffundens1 

Gregorio- Sexto* Decimo* Ad* Coeliturn* Sedes- Evocato - 

Dei* Vicarius- In- Terris-
Jan i to r - Que- Coelr Electus - Est* 

Corruente* Domo- Coelitus* Incolumis - Servatus* 
Coelorum- Reginae* Privi legium* 

Gratus* 
I m m a c u l a t u m - Vindicavit* 

Regni* Coelorum* In- Terra- Fines* Vires* Que* Opes* Que -

Doctrina- Vir tut ibus-
Sapientia- For t i tud ine - Factis- Plur imis- Maximis -

Protuli t* Firmavit* Aux i t -

Annis* Tandem* Petri* Dono* Coelesti* Superat is -

Dierum* Plenus* Meritis* Que* 
Migravit* Unde* Erat* In* Coelos* 

VII . Idus* F e b r Anno* MDCCCLXXVIII . 
Quem* Pie* Fideles* Hungari* 

J a m - Nunc - Non- Dubi tan t - Beatuin* 
Corde* Credere* 

Et* Pro* Suffragio* Invocare* 

In -

U f Patria* 
Deo* Propitio* 

Religione* Christiana* Catholica -

Stet - Inconcussa* 

nép sorsát hordozta vá-
lán : ugy viselte Pius 
a nagy világegyház kor-
mányzásának gondjait 
atlaszi válain. Piusnak 
sokat és nagy dolgokat 
köszönhet a világ. O 
vette magára és visel-
te bámulattal párosult 
tiszteletet parancsoló 
jellemszilárdsággal az 
ábrándozó 19.századki-
józanitásának hálátlan 
szerepét, midőn az igaz 
barát kötelességét tel-
jesítve, szemébe meg-
mondta a világnak nagy 
hibáit,s a legnagyobbat, 
az önhittséget. Piusnak 
köszönhetjük, hogy, ha 
uj társadalmi rend ke-
letkezik, az nem kelet-
kezhetik csak a régi 
alapján. Pius kérlelhet-
len szigorral elválasztá a 
sötétséget a világosság-
tól, s megmutatta a vi-
lágnak, hogy a nagy-
szerű az egyszerűnek 
viszfénye, s a jellem az 
igazságnak és életnek 

összhangja A 19. 
század nagy eszme-tisz-
tázója, a jogrend reu-

legyen, ki az uj-szövetségi frigyszekrény fénye alatt beve-
zessen a kéke igéretföldére. Izrael Mózesét Józsue alatt 

díthetlen oszlopa, a jellem-tisztaság és szilárdság példány-
képe, áldott legyen emlékében, ma, és mindörökké ! 
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A lelkipászfcorság köréből. 
(**) Néhány év előtt nyilvános panaszt emeltem 

házi nevelésünk végleges síilyedése miatt ország-
szerte, s ugyanazon alkalommal egy korszerű mun-
kára hivtamföl az olvasó közönség figyelmét,1) mely 
mainapig mintegy agyonhallgatva hever a szánandó 
könyvárus és jóhiszemű kiadó poros könyvpolczain. 
A mult évben egy közgazdászati munka liagyta el a 
sajtót, mely szintúgy közhiányt pótol a szakiroda-
lom terén ;2) de alig kelt el a nagy önfeláldozással 
eszkozlött díszes kiadásból pár száz példány és va-
lóban ezekből is a főrész a közlekedési m.kir. minis-
teriumnak nagylelkűségét emeli. Igy részesülhetett 
több jóravaló iskolatanitó nevezetes ajándékban; 
mig az előbbi munkát ezeren kénytelenek az ügy 
legnagyobb hátrányára nélkülözni. I ly kiváló mun-
kákat csakis megbizás folytán kellene irni és kiadni. 
A magán vállalat, semmisem bizonyosabb, hogy 
mindannyiszor megfeneklik a közrészvétlenség sa-
rában. S mégis i r junk? Bátorság, nagy elhatározás 
kell hozzá korszakunkban, midőn az ujságlapok 
minden komolyabb s állandóbb törekvést leszoríta-
tak a küzdtérről. Igy lesznek az úgynevezett „va-
gus írók", kiket minden szellemi fényes képesség 
mellett a világzaj elnyel, mint cseppet a tenger s 
egykor azt sem fogják róluk az utókor fiai tudni, 
hogy léteztek s kiegészítő tényezői valának ama 
nagy érdekeknek, melyeket gyakran lépésről lépésre 
kell az elgázolástól megvédeni. 

Ha igaz, ily szellemi contingenst a lelkipász-
tori kör is szolgáltat az irodalom számára; pedig 
tényleg elegendő volna már az is, ha minden pap 
magában lelkes pártolója s méltánylója volna idő-
közönkint az Isten örök czéljait ez uton is érvénye-
sítő fáradalmaknak — azon rendkívüli kegyelem 
által, mely egyeseknek adatik ugyan, de korántsem 
ingyen, mint az utczai ripökök gondolnák, kik nyeg-
lén nézik azt a kivilágított ablakot, melyen belül a 
tudomány viraszt. „Az anyagelviiek azt tanítják 
— mondja Stöckl — hogy az összes tudományos 
kutatásokban egyedül a természettani módszer a 
jogosult, és csak, mig ehhez ragaszkodunk s ezt kö-
vetjük szilárdan, vezethet a tudományos kutatás 
valódi megismerésre. A hol tehát a természettudo-
mányi módszer határa van, ott van ismeretkörünk 
határa is." Engedjük erre lánglelkesüléssel megfe-

1) ,A keresztény katholikus család.' Irta Varga Mi-
hály, 1868. 

2) ,Gyümölcsészeti vázlatok.' Irta Bereczki M. 1877. 

lelni Répászky József hittanárt, ki a dogmatika 
egén legújabb csillagul tünt föl nekünk, nem hogy 
fényével elborítson, hanem, hogy látkörünket annyi 
igaz sugarával át- és bevilágítsa. „Korunkban, fáj-
dalom, a világ, ugy látszik, megfeledkezik arról, 
hogy léteznek keresztény igazságok, melyek arra-
valók, hogy az életben érvényre jussanak s az em-
berinem földi és örök üdvét előmozdítsák. Es hogy 
korunk azokról megfeledkezik, ennek, mint napon-
kint lehet tapasztalnunk, az egyén és társadalom 
vallja kárát. A kinyilatkoztatott igazságok nemcsak 
megtagadtatnak, hanem az úgynevezett liberalis-
mussal — századunk eme pusztitó eretnekségével 
karöltve járó hitetlenség élethalál-harczot is viv 
ellenök. De nékünk kötelességünk tanítani s a megtá-
madott igazságot védeniLegyen szabad bizalmasan 
hozzátenni, habár egész életünket s minden erőnket 
fölemészti is e válságos küzdelem. Qui persevera-
verit, salvus erit. 

Európai műveltség és szakismerettel biró egy-
kori iskolatársam, B. M. pomolog, nemcsak az ipar-
gazdászat terén vár jobbrafordulást körvonalazott 
elveinek fölkarolásától, de erkölcsi szempontból is 
nagy előnyöket helyez kilátásba a minden oldalról 
meglazult társadalmi kötelékekre nézve. 0 most a 
félországot látja el valódi nemeseknek bizonyult 
oltó-galyaival, sőt külföldi ismeretségénél fogva 
sokfelé népszerűsíti a magyar nevet. Igy tehet szert 
a legigénytelenebb ember is kitartó jóakarat s hi-
vatás érzetével európai hirre. De nem ez a főczél. A 
népcsaládoknak szemléltető módon, kézzelfogható-
lag, az egyedül czélhoz vezető példa hatásával való 
bevezetése az előrehaladott nemzetek csarnokába, — 
ez a czél. Az ipargazdászatnak párhuzamosan kell elő-
re menni a közerkölcsiséggel. E két fényoszlop nélkül, 
melyek a béke és boldogság, a munka és megelégedés, 
a hatalom és engedelmesség egyensúlyait tart ják, 
nem lehet várni a mindenütt égetőknek vallott kér-
dések megoldását. „Azt mondják a bölcsek — olva-
som a kis ,Egészségtani Lapok'-ban — hogy az igaz-
ság és szabadság, az egészség és boldogság utáni 
vágy minden emberrel vele születik. Vájjon mi 
győzhet meg bennünket ezen állitás igazságáról ma, 
midőn látjuk, hogy az emberek szünetlenül seny-
vesztő lázt hordanak ereikben ; midőn a napról 
napra szaporodó képzelt szükségletek s természet-
ellenes élvezetek kielégítése, melyek nélkül a leg-
több ember már életnek sem tar t ja az életet, uton 
útfélen panaszolván sanyarú helyzetét az éhező mun-
kás, az ügyefogyott szegény : a természetes tápsze-
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rek rovására történik!" Igy állunk szemközt a leg-
kétesebb jövővel : 

Vissza messze századokba 
Hol derülten és ragyogva 
Még a tiszta ősi élet 
Nincs galádul eltapodva. 
Istenem ! be más, beh szép volt ! 
Milyen idők, milyen égbolt ! 
Minden ember egy-egy rege, 
Egy-egy fényes tünemény volt! 

(Vége k.) (Endrödy S.) 

Az általános és független morál. 
M á s o d i k l e v é l . 

Uraim ! 
Mi az önök közoktatásügyi ministeriumának általá-

nos morálja? 
A tízparancsolat ez ? 
Nem, mert ezt épen ugy mint az egyház öt paran-

csolatját kizárja az iskolából, és pedig a vallásszabadság ne-
vében, mivel a tízparancsolat szintén vallási törvény, az ó 
és uj szövetségi kinyilatkoztatásnak törvénye. 

Még egyszer tehát, mi az önök irinisteriumának álta-
lános morálja? 

Annak saját szavai szerint nem egyéb az mint: „álta-
lános moral, általános lelkiismeret, mely minden embernek 
megmondja, hogy testvérek, a különféle vallások daczára."1) 

Az általános morál tehát az emberek testvérisége ki-
nyilatkoztatva valamennyiök lelkiismerete által. 

Kíváncsiak vagyunk megtudni, mióta foglalja ma-
gában a testvériség az összes morált. Hanem e kérdésre még 
visszajövünk, s azért előbb látni akarjuk, vájjon igazán az 
összes emberek lelkiismerete, az általános lelkiismeret ön-
maga által ismerte-e meg ezt a testvériséget, s vájjon nem 
tény-e, igen is, — értsék meg önök jól, — nem tény-e, hogy 
nem akarva más morált, mint a melyet valamennyi ember 
lelkiismerete kihirdetett, függetlenül minden vallási tantól, 
hogy mondom, önök ez által nem taníthatnak mást mint . . • 
szörnymorált. 

Talán félbeszakítanak és azt kérdik, hogy talán vad és 
barbár népeknél akarom-e a felvilágosodást keresni? 

Nem, én a felvilágosodást ezeknél nem keresem ; de 
igenis keresem a lelkiismeretet és ezt ott meg is találom. És 
önök, az általános lelkiismeret szószólói, önök engem arra 
feljogosítottak, hogy emiékezetökbe idézzem, mit tanít a lel-
kiismeret azon népeknél, melyekről önök azt akarják, hogy 
róluk ne is beszéljünk. 

Egyébiránt ne gondolják, hogy csak ezeknél keresek 
bizonyítékokat önök ellen ; hanem mielőtt másoknál fényes 
s megsemmisítő bizonyítékokat keresnék, én előbb ezeket 
akarom felhozni, és önöknek nem áll jogukban őket visz-
szautasitani. 

Ne feledjék tehát először is, hogy a brahmanismus hi-
veinek lelkiismerete az általános lelkiismerethez tartozik s az 
nekik mégis semmit sem mond az emberi testvériségről, 
mert ők az embereket négy kasztra osztják, állitólagos ere-
detök és természetük különfélesége szerint; ne feledjék önök, 

') Van flumbeeck beszéde a senatusban, aug. 21. 1878. 

hogy az első kaszt kiváltságosai az utolsóval lelkiismeretük 
szerint oly megvetéssel és kegyetlenséggel bánnak, amilyet 
mi még állattok iránt sem mutatnánk ; ne feledjék, hogy 
Ázsia, Afrika,Amerika, sőt a vén Európa népei közöl nem egy, 
se nem kettő, vagy három körében a lelkiismeret nem muta-
tott minden emberben testvért, s hogy idegenekkel szemben 
e szerencsétlen népek lelkiismeret szerinti emberevők voltak ; 
ne feledjék önök, hogy más népeknél, p. az eszkimóknál, hová 
hitküldéreink a hittel együtt viszik a civilisatiót, a családok 
lelkiismeretüket követve a szülőket öreg koruk szenvedései-
nek zsákmányul dobják, igyekeznek tőlük megszabadulni, 
szintén lelkiismeretüket követve, meghalni hagyva őket az 
észak fagyában és jegében ; ne feledjék önök azt sem, hogy a 
chinaiak óriási birodalmukban gyermekeiket kiteszik s ott 
hagyják a halálnak, ha azoknak száma a családra nézve 
tehernek látszik ; azt se feledjék önök, hogy a mozlimeknél a 
nők rútul a hatalmasok kéjének vannak oda dobva az izlam 
háremeiben, s hogy a mohamedanok lelkiismerete nem lázad 
fel épen ugy mint az ő Koránjuk e romlottság miatt. 

Tény tehát, hogy, magára hagyatva, a lelkiismeret za-
vart, hogy az emberi ész lángja sötétben pislog s hogy ekként 
e láng nem elégséges az embereknek, természetük tényleges 
és constatált állapotában, a morál törvényének teljes nyil-
vánítására, mely morálról önök azt mondják, hogy arról az 
általános lelkiismeret világosan szól. 

De íme a magasabb bizonyítékok : 
Van-e a pogány ó-korban felvilágosultabb nép mint a 

görög? És a görögök közt van-e nagyobb szellem mint Plato 
és Aristoteles, mint az isteni Plato s az ő hires tanítványa, 
Nagy Sándor nevelője, a bölcsészek fejedelme ? És mégis 
Plato lelkiismerete egy cseppet sem tartotta őt vissza attól, 
hogy Bespublicajában a birtok és család lerontását, a javak, 
nők és gyermekek közösségét, sőt magát a gyermekgyilkosság 
jogát is ne tanitsa azon gyermekekre nézve, kik testi hibával 
születtek, vagy gyengén arra, hogy az államnak hasznosak le-
hessenek.2) — Aristoteles, a maga részéről, oly morált tanít, 
mely miatt méltán pirulhat az önök általános morálja, mert 
a rabszolgaságot jogosnak nyilvánitja, és pedig nem akármi-
lyen rabszolgaságot, nem valamely személynek örökös szolgá-
latát, mely alatt az illető természeti jogait megtartja, hanem 
a pogányság rabszolgaságát, mely a rabszolgát dolog gya-
nánt tekinté s vele mint ilyennel bánt szabad rendelkezé-
sére hagyván őt urának !3) Ezen rabszolgáknak száma, uraim, 
millió és millió volt, még a görögök és rómaiaknál is. Hol 
volt tehát akkor az általános lelkiismeret, mely minden em-
bernek megmondja, hogy testvérek? En ismerem azon isteni 
szózatot, mely a világot e nagyon elfeledett igazságra fi-
gyelmeztette ; hanem önök épen ezen isteni szózaton, Krisz-
tus igéjén akarnak, oly hálátlansággal, melyhez csak önök 
vaksága hasonló, túltenni Ismerjék el tehát, a té-
nyek szembeszökő világánál, hogy a természeti törvény, 
melyet Isten az emberi lelkiismeretbe beoltott, ebben a tu-
datlanság és szenvedélyek alatt mintegy el van temetve, s 
hogy Plato lángesze s Aristoteles hatalmas szelleme sem 
voltak elég erősek azt e siralmas sötétségből kiemelni. 

Igen, uraim, tény, hogy a természeti törvényt sehol sem 

*) Rep. 1. 5. 
») Polit. 1. 1. et 2. 
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ismerték teljesen, midőn az emberek az isteni kinyilatkozta-
tás világától meg voltak fosztva. Az is tény továbbá, hogy 
napjainkban is, kik szemöket ennek fénye elől elzárják, 
ugyanazon sötétségbe esnek vissza, melyben az ó-világ böl-
csei voltak. Vájjon nem tudnák-e önök, a mi napjainkban 
történik ? Nem tudják-e önök, hogy csak néhány esetet em-
lítsek, melyek bennünket érdekelnek, nem tudják-e önök, 
hogy ugyanakkor, midőn Francziaországban a közoktatás-
ügyi minister Isten létét, a lélek halhatatlanságát, az em-
ber szabadságát és Isten előtti felelősségét, mint a morál 
mellőzhetlen alapjaitproclamálta, — ugyan akkor az Institut 
(a franczia akadémia) tagjai, irók, kikre jobban hallgatnak 
mint a ministerre, mindez alapokat elvetették annak nevé-
ben, a mit szánalomra méltóán positiv tudománynak nevez-
nek ? Elfeledték önök talán azon zajt, melyet az u. n. positi-
vismus congressusai Franczia-, Német-, Olaszországban és 
Belgiumban okoztak? Nem viszhangzanak már füleikben 
amaz esztelen tanok, melyek Liègeben és Gandban, Páris-
ban és Berlinben hirdették, hogy a morál relativ valami ; a 
mai holnap már nem less az ; mert az ember nem tökéletes, 
sem az, a mit Istennek neveznek ! És nem hallják-e önök azon 
más hangokat is, melyek épen jelenleg rettegtetik az uj bi-
rodalmakat s melyek az együttbirást szembeállítják a ma-
gán birtokkal, a szabad szerelmet a házassággal, az embert 
Istennél, a fejetlenséget a társadalmi tekintélylyel ? És épen 
minap, tanulók a vallás nélküli iskolákból, olyanok, a minő-
ket önök akarnak, tanulók, kik az általános és független 
morálnak hivei, nem azt mondták-e Livornóban, hogy a fő-
tévely, melynek hadat kell üzenni, e három szóba foglalható 
össze : Tekintély, tőke és Isten ? 

Ime, uraim, mivé lesz az általános morál, ha az em-
beri lelkiismeret nem akar csak magára hallgatni s magát 
minden vallási igazságtól függetlennek nyilvánítja. 

De nem vették-e önök soha sem észre azon ellenmon-
dást, mely ez állítólagos függetlenségben rejlik? 

Hogy ezen ellenmondást constatáljuk, elég a következő 
két kérdésre megfelelni : mi a vallás, és mi a morál ? 

Vallás, religio, azon élő kapocs, mely az embert Isten-
hez, alkotójához és végczéljához fűzi. Megismerni a vallást 
tehát mindenek előtt annyi mint megismerni az igazságot az 
ember eredetéről és rendeltetéséről. 

A morál az élet törvénye, azon út, melyen az ember-
nek haladnia kell, ha czélját, a tökélyt elérni akarja. Innen 
van, hogy azokról, kik jól vagy rosszul élnek, azt szokás 
mondani, hogy jó vagy rosz uton járnak. 

Nem világos-e, hogy az embernek ismernie kell erede-
téről és végéről az igazságot, ha ismerni akarja az utat, mely 
czéljára vezet, vagyis az erkölcsi törvényt, az élet törvényét? 
A legszembeszökőbb igazság tehát, hogy a ki minden val-
lási tantól független morált akar, az eszközt akar czél 
nélkül, utat vég nélkül, vagyis egy kétségbevonhatlan kép-
telenséget. 

És mégis, uraim, épen ez az, a mit minap önöknek 
egyik Venerabilisa, egy szabadkőműves végrendeletben, 
melylyel önök oly nagy zajt igyekeztek csapni, tagadott s 
magát „szerves lénynek" definiálta, azt állitván, hogy töké-
letesen ismeri kötelességeit azon körben, melyben magát he-
lyezve találta, a nélkül, hogy valami szükségét érezné an-

uak, hogy eredetéről és czéljáról felvilágosítást nyerjen ! Ő 
tehát azt állitá, hogy életének törvényét ismeri a nélkül, hogy 
életének czélját is ismerné, és eszével megegyeztethetőnek ta-
lálta oly uton haladni, melynek czélja előtte ismeretlen! Az 
ész azonban nem engedi meg, hogy az ember valamit tegyen, 
a nélkül, hogy tudná, miért ; következőleg élni sem engedi a 
nélkül, hogy ne tudja, miért él. 

Megtagadni, uraim, az észt, annyi mint megtagadni a 
természeti törvényt,4) azon első törvényt, melynek minden 
ember alá van vetve. Azt mondom, az első törvényt; mert a 
természeti törvény nem egyedüli törvénye az embernek, 
minthogy az természetének jelenlegi, tényleges constatált ál-
lapotában nem elégséges. Igen, uraim, nem elégséges : és 
miért? Azért, mert az ész, vagyis a természeti törvény, nem 
mágyarázza meg ezen állapotot, és mert nem felel meg a be-
lőle származó practicus és főbenjáró kérdésekre. 

Igen ám, azt fogják önök mondani, de miféle állapot ez 
a jelenlegi állapot? 

„Nézzétek ezen épületet, ezen össze nem illő arányokat 
ezekkel a nagyszerű alapokkal : nem azt kiáltják-e azok, elég 
hangosan, hogy e mü nem ép ? Alig ismerek magamra. Ez 
volna az Isten képére teremtett ember, ez a bölcseség cso-
dája s kezeinek remeke ? Ugy van — ez ő, nincs kétség 
benne. Honnan van tehát az arányok e zavara ? Onnan, mert 
az ember saját izlése szerint akart Teremtőjének műve fölé 
épiteni, s igy eltért a tervtől. Ekként, az első tervezet szabá-
lyossága ellen, a halhatatlan és romlandó, a szellemi és testi, 
szóval az angyali és állati, egyszerre együtt találkoztak. Ime 
a talány kulcsa. A (keresztény) hit visszaadott magunknak, 
és szégyenletes gyöngeségeink nem képesek többé természeti 
méltóságunkat eltakarni." 

Önök most Bossuet-t hallották, vagyis jobban mondva, 
az igazság szózatát azon titokról, hogy mi vagyunk mi. Ha 
önök őszinték, azt mondják erre : Igaz, ugy van ! 

Hanem melyek azon kérdések, a melyek lelkünknek e 
mostani állapotából származnak ? . . . Az enyéim, az önöké, 
minden emberé, az emberinemnek per eminentiam emberi 
kérdései, u. m. : Hol az eredete, gyógyszere, czélja azon álla-
potnak, melyben vagyunk ? 

Hol van eredete? Honnan van az, hogy mi, teremtmé-
nyei egy jótékony hatalomnak, melynek bölcsesége és jósága 
valamennyi alkotmányán ragyog, hogy, mondom, épen mi a 
test és lélek annyi hibájának, annyi erkölcsi nyomorúságnak 
s kikerülhetlen fájdalomnak vagyunk alávetve, bármily 
nagy legyen is az idők haladása ? Honnan van, hogy habár 
ellenállhatlanul vágyunk élni, mégis minden léptünk a halál 
ölébe viszen, azon rettenetes halál felé, mely csalhatlanul be-
következik mindenkinél, a nélkül, hogy tudnók életünk ut-
jának melyik csavarodásánál lep meg, s a mely e miatt min-
den örömünket megzavarja s minden reményünket kijátsza? 
Honnan van, hogy daczára annak, miszerint a jót belátja és 
kedveli az ember, mégis azt szokta tenni, a mit kárhoztat, és 
azt elhanyagolja, a mit kedvel ? Hol van e viszásságnak 
nyitja, — ennek a benső, állandó, kegyetlen küzdelemnek 
nyitja, melynek az ember önmaga előtt maga a szintere, ta-
nuja s kettős tényezője? Mi e bajnak ellenszere ; micsoda 

') Lex naturalis dicitur etiam naturale lumen intelleetus nostri, 
seu recta ratio. 
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eszköz segítségével győzheti le az ember maga magát? És 
mi a győzelemnek bére? Melyek a bukásnak igazi követ-
kezményei, mivoltukban és tartósságukban? 

Mondják meg önök, kik e sorokat olvassák, nem oly 
dolgok-e ezek, melyekről az embernek tudnia kell? Vájjon 
mit tud az ember> ha ezekről nem tud ? Mit tud Istenről, az 
emberről, rendeltetéséről, s mit tud felelni a kérdések e kér-
désére : Mi vagy te, s miért vagy, — különösen miért vagy 
te olyan, a milyen vagy ? 

És mégis ily fontos kérdésekre vájjon mit felelt az em-
beri bölcseség, a hittől elszakadt bölcseség, mit felelt e kér-
désekre, a múltban épen ugy mint napjainkban ? 

Midőn őszinte volt, mint néha Piátóban, hallgatott 
vagy csak reszkedve felelt,bevallván,hogy legjobb mindaddig 
hallgatni, mig maga az Ég nem nyilatkozik. Igy sohajtott fel 
a görögök közt a legistenibb elme, miután a pogányság a 
paradicsomi kinyilatkoztatást elhagyta és profanálta. Midőn 
azonban az emberi ész felfuvalkodott s elvakultan azt hirdette, 
hogy ő e kérdésekre meg tud felelni, nem mutatott fel egye-
bet, mint az emberi szellemre nézve megalázó káprázatokat. 
Innen van, hogy napjainkban is a mult idők álmodozásait 
ismét felujitja; s hogy Isten felvilágosítását kikerülje, a lé-
lekvándorlás éjébe merül, s az ember múltja, jelene és jövő-
jének magyarázatát lelkünk praeexistentiájából s annak meg-
jutalmazása- vagy büntetéséből magyai-ázza, — egy meg-
előző életből, melyre senki sem emlékszik, melyben az ember 
folyton ugy halad a jövő élet felé, hogy minden uj életben 
elveszti azonosságának tudatát. Micsoda különbség van azon 
befejezetlen materialismus közt, mely az emberről azt mond-
ja, hogy csak másban tamad fel, és ezen tehetetlen Spiritu-
alismus közt, mely az embert mindig uj életre támasztja, 
de csak azon föltétel alatt, ha magát másnak képzeli s hal-
hatatlannak gondolja, midőn szerinte tulajdonképen nem az ? 

íme ezekbe a tévelyekbe esik az ember, ha Isten nélkül 
akar behatni azon titok mélyébe, mely maga az ember! 

Igaz ugyan, hogy a mérsékelt rationalismus, nehogy 
felsóhajtania kelljen Platóval Isten felvilágosító szózatáért,azt 
akarja napjainkban, hogy az ember resignatióval engedje át 
magát a legfőbb igazságok körüli tudatlanságnak. De ho-
gyan nem látják be, hogy lehetetlent akarnak? Valahány-
szor kötelességről fognak az embernek beszélni, valahány-
szor fel fogják szólítani az embert, hogy szenvedélyei ellen, 
vagyis maga ellen harczoljon : mindannyiszor az ember nem 
.azt fogja-e tőlük kérdezni, hogy : Miért? . . . . 

Mindezek után valóban kézzelfogható az isteni kinyi-
latkoztatás szükségesvolta az emberekre nézve, hogy főleg a 
természeti vallásnak igazságait könnyen, tisztán, teljesen és 
biztosan megismerjék, de azért is, hogy más igazságokat is 
megismerjenek, melyekre eszünk felemelkedni képtelen, me-
lyekre nézve mégis természetünknek, jelen állapotában, kellő 
ismeretekkel szükséges bírnia.5) 

Ugy van, uraim, épen az, hogy önök az isteni kinyi-
latkoztatás világát visszataszítják, épen ez az oka, hogy 
önök ezen practicus főfőkérdésekre nem tudnak megfelelni ; 
ez az oka, hogy önök kötelességeink teljes rendszere, a termé-
szeti törvények öszlete felől hallgatnak. Önök dicsekedve 
beszélnek a testvériségről, holott a testvéri szeretetnek hősi 

*) La Question religieuse resolue par les faits. Chap 3. 

és állandó bizonyítékai egészen másoknál találhatók mint 
önöknél, s midőn örömest beszélnek önök arról, a mivel az 
ember embertársa iránt tartozik, önök némák mint a fal, fel-
tűnően némák, midőn azokról van szó, a mikkel az ember 
Istennek . . . . s magának tartozik. 

A jog és igazság megköveteli az embertől, hogy Istent 
szeresse, hogy szivét oda hajtsa ahhoz, a ki teremté; a jog 
és igazság megköveteli továbbá, hogy maga magát tisztelje, 
hogy önmagában a felsőbb elemeket hagyja uralkodni az 
alsóbbak felett, az észt és akaratot az érzékek és szenvedé-
lyek fölött ; a jog és igazság ennélfogva az embertől Isten 
iránti szeretetet és tiszta életet követel. 

Honnan van, hogy önök állhatatosan hallgatnak e 
kettős nagy kötelességről ? 

Onnan van, mert kerülvén Isten kegyelmét és igéjét, 
önök nem bírnak elég felvilágosultsággal és erővel arra, 
hogy igazságosak legyenek Isten iránt szeretet által s igazsá-
gosak önmaguk iránt az által, hogy leiköknek uralmát a szen-
vedélyek fölött fenntartsák. És önök mindezekben világos-
ság és erő nélkül vannak, mert nincs hitök és nem imád-
koznak. Midőn az ember lelke a fensőbb igazságok előtt 
nyitva áll, hite által erősen ragaszkodik az Isten által hite-
lesített tanúbizonyságokhoz. A hit fölemeli az emberi elmét 
oly igazságokra, melyeket ez maga föl nem érne, s melyek 
előtte az emberi méltóságot s kötelességeinek magasztossá-o o o 
gát élénkebben tükrözik vissza, mint a magára hagyott ész. 
Az ima hasonlókép lelkünknek felszárnyalása, felemelkedése 
Istenhez; sóhaj, mely magához vonja a kegyelmet, a fensőbb 
élet e forrását, melyet csak azok nem ismernek, kik hatását 
tapasztalni nem akarják. Nem lepi-e meg önöket azon tény, 
hogy a földön valamennyi élő lény közt egyedül az ember 
imádkozik? 0 , kit esze a természet urává tesz, ki Istennek 
élő képmása, ő, az ember képes csak Atyjához szólni. Az 
ember, ha nem imádkozik, leszál azon trónról, melyre Isten 
őt felemelte ; közelebb sülyed az alsóbb rendű lényekhez, e 
ha még az isteni kegyelmet is elveszti, akkor már csak félig 
éli a szellemi életet, akkor már csaknem a szenvedélyeknek 
él : Cum in honore esset, non intéllexit ; comparatus est iu-
mentis insipientibus, et similis factus est Ulis.6) 

Nem igy van-e uraim mindez ? Nem ezt bizonyitja-e 
lelkiismeretök ? Szent Ágoston, e hatalmas szellem, hatalma-
sabb mint önöknek összes nagymestereik, ugy van, sz. Ágos-
ton tehát igazat mondott, midőn azt mondá, hogy, a ki jól 
imádkozik, az jól is él. Igen, uraim, az igy van ; a ki jól 
imádkozik, kegyelmet kap, hogy jól éljen. Önöknek egy csepp 
igazuk sincs, midőn azt hiszik és mondják, hogy elég az em-
bernek az ész és akarat arra, hogy az erkölcsi törvényt meg-
ismerje és megtartsa. Tény, hogy az ellenkező igaz, és önök 
jól tudják, hogy azok e czélra csakugyan elégtelenek. . . . 
Egyike az ember nagy tulajdonainak az, hogy Istent ki nem 
kerülheti. (Folyt, köv.) 

Bossuet egyházi szónoklatának jellemvonásai. 
(Folytatás.) 

II. Bossuet nemcsak általában az egyházszónoki hiva-
talra, hanem külön is minden egyes sz. beszédére lelkiismere-
tesen készült. Élénk szelleme nem engedé ugyan, hogy beszé-

«) Psalm. 48. 
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deit mindenkor teljesen leírja, hanem még akkor is egyne-
hány órával, hogy a szószékre lépett, mély elmélkedésbe me-
rült a tárgy fölött s a szentírás és szentatyák odavágó mon-
datait, itt-ott beszédének fontosabb részét, valamint a döntő 
érveléseket is, szorgalmasan összeírta. Sokszor az egész beszé-
det leírta; de ilyenkor azután soha sem tett javitást az irá-
lyon, részint, mert tökéletes mű folyt ki tollából, részint mert 
hasznosabb dologgal vélte tölthetni idejét, mint az ilyes, a lel-
keknek mitsem használó irály-cziczomázással. Igy előkészül-
vén, a pillanatnyi lelkesültségnek és a hallgatókra gyakorolt 
hatásnak engedte át magát. Eme beszédek, a nagy szellem-
nek eme fénysugarai, képezik ama hatalmas művet, melyet 
unokája a troyes-i püspök „Chefs d'oeuvre oratoires de Bos-
suet" czim alatt adott ki. 

A tudományos készültséggel Bossuet az ascetikust is 
összekötötte. A művei előtt foglalt életrajzi jegyzetekben 
következőket olvasunk : „E tiszteletre méltó praelatus, ki 
oly tökéletesen ismerte az evangelium szellemét, nagyon 
óvakodott csakis tudományában bízni s egyedül attól várni 
előadásainak kedvező eredményét. Ellenkezőleg, minden re-
ményét a kegyelembe helyezte s mindent a Szentlélek vilá-
gosságától várt. Valahányszor hiveinek az igazság szavait 
szándékozott hirdetni, mindig alázatos és forró imával ké-
szült, hogy igy előadásai számára kikérje ama kegyelmet, 
melytől egyedül függ üdvös hatásuk és eredményök. Iiusz 
év alatt egyetlen egyszer sem lépett a szószékre anélkül, 
hogy leborulván a kereszt előtt nagy alázatossággal nem 
kérte volna a Szentlélek erejét és segitségét. Es igy több-
ször, még ugyanazon beszédben is, ismétlé szent Ágostonnak 
szép szavait: „Ez, testvéreim, a mit Isten számotokrave-
lem közlött. Haec donavit. És kérjétek őt, hogy nekem erőt 
adjon, miszerint nektek mindvégig hirdethessem az üdvös-
ség tanát." Ily módon folytonos elmélkedéssel készült az 
egyházlátogatási utazásain tartott allocutiókra is. „Bámul-
tam őt — mondja felőle titkára — midőn egyik plébániából 
a másikba ment, kezében hordván az evangéliumot és elmél-
kedvén fölötte, hogy a hit igazságait a népnek hirdethesse 
és pedig inkább az egyszerű imádság és elmélkedés, mint a 
fényes beszéd alakjában." Bossuet tudvalevőleg nagy tisz-
telője volt aquinói sz. Tamásnak, s habár nem is kell szorul 
szóra venni a mit Ventura1) e tekintetben mond felőle, hogy 
kivülről tudta az angyali tudor műveit, annyi mégis igaz, 
hogy nagyon jártas volt bennök, s kétségkivül ismerte s kö-
vette is a nagy tanitó szavait : „Opus vitae activae est du-
plex. Unum quidem, quod ex plenitudine contemplationis 
derivatur, sicut doctrina et praedicatio. Unde et Gregorius di-
cit (Hom. 5. sup. Ezech.), quod de perfectis viris post con-
templationem suam redeuntibus dicitur Ps. 144. Memóriám 
suavitatis tuae eructabunt. Et hoc praefertur simplici con-
templationi. Sicut enim magis est illuminare, quam lucere 
solum ; ita maius est contcmplata atiis traderc, quam solum 
contemplari" . . (2. 2. qu. 188. a. 6.) 

Contemplata aliis tradere annyi mint szónokolni sz. 
Tamás szerint, s ezt Bossuet nemcsak maga követte, de pap-
jainak is ajánlotta, mint legbiztosabb eszközt az Isten ke-
gyelmének és áldásának elnyerésére. A mit sz. Ágoston az 
apostolok idejéről mond : „Dominus noster Jesus Christus vo-

^^Christliche Politik, 62.1. 

lens superborum frangere cervices, non quaesivit per orato-
rem piscatorem, sed e piscatore lucratus est imperatorem. 
Magnus Cyprianus orator, sed, prius Petrus piscator, per 
quem postea crederet non solum orator, sed et imperátor" 
(Tract, in Joann. 7.), — ugyan ezt mondhatjuk Bossuet ko-
ráról és a mi időszákunkról is. Amint a gondviselés az egy-
ház alapításánál csakis az alázatosakat, buzgókat ruházta 
föl az isteni kegyelem és szónoklat rendkívüli hatalmával : 
ugyanezt tapasztaljuk ma is. A jézustisztasági-hires szóno-
kok nemcsak szorgalmasan tanulnak, de buzgón imádkoznak 
is, és mindennap elmélkednek. (Folyt .köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, febr. 7. Közösiskolás boldogság. — A fővá-

ros jobbpartján forradalom van, nem ugyan oly értelemben, 
mintha vér folyna, vagy házak romboltatnának össze, vagy 
egyáltalában ilyesmitől tartani lehetne még most, hanem 
forradalom van oly értelemben, hogy a zsidóság elérkezett-
nek látja az időt a közösiskolás alapon, az iskolára a zsidó-
ság bélyegét ráütni, természetesen a katholikus és általában 
a keresztény jelleg még azon csekély maradványának is 
megsemmisítésével, mely a közösiskolákban még fennma-
radt, ha ugyan fennmaradhatott.Vagy kérdezzük, nem zsidó 
jellegü-e az olyan iskola, mely a szombatot nyuguapnak 
tartja ? Nem a keresztény jelleg tökéletes kiküszöbölésére 
mutat-e, midőn a zsidó tanítványok kedveért, a szombat na-
pot a keresztény gyermekek is megülni köteleztetnek leg-
alább oly módon, hogy az napon előadások nem tartatnak ? 
Nem azt mutatja-e mindez, hogy a keresztény gyermekek 
felett a zsidó szellem gyakorolja uralmát? Igenis, az ó-budai 
zsidók minden követ megmozdítanak, hogy tervüket, ámbár 
a zsidó gyermekek alig egy negyedét teszik a tanonczoknak, 
megvalósítsák, kötelezvén a tanítókat, hogy szombaton elő-
adást ne tartsanak, és igy a katholikus, szóval a keresztény 
gyermekeket, hogy 75-en 25 zsidógyermek miatt az előadás-
ból elmaradjanak. 

A közösiskolai boldogság, mint ebből látszik, a főváros 
egyik részén nagyban kezd virágozni. Közösekké változtat-
ták a katholikus iskolákat, hogy azután valóságos zsidó-
iskola legyen belőlük. Fel kell ugyan emlitenünk, hogy a 
fővárosi közösiskolai tanitók, ha ugyan nem is az általunk 
védett keresztény, hanem csak paedagogiai szempontból, fel-
szólaltak e zsidósitási törekvés ellen, mit mi mindenesetre 
helyeslünk, mert paedagogiai absurdum, hogy a gyermekek 
hét nap közül öt napig minden megszakítás, minden szün-
idő nélkül járjanak iskolába ; de hogy mi lesz e felszólalás 
eredménye, kitűnik abból, hogy mint lapjaink felemiitik, a 
zsidók kérelmét az iskolai tanács a fővárosi tanácsnak pár-
tolólag fogja felterjeszteni, mi sem többet, sem kevesebbet 
nem jelent, mint hogy a zsidók megnyerték ügyüket, mert a 
fővárosi tanács az iskolai tanácsnak véleményét helyben 
fogja hagyni, és igy azon látványnak leszünk tanúi, hogy 
mig a közösiskolákból a kereszténységre vonatkozó minden 
jelvény eltávolíttatott, nehogy azonban a zsidógyermekek 
megbotránkozzanak, addig a keresztény gyermekek hasonló 
megbotránykozásával senkisem törődik, és mig a keresztény 
gyermekek elvonatnak egyházuk ünnepeinek vallásos meg-
szerelésétől; a zsidó gyermekek e kedvezményben is része-
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sülnek. Ilyen az a közösiskolás logika és következetesség ; 
mindig és mindenben a kereszténység hátrányára üt ki. 

Nem tudjuk, vájjon a fővárosi iskolai és fővárosi taná-
csos urak meggondolták-e ezen az országban valóban mind ez 
ideig páratlan eset horderejét és következményét ? Nem tud-
juk gondoltak-e arra, mennyiben ellenkezik ez eset magával a 
közösiskola eszméjével? Mert mi ugy látjuk, hogy ez az eset 
következményekkel is bírhat, ismét és ismét csak a zsidóság 
szellemének emelésére az iskolákban. Ha ugyanis az ó-bu-
dai zsidók kívánsága sikerül, ki tagadhatja, hogy az által a 
főváros többi részeiben lakó zsidók felbuzdittatnak arra, 
hogy ó-budai hitsorsosaik példáját kövessék? Itt akadályul 
az sem szolgálhat, ha a főváros többi iskoláiban az arány 
a zsidó gyermekek részére hátrányosabb volna mint p. o. 
Ó-Budán, hiszen a paedagogiai elv mindenütt egyenlő ; 
továbbá a zsidóknak a szombati nap a pesti részen épen ugy 
vallási szünnnpjok, mint a budai részen. Követelésre az alap 
tehát nem hiányzik, és ha a város egy helyen enged a zsidók-
nak, ugyanazon alapon nem tagadhatja meg a másik rész ké-
relmét sem. Es ekkor mi következnék be ? Az, hogy a főváros 
minden közösiskolája elzsidósittatik, el kell zsidósittatnia, ha 
a fővárosi tanács következetes akar maradni. Hogy ennek 
hatása azután az országra, oly helyeken, hol közösiskola van, 
ki fog maradni, ki bátorkodnék azt állítani? Alig hisz-
szük, hogy legyen az országban közösiskola, melynek tanít-
ványai közt annyi a mennyi zsidó gyermek ne találkoznék, 
és ismerve e fajnak élénkségét, önérdekének előmozdítására 
törekvését, egyészen biztosnak tartható, hogy ily helyeken 
nem fog mindaddig nyugodni, mig az ó-budai, illetőleg fő-
városihoz hasonló eredményre nem fog jutni. És igy megér-
hetjük még, hogy a mennyi közösiskola van, az mind zsidó-
vá lesz, nagy dicsőségére a közösiskolák barátjainak. Sőt 
még tovább is megyünk. Nem lehet, nem kell-e feltennünk 
szükségképen, hogy épen a mondottak következtében a zsi-
dók rajta lesznek, hogy a keresztény iskolák kezdetben 
ugyan közösekké, majd nem sokára zsidókká változtattassa-
nak át ? Ami a mostani közösiskolákkal történik, vagy tör-
ténni készül, nem látjuk be, miért ne történhetnék ugyan az 
a későbbi közösiskolákkal. 

Néhány év alatt fájdalom idáig jutottunk, hogy egy 
intézmény, mely senkinek sem kellett, mely a keresztényekre 
ráerőszakoltatott, melyre, keresztény pénzből, százezrek pa-
zaroltatnak, a keresztény szellem megrontására, egészen zsi-
dóvá lesz. Az ó-budai eset valóban megérdemli, hogy ko-
molyan fontolóra vegye mindenki, kinek a keresztény szel-
lem az országban szivén fekszik, vagy kiknek kezébe van 
az ország sorsa fektetve, hogy, mondjuk, komolyan fonto-
lóra vegyék, hová jutottunk és mi lesz mind ennek a vége, 
ha még sokáig igy tart, mint tartott eddig, ha a közösisko-
lák pártolásával fel nem hagynak. Látva, hogy hova fejlő-
dik napról napra mindinkább a közösiskolás irány, tapasz-
talva, hogy mily gyümölcsöt termett már eddig, lelkünk el-
borul, ha a jövőre gondolunk, reményünket Isten után csakis 
paptársainkba helyezzük, kiket ismételten kérünk és figyel-
meztetünk, hogy iskoláik felett a legnagyobb lelkismeretes-
séggel éjjel nappal őrködjenek, mert itt, és főleg itt áll nap-
jainkban, hogy diabolus tamquam leo rugiens circuit, hogy 
megsemmisítse a katholikus tanodákat, jól tudván, hogy 

ezek mellett látszólagos uralma fel nem állhat. Örködjenek, 
mert ennél nagyobb érdemet az egyház és nemzet körül 
nem szerezhetnek. 

Róma, jan. 31 .As encyclica hatása és a sz. szék maga-
tartása. (Ered. tudós.) — A mint várni lehetett s jelezve 
volt, a pápa encyclicája uj lendületet adott a Németország-
gal folytatott béketárgyalásoknak. Biztosítani merem önö-
ket, hogy kivált az utóbbi időben, Bismarck hg ujabb kísérle-
teket tett a Vaticánban a centrumpártra innen gyakorlandó 
pressio iránt. Egyúttal hozzá kell tennem, hogy a herczeg-
korlátnok nem érte el azt, a mit akart. A szent atya, magas 
bölcseségében, a politikai partoknak sem uszályhordozójává 
nem szegődik, sem azoknak pártvezéri szerepére nem válal-
kozik. A politikai pártokhoz tartozik megítélni, kell-e, vagy 
nem, maguktartását megváltoztatni, tekintettel a szent szék 
s a vallás érdekeire. 

Az uj pápa egyik vezéreszméje, hogy a pápaságot a 
politikai pártok feletti magas helyzetében tartsa. S valóban 
ez az egyedüli mód a szent székre nézve, hogy befolyását 
minden párt fölött megtartsa. 

Arról is biztosithatom önöket, hogy a Németországgal 
való tárgyalások, daczára a sz. szék ezen tartózkodó maga-
tartásának a politikai pártkérdéseket illetőleg, nemcsak con-
promittálva nincsenek, sőt a legszebb folyamatban vannak. 
A pourparlers-k közvetlenül Róma és Berlin közt folynak. 
Hogy lassan haladnak, azon senki sem csodálkozhatik, a ki 
ismeri a nehézségeket, melyek nagyok és számosak és csak 
apródonként győzhetők le. 

Olaszországban, mint másutt mindenütt, a pápa nagy 
befolyása napról napra érezhetőbb. Nem csoda. A pápa 
őszinte békeszeretetének, magasztos gondolkozásának, hatal-
mas szellemének, a kiben csak egy kis egészséges érzék van, 
elfogultság nélkül ellent nem állhat. 

Az olasz katholikusok politikai magatartásának kér-
dése szintén lassan ugyan de folyton tisztuló alakban halad 
a világos formulázás álláspontjához. E napokban ismét elő-
vették Giampaoli laterani kanonok ,Osservazioni sulla for-
mula né eletti né élettori' czimü röpiratát, melyben szerző 
nagy tudománynyal s velős érveléssel bírálja mind a két for-
mula hiveinek véleményét. Már a lángeszű Nardi utalt an-
nak idején e kis füzet becsére : most pedig, midőn bizonyos 
álmérséklet és álconservativismus szeretné a katholikusok 
sorát keresztültörni, megbecsülhetlen szolgálatot tehet az 
az elmék felvilágosítására s a csalfa okoskodások leálczására. 

Bukarest. A kath. egyház Romániában, különösen Oláh-
országban és északi Bulgáriában. — E czim alatt főt. Paoli 
Ignácz Bukarestben székelő nikápolyi püspök ur megbízá-
sából és jóváhagyásával érdekes kis füzet jelent meg német 
nyelven*), melynek czélja, mint a mű előszavában mondatik, 
mennél szélesebb körben érdeklődést kelteni az itteni missió 
ügye iránt. S valóban az ügy meg is érdemli a figyelmet. A 
Keleten legújabban végbement események és átalakulások, 
melyekben Románia kiváló szerepet vitt, Európa figyelmét 
nagyban fel költötték e fejedelemség iránt. Az is tagadhatlan, 
hogy a vallási kérdések nagyon közelről vannak érdekelve 

*; A mű czime : Die kath Kirche in Rumänien, insbesondere in 
der Walahei, sowie in Bulgarien. Von Antonius Abt, ap. Missionär. Würz-
burg. Woerl. 1879. C8. 1. 
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azok által, a mik történtek és még készülőben vannak. Mint-
hogy pedig Paoli püspök azt vette észre, hogy a kath. egy-
ház érdekei sok felől nem tapasztaltak kellő ügyismeretet, 
jónak látta Európának ezen kis műben összeállított történeti 
és statistikai adatokkal szolgálatjára lenni. 

Szerző miután röviden érinté Romania és Bulgária 
polgári történetét, átmegy a bolgárországi katholikus mis-
8Ío történetére. It t is azonban inkább csak érinti az esemé-
nyeket mint kifejti és többször csupán valószínűségek és vé-
lemények közt halad. Azonban már azokból is, a mit érint, 
kitűnik, hogy a bolgárok Konstantinápoly és Róma, a schis-
ma s a kath. egyház közt, folyvást tétováztak. Már az első 
király, Bogoris, keresztnéven Mihály, Konstantinápoly be-
folyása alatt kereszteltetett meg a 9 század közepén, — és 
Rómából, a nagy Miklós pápától kért papokat 866-ban, va-
lamit Németországból Német Lajos császártól.De mivel Róma 
s a kath. Nyugat messze esett, Konstantinápoly pedig köz-
vetlen szomszédságban volt, azért utoljára is győzött a schis-
ma. Legutóbb IX. Pius alatt láttunk kísérleteket tétetni az 
egyesülésre. Sok áldozár és világiak is sokan meghódoltak 
az apostoli szent széknek és a pápa Sokolski bolgár archi-
mandritát Bolgárország érsekévé szentelte fel székhelylyel 
Konstantinápolyban. Nemsokára a világ egyszerre csak azt 
hallotta, hogy az érsek egy orosz hajon eltűnt. Sokan erő-
szakról, mások nagyobb valószínűséggel muszka pénzről be-
széltek. Tény, hogy az orosz intrigua győzött. 

Mgr Paoli püspöknek nikápolyi püspöksége négy Sis-
tow körül fekvő faluból áll, mint törzshitközségből. Ho-
gyan maradtak azok katholikusok, maga szerző sem tudja 
megmondani. Van e négy falun kivül még kath. hitközség 
egy-egy lelkipásztorral Iiuscsuk, Tulcsa, Malkotsch és Suli-
nában, de ezeket bevándorlott katholikus iparosok és kereske-
kedők képezik nem bolgárok. A küsztendzsei, várnai és bur-
gasi hitközségek 1853-ban a trapezunti apostoli helynökség-
hez csatoltattak. Paoli püspöknek Bulgária e hitközségeiben 
és szétszórva körülbelül 12,000 hive van. A lelkipásztorko-
dást e részekben a mult század végéig sz. Ferencz-rendiek 
végezték, kik Magyarországból át külön tartományt, a bol-
gár provinciát alapították. Lazult fegyelem miatt Magyar-
ország prímásának sürgetésére a bolgár tartományi ferencz-
rendiek feloszlattak és helyöket a magyar és horvátországi 
kapisztránusok fogjalták el. VI. Pius pápa végre 1781-ben 
a bolgár missiót a passionistáknak adta, kik azt egész maina-
pig lelkesen viszik. A bolgárok közt igen nehéz a missio fel-
adata. E nemzet igen nyakas, erősen ragaszkodik előítéle-
teihez s kivált házassági ügyben azon ősi pogány szokásá-
hoz, hogy a leány akarata ellenére is egyszerűen eladatik 
férjének — pénzen. (Vége köv.) 

IRODALOM. 
-f- Érdekes episod a culturliarcz jelen hanyatlása 

korában az ismeretes Arnim gróf szereplése ,Pro Nihilo', 
,Der Nuntius kommt' és ,Quid faciamus nos' czimü irodalmi 
sportjaiban, melyeknek czélja a lehetetlent lehetetlenné 
tenni, vagyis a Bismarck által tönkre silányított diplomatát a 
,vér és vas' ember örökségének átvételéibe rehabilitálni. E tö-

rekvés már magában véve nevetséges s ha az hozzá még oly 
cynicus képmutatással történik, milyent Arnim fejt ki, ak-
kor az a legmetszőbb gúnyt és a legteljesebb megvetést pro-
vocálja. Ily érzelmeknek kifolyása egy vaskos röpirat, mely-
nek czime: ,Der Versach eines Dilettanten'") mely rövididő 
alatt harmadik kiadást ért. Szerző tizszer önti le egymás-
után, tiz valóban szellemdúsan concipiált levélben,a mindenbe 
bekotnyeleslíedő s páratlanul kétszinű dilettáns diplomatát, 
alpesi friss jegesvizzel. Mindjárt a bevezető levélben Ár-
uim anonymitása oly sikerülten van ,pro nihilo' redu-
cálva, hogy még a komoly természetű németnek is fran-
czia víg mosolyra kell kelni. „Ganz besonders staune ich, 
igy szól szerző, die Würde an, welche ihre Feder sich ge-
rade dann zu geben vermag, wenn sie absolut nichts, oder 
noch weniger als dieses, zu sagen weisz. Dieses seltene, um 
nicht zu sagen, einzige Colorit Ihres Styles, Herr Graf, 
tritt in dem Essay des Dilettanten mit einer Frische her-
vor, der gegenüber jeder Versuch der Anonymität pro nihilo 
ist." A mivel a szellemes szerző Arnim képmutatását a har-
madik levél végén jellemzi, az valóban megsemmisítő. Ar-
nim gonosz szándékkal megzavarni szeretné a porosz király 
békés hajlamait Róma iránt. Elmondja, mily békés hajlamo-
kat tapasztalt Róma Berlin részéről évek óta; és Róma mé-
gis . . . . hálátlan volt. ,All unser Werben um Boni, igy kiált 
fel, ivar verlorene Libes-Mühe/".... Minranov elmondja, 
mily szeretetre méltóan képviselte Arnim Berlint Rómában. 
„Hogy minden másról hallgassunk, úgymond, nem Arnim 
gróf volt-e az; ki a pápának a legnehezebb perczekben,a legön-
zetlenebb odaadással állt oldala mellett? Nem sietett-e, miu-
tán a piemonti hadvezért értesité, hogy a roham ideje meg-
érkezett, rögtön Pius oldala mellé, hogy a pápa idegeit az 
ágyuk dörgése alatt erősítse? És azután ismét rögtön, mi-
helyt a piemonti hadvezér előtt szerencsekivánatait kife-
jezte, nem sietett-e vissza Rómába, hogy a pápa fogoly-had-
seregét részvéttel elvonulni lássa." Ilyen volt Arnim Liebes-
műliéje Ha az ember e röpiratot elolvasta, fel nem fog-
hatja, hogyan tarthatta Bismarck e törpe jellemet oly nagy-
szabású üldözésre méltónak. A komoly tanulságokban bő-
velkedő röpirat méltó az elolvasásra. Bismarck politikájá-
nak jellemzését talán még senki sem találta el ugy, mint e 
füzet szerzője. 

V E G Y E S E K . 
— Grévy köztársasági elnököt egy franczia lap követ-

kezőleg jellemezte : „Grévy megválasztatása fényesen iga-
zolja a kormányra jutásnak örökösödési rendszerét. Első 
dynastiánk koráig kell felmennünk, hogy államfőket talál-
junk, kiket a természet oly kevéssé rendelt magas hivatások 
betöltésére, mint a congressus akaratából tegnap szabadon 
megválasztott államfőt. Születés által soha ilyen ember ki-
rály nem lett. A forradalmárok nagy érve a monarchicus örö-
kösödés ellen ellenök fordult. Ha Grévy a trónon született 
volna, s ha örökösödés által jutott volna a legfőbb hata-
lomra, ő érvül szolgálhatna az örökösödési monarchia ellen." 
Már el is nevezték ők President fainéant-nak. Annál többet 
tesz majd Gambetta ! 

— Palestrina-jubilaeum. Az ujabb egyházi zene legna-
gyobb mestere, da Pelestrina 1594. febr. 2-án halt meg. Az 
,Augsb. Postzeitung'-ban e nap alkalmából lelkes szózat 
volt közölve, mely az 1894. febr. 2-ának a nagy zene-király-
hoz méltó megörökitését indítványozza. E czélból Haberl, 
regensburgi székesegyházi karnagy, Palestrina összes művei-
nek diszkiadását tervezi, mely válalat elősegitésére külön 
,Palestrina-egylet' alakult. 

*) Vertrauliche Briefe an Graf Harry von Arnim, Von Minranov. 
(Visszájáról olvasva von Arnim). 3. unveränderte Auflage. Frankfurt a. 
M. 1879. N. 8-ad rét 68.1. 

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

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
Folytatása a mellékleten. 
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À székeskáptalanok egyházi jelentősége 
azok eredete alapján. 

(Egyházjogi tanulmány.) 

A mai káptalani intézmény lényegében meg-
volt már az ősegyház szervezetében. A katliolika 
egyház kormányzatára szükséges lelki hatalom Pé-
ter és a többi apostol kezébe volt letéve. A szerve-
zet teljes kifejtésére előképül szolgált az ó-szövet-
ségi intézmény is, de még inkább előképezve lát-
ták azt az apostolok Jézus Krisztus üdvözitő müvé-
ben. Igaz ugyan, hogy a Megváltó egymaga volt a, 
valódi tanitó, az apostolok pedig valamennyien mint 
tanitványok hallgatták az örök élet szavait; de 
épen azért már itt található fel alapjában az „eccle-
sia docens-' és „discens" s ebből folyólag a kor-
mányzó és kormányzottak közötti különbség. Ezen 
alapszervezet az apostoloknak zsinórmértékül szol-
gált a hithirdetésben, mert mindegyik magát Jézust 
képviselte : „Sicut misit me Pater, et ego mitto vos." ') 

Az egyház szervezete első kifejezést nyert a 
jeruzsálemi hitközségben, melynek élén az aposto-
lok eloszlása után Jakab apostol állott. Az „Apos-
tolok Cselekedeteid-ben és sz. Pál leveleiben többször 
emlittetik a jeruzsal-emi egyház t.anácstestülete, 
melynek tagjai „seniores", „presbyteri", idősbeknek 
neveztetnek. Ezekhez tartozott azon hét férfiú is, kik 
kézfeltevés és imádság által lettek sz. hivatalukra 
felavatva.2) Ezen tanácstestületnek,presby teriumnak, 
beszélte el sz. Pál apostoli útját és a hitért kiál-
lóit szenvedéseit : „Sequenti autem die introibat 
Paulus nobiscum ad Jacobum, omnesque collecti 
sunt seniores. Quos quum salutasset, narrabat per 
singula, quae Deus fecisset in gentibus pfcr rnini-
sterium ipsius;"3) ennek liallgatá és követé taná-

!) loa. 20 ; 21. — ' ) Act . 6 ; 6. — *>) Act. 21 ; 18. sqq." 

csát.4) E presbyterium tehát a jeruzsálemi egyház 
állandó tanácsát képezte. 

Az apostolok mindenütt a jeruzsalemihez ha-
sonló egyházközségeket állitottak, és ezek vezeté-
sére és a szent titkok kiszolgáltatására lelki hata-
lommal felruházott presbytereket állitottak : „Et. 
cum constituissent illis per singulas ecclesias pres-
byteros, et orassent cum ieiunationibus, commenda-
verunt eos Domino, in quem crediderunt,"5) a pres-
byterekhez pedig diakonokot rendeltek.6) Ezen egy-
házak fölött azonban maguk az apostolok őrködtek 
egyenkint és összesen, mert mint isteni küldöttek 
működvén, nemcsak az egyes egyházak javát hor-
dák szivökön, hanem gondjaik kiterjedtek az össz-
egyházra. Ezért irja sz. Pál a rómaiaknak : „Salu-
tant vos omnes ecclesiae Christi",7) és említi föl a 
korinthusiaknak, hogy ő szenvedései között is min-
den egyházról gondoskodik : „ . . . . sollicitudo omni-
um ecclesiarum."8) Ezeket meglátogatták, levélben 
oktatták, és igy apostoli hivataluknak megfelelöleg 
folytonos összeköttetésben állottak azokkal. Későb-
ben, nagyobb kiterjedést vévén müködésök, a pres-
byteriuinok élére segédeik gyanánt kipróbált férfia-
kat helyeztek,®) és midőn e világból elköltözendők 
voltak, részint magok, részint segédeik minden 
presbyteriumban. egy főnököt ordináltak, ki ezentúl 
kizárólagosan „episcopus"-nak hivatott.10) Az apos-
tolok után tehát minden egyházközségben egy vo l ta 
fő, az „episcopus", a többi papság a presbyteriumot 
képezte, és, a többi közt, mint a püspöknek állandó 
tanácsa működött. Ekkor még nem a rideg jog, ha-
nem mindenekfölött a „Charitas" uralkodott, mit 
szépen fejez ki sz. Ignácz vértanú : „Hoc sit vestrum 

4) Act. 2 1 : 20. sqq. — 5) Act. 14 ; 22. — 6) Ph i l ipp 1, 
1. I . T im. 3, 8. sqq. — 7) Kom. 16 ; 16. — 8) I I . Cor. 11 ; 28. 
9) I . Tim. 1 ; 3. Ti t . 1 ; 5. Clem. Е р . I . Cor. c. 44. — i°) Cfr . 
Wa l t e r , Lehrb . d. Kirchr . ed. 14. pag. 21. 
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Studium in Dei concordia omnia agere, episcopo 
praesidente Dei loco, et presbyteris loco senatus 
apostoliéi, et diaconis, quibus commissum est mini-
sterium Jesu Christi."11) 

Az üldözés alatt is a presbyteriumot kiválóan 
a közös szeretet kapcsolta a püspökhöz, mely ha-
gyományos érzület minden egyes apostoli atya el-
költöztével csak erősbült. Ezen ragaszkodást sür-
gette sz. Ignácz is : „Omnes episcopum sequimini ut 
Christus Patrem, et presbyterorum collegium ut 
Apostolos. í í 1 2) Ezen egységes,összetartó szellem áldó-
lag hatott az egész hivő közönségre, és a megdicső-
ült vértanuk helyére uj küzdőket állitott. 

Ha a püspök egyházától távolt volt, vagy mar-
tyrhalált szenvedett, a presbyterium vitte az egy-
ház kormányát. Tanúbizonyságul szolgál sz. Ignácz 
intelme egyháza presbytereihez : „Presbyteri, pa-
scite eum, qui in vobis est gregem, usquequo osten-
dat Deus eum, qui vobis principabitur."13) Sz. Cy-
prián is ekként irt presbyteriumához : ,,Officium 
meuin vestra diligentia praestet, et faciat omnia, 
quae fieri oportet circa eos.a „Hortor et mando, ut 
vos vice mea fungamini circa ea gerenda, quae ad-
ministratio religiosa deposcit."14) A nagj'obb fon-
tosságú ügyeket azonban a következő püspöknek 
tárták fenn.15) (Folyt, köv.) 

A lelkipásztorság köréből. 
(Vége.) 

(**) Varga M. nevelésügyi és Bereczky M. ipar-
gazdászati művét azért hoztam említésbe e becses 
lapok hasábjain, mivel azoknak folytatása is követ-
kezik. V. M. zámolyi buzgó plébánostól rövid napok, 
múlva egy terjedelmes népnevelési mü fog megje-
lenni, mely utat csinált magának a szakértő kö-
rökbe. Ha napjainkban, midőn az állami nevelés 
annyi felsülésnek termő fája, kath. egyházi férfiú 
munkája nyer kiváló befolyást a nekünk épen nem 
kedvező, sőt minden alkalommal ellenséges indulatu 
kormányközegeknél ; ezen nem várt körülménynek 
egyelőre is csak örvendeni tudunk. Ugyanis mi 
haszna buzognak föl számunkra is az evangeliumi 
gyógyforrás habjai, ha azok közöl, kik a tópartjait 
uralják, nem akar egyetlen segédkar sem felénk 
nyúlni, hogy czélhoz segítsen. Nálunk katholikusok-
nál abból származik legtöbb baj, mert a türelmet és 
hátraszoritást mindig magunkra magyarázzuk. Az-

u ) Ad Magn. — " ) Ad Smyrn. — 13) Ad Antioch. — 
" ) Ep. 6. et 10. — 15) Thomaas. Yet. et nov. Eccl. Discipl. 
P . I. L . I I I . с. VI I . п. 13. sqq. 
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tán kényelmesen nyújtózkodunk beteg tagjainkkal a 
grabatumon, hol majd csak megszán bennünket a ha-
lál; mig mások, kik minden csekély tüneményből 
képesek tökét kovácsolni, szabadon úszkálnak a tó-
ban. Ott kell e szerint csoportosítani nekünk is a 
testületi erőt, hol a gátak már nagyban megron-
gálva, a védpartok saját cseppeik által kimosva, le-
omlással, közveszélylyel fenyegetik a társadalmat. 

Vagy talán jó lesz világosabban jelezni a fe-
jünk fölé tornyosulandó áramlatot? . . . Tehát legyen 
meg A családok elpártoltak az egyháztól. A gyer-
mekek nevelését már a leggyengébb korban oly 
alapra fektetik, oly átkos, kemény rácsozattal ve-
szi körül e ferde falapot, hogy ahhoz többé az egy-
ház semmi uton nem férhet. A vallást, mely alatt 
religiót kell érteni, pusztán egyéni nézetnek tart-
ják. A nevelés nem áll másból, mint állati képzés 
(dressirozásból) az úgynevezett müveit, vagy uri 
osztályokban ; még a környezetre sincsen kellő te-
kintet, holott az egész ház nagyra van az ö ellenáll-
hatlan befolyása s fölényével. — A népcsaládok kö-
réből is maholnap végkép kivesz a házi nevelésnek 
életadó példája. Nem törődik itt többé senki az 
isteni eredetű vallás gyöngéd érdekeivel. Az isten-
káromló tényleges pogányság foglalta el népünk 
tűzhelyeinél az ősök vallásosságát. A gyermekek i ly 
bűzhödt légkörben növekednek föl, mig ők is sza-
badon káromkodnak, anélkül, hogy őket u környe-
zet, a hatóság, vagy legalám^ a dajkálkodó édes-
anya utasítaná rendre a házi nevelés, a szülői fe-
gyelem érdekében. Meghagyom magamat köveztetni, 
ha nem tudnám bebizonyítani, hogy magok a taní-
tók gyermekei sem szenvednek kivételt az általános 
romlottság vádja alól. 

Iparos családaink már Istent sem akarnak is 
merni. Nem ritkák közöttük az alattomos erőszak, 
tolvajság, öngyilkosság s halálos gyűlölet minden 
iránt, a mi szent s tiszteletreméltó. A szülői tekin-
tély gúny tárgya. A gyermeki hála, kegyelet, enge-
delmesség, becsületérzés, szelídség, már az inasi évek 
alatt, egymásután elpárolognak. Elkorcsosodva éj-
szakának idején törnek a szülői házra, úgynevezett 
vándorlásukból, mely azonban nem egyéb egy pár 
hónapi kóborlásnál. Visszatérvén elviszik, a mit ke-
zök elér, hogy legyen miből tovább garázdálkodni 
gonosz helyeken. Nincs ilyenekre semmi felügyelet. 
Megtámadják saját testvéreiket; ha más mód nincs 
a megkezdett pálya folytatására, még templomot is 
készek kirabolni s utonállókká lenni. Ennyire sü-
lyedt Magyarországban, az ősi erények hazájában, a 
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házi a lapneve lés . — H á t magasabb s t y l l e l d icsekvő 
köz intézete inkke l h o g y á l l u n k ? N e m régen történt , 
h o g y e g y i k g o n d o s a n nevel t tanárje lö l t unokaöcsém 
ezt irta a fővárosbó l : „ Intéze tünk annyira közös , 
h o g y többé ki nem tar thatván a s z e m é l y e s g a z s á g o -
kat , me lyek a növendékek közt el vannak terjedve, 
k é n y t e l e n vagyok e latrok bar langjábó l a magán-
tani táshoz m e n e k ü l n i . a Ks m é g . e s z é b e j u t h a t vala-
kinek szépiteni neve lé s i köz ü g y e i m c W r ^ e l y e k vég -
enyészettel f enyeget ik a haza további v i r á g z á s á t ? 

De m i n d e n ü n n e n rosz szél fuj. I f j u s á g u n k 
nyakra főre be lemárt ja m a g á t a po l i t ikába s megfé l -
említ i a k ö z v é l e m é n y t . I ly á l v i t é z s é g e lragad a szli-
ne tné lkü l i t thon szünete lő urf iakról a ^öznép fiaira 
is. Ki parancsolna az i l y v á s o t t ficzkókn'ak? A tiszt-
v i se lők csak szarvat adnak nekik ; mert ők nem fél-
nek senkitől , l e g k e v é s b b é j>edig az Is tentől . Való-
ban, borzasztó v o l t az ös sze lődözöt t porosz fejede 
l em nyi la tkozata , m i d ő n a taní tóknak m o n d á , h o g y 
„kezdjük újra, ura im Iй, kezdjük a házi neve lés tő l . Az 
u t v é g é n eszmél jünk-e ; csak akkor forgassuk-e ide 
s t o v a kétségbeesésse l a hajó k o r m á n y r u d j á t , mikor 
m á r az árboczok töredeznek s t i ï znye lvek nya ldos -

sák az egész a l k o t m á n y t ? Kz vo lna a m a bölcseség , 

m e l y r e a közé le tben mi l l i ók á l ta l a n n y i s z o r törté-

nik h i v a t k o z á s ? Terjeszszük ügyszere te t t e l a 

j ó könyveket . Százezernyi p é l d á n y b a n bocsássunk 

közre apróbb, o lcsó és i n g y e n iratokat. Kz az én 

h a r m i n c z é v e s hazafiúi b u z g ó ohajtásom. Taní t suk 

m e g a népe t becsülni saját java i t , k i m é l n i a fákat 

é s növényeke t , melyek g y ü m ö l c s ö t ígérnek ; nevelni 

a gyermekeket , k iktő l f ü g g a j ö v ő társada lom sorsa. 
Ks az igazság keze ne maradjon té t len soha, mikor 
Isten parancsa szerint büntetn i kel l a g o n o s z s á g o t . 

Az általános és független morál. 
H a r m a d i k l e v é l . 

Uraim ! 
Nem szólhatunk önöknek általános moráljáról, anél-

kül, hogy ne érintsük egyúttal önöknek független morálját is, 
kimutatva, hogy oly morál,ч mely minden vallástól függet-
len akar maradni, valóságos képtelenség. De lássuk köze-
lebbről e morálnak önök előtt kedvencz formulázását. 

Azt mondják önök : A morál független a dogmától, 
vagyis minden istenileg kinyilatkoztatott igazságtól. 

Ez a divatos eszme nemcsak a nagy Oriens templomá-
ban kapós ; tetszeleg az némely egyetemek káthedráin, né-
mely parlamentek padjain is, és a nagy és kis sajtó nem egy s 
nem száz közlönyében. 

Látn i fogjuk, hogy a morál, bár különbözik a dogmá-
tól, mégis attól elválaszthatlan : 1) mert az igazán általános 
morál, vagyis az, mely az embernek minden kötelmeiről 
szól, az emberi természet tényleges állapotában, létokát (in-

dokát s mintegy életét) a dogmában b i r j a ; 2) mert a morál 
megtartásának módozatait teljesen csak a dogma világit ja 
meg; 3) mert a morál törvényének kielégitő sanctiója a dog-
mában rejlik. 

E hármas bizonyítást már más helyütt megtettük, ha-
nem most egyenesen önökhöz akar juk azt intézni. 

I . 
A morál különbözik a dogmától, de nem választható el 

töle, mert a morál alapja a dogmában van. 
Lássuk : 
Mi a morál? 
A kötelmek tudománya. — Az erkölcsi törvény azon ut, 

melyen az embernek haladni kell, hogy czélját, vagyis leg-
főbb tökélyét elérje. 

És hogyan osztatnak fel a kötelmek? 
Három nagy osztályra, melyek magukba foglalják Is-

ten, felebarátunk és magunk iránti kötelmeinket. 
Tudom, hogy az istentagadók szemében a morál csak az 

egymásközti kötelmeket foglalja magába ; de én ellenök fenn-
tartom a kötelmek hármas osztályzatát, inert lehetetlen 
szemet húnyni az igazság előtt egyedül azoknak kedveért 
kik azt tagadják. Látni fogjuk azt is, hogy a morál paran-
csai, a két utóbbi osztályban épen ugy mint az elsőben, az 
emberinem jelenlegi állapotában, a dogmára vagyis kinyi-
latkoztatott igazságra szorulnak. 

Az összes morál a következő evangeliumi szavakba 
foglalható egybe : Szeressed a te Uradat Istenedet teljes szi-
vedből, teljes lelkedből és minden erődből, ez az első es legfőbb 
parancsolatba második hasonló ehhez: Szeressed felebaráto-
dat mint tenenmagadat. E két parancsolattól függ az egész 
törvény és a próféták. 

Ugy van, a szeretet a törvény megtartásának telje. 
Plenitudo legis dilectio. És vájjon miért ? Azért, mert a ki Is-
tent szereti, az megtartja az ő parancsolatait és magát az О 
akaratához t a r t j a ; azért, mert aki felebarátját ugy szereti 
mint magát, óvakodik neki ártani s vele minden jót tesz, a 
mire csak képes. 

Nem látják-e önök, mindazok után, a mit eddig mond-
tunk, hogy ezen morál a keresztény morál s hogy az isteni 
törvény, fájának e hármas szétágazásával együtt, teljesen 
csakis a hit talajában tenyész? 

Kétségtelen, hogy Istent szeretni kell; de hogy Istent 
szerethessük, ismernünk kell őt, és hogy helyesen szerethes-
sük, helyesen kell őt ismerni. 

Azt mondják önök, hogy erre elégséges az ész, a dogma 
vagyis kinyilatkoztatott igazság nélkül. 

Feleletem : Az emberi ész képes Istent, létokunkat és 
végczélunkat megismerni és pedig biztosan ; hanem tényleg 
az emberi ész soha sem ismerte meg Ót jól, az isteni kinyi-
latkoztatás nélkül. 

A pogány bölcsek közöl kicsoda ismerte a teremtő 
Istent ? 

Egyetlenegyet sem fognak önök találni. A legjeleseb-
bek ugy fogták fel Istent, mintha az örök anyaggal együt t 
létezett volna. Nem ismerték tehát Istennek sem mindenha-
tóságát, sem teljes függetlenségét, sem végtelen tökélyét 
oly dolgokat, melyeket az ész bár bebizonyíthat, de azért tisz-
tán és teljesen meg nem ismerhet a hit világa nélkül 
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Aquinói sz. Tamás tehát méltán mondhatta az emberi 
észről, hogy az az isteni dolgokban igen gyarló, mint ezt a 
bölcsészek tévelyei bizonyítják ; és hogy Istent jól ismerjük, ha-
tározottan, tisztán és minden kételyt kizáró bizonyossággal s 
mindazt a mink ő nekünk s mindazt, a mivel mi tartozunk 
neki, tőle kell megtanulnunk. 

Világos, hogy Istenhez való viszonyunk és kötelmeink 
attól függnek, milyen viszonyt akar ő hogy köztünk létez-
zék. Már most milyen ez a viszony ? Nem világos-e, hogy e 
kérdésre a felelet változik a szerint, a mint pantheista, vagy 
deista, vagy keresztény adja a feleletet? 

Ha önök morált akarnak dogmák nélkül, önöknek azt 
függetlennek kell nyilvánítani a teremtés dogmájától, hogy 
igy moráljuk általános legyen, az önök értelmezése szerint, 
vagyis, hogy a pantheisták is elfogadhassák. Hanem meg-; 
gondolták-e önök, hogy mily kötelmeket fognak önök azokra 
rakni Isten iránt, kik magokat az istenség legtekintélyesebb 
részecskéi egyikének tar t ják, s kik magokat imádják, mint 
a nagy mindenség legnemesebb tagjait ? 

H a önök morált akarnak dogmák nélkül, kénytelenek, 
a mint ezt el is ismerik, moráljokat függetlennek nyilváni-
tnni a megváltás dogmájától, hogy igy az általános legyen 
az önök értelmezése szerint, vagyis elfogadható a deisták ré-
széről. De meggondolták-e önök, azt a legyőzhetlen nehézsé-
get, melylyel jár az Isten iránti szeretet nagy törvényének 
azokra való kiterjesztése, kik Isten irántunk való szereteté-
nek e nagy nyilatkozatát, a kereszt szeretetét, nem akarják, 
nem hiszik ? Vedig igy szerette Isten e világot. 

Szeretni kell az Istent ! Ezt könnyű kimondani ; de ha 
valaki oly szerencsétlen, hogy hitét elvesztette, azt fogja 
önöknek mondani : miért kell Istent szeretni ? Elégséges-e 
erre az, hogy ő nagy, hatalmas, rettenetes? Nem. Szeretet 
az, a mi szeretetre indít. Ha önök azt akarják, hogy az em-
berek szeressék Istent, meg kell mutatniok, hogy ő is szereti 
őket. Szegény vagyok, igy szól az emberiség, gyenge, beteg, 
elfeledett, elhagyott, megvetett vagyok ; a ki szeretett e vilá-
gon, azt elragadta a halál, vagy . . . . hátat fordított nekem. 
Szememet az égre ós földre vetem, de minden néma, szótlan 
irányomban. Hol van tehát Isten, hol van az ő szeretete, hogy 
te azt mered nekem mondani, hogy szeressem őt? Ubi est 
Deus tuus ? — Bizonyára az ily beszéd igazságtalan, sőt is-
tenkáromló volna; igen, de hogyan bizonyítanák be önök ne-
kem igazságtalan és istentelen voltát e beszédnek, a nélkül, 
hogy a hit világához nem fordulnának?*) Ez azért van igy, 
mert a deismus istene csupán csak építője a mindenségnek, 
de nem az igazi Isten, az élő Isten, ki magát teljesen kinyi-
latkoztatta tanítása által, mint a világ és ember teremtő-
jét és atyját . A kinyilatkoztatás Istene a teremtés és meg-
váltás Istene. (Folyt köv.) 

Bossuet egyházi szónoklatának jellemvonásai. 
(Folytatás.) 

I I I . Az egyházi szónoklatnak hivatása, Bossuet szerint, 
előadni leplezetlenül az igazságot, mely erösebh minden emberi 
igyekezetnél és fáradozásnál. Bossuet ezt maga mondja egyik 
beszédében. Korának egyházi szónokai előtt felakará tüntetni, 

*) A bíboros főpap e szarait nem szabad tradit ionalismusra ma-
gyarázni. Szerk. 

mily nagy hatalmat gyakorolnak. „Mi fölött?" Feleié: „A 
elkiismeret fölött . . . Hogyan ? Az igazság hirdetése által. 

Egyik a másiknak következménye. Mert habár csiklandja is 
a fület a nyelvezet szép hangzása ; habár tetszik is aképzelőte-
hetségnek a gondolatok finomsága ; habár meg is lehet nyerni 
a szellemet a bizonyitás ragyogó ékesszólása által : — a lel-
kiismeret igazságot láván. S minthogy a szónokoknak a lel-
kiismerethez kell szólniok, törekedjenek ne a szellemdusság-
nak elbűvölő csilláma, ne a szórakoztató pipere, ne az ér-
zéket csiklandó hatás után, •— hanem igenis, ha nagy czélt 
akarnak elérni, ha megindítani akarják a kősziveket, keres-
senek villámokat, melyek sújtanak, mennydörgést, mely 
megrázkódtat, vihart, mely széttépi a sziveket. És honnan 
vegyék e hatalmat, ha nem hagyják kivillanni magát az 
igazságot s nem szólaltatják meg magát Jézus Krisztust ? 
Isten kormányozza a viharokat s szólaltatja meg a menny-
dörgést a felhőkben ; Ö küld villámokat s támaszt háborút a 
szivben és az igazságának sugaraival áttöri a legkeményebb 
szivet ; s ha a szónok elég vakmerő lenne saját ékesszólásá-
tól várni a sikert, joggal szólhatna Isten hozzá, mint egy-
kor Jóbhoz : Yan-e oly karod, mint az Istennek, és dörgesz-e 
hasonló szóval mint О ? Végy magadra ékességet és emel-
kedjél föl magasan, légy dicsőséges és öltözzél szép ruhába ; 
hányd szét a kevélyeket haragodban, és csupán tekinteted 
által minden nagyravágyót alázz is meg: tehetsz-e ugy mint 
Isten ? (Jób, 40, 4—6.) Es te gyönge hangoddal akarnád utá-
nozni az élő Isten igazságainak hatalmas szavát? . . . . Oh ne 
cselekedjünk ugy mintha gyenge ékesszólásunk Isten ha-
talmával kiállná a versenyt!"1) 

Boulogne püspök következőkkel kiséri e helyet : „Mily 
irály, mily méltóság, mily emelkedettség, mily gondolatok ! 
Nem találjuk-e fel bennök épen amaz átható villámot, ama 
megrázkódtató dörgést, ama szivrenditő csapásokat? Hozott-e 
valaha valaki keményebb Ítéletet ama hivatlan apostolok fö-
lött, kik ellen felszólalunk, s kik a helyett, hogy a világosságot 
világítani s Jézust magát hagyták volna szólani, csak saját 
énjöket fitogtatták, és csak saját gondolataik csillámló s mu-
lattató fénye, vagy csak a fület csiklándozó élénk előadás 
után kapkodtak? És ha Bossuet annyira félt attól, ha az 
egyházi szónokok akadémikus előadásokban keresték dicső-
ségüket, akkor midőn még az akadémia sem tanítása, sem 
elvei, sem példája által veszélyes nem volt : mit mondana 
most, ha látná, hogy napjainkban az egyházi szónokok aka-
démikusokká, az akadémikusok pedig moralistákká, hite-
lemzőkké (illetőleg most már hitostromlókká) lettek ; ha látná, 
hogy amazok, a helyett, hogy egészen e velőkig hatolnának 
és az isteni igazságok teljes súlyával igyekeznének lenyomni 
az igazsággal szemben magasan kiemelkedett tévely büszke 
fejét, inkább egész erejöket megfeszítik; hogy utánozzák a 
,humanitás' szóvirágos szónokainak philantrophikus homi-
liáit és érzelgős phrásisait." (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest ,febr . ' l l . ,Prédikáczió-e vagy mise'? — Pro-

testáns lapok, nevezetesen pedig a fővá^psi, hosszabb idő óta, 
számos vezérczikkben azon kérdéssel foglalkozik, vájjon a 

') Idézeteinkben a párizsi Migiie-féle biadást hasznSJjuk. I. köt. 658. 
s) Abhandlung über den Verfall der Beredsamkeit, ЭТО. 1. 
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predikácziók tartása a protestáns cultusban oly mérvben, 
mint eddig fenntartandó, vagy módositandó-e, oly formán, 
hogy azok száma leszállítandó lenne. Pro et contra már ez 
ideig sok ténta folyt el e kérdés felvilágosítása, megbeszélése 
«s eldöntése érdekében, a kérdés azonban ma is eldöntetlen, 
már csak azon indokból is, mert mint az világos, ily eldön-
téshez a h irlâpi polémián kivíil eo*y fensőbb forum, t. i. zsi-
jiati hozzászólás is főleg szükséges. 

A felvilágosító czikkek ily körölmény közt természe-
tesen még most is egymást érik és bizonyára nem egyhamar 
fejeztetnek be. így történt, hogy a P. E. és I . L. ez évi 21-ik 
száma is hozott az ügyben egy czikket, melylyel mint önma-
gában véve hozzánk nem tartozóval nem foglalkoznánk, ha 
abban oly nyilatkozatokkal nem találkoznánk, melyek ben-
nünket is érdekelnek. Nem érdekel az bennünket ugyanis, 
tartanak-e a protestáns atyafiak predikácziót, vagy sem, és 
ha igen, sokat-e, vagy keveset ; hanem az már igenis érdekel, 
midőn a kérdés igy van feltéve : ,Prédikáczió-e, vagy mise' 
és a válasz több mással egyetemben az, hogy bizony pre-
dikáczió és nem mise. 

Hogy mi nézetünket e kérdésben kezdetben azonnnl 
kimondjuk, mi ugy tar t juk, hogy sem mise, sem predikáczió 
egyedül, hanem mise és predikáczió együtt. Bátrak vagyunk 
pedig állításunkat indokolni azonfelül, hogy a mise, illetőleg 
az oltári áldozatban jelenlevő Jézus Krisztus a katli. cultus 
központját képezi, igenis indokoljuk állításunkat, a czikkező 
által idézett Hasénak szavaival, ki a prot. cultus és a kath. 
cultus közt párhuzamot von. Mivel — úgymond Hase — 
az ember nem csupa szellem és az egyéni erőtlenség is a ke-
reszténység szellemi magaslatára felemelkedni gyakran kép-
telen, a protestáns cultushoz az üresség és szárazság veszélye 
közel áll. Szerintünk ez meg is van benne, meg van pe-
dig azért, mivel a protestáns cultus az embert nem veszi 
mint teljes embert, hanem annak csak egy részét t. i. a lel-
ket, a másik, az anyagi részt, tökéletesen elhanyagolja és 
igy lehetetlen, hogy az embert kielégitse, holott a katkolikus 
cultus, mindent elkövet, hogy az embert egészen ugy a mint 
van, magával ragadja, hogy felemelkedni segitse a keresz-
ténység szellemi magaslatára. E különösen külső hatásról 
helyesen jegyzi meg Hase, hogy „amit egy népvallás a 
vallásos érzéki gyönyör és hitbiztosság kielégítésére meg-
tenni képes, azzal a kath. egyház kiváló módon rendelkezik." 

A katholikus cultus azonban itt nem állapodik meg, 
mert a mily nagy hiba az embert csak szellemi oldaláról te-
kinteni, épen oly nagy hiba volna őt csak érzéki, testi oldalá-
ról figyelembe venni, minélfogva a kath. cultus továbbmegy 
és az embert szellemi szempontból is figyelembe veszi és 
táplál ja őt az Isten igéjével is, vagyis összeköti mind a hét-
tőt. Nagy tévedésben látszik az utóbbi pontot illetőleg lenni 
a czikkező, midőn azt állítja, hogy „már egy jó idő óta a 
katholikusoknál érezni, hogy amaz argumentumokra, melyek-
kel a protestáns predikáczió a vallásszabadságot és a felvi-
lágosítást terjeszti és ápolja, sem csendes, sem énekes misé-
vel, hanem ismét és egyedül csak élő szóval, a sz. írás ma-
gyarázatával lehet felelni:" ami azon vádat fejezi ki, mintha 
az egyház a prédikálást, az Isten igéjének hirdetését, a sz. 
irás magyarázatát ez előtt elhanyagolta és csak egy jó ideje) 

hogy öntudatára ébredt volna annak, mit czikkező felemiit. 

Tisztelettel engedelmet kérünk, hogy ez állitást határo-
zottan visszautasítsuk. A kath. egyházban az Isteo/igéjé-
nek hirdetése nem szünetelt soha egy perczig sem az aposto-
lok idejétől kezdve egész mostanig. Ugyan kérdjük, a többi 
közt minő eszköz által terjedt a kereszténység, ha nem az Is-
ten igéjének hirdetése ál tal? A czikkező nem ismerné a sz. 
atyák műveit, azok számtalan homiliáját? Mit műveltek 
volna a sz. atyák, a püspökök, a papság, az egyház számtalan 
egyházi tudósa? Vájjon ezek semmi mást nem tettek, mint 
csak csendes, vagy énekes misét mondtak ? Vájjon ezek nem 
ismerték volna az apostol szavait: „praedica verbum Dei, 
iasta opportune, importune?" Valóban csodálatos felfedezés, 
de talán minthogy mi nem tudjuk hol kezdődik az az idő, mi-
dőn az egyház a prédikálás szükségét belátta, az i. t. czikkező 
lesz szives felvilágosítással szolgálni ; mert mi azt nem tud-
juk elhinni, hogy az egyház prédikálás szükségét csak a pro-
testantismus óta látta volna be, épen ugy mint nem tud-
juk elhinni, hogy a világ akkor kezdődött mikor a protes-
tantismus. 

De valamint az egyház nem a protestantismustól ta-
nulta Isten igéjének hirdetését, ugy bizonyára nem fog 
eljönni azon idő sem, midőn a protestantismus örvendhetne a 
katholikus cultus elenyészte felett, melyet annyira várnak, 
hogy már most felteszik gúnyosan a kérdést, hogy vájjon a 
protestánsok sirassák-e meg a cultus majdani elenyésztét? 
Hiszen aki csak ismeri azon jóindulatot, melylyel a protestan-
tismus a katholicismus iránt viseltetik, az jól fogja tudni azt 
is, hogy e köny, csak krokodil köny lehetne. Lehetne mond-
juk, mert annyi bizonyos, hogy a katholicismus támasz-
kodva az isteni Ígéretre, egész nyugalommal tekinthet a pro-
testantismus ily szeretetteljes óhajai, vágyai és reményeire ; 
biztos lehet benne, hogy a protestantismusnak nem lesz 
ideje, nem lesz alkalma ilyetén könyeinek hullatására. Da-
czára ugyanis minden prádikálgatásnak, minden sz. irás-
magyarázgatásnak, azon rationalisticus, hitetlen irány kö-
vetkeztében, mely a protestáns szószékeken uralkodik, a pro-
testáns templomok csak ugy kongnak az ürességtől, hiveik 
ma-holnap egészen oda is hagyják a protestáns templomokat, 
ugy hogy már-már alig van kinek prédikálni akkor, midőn 
a katholikus templomainkat a hívek, hála Istennek, ma is 
sűrűn látogatják. Ez is táplál ja bennünk a reményt, hogy a 
katholicismus épen ugy fogja meglátni a protestantismus el-
tűnését az élet színpadáról, mint már számtalan más eretnek-
ség eltűnését látta. Különben pedig csak maradjanak hát a 
predikálásnál ; mi megmaradunk a predikálájjs ésmisézésnél. Д 

Szombathely. Föpásztori szózat az uj év alkalmából.— 
„Főpásztori körleveleim sorát a feltűnt u j évben sem mél-
tóbban, sem vonzóbban nem nyithatom meg, mint ha azok 
elsejében Rómára irányzóm figyelmünket, mely minden 
többi egyháznak anyja, melyhez az ő előkelőbb felsőbbsége 
miatt valamennyi egyháznak csatlakoznia kell, mivel kebe-
lében székel Krisztus földi helytartója, szent Péter utódja, 
az anyaszentegyház látható feje, a kath. hitegység közép-
pontja a pápa. Kedvező alkalmat szolgáltat nekem erre azon 
örvendetes körülmény, hogy f. é. február 20-án lesz első 
szerencsés évfordulója ama valóban emlékezetes napnak, 
melyen X I I I Leo a Szentlélek által vezérelt választók cso-
dálatos egyetértésével sz. Péter apóst, székére felemeltetett. 
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U g y üdvözöltük akkor e világra szóló eseményt, mint 
az isteni gondviselés kegyelmi tényét, mely midőn egyhá-
zunk egéről eloszlatá a I X . Pius halála által ráborított 
gyászfellegeket, egyúttal bátorítólag emlékeztetett az isteni 
Ígéretekre : „ Köszálon építem az én anyaszentegyházamat és 
a pokol kapui nem vesznek rajta erűt," „nem hagylak titeket 
árván „veletek vagyok minden nap a világ végezetéig 

Mi lett volna természetesebb, mint hogy a lélekemelő 
hatás, melyet a gyors pápaválasztás világszerte előidézett, 
minket sem hagyott érintetlenül. Mi is egész szivvel részt 
vet tünk a kath. világ áradozó örömében, mi is hálát adtunk 
az Istennek. Mi is siettünk hódolatunkat letenni szentséges 
atyánk lábaihoz és kifejeztük előtte szeretetünket, színlelést 
nem ismei-ő szivünkből fakadt keresetlen szavakkal; egyút-
tal szentül megfogadtuk, hogy pápánkhoz, mint hitegysé-
günk rendületlen középpontjához atyáinktól öröklött tör-
hetlen hűséggel fogunk ragaszkodni mindenkor. 

Azóta, látva a bölcseséget, melylyel X I I I . Leo az 
anyaszentegyházat kormányozza, látva miként hajolnak meg 
tekintélye előtt még ellenfelei is, tapasztalva a hatást, me-
lyet legfőbb pásztori nyilatkozatai és körlevelei még azokra 
is tesznek, kik nem tartoznak az övéi közé, iránta való bá-
mulatunk és hódolatunk még inkább fokozódott, szeretetünk 
és ragaszkodásunk még erősebb, a kormányzásának sikerei 
iránt keblünkben fakadt remény még élénkebb lett és for-
róbb azon égbe szálló óhajunk ós imánk, hogy szentséges 
atyánk drága életét menüéi hosszabbra nyújtsa s vigasztaló 
áldásaival tetézze a Mindenható. 

Tudom és fölemelt fővel hirdetem, hogy püspöki me-
gyém n. t. papsága rendíthetlenül ragaszkodik a római apos-
toli sz. székhez és az arra törvényes választás által fölemelt 
pápához, és bizonynyal saját buzgalmából is belefoglalta 
volna imáiba X I I I . Leo pápát, nem csak azért, mert ez a 
Mise Canonban előirva, hanem azért is, mert önnön szivébe 
is beirva van ; mindazonáltal, hogy főpásztori intézkedésem 
által részemről is nyilt kifejezést adjak a hitegység közép-
pontjához való hű ragaszkodás mély érzetének, ezennel el-
rendelem, hogy miután az ily természetű isteni szolgálatot a 
hiveknek, kivált falukon nagyobb részvételével legczélsze-
rűbben vasárnapon lehet megtartani, f. é. február 23-kán 
Quinquagesima vasárnapon minden templomban, hálaadó 
isteni tisztelet tartassék és pedig olyképen, hogy elsőben is 
ezen körlevelem olvastassák fel a szószéken, azután a hit, 
remény és szeretet elmondatván, a szent atyáért 3 Miatyán-
kot és Üdvözletet imádkozzanak, ezután sz. Ambrus hála-
énekének elzengése után, következzék az ünnepélyes szent 
mise áldozat. 

Egyút ta l szeretettel kérem n. t. papságomat, ne mu-
lassza el ezen alkalommal figyelmeztetni hiveinket szentsé-
ges atyánk szorult anyagi helyzetére, mely miatt csakis a 
hivek adakozása által segíttetve képes az egyház kormány-
zására szükséges nagy költségeket valamennyire fedezni ; 
szólitsák fel tehát a híveket, hogy e czélra ők is, mint ezt a 
világ más részeiben lakó hitsorsosaink teszik, szintén nyúj t -
sanak némi segélyt, kiki annyit, a mennyit lehet, akkor, a 
mikor lehet. Já r janak ebben elől saját példájokkal, ez fogja 
leginkább hajlandóvá tenni a hivek akaratát is. „Ha pedig 
az akarat kész — mint az apostol mondja — (Kor. I I . 8 ,12.) 

a szerint kedves az, a mije van, nem a szerint, a mije nincs." 
Kényszerítésnek itt helye nem lehet, mint az apostol i 8 

mondja (u. o. 9. 7.), „kiki a mint eltökélette, (ugy adjon), 
nem kedvetlenséggel vagy kényszerítésből, mert Isten a jó 
kedvű adakozót szereti", de a szent atyának is csak a sze-
retetből, jó kedvvel nyújtot t segély szei'ez örömet. A begyü-
lendő összegeket, bármily csekélyek lesznek is azok, október 
hó végéig óhajtanám hivatalomhoz beküldetni, hogy rendel-
tésök helyére, a mennyire lehet, egyszerre tehessem át. 

Egyébiránt fedezzen mindnyájunkat a megkezdett u j 
évben is a Mindenható atyai oltalma. Ő adjon nekünk erőt 
szent hivatásunk lelkiismeretes betöltésére, ő segítsen min-
ket rá, hogy a vallásos buzgóság hathatós élesztéseés a köz-
mivelődés sikeres előmozdítása által mi is közremunkáljunk 
egy jobb korszak előállítására, melyben a nemzetnek teste a 
nép, az erkölcstelenség békóiból kiszabadulva, becsületes 
munkával gyarapítsa a közvagyonosodást, egyúttal a czél-
szerü oktatás és erkölcsös nevelés támogatása által segitse 
szaporítani a szellem kincseket, mely két eszköz által lehet 
egyedül édes nemzetünk oly nagy és életerős, milyennek azt 
mindnyájan forró hazafiúi kebellel óhajt juk. 

Az iskolák fáradhatlan gondozását, nevezetesen a ma-
gyar nyelvnek általam különben is már azelőtt kötelezőleg 
elrendelt tanítását ujolag és ujolag főpásztori szeretetem 
egész melegével ajánlom. 

A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen velünk. 
Kelt Szombathelyen, 1879 évi január hó 27-én arany-

szájú sz. János napján. Imre, s. k. püspök." 
Francziaország. Freppel angersi püspök főpásztori 

körlevele a socialis kérdésről, — melylyel a szent atya ency-
clicáját kihirdette, fölöttébb gazdag magas eszmékben és 
nagy tanulságokban. „A püspök első kötelessége, igy kezdi, 
híveivel közölni a legfőbb pásztor tanításait. E szigorú kö-
telezettségeket akkor válaltuk magunkra, midőn fölszentel-
tetésünk napján esküvel Ígértük : Mandata apostolica totis 
viribus observabo, et faciam ab aliis observari A püspö-
kökhöz mint a hit őreihez tartozik a néppel közölni a legfel-
sőbb tekintélyű (souveraine) tanítását, rányomva ekként arra 
a hitelesség kétségbevonhatlan jellegét.Magát, a kath.egyház-
nak, az ő hierarchiájának és alkotmányának eszméjét ron-
taná le, a ki kétségbe vonná az egyházmegyék fejének ezen 
lényeges jogát, mely egyszersmind az ő legszentebb köteles-
ségök," E bevezetés után előadja a nagytudományu és nagy 
ékesszólásu püspök a pápai encyclica alkalmát és tartalmát, 
röviden összefoglalva a socialismus, communismus és nihi-
lismus főbb tanait s rámutatva a czélra, melyre töreksze-
nek. Azután igy folytatja : A mint az egyház feje jól mondja, 
a társadalmi rend felforgatására törekvő tanok többé nem 
titokban, nem titkos gyűlésekben fejlődnek; nyiltan terjed-
nek azok, a kormányok és népek szeme lát tára. A felforga-
tás ugyanazon programmjat hallottuk kifejtetni 1864-ben 
Londonban, 1866-ban Genfben, 1867-ben Lausanneban, 
1868-ban Brüsselben, 1869-ben Bázelban, 1872-ben Hágá-
ban, 1877-ben Gentben.1) Vak az, ki a veszélyt nein látja, 

') R Meyer, Der Emancipationskampf des vierten Standes. Ber-
lin 1874. — Uscar Testűt, L' International et le Jacobinisme. — Eug. 
Jaeger, Gesch. des Socialismus. — M. Winterer, Lu Socialisme contem-
porain. Paris 1878. — Schäffle, Die Quintessenz des Socialismus. Go-
tha. 1878. 
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e veszélyt, mely a mai korszak legnagyobb veszélye. Ha a 
socialismus még nem veszélyes minden oszágra nézve, ve-
szélyes lesz holnap. íme ezért a pápa, ki tájékozottabb, mint 
némely államférfiak, tájékozottabb, mert magasabbról te-
kinti a dolgokat és messzebb lát, leleplezte a bajt, melyet 
némelyek palástolni szeretnének, rámutatva egyúttal az egye-
dül üdvös és hatásos segélyszerekre. 

„Tagadhatlan, t . testvérek, ez nem a legelső eset a vi-
lágtörténelemben, hogy ilyes utópiák keletkeztek. Mellőzve 
a pogány kort, ily ábrándokat láttunk keletkezni, legalább 
részben, némely eretnekségek körében, melyek ellen har-
czolni az egyház mindjárt keletkezésök kezdetén köte-
lességének tartotta. Hallva a valdiak és albigóiak tanát azt 
hiszi az ember, hogy a modern socialisták kifakadásait 
hallja az Isten által megállapított rend ellen. Még nagyobb 
a hasonlat a socialismus és némely, a protestantismus által 
szült secták közt. Münster communismusa, mindenféle kihá-
gásaival együtt, a X V I . század keretében mintegy véres 
előképe azon theoriának, mely, absolut egyenlőség ürügye 
alatt, a despotismust feljogosítja, hogy játékot űzzön az em-
berekkel és javaikkal. Hanem a családi és társadalmi rend 
alaptörvényei ellen intézett ezen támadások ledönthetlen gá-
tat találtak akkor még a népek vallásos hitében. Egyébiránt, 
korszakunk előtt, a communisticus tanok soha oly széles 
körben nem voltak elterjedve, soha oly világosan nem vol-
tak formulázva, mint a mai socialismusban ; azt is hozzá 
kell tennünk, sajnos, hogy soha a talajt számukra a vallás-
talanság, érzékiség s a forradalmi szellem szakadatlan áská-
lódása oly kedvezővé nem tette, mint épen napjainkban. 

Ha van kétségbevonhatlan tény, akkor t. testvérek az, 
hogy a socialismus haladása mindenütt egyenes és szoros kö-
vetkezménye a keresztény hit megfogyatkozásának, kétség-
bevonhatlan. A radicalis tévelyek az őszintén vallásos keb-
lek fölött semmi hatalommal sem birnak ; az üres, a vallásos-
ságtól megfosztott lelkeket azonban magával ragadja mint 
polyvát. Az is tény, hogy épen azon országokban pusztít-
nak leginkább a socialista theoriák, hol a vallástalanság 
pusztításai legnagyobbak. A socialista mozgalom vezérei 
magok bevallják, hogy a katholika hit tanaili diadalánalt leg-
nagyobb akadálya. Ezt egyikök határozottan kimondá, mi-
dőn kimagyarázni akarta a socialista kisérletek sikertelen-
ségét azon katholikus tartománymányban, mely lelke mé-
lyén keresztény maradt. „Ezek, úgymond, nem tudnak csak 
imádkozni és dolgozni."2) Magasztos dicséret, annak ajakán, 
ki átkot akart mondani s akarata ellenére mégis dicséretet 
mondott ! Ugy van, a socialismus karöltve halad az atheis-
mussal, és a mit az egyik kivív, az a másiknak is hasznára 
válik. S vájjon lehet-e ezen csodálkoznunk? . . . Vedd ki a 
tömeg szivéből az Istenben, az emberi társadalom legfőbb 
törvényhozójában való hitet, vedd ki kebeléből a jövő élet 
reményét, hol a jelen élet szenvedései és nélkülözései jogos 
kiegyenlítést nyerendnek, — s minden arra fogja bírni az 
embereket, hogy itt e földön igyekezzenek megszerezni a ja-
vak és élvezetek lehető legnagyobb tömegét." (Vége кот.) 

Bukarest. A kath. egyház Romániában, különösen Oláh-
országban és északi Bulgáriában. (Vége.) A románok, mint 
tudva vau, vegyülék-nép. Dákok, rómaiak, később szarmáta 

*) A lipcsei , Vorwärts' a westpháliai kath. munkásokról. 

és tatár s más elemek összekeveredve, ez a ,rumén fa j és 
nemzetiség'. A dáko-románok korán áttértek a keresztény-
ségre. Már 249 körül dáciai keresztény üldözésről tesz em-
lítést a történelem. Góthok, liunnolc már keresztényeket ta-
láltak itt. Belizár, Justinián vezére, dáko-román volt. A 
népvándorlások által megsemmisített hierarchiát Justinián 
állította vissza, Justiniana Prima érsekét rendelve a Dunán 
tuli és inneni Dacia, Moesia, Macedonia s Pannónia egy 
része fölé. Hol feküdt Justiniana Prima, szerző határozottan 
megmondani nem tudja. Mások után a mai Ochridának 
tartja, Albania és Macedonia határán, a hasonnevű tó part-
ján. Justinián császár ezen érsekséget a szláv-ajku kereszté-
nyek számára állította fel. Tény, hogy a dáko-románok ere-
detileg latin nyelvet használták a liturgiában. Az ochridai 
szláv metropolitaság befolyása folytán a dáko-románok las-
san egészen elfeledték a latin egyházzal való közösségöket s 
átvették az ó-szláv liturgiát, mely őket végre a szakadár-
ságban végleg megerősítette. A 15. században Oláh- és 
Moldvaországban a latin liturgiának utolsó maradványai is 
eltiltattak. „A szláv-befolyásnak köszönhető tehát, igy szól a 
röpirat szerzője, hogy a rómaiaktól származó románok nem-
csak nemzetiségökről, hanem a római egyházzal való közös-
ségökről is megfeledkeztek." Midőn 870-ben a keleti schisma 
az ochridai egyházat is magával ragadta, a románok jövő 
sorsa is meg lett pecsételve. Igaz, hogy egyesülési törek-
vések nem hiányzottak soha. Különösen a római pápák 
fáradhatlanok voltak e tekintetben. I I I -d ik Incze pápa 
János oláh és bolgár királyhoz irt levelében hivatkozott 
a románok római eredetére, nyelvére és szokásaira. A 
magyarországi katholika egyház szintén kiterjeszté figyel-
mét a vidékekre. 1220-ban az esztergomi érseknek sike-
rült a moldvai pogány kunokat rábirni, hogy magokat meg-
kereszteltessék. Ezen örvendetes esemény hatása alatt I X . 
Gergely pápa 1234-ben felszólította a magyar püspököket, 
vennék kezökbe a románok egyesítésének apostoli művét. 
„Általában elismert ténynek veszik, igy szól ismét a röpirat 
szerzője, hogy ezen s hasonló törekvéseknek köszönhetni, ha a 
román élemet a mai Romániában a szláv elem teljesen nem 
szivta magába s az teljesen ki nem veszettA pápák később 
is folytatták az egyesítési törekvést. 1372-ben, midőn Lacko3 

vagy Laco fejedelem a kath. egyházba visszatért, a kath. 
hit megerősítésére a milkói püspökséget alapitá s a minori-
tákat országába meghívta. Az 1439-i florenczi zsinaton a о <—> 
moldvai metropolita az ,unio' mellett nyilatkozott; de ott-
hon nem mehetett semmire, sőt letétetett. Daczára, hogy az 
oláh és moldva fejedelmek a schismához tapadtak mintegy, 
a római pápák iránt mégis különös tisztelettel s bizonyos 
szivélyességgel viseltettek.—A román (schismatikus) egyház 
jelenleg következőleg van szervezve. Két érsekségre van 
felosztva, az oláhországira és a moldvaira. Az oláhországi 
metropolita székel Bukarestben, suffraganeusai Buzeu, Rim-
nik és Argisban. A moldvai metropolita székel Jászváros-
ban (Jassy), suffraganeusai Roman, Husch és Ismailban. A 
bukaresti metropolita bizonyos primatialis jogokat igényel 
magának. A schismaticus papság nem áll a műveltség azon 
fokán, melyet a kereszténység magasztos álláspontja kiván. 

Moldváról szerző kevesebbet tud. Már előbb emiitette 
a kunok megtérését 1220-ban. A mit ezután felhoz, mind 
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csak töredék, összefüggés nélkül, mi az egyháztörténelem 
barátjában szükségkép azon gondolatot kelti fel, vajha talál-
koznék valaki, ki Moldva kath. egyháztörténelmét megirná. 
Ez igen szorosan összefügg hazánk egyházi és polgári tör-
ténelmével. 

A kath. egyház állása az egyesült Moldva-Oláhország-
ban, vagyis Romániában jelenleg következő : A katholiku-
sok összes száma 150,000, protestánsok csak 16,000 vannak. 
A fentebbi szám 5/з-а Moldvára, 1/3-л Oláhországra esik. A 
moldvai katholikusok, kik többnyire benszülöttek és magyar 
ajkúak, a jászvásári apostoli helynök (eppus in part, inf.) 
alatt vannak. A missiót itt olasz ferenczrendiek viszik. Az 
oláhországi katholikusok, — többnyire bevándorlottak, jó 
fele részben magyar ajkúak, — mint már láttuk a Bukarest-
ben székelő bolgár nikápolyi püspök főpásztori gondjaira 
vannak bizva. 1864. óta, midőn a kapisztránusok teljesen ki-
vonultak, majdnem csak passionisták végzik a hitküldérséget. 
Jelenleg magában Bukarestben van 20,000 katholikus, kiknek 
nincs csak egy plebánia-templomuk, melyben minden vasár-
és ünnepnap német- és magyar-énekes mise és predikáczió 
van. Paoli püspök épen most épit székesegyházat. De a ke-
leti háború fennakasztotta a munkát. A kath. iskolaügy 
mgr Paoli lankadatlan buzgalma folytán nagy virágzás-
nak indult. A passionisták ciopleai novitiatusán kivül van 
magában a püspöki residentiában kis seminarium 15 nö-
vendékkel. A szintén Paoli püspök által kezdeményezett re-
ál-gymnasium jelenleg még csak 3 osztálylyal bir. Ellenben 
magában Bukarestben két virágzó elemi iskola van, 10 taní-
tóval, 504 tanonczczal, kik közt legtöbb a német és ma-
gyar ajkú, kik csaknem annyian vannak mint a németek. A 
bukaresti angol-kiszasszonyok intézetében van a) Internátus 
14 tanitónővel, 204 növendékkel. Benne mindent tanulnak, 
csak magyart nem, ami, sajnos, arra mutat, hogy a magyar 
elem ott megelégszik a szolgai helyzettel s nem emelkedik a 
társadalom élére, b) Van benne árvaház 25 lánykával ; c) 
két leányiskola 10 tanitónővel és 450 tanonczczal. I t t már 
tanitanak magyarul is. Egyébiránt kiemeli szerző, hogy 
minden plébániában van 1 sőt néha 2 iskola. 

IRODALOM. 
-f- Temetököny V, Funebrale. Halottas egyházi szertar-

tások imákicai és énekekkel, a hazai Rituálék s egyéb egyhá-
zilag jóváhagyott kútfők nyomán, tekintettel a halálozások 
különféle nemeire 2, 3 és 4 férfiszólamra kidolgozva s kellő 
utasítással ellátva kiadták Zsasskovszky Ferencz és Endre, 
egri székes-főegyházi karnagyok és képezdei zenetanárok. 
Az egri érseki hatóság jóváhagyásával. Eger. Az érsek-
lyceumi könyvnyomdában. 1879. 8-ad rét 439. 1. Ara 2 
ft . 50 kr. 

Mit nyer e műben egyházunk és irodalmunk, legjob-
ban kifejtik magok a nagyérdemű szerzők a mű élén álló 
előszóban. Azért álljon itt az teljes szövegében. 

Midőn „Cantica Sacra" művünk végén Eunebrale 
czim alatt néhány (50) halotti éneket mellékeltünk, azon re-
ménynek adtunk kifejezést, hogy ha majd a halotti énekek 
szövegeinek bőségében leszünk, gondoskodni fogunk egy 
egészen önálló műnek kiállításáról. Azóta 19 év telt el, mely 
idő alatt mi — egyéb zene-irodalmi teendőink mellett — 
nemcsak országszerte használatban levő régibb s ujabb ha-
lotti énekek gyűjtésével foglalkoztunk, hanem, hogy mű-
vünk mennél teljesebb s mind a nyelvezet igényeinek, mind a 
szent költészet jelen színvonalának megfelelő legyen, kéré-
seinkkel felkerestük nagyrészt egyházi hivatott költőinket 
különböző alkalmakra szóló halottiének-szövegek teremté-
sére ; így szerencsések valánk Kulcsár J., Kulifi'ay E., Mér-
helyi L., néh. Mindszenty G., Pájer A., Dr. Pá rvy S., Pe-

theő J., Répássy J., Sebők L., és Szülik J . urak szives köz-
reműködését megnyerni. Fogadják mindannyian a szent ügy 
nevében hálás köszönetünket ! Nagy becsű szövegeik kincsét 
képezik jelen gyűjteményünknek. 

Hasonlóan Sánta István kolozsvári éneklész ur, szives 
volt jelen munkáink számára tizenkét Erdélyben divó h a -
lotti éneket küldeni, melyeknek habár szövegeik részben 
Szentmihályi egyházi énekes könyvében is feltalálhatók, nem 
vonakodtunk itt helyet adni, hogy könyvünk a Királyhágón 
tul is használatba jusson. A hozzánk sok oldalról beküldött 
halotti énekekből csak azok vétettek fel a gyűj teménybe, 
melyek ugy szöveg mint zene tekintetéből legtöbb értékkel 
birtak, legkevesebb javítását igényeltek. Átalán véve a be-
fogadott régibb temető-szövegek netán darabos nyelvezete 
óvatos simításnak, itt-ott czikornyás dallamaik pedig egy-
háziasb egyszerűsítésnek lettek alávetve. — Hogy pedig a 
temetési szertartás hosszura ne nyúljon, egyes ének 5, 6, 7. 
versnél többet nem tar ta lmaz; az ének czélja ugyanis enyhí-
teni a fájdalmat ; a huzamos sok versből álló éneklés vagy 
növeli azt, vagy maga is untatóvá válik. 

Jelen gyűjtemény a latin Zsoltárok és Libera-énekda-
rabokon kivül 276 versezetet tartalmaz. Könnyebb használ-
hatóság czéljából mindenik le van hangjegyezve, s a szöveg 
biztosabb énekelhetés végett a dallam alá beosztva. Az éne-
kek 2, 3, és 4 férfi szólamra vannak letéve, s keresetlen har-
móniában tartva, mi által módjában fog állni az éneklésznek 
körülményei szerint, a mint többed, vagy kevesebbed magá-
val van, szemelhetni ki énekdarabot ; de szolgáljon ez egy-
szersmind ösztönül arra : hogy részint szomszéd kollegáival, 
részint közvetlen környezetében magának egy temető-ének-
kar t képezzen : ezzel a temetéseket is ünnepélyesbekké te-
heti, s e tekintetben való fáradozása anyagilag is hálásabbá 
válhatik a vége-hosszanélküli untató búcsúztatóknál. — Ma-
gasabb irmodorban tartott férfinégyesek is feltalálhatók mű-
vünkben, melyeknek a városokban, hol többnyire dalárdák 
is léteznek, nagy hasznát vehetni. A könv végéhez pedig 
három éneket csatolunk férfikarban, fuvóhangszer-kiséret-
tel, hogy a hol ilyenek élőadására alkalom nyilik, az szintén 
kéznél legyen. Azonban ott hol akár 3, akár 4 szólamu kar-
ban kell énekelni, az ének kész, mint az egésznek vezetője, 
gondot forditson a tökéletes betanulásra ; mert a karban 
való ének csak ugy szép, ha jól begyakorolva, szabotosan 
adatik elő. — A tempót illetőleg az énekek egyházias jelle-
güknél fogva lassan, és áhítattal adandók elő. 

Miután a koporsótétel szertartásához kevés éneklész-
letet találtunk, igyekeztünk ezt is utasitással s elegendő 
számú énekdarabbal ellátni. 

Az utasitások s a rovat-magyarázatok szövegezése test-
vérünktől nt. Zsasskovszky József apátfalvi esperes-plebá-
nostól valók. 

Ekként munkánkat nyilvánosságra bocsátván, azon hi t -
ben élünk, hogy általa nemcsak némi hiányt pótlunk, h a -
nem a temetési szertartás díszének emelésére, — az éneklé-
szek, s közvetitésökkel a ker. közönség Ízlésének tisztázá-
sára s nemesítésére utat s módot nyitunk, ez levén czélunk, 
melyért e munka napvilágot látott. 

Eger, 1878-iki Nagy-Boldogasszony napján, zene-iro-
dalmi működésünk 25-ik évében. A Szerzők. 

VEGYESEK. 
— Ö Eminentiája kegyelmes főpásztorunk legújabb 

adományai : a szakolczai gymn. segélyegyletnek 1000 ft , a 
bpesti kath. legényegyletnek 300 ft , a pozsonyi zene-egylet-
nek 1000 ft, a ghymesi iskolának 200 ft, a dimburgi kápol-
nára 100 ft, az esztergomi kisdedóvó-egyletnek 100 ft. a 
a bpest-ferenczvárosi templom főoltárára 500J ft . 

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

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM: A székeskáptalanok egyházi jelentősége azok eredete alapján. (Egyházjogi tanulmány.) — Az általános és 
független morál. — Bossuet egyházi szónoklatának jellemvonásai. — Egyházi tudósítások-. Budapest. Pium desiderium. 
Francziaország. Freppel angersi püspök főpásztori körlevele a socialis kérdésről. — Irodalom : A magyar országos ipar-

művészeti muzeum ideiglenes alapszabályai. — Vegyesek. 

A székeskáptalanok egyházi jelentősége 
azok eredete alapján. 

(Egyházjogi tanulmány.) 
(Folytatás.) 

Az általános üldözés csillapultával a keresz-
ténység nagyobb tér t foglalt el, minek következ-
ménye volt, hogy a központtól távolabb működő 
áldozárok nem lehettek a presbyterium tagjai, mi 
ál ta l ennek tekintélye annál inkább növekedett, 
hozzájárulván még azon körülmény is, hogy sokan 
püspököknek választatván, székhelyeiket vagy el 
nem foglalhatták, vagy pedig alázatosságból visz-
szavonultak, és megtartván czimeiket saját presby-
teriumaikban, hol előbb csak mint áldozárok mű-
ködhettek, méltóságukhoz illő tiszteletben részesül-
tek. Ezek néha püspöki functiókat is végeztek ugyan, 
de soha sem önhatalmilag.1) 

Nagy Konstantin óta az egyház anyagi javak-
ban is gazdagodott. Ez utóbbi körülmény miat t az 
egyházi javak igazgatására az „oeconoinus" hiva-
tala ál l í t ta tot t fel, ki kezeléséről számolni tarto-
zott a püspöknek, de nem az államnak. Bárminő jó 
és szívélyes volt az állam és egyház közötti vi-
szony, mégis ennek elővigyázatra volt szüksége, 
mivel most már nem foglalhatott el oly álláspontot 
mint az üldözések alatt, hanem az állam részéről 
tapasztalt kedvezményekért némi engedményeket 
kelle nyúj tania . Ezért jogainak és kiváltságainak 
védelmére a „defensor" t áll i tá az állam fóruma elé. 
Úgyszintén a püspöknek igen gyakori és fontos 
érintkezései az állami közegekkel egy bölcs tanács-
adót tettek szükségessé, ki az úgynevezett ..syncel-
lus" (cubicularius) személyében állandó kísérője 
volt. Az egyházi hivatalos okmányok szerkesztésére 

^"Thomass. 1. c. n. 10. 

a „notari i" , „exceptores" valának hivatva, mig 
azoknak megőrzésére a „chartophylaces", a levéltár-
nokok rendeltettek. Az archipresbyter helyettesité 
a püspököt az egyházi ténykedésekben, az archi-
diakon pedig, ki Keleten a püspök után első sze-
mély volt, a kormányzat élén állott, a zsinatokon 
mint vicarius, delegatus jelent meg, halálesetén pe-
dig maga kormányzott.2) 

Az elősorolt egyházi férfiak képezték tehát 
ezen időben a szorosabb értelemben vett presbyte-
r iumot ; a mi különben nem is lehetett máskép, 
mivel a többi áldozárnak a hivek mindennapi szel-
lemi szükségleteiről kellett gondoskodniok. 

Megszilárdulván az egyház békéje, a kereszté-
nyek hősies erényei nyiltan léphettek a világ elé, 
de egyúttal megjöt t a veszély ideje is. A sok idegen 
elem, mely akkor az egyházba nem teljes hivatott-
sággal lépett be, mintegy magvát képezte a későbbi 
bel- és kiilforrongásnak. Nem hiányoztak azonban 
nagy férfiak, kik az egyház természetfölötti czéljai-
tól áthatva, az igaz életnek örök példáit tüntet ték 
föl és hagyták hátra az utókornak. És ezek mind 
olyanok voltak, kik a Decius-féle üldözés alatt kez-
dődő remetei és szerzetesi életet részint magok gya-
korolták, részint pedig összeköttetésben állottak 
azokkal, kik ez i rányban kitűntek. Ilyenek valának 
a nicaeai zsinaton egybegyűlt a tyák ; az üldözés 
alatt a szenvedések és nélkülözésektől testben nie"-Ö 
törve, de lélekben megerősödve, szeretet- és győze-
lemtől dicsőült arczczal jelentek meg, tanúságot 
teendők a keresztény hit t isztaságáról és az erköl-
csök nemességéről. Ezen időben élt püspökök vagy 
magok is ezen iskolából kerültek ki, vagy pedig 
olyan presbyteriumot szerettek magok körül látni, 
melynek tagjai a szigorú élet barátai voltak. Ezen 

a) Alzog. Handb. der Uni vers-Kircheng. ed. 9. t. I. p. 348. 
14 
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tények hatása alatt a szerzetesi élet nyugaton is 
mindinkább elterjedvén, Eusebius3) vercelli püspök 
a székhelyén levő presbytereket mind maga köré 
gyüjté, és velők együtt közös kánoni életrendet kö-
vetett. Ezen presbyterek mostantól fogva kiválóan 
kanonokoknak neveztettek, mely nevezet egyébiránt 
Keleten már előbb is használatban volt, A presby-
terium jelentősége ekkor ugyanannak mondható 
mint az ősegyházban, még nem képezett egy külön 
álló jogi testületét. Szent Ágoston hasonlóan rend-
szabályokat adott papjainak, presbyteriuma taná-
csával élt, és miként Fleury mondja :4) „Omnium 
eminentissimum est exemplum Augustini. qui cleri-
cos suos ad statum perfectae paupertatis reduxit» 
sublata omni proprietate, ipsémét velut minimus 
inter eos versatus." Ezen példát sok püspök követéi 
mire az egész intézmény csakhamar igen nagy ki-
terjedést vön, de az egyöntetűség hiánya és a kevés 
dotatio miatt nem virágozhatott fel. 

Ily állapotban találta a püspököket a népván-
dorlás. Daczára minden presbyteriumi és szerzetesi 
intézménynek, a harczi zajban igen sok visszaélés 
harapózott el. Ennek megsziintelésére, és a püspök 
s papsága közötti szoros egység helyreállítására 
valamint annak fenntartására, a kanonoki intézményt 
sz. Chrodegang, metzi püspök, a viszonyokhoz ké-
pest átalakította, és a székesegyházi papságnak egy-
öntetű határozott szervezetet adott. Chrodegang 
maga is a benczések közöl jutván a püspöki székre 
a 34 fejezetből álló szabályzatot a sz. Benedek által 
irt regulák szerint állitá össze. A székesegyházhoz 
tartozó presbyterek mindnyájan együtt laktak, az 
istenitiszteletet közösen végezték, a zsolosmáraéjjel 
is egybegyűltek. A „Pr ima" után a szentírásból és 
a szent atyákból volt felolvasás, ezután következett 
a szabályokból egy fejezet „capitulum", honnan az 
egész testület a „capitulum" nevezetet nyerte. A 
tagok e szabályok szerint szegénységi fogadalmat 
nem tettek, birtokukat csak haszonélvezetül enged-
ték át, számuk meghatározva nem volt. A rendnek 
minden iránybani fenntartására külön működési 
körrel megbízott elöljárók őrködtek, honnan a még 
máig is a káptalanbeliekröl használtatni szokott 
nevezetek származtak. Vasárnaponkint a város min-
den papjának meg kellett jelennie a „capitulum" 
termében, hogy ott részint oktatásban részesülje-
nek, részint pedig a papi fegyelem megtartására a 

3) V. ö. Wetzer u. Welte, Kirchenlexikon sub voce 
Euseb. v. Yerc. — 4) Inst. iur. eccl. Cfr. Müller, Lexikon 
des Kirchenrechts etc. sub v. Domkapitel not. 1. 

körülményekhez képest alkalmas utasítást nyerje-
nek.5) Ezen intézmény csakhamar annyira elterjedt, 
hogy még a nagyobb plebánia-templomoknál is a 
papság egy collegiurnot képezett, innen ered a „ca-
pitulum collegiatum" nevezet. Törvény által meg 
volt határozva és állapítva, hogy minden papnak 
vagy szerzetesnek kellett lennie, vagy pedig a káp-
talanok tagjaivá válni: „Ut omnes clerici unum de 
duobus eligant, aut pleniter secundum canonicam, 
aut secundum regulärem institutionem vivere de-
beant."6) 

A Karolingiak között lefolyt pártviszályok a 
papságot is bevonták az események árjába, mi által 
a káptalanokban folytatott közös életrend meg lett 
zavarva. Innen eredhetett Günther kölni érseknek 
azon elhatározása, hogy a káptalan vagyonát a püs-
pökitől elkülönítse. Ezentúl a káptalanra eső összes 
vagyon a tagok száma szerint megosztatott, E példa 
követésre talált ; mire a „vita canonica" nagyrészt 
feloszlásnak indult. A pápai rendeletek sürgették 
ugyan az előbbi fegyelem visszaállítását, de a harczi 
zaj elnémitá az atyai szózatot, és, a hol sikerült is a 
püspököknek a régi disciplinának érvényt szerezni, 
az csak rövid ideig tartott . 

A nemesség kizárólagos jogot formált magának 
a káptalani praebendákra, polgári állásúak alig jut-
hattak be a káptalanokba. A „chorus"-ban szemé-
lyesen teendő szolgálatokat helyetteseik által végez-
ték. Ezen áramlat ellenében sokan chartresi Ivo és 
damiáni Péter buzdítására letették a szegénységi 
fogadalmat és folytatták a közös életet; ezek voltak 
a „canonici reguläres", megkülönböztetésül a többi-
től, kik „canonici saeculares" elnevezést nyertek. 

Ezen lényeges változás következtében a kápta-
lan és a többi clerus között teljes jogi különbség 
állapíttatott meg. Jól mondja erre vonatkozólag 
Gregel: „Hinc sensim solus Clerus ecclesiae cathe-
drali adscriptus Clero primum rurali, dein etiam 
reliquo urbano excluso, inra Presbyterii retinuit, 
quorum partem hodiedum adhuc exercet."7) 

Es igy a káptalan a régi presbyterium alapján 
ezentúl kiválóan a püspök állandó tanácsát képezte. 
Az egyházmegye kormányzatára nagy befolyást ví-
vott ki magának, különösen, midőn a wormsi Con-
cordatum (1122.) és a III. Incze pápa s IV. Otto kö-
zött (1209) kötött egyezmény szerint a püspökválasz-
tásra kizárólagos jogot nyert, ez által tekintélye nö-

5) Cfr. Müller, Lexikon d. Kirchenrechts, 1. c. — s) Cap. 
I. a. 805 c. 9. — 7) Dissert, de stat. Capit, Germ. §. IV. 
apud Müller 1. c. 
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vekedet t , főkén t Németországban , hol a püspökök 
e g y ú t t a l u ra lkodó fe jedelmek vol tak . A k á p t a l a n i 
h iva ta lok egy-ke t tő k ivéte lével m á r csak min t t isz-
telet iczimek (persona tus ) sze repe l t ek ; a lapszabályo-
k a t a lko t t ak magoknak , t agoka t vá lasz to t tak és azok 
s zámá t megha t á roz t ák (cap i tu la c lausa) ; csak tekin-
té lyes családok s a r j a i t szeret ték soraik közt lá tn i , 
hogy tek in té lyök ez á l t a l is növekedjék , mi ellen 
IX. Gerge ly p á p a ha tá rozo t t an kikel t : . . . . . Nos igi-
t u r a t t enden tes , quod non generis , sed v i r t u t u m no-
bi l i tas v i t aeque honestas g r a t u m Deo fac iun t et ido-
n e u m servi torern ." s tb . 8 ) Sőt több j a v a d a l m a t is hal-
moztak egyet len t ag ra . Ezen visszaélések következmé-
nye vol t azután , hogy a pápák a p r a é l a t u r á k ado-
m á n y o z á s á t ö n m a g o k n a k t á r t á k fönn. A konstanczi 
zs ina t is megkezdte a r e f o r m o t s k ikel t a káp ta la -
nok ezen egyház ia t l an e l j á r á sa ellen,9) de a gyöke-
res u j j á a l a k i t á s t a rég i egyház a l ap ján , csak a t r i e n t i 
zs ina t érvényesi té , á m b á r in tézményei csak lassan 
vo l t ak keresz tü lv ihe tök . Azonban, a mi fő, vissza-
á l l i t á a k á p t a l a n i i n t ézmény va lódi je lentőségét , s 
megörök i t é azt e s zavakban : „Quuin d ign i t a t e s in 
ecclesiis p raese r t im ca thedra l ibus ad conservandam 
a u g e n d a m q u e ecclesiast icam disc ip l inam f u e r i n t in-
s t i tu tae , u t qu i eas ob t ineren t , p ie ta te praecel lerent , 
a l i i sque exemplo essent, a tque episcopos opera et 
officio iuva ren t , meri to , qu i ad eas vocantur , ta les 
esse debent , qu i suo m u n e r i respondere poss in t . " 1 0 ) 

(Folyt köy.) 

Az általános és független morál. 
(Folytatás.) 

Isten, ki a teremtés által Atyjává lett az embernek, nem 
sokára látni volt kénytelen, mikép torzitá el élő képét az 
ember magasztos kiváltsága, a szabad akarat, s mikép került 
az ember a szeretet édes kötelékeiből az igazságszolgáltatás 
súlyos csapásai alá. Hanem megkönyörült kezei művén s miu-
tán a teremtés által hasonlóvá tett bennünket magához, a meg-
váltás által Ö akart hasonlóvá lenni hozzánk. És csakugyan 
magára vette természetünket, hogy szenvedjen és meghal-
jon velünk, hogy eleget tegyen bűneinkért s visszaszerezze 
számunkra az elvesztett kegyelmet s ekként megmutassa az 
embernek a kereszt kimondhatlan szeretetét s benne viszont-
szeretetet keltsen, mely a bűnöst fölemeli, mely szenvedés 
által mutatja meg, hogy szeret. Sic Deus dilexit mundum. 

Vedd el a megváltás igéretét, vedd el beteljesülését, 
vedd el a világról a Megváltó reményét és megjöttét, vedd 
el a keresztet, mely egyedül magyarázza meg szerencsétlen-
ségem forrását és gyógyszerét, mely egyedül képes engem 
megtanítani, hogy mi voltam s mivé lettem, s azt, hogy 
mivé volt kegyes irántam való szeretetből lenni maga az Is-

8) c. 37. X. de Praeb. et Dignit. (III . 5.) — 9) Alzog, 
o. c. t. II. p. 58. — 10) Cone. Trid. sess. X X I V . c. 12. d. Ref. 

ten, — és én akkor fel fogom fogni a félelmet, de nem fo-
gom felfogni tudni a szeretetet s nem fogom tudni elmon-
dani azon magasztos szavakat, melyek az összes morált ma-
gokban foglalják. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szen-
teltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a 
te akaratod ! 

Ez azt jelenti, hogy Isten nincs számunkra teljesen ki-
nyilatkoztatva és visszaadva mint Atya, csak a Fiu által, s 
hogy a sötétség, tudatlanság, gyarlóság és lázadás, szóval a 
bukás állapotában, melyben vagyunk, a Teremtő nem lát-
szott többé teljes jóságában és szeretetében a megváltás nél-
kül, mely aző müvét bennünk helyreállítja és meggyógyitja. 

A teremtő Isten dogmájához tehát szorosan fűződik a 
megváltó Isten dogmája, hogy a törvények elsejének : See-> 
resd a te Uradat Istenedet, megrendült alapját bennünk megr 
szilárdítsa természetünknek jelenlegi tényleges állapotában. 

Minden bizonynyal szeretnünk kellene Istent, haő csak 
Teremtőnk volna is, és műveivel szemben kötelezve lennénk őt 
szeretni, mint a természet urát ; hanem lelkünk szeme sebet 
kapott, látása zavaros és megbizhatlan ; akaratunk gyarló, 
lenyomott, roszra hajló s egész valónkban más törvényt ér-
zünk, mint a szeretetet : Aliam legem in membris meis, mely 
szivünk fölött zsarnoki hatalommal uralkodik, ugy hogy ér-
zelmeink, a helyett hogy felemelkednének, inkább sülyednek. 

íme a tény. 
E rom kijavitója nélkül a szeretet nem tér vissza, Jé-

zus Krisztus nélkül, ki nekünk visszaadta a képességet, hogy 
Isten fiai lehessünk szeretet által : Potestatem filios Dei fieri, 
A szeretet bennünk, úgyszólván, nem egyéb mint egy elvesz-
tett kincs homályos emléke, mint egy szikra, mely a hamu 
aladt kialudni készül, hacsak egy felsőbb fuvallat lángot nem 
csal ki belőle. 

Nézzék csak mivé lett az Isten iránti szeretet minde-
nütt, a hol a megváltás ősi hitét meghamisították vagy el-
hagyták. A pogány bölcsészek közt alig van kettő, ki az Isten 
iránti szeretet emliti ! Ezek közöl is az egyik, Plató, bevallja, 
hogy tudományának alapját egy chaldaeaitól, Epinomtól 
vette á t ; a másik pedig, Seneca, kétségkívül már hallotta a 
keresztény tant. Hanem ha találkoztak is ketten, kik az is-
teni szeretet törvényét emiitették, de nem találkozott egy 
sem, ki az embernek megmutatta volna az elvesztett szere-
tet visszaszerzésének módját és eszközeit, nem találkozott 
egy sem, ki az embert megtanította volna azon kötelességre, 
hogy „Istentől kérje az iránta való szeretetnek s az ő köve-
tésének kegyelmét."1) 

Tudják önök, mit kért a pogány ó-kor Istentől ? A bál-
ványimádás összes rendszere megfelel önöknek s azt mondja, 
hogy az áldozatok nem hozattak s a jósdák nem kérdeztet-
tek másért, mint csak az ideiglenes javakért. Horác nem 
egyedül saját gondolatát, hanem általános véleményt feje-
zett ki, midőn mondá : 

Hoc satis est orare Jovem qui douât et aufert ; 
Det vitam, det opes : aequum mi animum ipse parabo.') 

De nemcsak a régi pogányság bizonyítja ekként a ki-
nyilatkoztatás vagyis a dogma szükséges voltát, hogy ala-
pot adjon az erkölcsi törvények elsejének, a mai kor szintén 
ezt bizonyítja, mióta a hittől eltávozott. Már figyelmeztet-

') Pascal. Pensées. — 2) Lib. 1. Ep. 18. 
12* 
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tűk a pantheismust és deismust, hogy ők nem beszélhetnek 
az embernek az Isten iránti szeretet kötelességéről. De váj-
jon szükséges volt-e ezt nekik megmondani? A rationalisták 
hallgatása e nagy törvény felől, vagy hideg és zavart beszé-
dök, eléggé bizonyítja, hogy nem mernek ugy beszélni az 
isteni szeretetről, mint kellene, vagyis, hogy ők nem tud-
nak szeretni. Hivatkozom itt lelkiismeretökre: vájjon fog-
lalkoznak-e azon gondolattal, hogy megnyerjék a legfőbb 
Lénynek tetszését, a mint az ember igyekezni szokott tet-
szeni annak, kit szeret? Élnek-e ők neki ugy, a mint élni 
szokás annak, mit az ember szeret? Reá vonatkoztatják-e 
cselekedeteiket és szenvedéseiket ugy mint azt szokás tenni, 
midőn valaki szenved azért, kit szeret? Vájjon főleg, élő 
viszonyban vannak-e Istennel ima által, mely a szeretettől 
áthatott lélek sóhaja, vagy oly léleké, mely óhajtana sze-
retni, s a mely elégedetlen levén szeretetével, minthogy Is-
tent ugy kivánja szeretni, a mint megérdemli, felsóhajt azon 
a magasabb segélyért, mely a forrón szerető kebleknek meg 
van igérve : Beati qui esuriunt et sitiunt iustitiam, quoniam 
ipsi saturabuntúr ? — Nem ; — a rationalisták magokat 
igazaknak tartják, mi csalhatatlan jele, hogy nem azok, és lia 
az ember előttük a jogos kötelem első tettéről, az erkölcsi 
törvények és parancsok elsejéről beszél, mely igy szól : Di-
liges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo : kénytele-
nek bevallani, ha őszinték, hogy e szó előttök értelmetlen, e 
nyelv idegen. Ok mystikus álmodozásnak tekintik azt, a mi 
legéletbevágóbb, legmagasztosabb, legtermékenyebb az em-
beri életben, az igazi erények forrását, a bánat, a szenvedé-
sekben való béketűrés, a halálban való megnyugvás, az ir-
galom és megbocsátás, a jószívűség, szeretet, minden nagy 
és maradandó áldozatok, az emberi nyomor enyhítésére el-
tökélt odaadás forrását. 

A felebarátunk iránti szeretettel épen ugy vagyunk, 
mint az Isten irántival. Az épen ugy nem nélkülözheti a hi-
tet mint emez. 

De hogyan ? ! Csakugyan a hittől függne-e a testvéri-
ség és az emberek közti kegyelet? . . . . Kétségkívül, mint-
hogy azt a hit világa mutatja meg tisztán s mert az a hit se-
gélye nélkül igazán sohasem tartatott meg. Honnan tudják 
önök, hogy minden ember testvér vagyis egy családnak gyer-
mekei, s következőleg Isten s az emberiség törvénye előtt 
egyenlők? Ki mondta ezt önöknek, határozottan, világosan, 
ha nem a kiuyilatkoztatás ? Az emberinem családi nagy egy-
sége nem dogma-e ? 

Midőn a tudós ókor, a végső Kelet és Görögország böl-
csészei, pantheisták és polytheisták, megszentségtelenítették 
s elvesztették az ősi kinyilatkoztatást, megtalálták-e azt is-
mét saját erejökből, saját eszökkel, megtalálták-e az embe-
rinem nagy dogmáját? Soha. — Innen van Kelet népeinél 
azon kaszt-uralom, mely az embereknek, eredetöknél fogva 
való különféleségén alapszik, azon kaszt-uralom, melyet 
Buddha vagy Cakiamuni csak az által mellőzött, hogy visz-
szatért a zoroaszteri mazdeismus hagyományára, mely az 
ősi kinyilatkoztatáshoz hivebb maradt. Innen van Görögor-
szágban, Rómában és minden nemzetnél, melyet az ó korban 
szabad nemzetnek nevezni lehet, a valódi, a pogány rab-
szolgaság, mely az emberi személyt dologgá alacsonyítja, 
melylyel rendelkezni ugy lehetett mint valami alsóbb termé-

szetű lénynyel világos tanitása szerint : . . . . kiknek ? 
Talán az erőszak embereinek, a birodalmak zsarnokainak 
tana szerint? Nem. Már emlitém : a tudomány férfiai, Gö-
rögország két nagy iskolájának fejedelme, az Academia és 
Lyceum alapitói, Plato és Aristoteles épen oly vakok vol-
tak e tekintetben, mint mások valamennyien.3) 

Hanem ily magasan kell-e felmenni az emberiség törté-
nelmében, hogy meggyőződjünk az emberi bölcseség tudat-
lanságáról, az emberinem egysége, az általános testvériség 
ez alapja felől? . . . . Kérdezzük meg a mai tudományt, mit 
tud e tárgyban? A XVI I I . század, a 89. elvek százada, hi-
tetlenségének fatalismusában, egyenesen tagadta eredetünk-
nek egységét. A X I X . század rationalismusa az egészet kér-
désnek tartja, — felelet nélkül. Az őszinte, türelmes, kutató 
tudomány ezen igazságnak nyomaira akad az emberinem ba-
jainak tanulmányozásában; azonban a teljes történelmi és 
hagyományos bizonyosság eredetünkkel, teremtésünkkel van 
összekötve, melyről csak Istentől kaphatni felvilágosítást, 
nemünk egységével s maga3 rendeltetésével együtt. 

A tudomány, mindenesetre, midőn valódi tudomány, 
ezekben igazolásul szolgál a dogmáknak ; hanem egyúttal 
többé-kevésbbé mindig zavaros, mind addig mig felülről 
megvilágositást nem nyer, melynek segélyével eléri azt, a mi-
nek elérésére egymaga képtelen. 

Jézus Krisztus az, ki a világnak visszaadta ezen ősi 
igazságot akkor, midőn eljött, hogy Istennek szétszórt s pár-
tokra szakadt fiait egyesítse : Ut filios Dei, qui erant di-
spersi, congregaret in unum,*) akkor, midőn az emberiség 
nagy családjához intézte szavát és keresztségét : Docete 
omnes gentes, baptizantes eos; akkor, midőn a nemzetek közt 
a válaszfalat lerontá és kimondá : Ubi non est gentilis et 
iudacus, circumcisio et praepucium, barbarus et scytlia, ser vus 
et liber, sed omnia in omnibus Christus.*) 

Es önök, uraim, összezavarva az isteni kinyilatkozta-
tást az ál-kinyilatkoztatásokkal, azt mondják, hogy a dogma 
az embereket megoszlatja,6) holott világos, hogy a hol Jé-
zus Krisztus tanát nem fogadták be, hol azt visszautasítot-
ták, ott önök mindenütt feltalálják az antik világ gyűlöletét, 
mely a nemzeteket egymástól elválasztá, s melynek hatása 
alatt minden nemzet az idegen nemzetet barbárnak tartotta, 
ki iránt magának mindent megengedett. Nein igaz-e, hogy e 
nemzeteknek most sincs inyökre, ha a kereszténység ajtajo-
kon kopogtat? És ha a kereszténységnek megnyitják keblö-
ket, nem igaz-e, hogy a kereszténység az, mely hozzájok a 
testvériség eszméjét Jézus Krisztussal együtt megviszi ? 

(Folyt, köv.) 

Bossuet egyházi szónoklatának jellemvonásai. 
(Folytatás.) 

IV. Bossuet a kinyilatkoztatás kincstárából, as egyház 
tanából merített. — Soha sem bámulatraméltóbb Bossuet, még 
mint szónok sem, mint midőn a hitágazatokba elmélyed. Az 
erkölcsi igazságokat mindenütt a hittitkok magasztos állás-
pontjára vezeti vissza, és annyira össze tudja a kettőt kötni, 
hogy egymást bizonyítják, egymást kiegészítik. Mily és 
mennyi tanulságot tár elénk fel a szegények méltóságáról 

3) Balmes, Katholicismus és Protestantismus, 1. k. 1G. fej. — 
*j Joan. IX. 52. — Culos. III. 11. — ') Van Humbeck idézett beszéde. 

* 
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szóló beszédében ! Máskor ismét az Isten igéjéről szólván, ezt 
az oltári szentség titkaival hasonlitja össze, és daczára an-
nak, hogy első pillanatra meg nem egyeztethetőnek látszik a 
hasonlat fölvett tárgyával, mégis ebből meriti beszédje szá-
mára a legerősebb érveket.Még gyászbeszédeiben isiáthatni 
a hit, erkölcs és az ékesszólás közti felséges öszhangzást. A 
hitágazatok mezeje, mely a középszerűek számára csak tövi-
seket terem, ő neki gazdag, bőven gyümölcsöző kert volt, 
melyben lángesze nemcsak táplálékot talált, hanem virágo-
kat is szedett s diszité halhatatlanságának koszorúját. 

A mi az erkölcstani igazságok szószéken való tárgya-
lását illeti, erről Bossuet röviden de határozottan ekkép nyi-
latkozott: „Erkölcstant akarnak az egyházi beszédekben, s 
igazuk van, ha azt akarják mondani, hogy a keresztény er-
kölcstan a kereszténység hittitkaira támaszkodik." Meggyő-
ződése szerint tehát a szónok, ki kizárólagosan csak elméleti 
hitágazatokkal foglalkoznék, épen ugy eltévesztené czélját, 
mint az, ki csakis az erkölcsről moralizál. A keresztény egy-
házi beszédnek e két sarkon kell mozognia. A kettőnek sze-
rencsés összekötésében fekszik a keresztény tanitás titka ; 
mert a hitágazat és az erkölcs egymást kölcsönösen segítik, 
a mennyiben az utóbbi megfosztja társát látszólagos száraz-
ságától, emez pedig, erős támasztékot nyújt amannak s igy 
mind kettő emeli egymásnak fölségét, szentségét. Azt mondja 
Schleininger1) : „A hittitkokról szóló beszédekben példányké-
pül Bossuet és Bourdalaue szolgálhatnak," mert Bossuet, 
a mit elveiben vallott, azt beszédeiben is érvényesítette. 

A mi különösen a gyászbeszédeket illeti, itt tagadhat-
lanul Bossueté a legnagyobb érdem, a hervadhatlan koszorú. 
A gyász- és halotti beszéd idők folytán három lényeges vál-
tozáson ment keresztül. Eleinte csakis a házi élet körében 
mozgott és az egyszerű, magába vonult erénynek dicséreté-
vel foglalkozott. Később a történet terére lépett át s vázolta 
a megholtnak befolyását korára, vagy a kornak visszahatá-
sát ő reá. Bossuet még egy lépéssel tovább ment és az egy-
házi szónoklat számára uj utat tört, melyen ő maga is dicső-
ségesen haladt. Addig a gyászbeszédek csakis az illető ha-
lott dicséretéből állottak : Bossuet, valamely dogmaticus vagy 
erkölcstani alapeszmét vesz fel, s erre mint központra épiti 
beszédét, köré sorozza hősének fényes tetteit, s beszédének 
nemcsak egységet, emelkedettséget, gyakorlati irányt köl-
csönöz, hanem azt egyszersmind felfogásának eredetisége és 
a külső körülmények által ünnepélyes jelleggel is felruházza-
Igy pl. Le Tellier államtitkár fölött tartott gyászbeszédé-
ben (Példab, 4, 7—8.) arról szól, hogy a valódi és Istentől 
származó bölcseség mit idéz elő. Felosztása alkalmat szol-
gáltat neki, hogy levonjon többféle tanulságot, és hogy kü-
lönösen beszédének végén hathatós szavakkal éljen.') Gyász-
fceszédeinek irálya magasztos, csak itt-ott fellengző, rende-
sen egyszerű és kenetteljes. 

A mint a nagy csaták a hadvezért, ugy nevelik nagy-
gyá magasztos tárgyak a szónokot. Nagy, az örökkévaló-
ság fényének sugaraitól áthatott igazságokat csakis a kinyi-
latkoztatás szolgálhat. Csak ama nagy, az emberiség érde-
keit oly mélyen érintő igazságok, idézhetik elő a hatást, 
mely magával ragadja a hallgatót. E hatalmas eszmék meg-

i) Szónoklattan, 375.1. — 2) Oraison funèbre de M. Michel Le Tel-
lier. II. köt. 1285. k. 1. 

rázzák a lelket, és ha a szónok önmaga fölé emelkedik, akkor 
nevezheti magát méltóan az Eg küldöttjének, akkor olyannak 
tűnik fel mint a ki Isten teljhatalmú küldöttje, mintha ő 
nyerte volna Istentől ama rettenetes mérleget, melylyel az 
emberek sorsát mérlegeli, vagy ama hatalmas villámokat, 
melyek az alvót fölébresztik álmából és földhöz teritik az 
istentelent. Bossuet azon szónokokhoz tartozik, kik csak a föl-
séges titkok világában mozognak, kik a kimerithetlen for-
rásból meritik szónoklatuk üditő nedvét, kik, mint egykor a 
főpap, a szentek szentjébe léptek, hogy onnan kihozzák ma-
gokkal az igazi és hathatós isteni szózatot. 

Már előbb mondtuk, mily nagy mester Bossuet a dog-
matikus beszédek alkalmazásában a mindennapi életre. Lás-
suk most például,hogyan harczol a fényűzés ellen : „Te, — igy 
szól, — Istennek magasztos hajléka, ti, sz. oltárok és te isteni, 
érettünk bemutatott áldozat, imádandó titkok, melyek it t 
ünnepeltetnek, — szólaljatok fel ellenem ma, ha igazat nem 
mondok. Naponkint megszentségtelenittetik szentségiek, mi-
dőn a világ fényűzése mintegy diadallal hozatik be Isten 
házába. Igaz, hogy fény illeti meg Isten egyházát ; Sancti-
monia et magnificentia in sanctificatione eius. Megilleti ez az 
oltárokat, a szent edényeket és magát az épületet. Hanem, 
hogy ti, keresztények, beléptek a templomba, szebben dí-
szítve, mint maga a templom, büszkén fölemelt fővel, mint 
valami bálványkép, mely imádatni akar, hogy ti pompával 
jelentek meg e helyen, hol Jézus Krisztus a legalázatosabb 
alakban rejti el magát, hogy ti suttogó öltözetben tolakod-
tok a tömegen keresztül s magatokra fordítjátok a szemeket 
és gondolatokat, miknek csak Jézus jelenlétének kellene 
szentelve lenniök, hogy ti még azon pillanatban is, midőn 
szemeink elé álittatik a legszentebb áldozatban Jézus keser-
ves szenvedése, magatokat fitogtatjátok, mintha inkább arra 
kellene gondolni, mily gazdagon vagytok ékesitve és nem 
arra, mily szegény volt a haldokló Üdvözítő, vagy arra, 
hány lélek figyelmét, vagytok képesek magatokra irányozni, 
mint inkább hányat váltott meg Jézus az ő vérével, mond-
játok meg, nem szerfölött illetlen-e ez? Türhető-e ez? Nem 
annyit jelent-e ez, mint legfólségesebb hittitkainkból gúnyt 
űzni, szentségöket, szeplőtelenségöket, egyszerűségüket fen-
hangon kicsúfolni ?" (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, febr. 14. Pium desiderium. — A Francziaor-

szágban végbement politikai esemény az egész világ figyel-
mét magára vonta. Politikai ugy mint egyházi viszonyai-
ban mérlegeltetik az uj köztársaságban végbement elnök-
változás, és mi legkevésbbé volnánk meglepetve, ha azoknak 
nézete valósulna, kik a Gambetta-féle egyházellenes beszé-
dekből következtetve, az elnökváltozás egyik és főkövetkez-
ményeként a kulturharczot, illetőleg az egyház üldözését 
várják. Ez ma, fájdalom, divattá kezd lenni: üldözni azt, ki 
jót tett, rablánczra verni azt, ki megszabadított, megszaba-
dítani azt és azokat, a kik rablánczra valók. Nem is csodál-
kozunk, hogy azok közt, kik az egyház jövő üldözését Fran-
cziaországban jósolgatni kezdik, ott találjuk és pedig első sor-
ban a ,Pester Lloyd'-ot is. Azon összeköttetés, rrelylyel a ,L1.' 
dicsekedhetik, sokszor lehetővé teszi neki az ily Jóslatokat', 
hiszen a ,testvérek' megtalálják egymást mindenütt és mint-



110 

hogy körükben készülnek az egyházüldözési tervek, nem 
csoda, ha ők azt megtudják .jövendölni', a mit ők lesznek 
végbeviendők, a mire kisebb ,testvéreiket' felhasználják. 

Elfogadjuk tehát és elismerjük a ,Lloyd' jövendőlésé-
nek lehetőségét, a mennyiben ez az egyház üldöztetésére vo-
natkozik. Nem fogadjuk el azonban jövendőlését a másik 
részben, a mennyiben t. i. ez a franczia püspökökre vonat-
kozik. A .Lloyd' ugyanis kételkedni látszik abban, hogy a 
franczia püspökök hasonló apostoli bátorsággal állanának 
ellen a kulturharcznak, mint ezt a porosz püspökök tet-
ték. Miután ugyanis felemiitette, hogy a franczia republi-
canusok megegyezhetnek a germán protesta'ntismussal és 
akkor a püspökök előtt azon kérdés áll, készek lesznek-e né-
met püspöktársaik példáját követni, vagy inkább az uj intéz-
ményeknek concessiókat tenni, igy folytatja : „A franczia 
püspöki kar egy részének harczias vágyából azt lehetne kö-
vetkeztetni, hogy az ez esetben egy cseppet sem gondolkoz-
nék e felett, hanem azonnal a vértanúság után nyúlna. 
Azonban Kómában, tekintettel épen a franczia püspökökre, 
nem bírnak ily határozott biztossággal. Rómában tudják azt, 
hogy a franczia püspökök egy nagy része a gallicanismushoz 
hajlik . . . Azonban az ős gallicán szellem ujabb mozgalma 
Francziaországban Rómára nézve valóban megsemmisitő 
csapás volna." 

Ime a ,Lloyd' jövendőlésének, vagyis ön biztatásának 
másik része, melyet mi ,pium desiderium'-nak nevezünk. 
Nem kételkedünk természetesen egy perczet sem afelett, 
hogy mily hő vágy tölti be a liberális tábort aziránt, hogy a 
majd bekövetkező küzdelemben a franczia püspököket a 
köztársaság pártján lássa küzdeni az egyház és a pápa ellen. 
Ekkor valósulva látnák minden óhajaikat ; mert az egyházra 
az állam bármily sebeket üssön is, azok sohasem oly vérzők, 
sohasem oly veszélyesek, soha oly nehezen nem gyógyítha-
tók, mintha e sebek a püspökök közreműködésével' üttetnek ; 
példa erre,magában Francziaországban, a gallicanismus,és ná-
lunk a josephinismus története. Napjainkban e szellemet ismét 
felújítani, e szellemmel és ezen tényezőkkel küzdeni a libe-
ralismusnak az egyház ellen, valamint igen kényelmes, ugy, 
hisszük,hogy reá nézve valóságos gyönyört okozó dolog lenne. 

Ez az idő azonban — és erről lelkünk bensejében meg 
vagyunk győződve — örökre el van temetve. A ki még ma 
is josephinismus vagy gallicanismusról beszél, a ki még ma 
is azt hiszi, hogy lehetséges püspöki kar, mely az állammal 
szövetkezve az egyház ellen küzd : ez az egyháztörténet ese-
ményeinek folyását ujabb időkben bizonyára átaludta, mert 
különben lehetetlen volna hasonló reménynyel táplálkoznia. 
Volt egykor gallicanismus, de akkor még nem volt vatikáni 
zsinat. E zsinat a gallicanismust tökéletesen megsemmisi-
tette. Nem használ itt semmit felemlíteni azokat, a mik 
Francziaországban a zsinat előtt és alatt történtek, itt a 
döntő szempont az, mi a zsinat után történt. Már pedig, 
kérdjük a ,Lloyd'-ot, melyik franczia püspök az, ki a vati-
káni zsinat határozatát el nem fogadta ? Van-e köztök csak 
egyetlen egy, ki a zsinat befejezése után a határozatok 
ellen szavát felemelte volna? Maga, az imént elköltözött 
nagy szellem, Orléans nagynevű püspöke, kiről ismeretes, 
hogy mily irányban működött, nagy szelleme és nevéhez 
méltóan nem hajtotta-e meg fejét a zsinat határozatai előtt ? 

És kérdezzük ismét, nem sokkal kedvezőbb pillanat lett 
volna-e a gallican mozgalmat a zsinat után azonnal megkez-
deni, mint most? És ha mégis nem indíttatott meg e moz-
galom, nem czáfolja-e meg e tény a ,Lloyd' azon állítását, 
hogy a franczia püspökök nagy része ma is a gallicanismus-
hoz szít? Vagy hogy még közelebbi példát említsünk fel, 
nem emlékezik már a ,Lloyd' azon levélre, melyet ő is kö-
zölt? Nem emlékezik-e Loyson ur levelére, melyet a párisi 
érsekhez intézett s benne a gallicanismus pártolására hivta 
fel az érseket? Nem emlékezik-e viszont az érsek elutasító 
levelére,melyet oly apostoli szellemmel telve irt a hitehagyott 
paphoz? A ,Lloyd' mellett szól e bizonyíték? Ugyan hol is 
volt akkor a,Lloyd', mikor e közleményt napvilágra bocsá-
totta? Vagy csakugyan csak figyelmeztetni akarta ismét a 
világot, hogy ő mily kegyes óhajokat táplál a katholika 
egyház iránt ? 

Nem és ezerszer nem, a ,Lloyd' óhajai teljesülni nem 
fognak, nem fognak teljesülni azért, mert a franczia püspöki 
kar sokkal jobban tudja, mit kell, mit lehet várnia olyan 
,barátaitól', kik az egyháznak ellenségei ; nem fog teljesedni 
azért, mert Isten kegyelme nem fogja elhagyni az egyház-
nak épen azon részét, mely a pápáért a legújabb időben is 
oly nagyszerű tetteket művelt. Egyáltalában a franczia pap-
ság szelleméből ítélve következtethetjük azt, hogy a kitö-
rendő kulturharcznak lesznek vértanúi, de nem lesznek az 
egyháznak áruló Judásai. Azon lelki bátorság, melylyel egy-
kor a torlaszokon d'Affre önmagát feláldozta, melylyel Dar-
boy a gyilkosok fegyvere alatt elhullott, ezen lelki bátorság, 
támogatva Isten kegyelme által, nem fogja elhagyni a fran-
czia püspököket akkor sem, midőn a legfőbb jóért, Istenért, 
hitért és vallásért kell szenvedniük. Lehet tehát, mint mond-
tuk, hogy a franczia kulturharcz beáll; de bizonyos, hogy a 
püspökök vele szemben alkudozni épen ugy nem fognak,mint 
nem tették ezt a porosz püspökök ; mert gallicanismus többé 
nem létezik, és hiszszük, hogy e szenvedés fogja Francziaor-
szágnak meghozni a békét, mely után a nép annyira eped, 
habár nagyjai, ők tudják miért, e békét folyton megzavar-
ják. Mindez megtörténhetik. Az azonban, a mi nem teljesül-
het, a ,Lloyd' ,pium desiderium'-ja, mely mindenkorra csak 
desiderium marad. ^ 

Francziaország. Freppel angersi püspök főpásztori 
körlevele a socialis kérdésről, (Vége.) Hogyan lehet az em-
beriség óriási nagyobb részét meggyőzni arról, hogy neki 
kötelessége megadással viselni alantibb sorsát, mely születés, 
vagy az események kifejlése által osztályrészéül jutott , — 
igen, hogyan lehet őt erről meggyőzni akkor, ha a túlvilági 
kiegyenlítésbe való hitét el veszté s a boldogságot egyedül 
itt e földön a földi javak élvezetében keresi ? Az ily embe-
rek előtt, kik ekként minden kezesztény hitből és erkölcsi 
törvényből kivetkőztek, a socialismus, mely egyenlőséget 
igér az élvezetekben, mely a collectiv birlalást a magán-bir-
tok helyébe teszi, mely a társadalmi ügyek jelen rendjében 
nem lát mást, mint a munkának általános kizsákmányolását 
a tőke által, — a socialismus, mondom, ily emberek előtt igen 
természetesen ugy tűnik fel, mint maga a jognak és igazság-
nak legtisztább kifejezése. Ime ide vezet a vallási érzületnek 
kiirtása a nép lelkéből ! Azok tehát, leghathatósabb elősegitői 
a socialismusnak, kik beszédeikben és irataikban a teremtő 
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Isten, halhatatlan lélek, jövő élet eszméjének lerontásán fá-
radoznak ; és ha az egyház nem volna kéznél tana és műkö-
dése befolyásával, hogy védje a nép lelkiismeretét az isten-
telenség és anyagiasság rettenetes támadásai ellen, a polgári 
társadalom csakhamar elmerülne azon örvényben, melyet 
számára a hitetlen és lelkiismeretlen ujitók készitenek. 

És vájjon továbbá nem az érzékiség zabolátlansága és 
kihágásaiban kell-e keresni egyik okát annak, hogy a soci-
alista theoriák, melyek különben oly absurdak, napjainkban 
oly könnyűséggel terjeszkednek? Midőn a keresztény val-
lás önmegtagadást, alanti vágyaink visszaszorítását, szelle-
münknek testünk fölötti főlényét hirdeti, akkor csirájában 
fojtja el az élvezetek szertelen szeretetét. De midőn az em-
berek hátat fordítanak a keresztnek s az evangéliumnak és 
a nép szeme láttára az esztelen fényűzés pompáját, a rosz 
utakon szerzett javak botrányát mutogatják és oly élet lát-
ványával szolgálnak neki például, melyben nincs csak élve-
zet és mulatság : akkor lehet-e kivánni, hogy ily példák fel 
ne keltsék a tömeg szivében az irigység lázát ? Midőn a nép 
oly embereket lát, kik tegnap még több mint szerény körül-
mények közt voltak, ma pedig rögtön a dúzsgazdagság szín-
vonalára ugrottak fel, a nélkül, hogy tudni lehetne hogyan 
és mily eszközök által, a velők egyenlő sorsra való jutás vá-
gyát vájjon hogyan ne ingerelné fel az ilv, rögtöni, könnyű-
nek látszó, és nem igen igazolt jólét? Vájjon nem annyit 
tesz ez, mint a nyomort keseríteni s a szenvedést ingerelni 
ily szembeszökő ellentétek által ; nem annyit tesz ez, mint 
visszaélni a földi javakkal, hogy az érzékek szenvedélyei 
szabad menetet nyerjenek? Nem annyi-e ez, mint megany-
nyi ürügyet szolgáltatni a magánbirtok ellenségeinek a tá-
madásra? Kétségtelen ugyan, hogy ily visszaélések, bármily 
gyakoriak legyenek is, semmifélekép sem jogosítanak fel a 
jog tagadására ; de ki nem látja, mennyi tüzelő anyagot 
szolgáltathatnak a társadalmi gyűlölködés szitására ? A gya-
korlati életbe átvitt materialismus tehát nem kevésbbé mint 
a vallástalanság, nem tesz egyebet, mint csak még inkább 
felbátorítja és erősiti azon rendszereket, melyeknek erejét és 
tekintélyét az evangelium, ha az élet áttalános szabalyául 
venné azt mindenki, teljesen lerontaná a tömegben. 

Nem elégséges, t. t., visszautasítani a socialismust és 
communismust, mint mélyen ható támadást a család és bir-
tok jogai ellen. Ha hathatósan akarunk ellene működni, 
szükséges, hogy ne legyen szabadon hagyva a forradalmi 
szellem szakadatlan áskálódásának haladása ; szükséges, hogy 
ne legyen nyitva előtte rés, melyen minden megerőltetés nél-
kül eljuthatni a tarsadalom agyon fojtásáig. Hiszi-e például 
valaki, hogy jó szolgálatot tesz a magán-birtok védelmének, 
midőn minden fosztogatást megtapsol, melynek az egyház 
vagy a múltban áldozata volt, vagy a jövőben lehet? Hogyan 
lehet az kevésbbé jogos, amit többen, testületileg bírnak, 
mint az, melyet valaki csak egymaga birtokol? Ha joga van 
a nemzetnek kifosztani az egyházat javaiból : kilesz bizton-
ságban azon coelectiv lény, az állam előtt, melynek minden-
hatóságot követelni nem félnek? És vájjon nem látják-e be, 
mily bizonyítékokat szolgáltatnak ez által a socialismusnak, 
melynek alaptétele épen az, hogy az állam egyedüli birto-
kosa a földnek és tőkének.1) 

') Az egyházi jaraknak különféle korszakokban az allam által tör-

Es ha egy más, nem kevésbbé fontos szempontra térünk 
át : vájjon nem annyit jelent-e szintén, mint hatalmas fegyvert 
adni a socialismus kezébe, az által, ha az állam jogai a neve-
lési ügyben túloztatnak? Ha, miként egy bizonyos, sajnos, 
igen elterjedt iskola azt állítja, hogy a gyermekek az állam 
birtokába tartoznak s nem a családéba; ha az államnak joga 
van a gyermekeket zsenge koruktól kezdve maga számára 
lefoglalni, hogy őket tetszése szerint alakítsa s arra a ga-
radra öntse fel, mely épen neki tetszik, a nélkül, hogy tekin-
tettel volna az atya és anya óhajaira, előjogaira ; lia az állam 
azon eshetőségnek teszi ki a gyermekeket, hogy az iskolában 
sohasem hallhatnak egy vallásos szócskát sem, daczára an-
nak, hogy vallásos neveltetésre, mind magoknak mind szü-
leiknek kétségbevonhatlan joguk van : az ily mindenható 
hatalmaskodás a családi jogrendben, abban, mi az embernek 
legbensőbb s legtermészetesebb sajátja, ha következetes akar 
maradni, nem szükségképen törekszik-e kiterjeszkedni az 
egész külső társadalmi rendre? Vájjon a gyermekek nem 
első s legbecsesebb kincsei-e a családnak ? Azon jog, mely-
nek erejénél fogva valamely családapa földet-rétet bir, vagy 
gyárat, többet nyom-e az atya vagy anya szemében, mint 
azon jog, melynél fogva liozzájok tartozik gyermekeiket lel-
kiismeretök szerint hitben nevelni? A ki az egyiket két-
ségbe vonja, az hajlandó a másikkal is azt tenni. És csak-
ugyan, t. t., — és ez igen egyszerű és természetes dolog, — 
az állam hatalmának korlátlan kiterjesztése az ifjúság neve-
lésére és minden vallásos tanitásnak elnyomása mindig és 
mindenkor egyik lényeges pontját képezték és képezik a so-
cialista programmuak.2) Ennyire igaz az, hogy az ujitók 
tanában az állam mindenhatóságának elmélete, mely tetszése 
szerint elnyelheti az egyház és család jogait, szorosan össze-
függ ezen más theoriával, mely még radicalisabb, s mely az 
állam kezébe szeretne központosítani minden részletes és ma-
gán-birtokot. 

Eddig e magva3, főpásztori körlevél tartalmának ve-
leje. Ezután Angers tudós püspöke áttér a pápai encyclica 
világtörténelmi fontosságára. Az az egyház nagy hivatása, 
úgymond, hogy a keresztény társadalmat a fenyegető veszé-
lyektől megóvja. Ezen dicső initiativával a pápák minden 
időben éltek, azon korszaktól kezdve, midőn a civilisatio 
romjait a barbárok keze alól kimentették s midőn hangos és 
szakadatlan felszólalásaik által a moliamodanismus terjesz-
kedésének gátat vetni igyekeztek. X I I I Leo dicső elődjeinek 
nyomdokát követi, midőn a fejedelmeket és népeket azon uj 
barbárságnak folyton emelkedő hullániairafigyelmezteti,mely 
társadalmi forradalom neve alatt nem kevesebbre czéloz, 
mint összes intézményeinknek általános vizözönbe való el-
sülyesztésére. Körlevele végén msgr Treppel a társadalom-
nak azon óvszereiről szól, melyeket a pápai encyclika ajánl. 

IRODALOM. 
= A nm. vallás- és közoktatásügyi ministeriumtól meg-

küldettek „A magyar országos iparművészeti muzeum 
ideiglenes alapszabályai." 23. 1. 

tént confiscatiója csakugyan egyike azon főérveknek, melyeket Marx. a 
socialismus egyik fővezére, ,A tőke' czimü művében, a birtok-jog el-
len felhoz.— ') V. ö. a lausannei socialista congressus prograinmját 1867, 
a lyoniét 1878 ; a németalföldi muukás-egyletét 1872 ; JBakunin forradal-
mi kátéját, stb. 
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Mindent örömmel üdvözöl lapunk s tehetségékez ké-
pest igyekszik előmozdani, a mi hazánk igazi jólétét tart ja 
szem előtt. Ily érzelmekkel üdvözöljük a magyar országos 
iparművészeti muzeum rég óhajtott létesitését és sietünk t. 
olvasó-közönségünkkel legalább kivonatosan megismertetni 
a nevezett hasznos közintézetnek előttünk fekvő alapsza-
bályait. 

Czélja az iparművészeti muzeumnak mindazon tudo-
mányos és művészeti segédeszközöket egybegyűjteni és szak-
szerűen rendezve felállitani, melyek a közönség műizlésének 
fejlesztésére s nemesbítésére szolgálhatnak ; egyúttal pedig 
a hazai iparosoknak alkalmat nyújtani, hogy stylszerü, s az 
ipar technikai követelményeinek is megfelelő tárgyak állandó 
szemlélete s tanulmányozása által, ugy alakra, mint gyakor-
lati használatra is teljesen kielégitő iparművek készítésére 
képesittessenek. Az iparművészeti muzeum gyűjteményei 
ugy rendezendők, hogy azok teljességükben a művészipar 
történetének, a legrégibb kortól kezdve napjainkig, lehető 
hű képét nyújtsák. A nevezett muzeum tartalmazandja : a) 
A fentjelzett czél valósítására szolgáló művészeti vagy tudo-
mányos szempontból érdekes tárgyak gyűjteményeit, akár 
eredetiekben, akár másolatokban, b) Az azok tüzetesb ta-
nulmányozására szolgáló művekből létesítendő szakkönyvtárt. 
Ezeknek bővebb kifejtése után áttér a kis füzet s részletezi a 
muzeum segédeszközeit, a muzeum használatának módoza-
zait, az intézet igazgatását. Következik a muzeum gyűjte-
ményeinek rendszeréről szóló fejezet, s itt tüzetesen ki-
fejtve látjuk, miféle tárgyakból fog állni a muzeumi gyűj-
temény. Fonadékokból, szövetek és azok utánzataiból, fény-
máz munkákból, mozaikokból, üvegfestészeti darabokból, 
a festészet, irás és nyomtatás, könyvkötés termékeiből, bor-, 
fa-, agyag-, üveg-, szarvcsont-, elefántcsont, viasz-, márvány-, 
alabastromból készült nagy és kisebb művek, faragványok, 
vörös és sárga-réz, horgany és ón-edények- s házi szerekből, 
vas-munkákból, órák, harangok, csengetyűk, bronz-munkák, 
zománcz, ötvös-munkák, ékszerek, véső-munkák, az orna-
mentika és képfaragó műemlékeiből. 

A harmadik fejezet a divatos ipartárgyak kiállithatá-
sának módozatairól, a negyedik fej. a szent-István-napi és 
karácsonyi kiállításokról, az ötödik a muzeumi gyűjtemények 
használatáról, a hatodik a muzeumi tárgyak utánképzéséről, 
a hetedik a tárgymutatók é3 lajstromok berendezéséről, a 
nyolczadik a muzeumi közleményekre vonatkozó szabályza-
tokról, a kilenczedik az iparművészeti muzeummal kapcso-
latos előadásokról szól, a tizedik czime : rajzoktatás és vi-
déki ipartanodák munkáinak kiállítása ; végre záradékul kö-
vetkeznek a biztonsági és átmeneti intézkedésekről szóló§§-ok. 

Az országos iparművészeti muzeum oly üdvös esz-
me megtestesülése, mely teljesen megérdemli, hogy a haza-
fias közönség részéről ugyanazon figyelem, érdeklődés és 
pártolásban részesüljön, melyet az országos magyar nemzeti 
muzeum élvezni szerencsés. 

H i v a t a l o s . 
Yallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előter-

jesztésére, a nagyváradi lat. szert, székeskáptalannál, báró 

Bémer Pál középszolnoki főesperesnek a krasznai főesperes-
ségre és Zajnay János legidősb mesterkanonoknak a közép-
szolnoki főesperességre való fokozatos előléptetését jóvá-
hagyván, a megürült kanonokságot Bubics Zsigmond győri 
egyházmegyei áldozár, szentszéki ülnök, pápai tisztel, kama-
rás és a B. Sz.-Máriáról nevezett Komárom feletti monos-
tori czimz. apátnak adományozom. 

Kelt Bécsben, 1879. évi jan. hó 31-én. 
Yallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előter-

jesztésére, Horvát Miklós zágrábi székesegyházi főkáptalani-
és oldalkanonoknak, püspöki irodai igazgatónak, érseki sz. 
széki és házassági bírósági ülnöknek, a sz. Pulcheriáról czim-
zett körösi apátságot adományozom ; továbbá ugyancsak a 
nevezett székesegyházi főkáptalannál : Matkovics István mes-
ter-kanonoknak, érseki szentszéki ülnöknek, székesegyházi 
helyettes főesperesnek és plébánosnak, — az urbóci főespe-
rességre való fokozatos előléptetését megengedem ; végül 
Krzan Antalt, a nevemet viselő zágrábi egyetem volt rekto-
rát, a hittudományi karnál a hittudomány nyilvános rendes 
tanárát, a zágrábi nemesi convictus igazgatóját, az érseki 
szent szék előadó ülnökét, hit- és bölcsészettudort, valamint 
Suap Konrád alesperest és malitabori plébánost, — ugyan-
azon székesegyházi főkáptalanhoz kanonokokká nevezem ki. 

Kelt Bécsben, 1879. évi februárhó 1-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

V E G Y E S E K . 
—- A szent atya, midőn e napokban többeknek kihall-

gatást adott, különösen kitüntetett egy ifjú angol con ver ti-
tát, kit fölemelt és szivéhez szorítva átölelt. E jelenet, írja a 
,C. de Brüx.' tudósítója, emlékeztetett ama 12 százév-előtti 
jelenetre, midőn nagy sz. Gergely pápa Róma egyik piaczán 
angyalokhoz hasonló angol-szász if jú rabszolgákat látván 
könnyezett és Anglia megtérítését elhatározta. 

— Egy közhasznú intézet, a pesti hazai első takarék-
pénztár-egyesület évi rendes közgyűlését 1879-ik febr. hó 
27-ik napján délutáni 4 órakor fogja tartani, Budapesten az 
egyesült hivatalos helyiségében (egyetem utcza 2. sz.) Tár-
gyak lesznek : igazgatói és felügyelő-bizottsági jelentés, a 
mérleg iránti határozathozatal, tiz igazgatónak hat évre vá-
lasztása : s végül igazgatói előterjesztések. Azon esetre, lia 
t. olvasóink közöl is akarna valaki a gyűlésben részt venni, 
megjegyezzük, hogy szavazati jogát csak azon részvényes 
gyakorolhatja, kinek részvénye az 1878. év utolsó napjáig 
névére átíratott s a közgyűlést megelőző nap déli 12 órájáig 
az egyesület főpénztáránál szelvényeivel együtt letétetik. 
Vajha népünk hozzászokna a takarékossághoz s az uzsora 
,Geld für Alles' intézetei a föld szinéről eltűnnének ! 

— A ,Défense1 czimü párisi kath. polit, napilap, me-
lyet Dupanloup alapított és tartott fenn, f. hó 1-vel egy con-
servativ irodalmi részvény-társulat birtokába ment át. Szel-
leme marad, tartalma azonban magvasabbnak ígérkezik. 

— Theologiai conferencziák világi müveit körök szá-
mára Belgiumban majd minden nagyobb városban tartat-
nak. Brüsselben Schouppe j. t. nagynevű dogmaticus tartja 
az ezideiket. Legújabban az alkotmányról volt szó, mint 
emberi törvényről. 

Kegyeletes adakozás-
A budapesti központi növendékpapság 0 szentsége 

X I I I . Leo pápa megválasztatásának l-ő évfordulója alkal-
mából felajánl: 37 for. és 10 magyar frankot aranyban. 

Egy világi 20 magyar frankot aranyban. 
A szerkesztő postája. 

Csecse. T. F. pleb. urnák. Főtisztelendőséged 7 ftot küldött. Előf. 
ár félévre csak 5 ft ; ennélfogva 2 ft becses rendelkezésére áll. Ha ugy 
tetszik, átirjuk a jövő félévre. 

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

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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DIVIS. PU. P. IX. MANIBUS. 
DIRECTOR. SOCII. QUE. EPHEMERIDIS. HUNG AR. ,RELIGIO.1 

DIES, QUI. PRIMUM. A. FUNERE. ANNUM. CLAUSER AT. SIONL NUPER. 

LUGENTI. MOX. SPONSUM. FATIS. GLORIA. PEREMI. SUPERSTITEM. 

C E L E B H A N T I 

FELIX. FAUSTUS. FORTUNATUS. QUE. SIET. 

Labitur ad tumulum variis jam fluctibus annus 
Moesta viret mirtus rore rigata pio ; 

His lacrimis violasque rosasque creare sepulchro 
Gestit a m o r , p i e t a s ; queis m o d o s e r t a ligo. 

I. 
Matrem. Dei. veneni. primis. parentibus. infusi. expertem. uti. prisca. saeculorum. fides, 
orbis. que. catholici. sententia. concors. declaravit. ita. pium. hocce. placitum. Pius, tantae. 

Matris. filius. supremo, in. terris, magisterio. ad. fastigium. dogmatis. evexit. 
VI. Idus. Dec. 1854. 

Sanxerat immunem serpentis labe Parentem, 
Sic d u o d e n a Pius s i d e r a serta dicat ; 

„Mille — ait ipsa Parens — s t e 11 i s redimite Clientem !" 
Filii amor, Matris foenora larga tulit. — 

U n i c a ab exitio f o r t i s servata carina : 
Protege Pii precibus carbasa fracta Petri ! 

II. 
Basilica. S. Pauli, extra, muros. regium. quondam, opus. incendio. vastata. trium. que. 
Pontificum. cura, pristino. decori. vindicata. Pium. IX. novis. ritibus. Consecratorem. ovans. 

excepit. IV. Idus. Dec. i854. 

En species reparata nitet, templumque resurgit ! 
Quo populorum optât Doctor habero Lares ; 

Fulgure Qui fidei Paulum prostravit acerbum : 
F'ulguret heu rursus flectere corde potens. 

Ut S a u 1 i errantes valeant consurgere P a u l i : 
Mitte Pater coecis lumina celsa Pie ! 



III. 

Venerandum. artis. antiquae. monumentum, ad. S. Agnetis. cernuus, salutans. quum. 
fractae. illaberentur. aedes. miro. Dei. favore. uti. columen. labantis. mundi. incolumis. ipse, 

evasit. vota. que. solvit. Pridie. Id. Apriles. i854, 

Tecta ruunt, lapidum et trabeus densatur acervus 
Gloria, vita Pii jam tumulata jacet ? ! 

Non ! Surgit vegetus ! pulvis non sidera tangit 
Corruat ipse orbis, non ruet ipsa Petra. 

Frangite m a 11 e o 1 i s scelerati templa, cathedras : 
Quod cadit, est paries : non cadit aima Fides ! 

IV. 

Anglos, et. Batavos. quos. tyrannis. ac. libido, extorres. duduin. a. laetis. sincerae. fidei. 
pascuis. prohibuit. nunc, demutn. studiis. consilio. que. apostolicae. charitatis. in. obsequium. 

fidei. hierarchico. ordini. subjugavit. III. Calend. Octobr. i85o. 
atque. IV. Non. Mart. 1853. 

Insula Sanctorum Satanae gemit Anglia vinclis 
Quaeque opibus gaudet, poscit e g e n a Fidem. 

Ut Batavos mare saxifragum, sic haeresis ambit 
Cunctaque sacrato terra cruore madet ! 

Vincla Pius solvens, ovibus balantibus aptos 
Pastores mittit, Praesuleumque decus. 

V. 

Ad. eos. qui. in. tenebris. et. umbra, mortis, sedent. sedulus. expedit. angelos. pacis, laetos. 
que. gratulatur. sibi. portari. manipulos. Salve, lucifer. orbis! 

Eoas late ad gentes populosqne feroces 
Fer t labarum fidei, missa caterva Pii 

""' Quem Christi urget amor, cunctos jubet ire ad ovile 
Et dolet angustis finibus esse solum. 

VI. 
Qui. Indias. Japonum. que. oras. fidei. aurora, atque. cruore. nobilitavere. fortes, athletae. 
Christi, e. Pii. manibus. lauro. donati. invictum. Ipsi. robur. adsciscunt. A.A. 1862. et 1867. 

! - Sanguine quos proprio heroes bene purpura vestit 
Sustulit hos tumulis, imposuitque D u c e s ; 

Scilicet ut rapiat trepidos pia m o r t i s imago : 
Oua fidei discant v i v e r e forte decus ! 

VII. 

Cui. claves. beatae. perennitatis. traditae. arctos. Tu. temporum. limites, veneranda. canitie. 
excedis. Jubila. Säcerdos. Praesul. Pontifex. III. Idus. April. 1869. 

: " " ' XVI. Calend. Jul. 1871, III. Non. Jun. 1877. 

Jubila trina Pio trinas flectendo coronas 
Mystae et Pontifici prodiga dona ferunt ; 

Quique Crucem Petri fortis portas : tarnen a e v u 111 
B i s s u p e r a n s P e t r i , hoc s o l u s honore nites ! 

InCLyta. LVstra. pIVs. bis. qVIna, CeLebrat. aD. araM. *) 
VnCto. LVstra. PIO. MItrae. DeCVs. aVrea. neCtVnt. 

*) P. Pr. Belus S. J. 



VIII. 

Gliscentes. in. orbe, errores. utrique. reipublicae. infestos. fulmine. Vaticano. sanctiorisque. 
sapientiae. radiis. discussit. VI. Id. Dec. i864. 
Errorum atra lues tenebris obvolverat orbem 

Ne pateat tutum ad Candida sidera iter, 
Ast lucis radios Pius orbi dogmata spargi t : 

S y l l a b u s en rutilât, noxque profunda fug i t ! 

IX. 

Patribus. ex. universo. orbe, conscriptis. salutaria. sancit. contra, naufragos. in. fide, 
doctrinae. castae. capita. Petro. per. os. Pii. loquente. VI. Idus. Dec. 1869. 

Impietas stultos roborat confusa furores 
Romanaque vovet bella movere Pe t rae : 

Convocat Ille Crucis supremus signifer arma 
Quosque Duces décorant infula Marsque Dei : 

Dogmatibus portas rabidi constringit Averni , 
Fal lere fallique haec nescia Pe t r a manet ! 

X. 

Ore. coelitus. afflato. pronunciat. Petram. Romanam. errorum. nubibus. numquam. non. 
fuisse, fore. que. semper. celsiorem.Sta. fulge. rupes. perjuro. mendaciorum. patri. formidanda. 

XV. Calend. Aug. 1870. 

Qui jactant stolidi brevium commenta dierum : 
Vos sua discipulos credere verba jubent ; 

Claviger ast Pas torque ovium, fideique Columna 
R o b u r et os verum hadd t raxer i t Ille polis ? ! 

Quem ex cribro Satanae spondet tutare Redemptor 
Hic cadet armatus Corde manuque Dei ? ! 

En petram irradiai Christus Sol nescius umbrae : 
Lux caput in coelis, lux et in orbe Caput ! ! 

XI. 

Coelitum. decus. tutamen. que. mortalium. S. Joseph, qui. Verbo. carnem. induto. Nutritii. 
impenderat. vices, supremum. Ecclesiae. auspicem. praestitem. que. apellavit. 

VI. Id. Dec. 1 8 7 0 . 

Qui Puerum gladio Herodis servavit Alumnum 
Is prece Pii Sponsae tutor et auctor erit 

Nunc Sponsam H e r ó d e s calamo, vi m i l l e cruentant : 
Pro tega t ast Joseph : libera, salva redit ! 

XII. 

Arcam. apertam. foederis. Cor. illud. flagrantissimum. quod. supremo, mundi. tempore. 
amoris. increati. fons. symbolum. que. revelari. voluit. Pius, corde, saucio. adorans. Sionis. ut. 

nubila. pelleret. supplici. sacramento. Sole'm.:Ecclesiae. invocavit XVI. Cal. Jul. 1875. 
Corde Dei frigidis ignita fluenta redundant 

Sic glacies Solis solvitur ig'ne, r igens ! 
Oceanum hune pandit gelido Pius orbi, ut amoris 

Ignibus hi flagrent, quos Stygis ignis habet ! 

PontlfICI. Capto. Cor. IesV. DVX. erlt. aLMo. 
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Cujus, in. armis. Crux. Crucem. Pio. compedes. que. imposuit. parricida. manu, vestibus. 
patrimonio. Petri, haeredem. exuens. is. hora. suprema. supplicem. eidem. praebet. dexteram. 

quam. Pius, compede. solvit, justi. judicii. 

„Parce t remens damnare caput! stent Manibus arae!" 
Victor R e x v i c t u s morte d o 1 oque — gémit. 

Datque Pius veniam, venia mors dulcior instat 
De Cruce sic didicit parcere moxque — mori ! 

XIV. 

Pio. P. IX. diem, aureum. recolenti. quo. XV. ante lustris. decennis. primam. hypapantem. 
cum. D. infante, eucharisticam. celebraverat. mox. dimissus. in. pace. 

IV. Non. Februar. 1878. 

En tenerum florem Christus bene c o r p o r e pavit 
Pavi t et implevit semine Corda pio 

Flosculus increvit ; palmae instar sidera tangit, 
De Cruce Crux ramis aurea poma ferens. 

XV. 

Pretiosa. mors. ejus, luctu. cumulât, orbem. gaudio. coelum. quo. dux. veteranus. spolia, 
carpit. immortalia. Io. triumphe. catervam. tuam. pius. sospita. 

VII. Idus. Februar. 1878. 

Jam satis est pugnae ! Victori cingite laurus 
Jamque triumphus, io ! rap te t ad astra Pium ! 

„ A d c o e l u m ! " ingeminat, gelido vocat ore Mariam : 
A tque aperit coelum Matris amata manus. 

Sion moesta dolet, noctem ast Pius ipse serenat : 
L u m e n d e C o e l o fulget in orbe recens ! 

VISE. NOS. PATER. E. COELO. 
TECVM. ET. PIETAS. ET. PRISCA. FIDES. 

OMNISQVE. PEDE. FIRMO. 
VIRTVTVM. INCEDAT. COHORS. 

POST. CRVCEM. VT. 
LAETVM. DE. CRVCE. RA DIET. 

LVMEN. 

De. CrVCe. CrVX. paLMata. pio. pla. Vota, pereglt. 

C O L O M A N N V S R O S T Y , S . J . 
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D. I>. ü. 
„Jactamur sed 11011 mergiinur." 

uis namque portus criminis inscia 
Tellure clausus, quis tabulas sinus 

Fessas l'atisceutis carinae 
Excipiet, leve pondus, altum 

Et turbulenti ludibrium maris 
Factas? — Iniquis sidera perfide 

Rixantur undis, saeva toto 
Classica detonuere ponto, 

Et post prioruin iurgia fluctuum 
Ciamosa novo littora verbere 

Oppugnat, et mergi rebelles 
lu se iteruin sepelit procellas. 

Favete venti ! Tuque f'rementibus 
Motum procellis qui mare temperas, 

Minasque ventorum, et furentes 
Imperio moderaris undas, 

Compesce fluctus, nubila discute, 
Serva carinam, dormiat efferuin 

Aequor; Ducis iussis Qui ri ni 
Unda probis fluat acta flabris ; 

Et tu uitentis pulchra Sereuitas 
Propago coeli, vii'gineos age 

Molire gressus, hue vel ipsa 
Te queruli vehat aura voti ! 

Audimur? ecquod Italiae iugis 
Si dus refulsit? quis pelagi graves 

Inter procellarumque rixas 
Altior indomito tumore 

Agnosco vultus Hesperiae Ducis, 
Agnosco vocein. Saeviat invida 

Vultuque tempestas minaci, 
Obvius egrediar tyranno; 

Nam qualis alto murmure iluctuum 
Pulsata rupes insilientibus 

Resistit undis, seque firmâ 
Mole tenet, furibunda quamquam 

Circum procellis aequora mugiunt 
In gensque vasto tollitur aethere 

Fragor, repercussisque late 
Fluctibus intumuere arenae; 

Qualisve nigrae froudis in Algido 
Annosa quercus per vacuum aëra 

Deproeliantes ridet Euros 
Non furiis Boreae, nec acri 

Cessura Cauro: talis inanibus 
( 'arina Petri fluctibus eruta 

Secura ventorum ad remotos 
Hoc populos duce tu ta perget. 

Jamiamque quondam foedera numine 
Sancita fausto sensit et horruit 

Disrupta neglecti Simonis 
Illa ratis, ratis illa nullis 

Frangenda saeclis et latus obtulit 
Patetque plagis, dum minitantium 

Impune ventorum duellis 
Pontus agit reagitque spumas, 

„Quassemuiynquit, fluctibus improbis 
Boëntque rauca voce tonitrua, 

Fragore confundantur arces 
Sidereae petulansque tellus, 

Nihil timemus, pulchrior aspici 
Vexata virtus." Dixit et impiger 

Permansit in puppi, feroque 
Jura mari stabilita dictât. 

Jam namque coeluin mite silentium 
Imponet undis, ipsaque sidera 

Frenabit, expertisque legem 
Jmperio potiore ventis, 

Freti repressis attoniti minis 
Fluctus quiescent. Pergite navitae 

Et nube detersa secundis 
Sideribus date vela ponto ! 

Ludovicus Tomcsányi S. J, 
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Qua pietate, religione ac reverentia 
8. M i s s a e S a c r l f i c i u m 

celebrare oporteat. 
Litterae quadragesim ales Emi. ac Bssmi D. Card, Pr. Pri-

matis ,Archiepiscopi Strigoniensis. 

„Christus in ara crucis tradidit semetipsuin pro 
nobis oblationem et hostiarn Deo in odorem suavi-
tatis."1) Verum, quia per mortem eius Sacerdotium 
non erat extinguendum, in novissima coena, qua 
nocte tradebatur, ut Ecclesiae suae visibile sacrifi-
cium relinqueret, quo omentum illud, semel in cruce 
peragendum, repraesentaretur, eiusque memoria us-
que finem saeculi permaneret, se Sacerdotem decla-
rans secundum ordinem Melchisedech in aeternum 
constitutum, Corpus et Sanguinem suum sub spe-
ciebuspanis et viniDeo Patri obtulit, ac sub earum-
dem rerum symbolis Apostolis tradidit, ut sume-
rent et iisdem, eorumque in Sacerdotio successori-
bus, ut oiferrent, praecepit.2) Hoc est Sacrificium 
novae legis, quod Vetera praefiguraverunt, sive na-
tura duce oblata, sive divinitus instituta. Hoc Sa 
crificium est ilia oblatio munda, per quam testatus 
est Deus, ab ortu solis usque ad occasum magnum 
fu turum nomen suum in gentibus.3) In hoc Sacrifi-
cio eadem est victima, quae in ara crucis, nimirutn 
Jesus Christus Sacerdos, seu Minister Principalis, 
semper vivens ad interpellandum pro nobis;4) nam 
quemadmodum in ara crucis semet obtulit, ita su-
per altaria nostra sese ultro offert aeterno Patri, 
baud quidem cruento modo, sed incruento, quia re-
surgens ex mortuis iam non moritur, mors illi ultra 
non dominabitur.5) Nos autem, qui Sacrificium pe-
ragimus, non nostrain, sed Cliristi personam susti-
nemus, quando eius Corpus et Sanguinem confici-
mus. Est itaque sacrificium, quod in Missa peragi-
tur, unum et idein cum sacrificio crucis, non tan-
tum sacrificium laudis et gratiarum actionis, vel 
nuda commemoratio sacrificii in cruce peracti, sed 
vere propitiatorium.6) Quare si puro corde, accensa 
fide, et intimo peccatorum nostrorum dolore affecti 
lianc sanctissimam hostiam immolenius et offera-
mus, dubitanduni non est, quin misericordiam a 
Deo consequamur tempore opportuno: nec tantum 
prodest immolanti et suinenti, sed omnibus fideli-
bus, sive nobiscum in terris vivant, sive iam iu Do-
mino mortui nonduin plene sint expiati. 

!) Epkes. 5, 2. — 2) Eccl, 22. 19, item Trident. Seas. 
22. c. 1. — 8) Malach. 1, 11. — «) Hebr. 7, 24. — Rom. tj. 
9. — 6) Trid. 1. c. can. 3. 

Sed si haec vera sint, sunt autem verissima, 
quia divinitus revelata et definita, si proinde Missa 
sit incruentum Sacrificium, per quod nos Cliristo, 
ipsiusque passionibus divinitus communicamus, ut 
docet S. Gregor. Naz.7), si sit Sacrificium Sancto-
rum, quod Corpus eius est, quemadmodum S. Au-
gustinus loquitur,8) porro, si quoties huius hostiae 
commemoratio célébratur, opus nostrae redemtionis 
exercetur, ut. orat, Ecclesia,9) si tandem inter officia, 
quae aguntur in Ecclesia, nihil dignius est et so-
lemnius Missa, prout testatur S. Antonius,10) quid 
existit, quod maiore cordis puritate, et profundiore 
reverentia tractare nos oportet, quam Sanctissimi 
huius Sacrificii mysteria? De reverentia iam ab ipso 
celebrante erga hoc Sacrificium exhibenda Triden-
tina Synodus sic nos in s t ru i t : " ) Quanta cura ad-
hibenda sit, ut sacrosanctum Missae Sacrificium 
omni religionis cultu ac veneratione celebretur, 
quivis facile existimare poterit, qui cogitarit, male-
dictum in sacris litteris eum vocari. qui facit opus 
Dei negligenter. Quod si necessario fa temur, nullum 
aliud opus adeo sanctum ac divinum a Christifide-
libus tractari posse, quam hoc ipsuin tremendum 
mysterium, quo vivifica illa hostia, qua Deo Patri 
reeonciliati sumus, in altari per Sacerdotes quoti-
die immolatur: satis etiam apparet, omnern operáin 
et diligentiam in eo ponendam esse, ut quanta ma-
xima fieri potest interior-! cordis munditia et puri-
tate, atque exterioris devotionis ac pietatis specie 
peragatur." Proinde addit : ..Cum igitur multa iam 
sive temporum vitio, sive hominum incuria et im-
probitate irrepsisse videantur, quae a tanti sacrifi-
cii dignitate aliéna sunt, ut ei debitus honor et cul-
tus ad Dei gloriam et fidelis populi aedificationem 
resti tuatur, decernit saucta Synodus, ut Ordinarii 
locorum Episcopi ea omnia prohibere, atque e me-
dio tollere sedulo curent, ac teneantur, quae vel 
avaritia, idoloruin servitus, vel irreverentia, quae 
ab impietate vix seiuncta esse potest, — introdu-
xit ." Idem praecepit Clemens XI.12) scribens : „ Ma-
iori super omnem dicendi inoduin diligentia, ac stu-
dio curare debes, ut Missae Sacrificium, quo nihil 
divinius excogitari potest, per Presbyteros celebre-
tur non tantum ea moriim puritate, quae ipsos de-
cet, qui singulis diel m s Deo Patri coeleste holocau-
stum offerunt Unigeniti Filii, verum etiam, 

7) Orat. 1. in Julian. — R) L 2. (juaest. evangelicar.— 
9) In Missa Domin. IX . post Pentec. — 10) S. Par. Summae 
tit. 13. — " ) Sess. 22. decret. de observ. ct evit. in celebr. 
Missae. — Encvel. 1 Mart. 1703. ad nniv. Eppo? oxarata. 
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u t sacras caeremonias in Rubricis praescriptas se-
dulo, piequc observent. Id en im necessario requiri-
tur , ne Sacerdos inter homines Deumque positus ad 
ipsius iracundiam sedandam, si negligenter, immo-
desteque suomunere fungatur, Deum magis irritet." 

(Folyt. köv.) 

A székeskáptalanok egyházi jelentősége 
azok eredete alapján. 

( Egyházjogi tan ulmány.) 
(Folytatás.) 

A káptalanok valamint benső testületi életök-
kel a régi presbyteriumokat tüntetik elő, ugy a 
külre ható müködésökben is az egyház üdvözítő 
hivatását annál hívebben mutat ják ki, minél na-
gyobb és hatályosabb egy egész testületnek segéd-
kezése a szellemi czélok érvényesítésére. 

A kinyilatkoztatott igazságok természete és az 
ember alkotása azt követelik, hogy a természetfö-
lötti igazságok birására elkerülhetleniil szükséges a 
tanitás, mely nélkül ismeret, és igy valódi tudás 
nem képzelhető. Az isteni tan kijelöli egyúttal a 
természetfölötti czélra megkívántató eszközöket, és 
meghatározza a lelkek igazgatásának módozatait, 
megállapítja magát az igazgatást, hogy valameny-
nyien egy czél felé törekedjenek. Miként a czél egy, 
ugy egységes vezetést is ír elő és hirdet. Az aposto-
lok e hármas hatalmat átadták utódaiknak, ugy 
hogy ezen összes lelki hatalom, melyet ők Péter fő-
nöksége alatt mint az egyház oszlopai kiválóan 
nyertek vala, a püspöki, áldozári és diakoni minis-
teriumok működésében már az egyház zsenge korá-
ban nyerte igazi isteni jellegének teljes kifejezését. 
Valamint tehát az apostolok collegiuma Péter fő-
nöksége alatt az összegyház benső és külső életének 
alapját képezte, akként minden püspökben mint 
apostoli utódban a Péter székével való szoros össze-
köttetés mellett összpontosul minden egyes bitköz-
ség és püspöki megye fenntartó élete, szellemi fej-
lődése és a központ felé törekvése. 

Az egyház isteni alapításának eszméjéből kö-
vetkezik, hogy a püspök közvetlen környezetét ké 
pezö presbyterium, mely az ősegyház presbyteriuma 
szellemébe ahhoz hasonló jogalapon ma a káptalan, 
a magasztos hármas hivatalban : a magisterium, mi-
nisterium és regimen ténykedéseiben mint segéd 
testületileg van hivatva az egyház által előirt kö-
vetelményeknek megfelelni. Es ezen jelentőség 
ugyanaz, mely kezdettől fogva mindig megvolt, 
csak a kiilmódozat változott a .szerint, a mint ma-

gának a püspöknek működési köre kezdetben ugyan 
csak egy hitközségre, későbben többre, mig végre 
egész vidékekre kiterjedt, Igaz ugyan, hogy a püs-
pöknek valamennyi papja hármas hivatalában sagit-
ségére van, de ezen hivatás a káptalannál a történel-
mi jogon alapulván sokkal erősebb kifejezést nyer. 
Valamint ugyanis a püspöknek apostoli működése 
a joghatósága alá tartozó egész területre kiterjed, 
és a székhelyen összpontosul: ugy a presbyterium, 
káptalan segédkezése is a törvények alapján kihat 
az egész egyházmegyére, de a központban kiválóan 
egyesítve van. 

Az isteni Megváltó örök bölcsesége szerint ugv 
akarta, hogy üdvözitö müve, melyet az ószövetség-
ben kezdett és megjelenésével befejezett, természet-
fölöttileg megerősítve választottai élő tanúbizony-
sága által hirdettessék minden kornak és minden 
embernek: „Euntes, docete omnes gentes."1)Ömaga 
szent tanitmányát, intézményeit, csodatételeit Írásba 
nem foglalta, hanem kiválasztott férfiakat, kik taní-
tásának és tetteinek állandó tanúi voltak, és kikre 
elküldé a Szentlelket és az inspiratio erejével ru-
házta fel őket, liogyhiven hirdessék a mennyei tant 
és ezt az utókornak is fenntartsák. Az isteni ige hir-
detése főjellege minden apostoli működésnek. Ezt 
mint kiváló jelentőségű működést akarták a je ru-
zsálemi zsidók megakadályozni.2) Oly fontos volt 
ez, hogy sz. Ignácz a keletkező eretnekségek ellené-
ben a híveket arra buzditá, miszerint osztatlanul 
ragaszkodjanak a püspökhöz, vagyis az általa val-
lott és hirdetett tanokhoz, mint az igaz hit képvise-
lőjéhez és letéteményeséhez : „Omnes Episcopuin 
sequiininiut Jesus Christus Patrem et presbyterium 
ut Apostolos, Diaconos autem revereamini ut Dei 
mandatum."3) Ezért intéznek az apostolok, az apos-
toli atyák és mindazok, kiknek a hit mellett kell 
vala küzdeniök, intő, tanító leveleket híveikhez. Az 
első századokban a püspökök kiváló hirdetői voltak 
a szent tanitmánynak, mint ez bőven kitűnik a fenn-
maradt bibliai magyarázatokból. Hogy a. püspöki 
székhelyen a püspökön kivül más valaki prédikált 
volna, a régi korra nézve nem igen állitható. Szent 
Ágoston is csak elaggott püspöke meghagyásából 
prédikált mint presbyter. (Végekov.) 

Az általános és független moiál. 
(Folytatás.) 

Ceak Krisztus által ujul meg az emberben annak képe, 
kinek hasonlatosságára az ember teremtetett, Csak Krisztus-

>) Matth. 28; 19. — 2) Act. 4; 17, 18. — 8 )AdSmvrn. 
15* 
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túl tanuljuk egymást szeretni, mint ugyanazon egy Atyá-
nak gyermekeit, mint testvéreket. Az Isten iránti kegyelet 
vagyis szeretet forrása az általános testvériségnek és szere-
tetnek. Mindakettő forrását azon dogmában birja, mely 
bennünket felvilágosit az emberinemnek nemcsak egységé-
ről, hanem méltóságáról is, s a mely az emberek legutolsójá-
ban is feltünteti mennyei Atyjának élő hasonlatát, Istennek 
fegadott fiát, hálátlan gyermekét ugyan, kit büntetés is ért, 
io-az, de a kit Isten megváltott, annyira szeretvén a bűnös 
embert, hogy érette adá egyszülött Fiát. Sic Deus dilcxit 
mundum, ut Filium suum uni génit um dar et.r) Innen szárma-
zott az uj világ, melynek neve kereszténység, azon jellem-
vonásával, mely csakis az ő sajátja ; innen származik ama 
valódi isteni szeretet, ama tisztelettel párosult szeretet az 
ember iránt, a mennyiben mindenki ember, — a gyermekség, a 
gyengeség és nyomor iránt; innen származik végre még a 
bűnös iránt is azon részvét és kegyesség, melyet csak a ke-
reszténység ismer. A gyermek a kereszténységben halhatat-
lan lélek, kit Jézus Krisztus vérén váltott meg; nem az a 
mi a pogány népeknél volt, nem az atya kizárólagos tulaj-
dona, hanem Isten bizománya, kinek jogai vannak, melyek 
eredetéből és végczéljábol fakadnak. A gyenge lény a ke-
reszténységben nem csekélyebb becsű mint az erős ; a nő 
nem kisebb becsű, mint a férfiú, őt a házasság szent egysége 
fölemeli, a szűzi tisztaság dicsfénye megdicsőíti. A szegé-
nyeket magasztos állásra emelte a szegény jászol hasonlata s 
mind azok, kik szenvednek, a kereszt isteni jellegét viselik 
homlokukon. Az állam, közhatalmaival együtt, többé nem te-
kintethetik a társadalom tagjai végczéljának, hanem eszköz-
nek tartatik magas rendeltetésük elérésére. Igy minden te-
kintély szolgává, igen, a lelkek szolgájává leszen. A bűnö-
sök szeretete szintén a keresztről származik a megváltás 
vérével együtt és az ember többé nem tartja oly hősies 
dolognak az ellenségek iránti szeretetet, kiknek hibái fol-
tok és sebek, melyek inkább részvétünket hivják fel mint 
bosszúnkat. 

Vedd el a keresztet, vedd el a dogmát, — és a szeretet, 
mely az uj világnak lelke, eltűnik mint egy álom. Ne 
mondják tehát önök, hogy a morál dogma nélkül — a nagy 
szellemek vallása. 

Hanem, akarják önök még közelebbről látni s mint-
egy ujjal érinteni azon kapcsot, mely a morált a dogmához 
fűzi ? Nézzenek szét magok körül. Midőn valamely nyomor 
enyhítésére intézkedés történik, midőn épületek emelkednek 
e czélra, midőn ennek kapui megnyílnak, hogy a nyomort 
magukba fogadják és megvigasztalják : kik azok, kik a köny-
nyeket felszárítani törekszenek? Vájjon a dogmák nélküli 
morál hívei ezek? Hol vailnak az árvák anyái, a betegek 
testvérei és nővérei, az elaggottak, foglyok, elmebetegek, a 
szegény gyermekek ápolói? Vájjon ezek az úgynevezett 
nagy szellemek vallásának részén „nz általános és független 
morál" hívei közt találhatók fel? 

Nem ; hiszen az igazság így szól : Fides per cliaritatem 
operatur, a hit az, mely a szeretet által működik. 

Tekintsenek messzebbre : nem látják önök, miként kel-
nek át félelmet nem ismerő utasok a tengereken ? Hadsere-
gek ezek, a kereskedők, és katonák hadseregei. Ezek, két-

1) Joan. III. 16. 

ségkivül, Isten czéljainak szolgálnak, noha, sokan közőlük, 
sajnos, nem keresnek mást, mint kincseket, melyeket a rozsda 
megemészt, és dicsőséget, mely mint az árnyék eltűnik. Ha-
nem, milyen az a harmadik hadsereg, mely sem aranyat, 
sem kincset nem keres, hanem törekszik az embereket föl-
emelni s a lelkeket megszabadítani? Ezen hadsereg a szere-
tet hadserege, mely a hit pánczéljáha vau felöltözve, — ez a 
hit hadserege. A kereszt, vagyis a dogma, ez egyedüli for-O ' O«/ O ' o«/ 
rása ennek a halálra kész szeretetnek. 

IIa az önmagunk iránti szeretetről van szó, annak épen 
ugy mint az Isten és a felebarátunk iránti szeretetnek alapja, 
indoka, következéskép lelke, a hit és dogma. Mert miben is 
áll az embernek önmaga iránti kötelme? Nemde abban, hogy 
szenvedélyeinket legyőzzük s az ész parancsainak alárendel-
jük? De vájjon nem nehéz feladat-e magával mint ellenség-
gel bánni ? . . . . Darus est hic sermo et quis potest eum mi-
dire ? Hogy az ember magát e benső harezra és egész élet-
fogytiglan tartó küzdelemre elhatározza, ugy hogy ne legyen 
hajlandó a lelkiismeret sugallatát rosz természetünk vágyai-
nak feláldozni, nagy s hatalmas indokokra vau szükségünk. 
S vájjon hol vannak ezen indokok? 

Eszem kétségkivül nem helyesli a szenvedélyek min-
den ingerét; igen, de a szenvedélyek szintén bennem vannak, 
mint az ész, s vájjon nem lehetne-e őket épen az altal lecsen-
desíteni, ha rájok hallgatok? IIa ők természetemben gyöke-
reznek, nem törvényei-e ők természetemnek ? IIa rendetle-
nek, féktelenek: honnan van e rendetlenség, e féktelenség? 
Es lia köteles vagyok e rendetlenséget elnyomni és lelkem 
uralmát visszaállítani: találok-e magamban elég hathatós 
fegyvert magam ellen, s elég erőt, hogy magamat legyőz-
zem ? Es lia magamban ezeknek egyikét sem találom meg: 
vájjon akkor hol keressem? 

Ki nem látja, hogy e kérdésekre adott felelet ujabb 
kérdés leszen, lia feleletem a dogmában meg nem állapodik? 
Csak ez oldja meg biztosan s hathatósan döntő s megnyug-
tató erővel azon problémát, melyet magunkban hordunk s 
melytől az egész morál függ. Es a morált önök mégis elvá-
lasztani akarnák egymástól?! (Folyt, köv.) : 

A Szent-István-Társulat 
február 13-án tartott választmányi ülése. 

Elnökölt Tárkányi Béla, apátkanonok, társ. alelnök. 
Társul, alelnök bemutatta Füssy Tamás : „ IX. Pius 

pápasága" czimü művének a sajtó alól kikerült második ré-
szét, mely a mult havi vál. gyűlésben bemutatott Fraknói 
Vilmos „Vitéz János ezztergomi érsek élete" czimü művé-
vel együtt 1879-re tagilletményképen fog a társulati tagok-
nak kiosztatni. 

A társ. titkár jelenté, hogy a mult havi gyűlés óta 32 
uj tag jelentkezett, élükön mgs és főt. Mihályi Viktor, lu-
gosi gör.-kath. püspök úrral. — Fölolvastatott a számvizs-
gáló bizottság jelentése az 1878-ki számadásokról, melyek e 
jelentés szerint a legnagyobb pontossággal vezettettek s tel-
jesen kifogástalanok, a miért a bizottság a nagyérdemű társ. 
pénztárnok, ftdő Novákovics János urnák nemcsak a szoká-
sos absolutoriumot kiadatni, hanem azt is indítványozza, 
hogy nevezett pénztárnok urnák önzetlen fáradozásáért, 
mintaszerű pontosságáért jegyzőkönyvileg is köszönet sza-
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vaztassék. A választmány a jelentés e részét lelkes éljenek-
kel fogadta, s a bizottság által indítványozott absolutoriu-
mot kiadatni, azonfölül köszönetének jegyzőkönyvbe való 
fölvételét elhatározta. •— A titkár továbbá jelentette, mi-
szerint néhai líózsa János, volt kis unyomi plébános 10 ftot, 
néhai Linter József nagyszombati kanonok 50 ftot, néhai 
Bruckner Endre apátplébános 18 frtot, néhai Schnausz 
György volt kurtakeszi plébános 20 ftot hagyományozott a 
Szent-István-Társulatnak. Ez utóbbi kivételével a többi 
hagyományok már befolytak a társulat pénztárába. •— A 
szegszárdi kir. ügyész köszönetet mondott a rab-könyvtár 
részére adományozott könyvekért. 

Megszavaztattak a következő könyvadományok: a 
pesti sz.-fer.-rendi zárdában ingyen ellátott négy árva tanuló 
részére, a nyir-lugosi szegény gyermekek, a zala-merenyei 
plébániához tartozó Újlak fiókközség szegény tanonczai ré-
szére ajándék elemi tankönyvek; az árviz által sújtott mis-
kolczi r. kath. kis-gymnasium könyvtárának, a rév-komáro-
mi irgalmas nénikék intézetének, a győri kath. legényegy-
letnek s a bogácsi népkönyvtár számára különféle aján-
dékkönyvek. 

Elnök figyelmeztetvén a választmányt, hogy közelit 
az idő, midőn az eddigi szokás szerint a társulat közgyűlé-
sét szokta tartani, indítványozta, hogy ő eminentiája, a bi-
bornok-primás, Társulatunk főm. fővédnöke előtt az idei köz-
gyűlésnek márczius 20-kán való megtartása hozassék javas-
aiba. Ennek folytán a választmány fölkérte a társ. alelnö-
köt, tegyen ez értelemben ő főmagassága a bibornok-primás-
nak előterjesztést s fejezze ki egyúttal a választmány azon 
alázatos kérését, hogy ő főmagassága közgyűlésünket ma-
gas megjelenésével megtisztelni kegyeskedjék. 

A társ. pénztárnok jelentése szerint a Társulat bevé-
tele f. é. 1-től kezdve a jelen ülésig 9929 ft. 57 kr, kiadása 
9(349 frt 58 kr, pénztári maradvány 279 frt 99 kr. — Az 
ügynökség januárhóban elárusított 38,643 példány könyvet, 
528 péld. egyéb nyomtatványt, 350 péld. képet. Készpénz-
ben bevett 3701 forint 40 krt. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Szalay István miniszteri 
tanácsos és dr. Czobor Béla m. egyetemi tanár vál. tag urak 
kérettek föl. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, febr. 18. Egy érdekes nyilatkozat. — Néhány 

héttel ezelőtt katholikus lapjaink egy rövid de velős nyilat-
kozatot közöltek, mely ugy önmagában, mint a hozzá fűződő 
eszménél fogva megérdemli, hogy miután más lapokban bő-
vebben nem fejtetett ki, legalább mi futólagosan említsük 
fel az eszmét, mely ama nyilatkozattal rokon. A jézustársa-
sági rend généralisa ugyanis nem régen egy nyilatkozatot 
közölt a lapokban, melynek czélja volt a világot figyelmez-
tetni arra, hogy a társaság távol áll minden politikai színe-
zettől, és hogy törekvése czélját ma is az képezi, a melyet ala-
pittatása alkalmával bírt, t. i. Isten dicsőségének és a lel-
kek üdvének előmozdítása, szóval, omnia ad maiorem Dei 
glóriám! Tette pedig e nyilatkozatot a rend généralisa azon 
indokból, mivel ujabban ismét hangok emelkedtek, melyek 
a rendnek bizonyos politikai czélzatokat tulajdonítottak. A 
vád ellenében a nyilatkozat egyszerű, de határozott és őszinte 

szava mindenkit megnyugtathat; azért mi mellőzzük a kér-
dés bővebb bebizonyítását, hanem inkább egy vele szorosan 
összefüggő kérdés megvilágítására szorítkozunk a követ-
kezőkben. 

Valamint ugyanis különböző időkben, különböző szer-
zetes rendek, ezek közt főleg a jezsuiták voltak támadásnak 
kitéve, ugy nem hiányzott e támadás az egyház ellen sem; 
nem volt idő midőn az egyháznak önmagát a támadások el-
len védelmezni nem kellett volna ; és bár tényekkel mutatta 
ki a vádak alaptalanságát, bár épen ellenkezőjét tette azok-
nak mikről vádoltatott, a vádak és rágalmak ujabb kiadás-
ban ismét megjelentek a napi irodalom terén épen ugy, mint 
komoly, tudományos munkákban. Sőt napjainkban is, midőn 
a komoly tudományos kutatás a történelem terén számtalan 
eddig homályos pontra fényt vetett, még ma is, mondjuk, uj 
névvel, a régi vádak ismételtetnek, melyek ellen az egyház 
védekezni kötelességének tartja, mert végre a sok ismétlés, 
védelem hiányában, meggyőződést szül. Amint azonban ezt 
az egyház teszi, ugy, meggyőződésünk szerint, ugyanazt tenni 
kötelessége a kath. sajtónak. 

Napjainkban, midőn a természetfeletti rend minden fi-
gyelmen kivül hagyatik, midőn első sorban és csakis az ál-
lam jogai hangoztatnak, melyek mellett minden más, tehát 
az egyház joga is „csak mellék szerepet" játszik, igenis, nap-
jainkban főleg' divatossá kezdett válni a vád, mintha az egv-
ház az állam jogait confiscálni akarná. Ezért beszélnek any-
nyit és írnak az egyház túlkapásairól, mint még sohasem ; 
azért mondják, hogy az államnak törvényhozási uton gon-
doskodni kell a maga jogainak védelméről és az egyházat 
saját jogi körére kell szorítani, mely vádnak rövid értelme 
nem más, mint az, hogy az egyház az államnak ellensége. 
Már kérdjük, hogyan tűrhetné hallgatással az egyház e vádat ? 
Hogyan tűrhetnék hallgatással e vádat azok, kik érzik, hogy 
abban nem más lappang, mint az egyház erőszakos ,rendsza-
bályozása' ? Valóban nincsen képtelenebb tétel, mint annak 
felállítása, hogy az egyház ellensége az államnak, és hogy 
az ennek jogait confiscálni akarná? Az egyház épen azért, 
mert nem emberi, hanem isteni intézmény, jogkörét át nem 
léjiheti ; emberi intézményről feltehető, hogy czélját téveszti, 
hogy mások jogkörét bitorolják, de isteni intézményről, 
minő az egyház, azt feltenni, nem jelent mást, mint nem is-
merni az isteni intézmény természetét. Az egyház a helyett, 
hogy az állam jogkörét, vagy bárminő jogkört is, átlépné, 
inkább szabályozója annak, nehogy bárki is az őt megillető 
jogkört átlépje. Az egyház azonnal megszűnnék isteni intéz-
mény lenni, mihelyt önakaratulag az állam jogkörébe avat-
koznék. Azt mondtuk, hogv önakaratulag, mert ha az egy-
ház, mint azt a középkorról tudjuk, népek és fejedelmek 
kérelmére országok és birodalmak világi ügyeibe avatko-
zott, ezt ép oly kevéssé lehet jogköre átlépésének nevezni, 
mint az államokról nem lehet mondani, hogy az egyház 
ügyeibe avatkoznak, ha arra az egyháztól felhatalmazást 
nyernének. Vagv mutassák ki azok, kik e váddal előállanak, 
v Dv ' 

hogy melyek azok a valóságos állami jogok, melyeket az egy-
ház maga részére confiscálni akart, vagy akar? Mikor hal-
lotta azt valaki, hogy az egyház maga részére követelte az 
államok költségvetési, katonaállitási, kereskedelmi, vagy 
szerződéskötési jogát stb. ? Nem. az egyház nem követeli a 
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maga részére az állam jogát, megelégszik saját isteni jogai-
val, megelégednék avval, ha az államok megengednék, hogy 
ő akadálytalanul érvényesíthetné saját isteni jogait, melyek-
nek érvényesítésére törekszik, valahányszor az állam az ő 
jogait megtámadja. Azt pedig ugy véljük, hogy az isteni 
jog csak nincsen az államok érdeke ellen? Ugy véljük, hogy 
akkor csak nem mondható talán az egyház az állam ellen-
ségének, midőn saját jogát kötelesség szerint akarja érvé-
nyesíteni ; ellenkezőleg velünk együtt mindenkinek azon 
meggyőződésben kell lennie, hogy az államnak csak elő-
nyére szolgál, ha az isteni jog az ő körébén is érvényesül, 
mert az bizonyos, hogy e mellett az állami jogrend is sokkal 
biztosabb alapon állana, mint a hogy tényleg áll. 

Az emiitett vádon kivül azonban találkozunk még egy 
másikkal is, mely azt állitja, hogy az egyház ellensége a sza-
badságnak és barátja az elnyomásnak, a zsarnokságnak. E 
vád ellenében utalunk a nemzetek történelmére, melyből vi-
lágosan kitűnik, hogy ott, hol az egyház szabadon kifejt-
hette szellemét, a szabadság is mindig nagyobb tért nyert, 
azon szabadság, mely mindenkinek jogait tiszteletbe tartotta. 
Kell-e e tekintetben más példára hivatkoznunk, mint épen a 
magyar nemzet történetére ? Ki nem tudná, hogy a nemzet 
szabadságának alapköve akkor tétetett le, midőn az a nagy 
világcsaládba, a katholicismusba felvétetett ? Vagy más ol-
dalról is tekintve e kérdést, a rabszolgákat ki mentette fel 
uraik önkénye alól ? Ki adta vissza szabadságukat ? A nőt 
ki emelte ki szolgai és elnyomott helyzetéből, ha nem a ka-
tholicismus ? Valóban nincsen hadvezér, nincsen államfér-
fiú, nincsen fejedelem, kinek az emberiség a szabadság te-
kintetében csak távolról is megközelithetőleg annyit köszön-
hetne, mint az egyháznak. O anyja, nevelője, fenntartója az 
igazi szabadságnak, és hogy még nagyobb sikert nem tud 
kivivni, mint a mennyit kivívott, annak okát csak abban ta-
láljuk, mert őt épen ugy mint a jezsuitákat ellenségei foly-
ton gyanúsítva, legnemesebb munkájában, melyet az emberi-
ség érdekében művel, minden lépten akadályozzák. Mi azon-
ban hisszük, hogy a szakadatlan felvilágositás a tények 
felmutatásával utat fog magának törni és el fognak enyészni 
a vádak, és az egyház minden gyanútól tisztán, akadály 
nélkül fogja munkálhatni szerzeteseivel együtt az embe-
rek üdvét. & 

Vácz. Föpásztori körlevél az iskolalátogatás ügyében.") 
Valamint egyebütt, ugy egyházmegyémben is egyebeken ki-
vül leginkább a rendetlen iskolalátogatás az, mi zsibbasztó-
lag hat az elemi oktatásügy óhajtott felvirágoztatására. Mi-
ért is e bajt lehetőleg orvosolni kivánváa, a beálló 1878 9-i 
tanév alkalmából a következőket rendelem. 

1-ör, hogy a tankötelesek ne apródonként, hanem tö-
megesen egyszerre kezdjék meg a tanévet, a jövő 1878/9 is-
kolai év kezdetét illetőleg az év tömeges együttes elkezdé-
sét egész egyházmegyémben (a városokat kivéve) október 
15-re tűzöm ki. — Szíveskedjenek ugyanazért a t. lelkész 
urak a szószékről kihirdetni (arról, hogy a község politikai 
hatósága is megtegye a kihirdetést, Pest-Pilis-Solt-Kiskuu-
megyébeu, gondoskodva leend az illető kir, tanfelügyelő ur 

*) Az ily okmányok történelmi emlékek, melyek tanúskodni van-
nak hivatva azon lelkes gondoskodásról, melylyel a magyar kath. püs-
pöki kar a népnevelés ügyét hagyományos buzgósággal vezérelni szokta. 

részéről,) miszerint a beiratások október 1 —14 közt történ-
nek, és hogy október 15-kén minden iskolaköteles gyermek-
nek az iskolába meg kell jelennie. 

2-szor minden tanító köteles leend október 15-kén már 
adélelőtti legelső órában számba venni a jelenlevőket, és 
még délelőtt bejelenteni az iskolaszéknek, hogy kik hiányoz-
nak az iskolából. 

3-szor az iskolaszék pedig e jelentésben foglalt mulasz-
tók szülőit még ugyanaz nap okvetlenül figyelmeztesse akár 
szóbelileg, akár irásbelileg azon körülményre, hogy ha ok-
tóber 16-án nem jelennek meg gyermekeik az iskolában, 
ezen első figyelmeztetés intésül vétetvén, már az október 
16-ki mulasztásért az első fokú büntetéssel fognak sújtatni. 
— Hogy pedig a büntetés végrehajtassék, e végből a tanító 
által bejelentett mulasztóknak azon névjegyzékét, mely már 
az iskolaszék által megbiráltatott, tehát a mely névjegyzék-
ben már csakis okadatolatlan mulasztók nevei fordulhatnak 
elő, a községi elöljáróságnak átvételi elismervény mellett az 
iskolaszéknek még október 16-án átadják; egyszersmind az 
átadásról a névjegyzék másolatával a megyei kir. tanfelü-
gyelő urat a mulasztások okadatolása nemének megemlítésé-
vel ugyanaz nap értesitsék — mint szintén ettől fogva min-
den két hétben beküldjék az okadatolatlan mulasztók név-
jegyzékének egy másolatát. — Ez ulóbbi intézkedés azért 
szükséges, mert a pest-pilis-solt-kiskunmegyei kir. tanfelü-
gyelő ur kijelenté, hogy szándéka a jövő iskolai évben e te-
kintetben a legszigorúbb alakban keresztül vinni a megyei 
közigazgatási bizottság azon határozatát, mely szerint az is-
kolaszék által megbírált és okadatolatlan mulasztásokkal 
szemben hanyag biró pénzbirságban marasztaltassék el. 

4-er a mulasztás okadatolásánál az iskolaszék által ha-
tarozottan figyelmen kivül hagyassék a liba-őrzés, a nagyobb 
gyermekeknek a kisebb gyermekekre való otthoni felvigyá-
zása, az utóbbi ugyanis mindenütt elkerülhető igen csekély 
költséggel, a nyári gondviselő házak felállításával. 

5-ör, hogy a törvénykivánta legalább is 8 hónapi is-
koláztatás faluhelyen kivihető legyen, az octóber 15-kén tö-
megesen megkezdett iskola is teljes folytonosságban marad-
jon april 15-ig a netán néhol szokásos és február közepe tá-
ján megtartandó félévi vizsgát követő párnapi szünidő kivé-
telével. — April 15-től junius hó 15-éig pedig kora reggeli 
tanítás létesitessék lehetőleg; ugy például 6 órától 9-ig tör-
ténjék a tanítás, vagy '46-tól 1/a9-ig, a mikor is aztán 
egész másnap reggeli g szabad lenne minden gyermek, mind 
a tanitó. 

6-szor a nem magyar ajkú községek iskoláiban a tani-
tók a magyar nyelvnek tanítását, és a tantárgyaknak ma-
gyar nyelven való tanítását fokozatosan odaemeljék, hogy 
a népiskolák 5-dik és 6-ik osztályában a hittan és biblia ki-
vételével minden tantárgy magyar nyelven tanittathassék. 

7-szer, hogy addig is, mig a kath. elemi iskolákra 
nézve fennálló könyvbiráló-bizottság a kath. elemi iskolákba 
országszerte behozandó tankönyveket megállapitandja, az 
egyöntetűség e tekintetben lehetőleg megtartassák ; miként 
már más alkalommal, ugy ismételve is ajánlom a Szent-Ist-
ván-Társulat által kiadott tankönyveket. 

8-or, miután a pest-pilis-solt-kiskunmegyei kir. tanfe-
lügyelő ur több helyen szomorúan tapasztala, hogy 11—14 
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éves gyermekek nyilvános korcsmákban dorbézolnak, felhi-
vom az iskolaszéket, bogy legalább az iskolakötelesek korcs-
mázása ellen teljes igyekezettel hassanak; mire nézve egyéb-
ként a kir. tanfelügyelő ur a politikai hatóság utján is tőn 
lépéseket. 

Végül értesítem a t. lelkész urakat, hogy ha a neve-
zett kir. tanfelügyelő urnák folyó évi april, május és junius 
hónapokban teljesített iskolalátogatásáról a megyei közigaz-
gatási bizottsághoz beterjesztett jelentését olvasni óhajtanák, 
azt a községi irattárból megszerezhetik. o o 

Kelt Migazziburgban, sept. 14-én 1878. 
Antal József B. k. püspök. 

Konstantinápoly. A bolgár egyházi kérdés. — Az oro-
szoknak Bolgárországban sok barátjok van, de sok ellensé-
gük is. Igen erős és napról napra növekszik azon bolgár 
hazafiak pártja, kik a berlini békében garantirozott autonó-
miát és önállóságot komolyan veszik és pedig épen Oroszor-
szággal szemben. Ezen önállósághoz számitandónak tartják 
különösen az egyházi autonómiát, melyet hosszú harczok 
után végre 1870-ben a konstantinápolyi görög patriarchiá-
tól sikerült kivivuiok. Ekkor ugyanis külön bolgár inetro-
politát kaptak exarcha czimmel. Ugyanakkor igen élénk 
mozgalom indult meg egyúttal a kath. egyházzal való egye-
sülés iránt is ; mit látván a szent emlékii IX. Pius, Sokol 
skyt, mint tudva van, kath. bolgár érsekké szentelte fel. 
Az unió mellett ekkor kivált Francziaország nagy erélyt 
fejtett ki, de Oroszország és Anglia ellenezték ; — az előb-
bi. ismeretes schismaticus, Róma-ellenes traditiói fonalán, 
Angolország pedig azért, mert félt, hogy a franczia befo-
lyást a katholicismus terjedése túlsúlyra találna emelni. Az 
oroszok azóta mindent elkövetnek, hogy a bolgárokat a 
muszka czár egyházi hatóságának elismerésére birják. Most 
a hatalom kezökben vau, nem csoda tehát, hogy mult évi 
novemberben a muszka czár parancsára az exarcha és a 
püspökök tanácskozásra összehivattak azon előteijesztés fe-
lett, mi módon lehetne a bolgár schismaticus egyházat az 
orosz egyházzal egyesíteni s igy a bolgárokkal a péter-
vári szent zsiuat, illetőleg a muszka czár egyházi fen-
hatóságát elismertetni. Ez esetben a bolgár püspököket a 
czár nevezné ki s a liturgiában a bolgár nyelv helyét az 
orosz foglalná el. Sikerül-e ezen terv, főleg az exarchától 
függ. A püspökök egyszerűen követni fogják az ő példáját. 
Igaz ugyan, hogy az orosz befolyás soha sem volt oly hatal-
mas, mint jelenleg, s azért az egyesülés igen könnyen meg-
történhetik; de az is igaz, hogy a bolgárokban mind inkább 
erősbödik az önállóság iránti vágy és törekvés. Ösztönsze-
rűleg érzik, hogy egyházi autonomiájoknak feladása nem-
zeti létök megsemmisítését vonná maga után. Nem csoda te-
hát, ha ismét Róma felé fordulnak a bolgárok, jól tudva, 
hogy Roma nem szokott muszka föltételeket szabni s a val-
lást nem szokta önző politika takarójául használni. Most 
már Angolország részéről is megfordult a koczka. Franczia-
ország befolyásától nem kell tartania ; azt pedig, hogy a 
muszka terjeszkedésnek Keleten legerősebb gátot csak a ka-
tholicismufe képes vetni, a mindennapi tapasztalásból látja-
Ausztria-Magyarország támogatására szintén számithatni e 
tekintetben ; mert e monarchia már kilépett az actio te-
rére ; az ő actiója pedig korántsem birhat azon hivatással, 

hogy Muszkaország malmára hajtsa a vizet s a schismát elő-
segítse. Ausztria-Magyarország vitális érdekei Keleten a ka-
tholicismus erősödését követelik s megbocsáthatlan mulasz-
tást követne el, ha a bolgárok unióját Romával minden ki-
telhető eszközzel elő nem mozdítaná. Egyébiránt, hogy 
melyik áramlat fog túlsúlyra emelkedni — a katholikus-e 
vagy a muszka schismaticus, — az nem sokára elválik. 

Santiago de Compostella. Sz. Jakab apostol sírjának 
feltalálása. — Ki nem tudná, hogy Compostella Spanyolor-
szágban, Jeruzsálem és Róma után, a kath. világ harmadik 
nagy búcsújáró helye, azon kiváltságos szerencsénél fogva, 
hogy sz. Jakab apostolnak sirhelyül szolgálhat. E világhirü 
sirra vonatkozólag a „Porvenir de Santiago" czimü spanyol 
lap február 1-én örvendetes hirrel lepte meg a kath. egyhá-
zat. Már régóta hire járt, hogy a bazilikai méltóságra 
emelt főszékesegyházban sz. Jakab apostolnak sirját keresik 
és pedig mindinkább kecsegtetőbb reménynyel. A remények 
végre teljesültek. Sz. Jakab sirját sikerült megtalálni. Ne-
vezett lap hiteles helyről értesült, hogy a székesegyház fő-
oltárának sekrestyéje alatt egy urnát találtak, melyben a 
Boanerges (sz. Jakab apostol mellékneve) csontjai vannak 
elhelyezve. Santiago népe örömünnepekre készül. A santia-
gói bibornok-érsek rögtön Te Deum-ot tartott s azon rende-
letet adta ki, hogy a szerencsés feltalálás napjának estéjén a 
város valamennyi harangja hirdesse az egyház örömét és 
háláját az isteni gondviselés iránt. 

IRODALOM. 
-f- Alighieri Dante Diviua Coinmediája (Isteni szín-

játéka). A Pokol. Olaszból fordította és jegyzetekkel kisérte 
Dr. Angyal János. Budapest. Aigner L. kiad. 1878. 8-ad-
rét XLI. 283.1. Ara 2 ft. 50 kr. 

Midőn a fennczimzett mű kiadója annak megjelenését 
m. t. olvasó-közönségünk előtt is jelezni kivánta, tettük e 
jelzést (,Religio' 1878. II . 14. sz.) azon megjegyzéssel, vajha 
irodalmunk e Dante-forditásban oly művel gazdagodjék, 
mely ellen a hittudománynak semmi kifogása se legyen. 
Azért tettük pedig e megjegyzést, mert Dante testestől-lel-
kestől a kereszténységnek, a katholicismusnak költője, a ke-
resztény katholika egyház kátéjából meríti alapeszméit s 
költeménye nem egyéb mint az aquinói sz. Tamások és Bo-
naventurák lángesze által tetőpontjára emelt speculativ és 
mystica theologia, egy nagyszabású képzelő erő által a köl-
tői szépség bűvös varázsába foglalva. Ily művet hitközö-
nyös, vallási és theologiai eszmékben járatlan korszakunk-
ban csak kevesen képesek megérteni s Dante szelleméhez 
hiven magyarázni, fordítani. Egy egész vaskos kötet fekszik 
előttünk olasz nyelven, „Dante e la libertà moderna; per 
Luigi Marii D. C. D. G. Napoli 1865" czimmel, mely épen 
azzal foglalkozik, hogy a nagy költő művének szellemét a di-
vatos modern eszmék szerinti félremagyarázások ellen védje. 

Dante magyar fordítása iránt előzetesen kifejezett 
óhajunk teljesült. A mit Dante fordítójában többi közt 
szükségesnek tartunk, hogy a theologiában s a középkor sa-
játságos észjárásában ne legyen idegen, Dr. Angyal János-
ban megtaláltuk. 0 nemcsak finom műérzékkel és költői 
érrel rendelkezik, hanem egyszersmind Dante theologiájában 
is teljesen otthonos. — Sok mindenféle irányú és szellemű bi-
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rúlaton esett unir keresztül e fordítás, és pedig, most már 
elmondhatni, szerencsésen. A forditás általában véve h ü ; és 
épen a kezdet és uttörés nehézségei miatt is csak gratulálni 
lehet Dr. Angyalnak, hogy ily óriási munkára válalkozott, 
milyen e genialis műnek méltó leforditása. Felvilágosító 
jegyzetei, — ezt minden szakértő bírálója elismerte, — rö-
viden magukban foglalják mindazt, a mit az olasz, fran-
czia s német Dante-irodalom tágas mezején nagy gonddal 
s hosszú időn át lehet csak összegyűjteni. 

Nekünk ezúttal azonban nemcsak a mű ismertetése ju-
tott osztályrészül hanem egyéb is. Dante-forditónk katholi-
kus pap, csanádmegyei áldozár, német-czernyai falusi lel-
kész, mely utóbbi körülmény ismét egyik fényes bizonyítéka 
annak, mily nemes törekvés és művelt szellem lengi át lel -
készkedő magyar kath. papságunkat. Angyal fáradozása 
oly kitüntetésben részesült, melyet nem szabad véka alá 
rejtenünk. 

A főtisztelendő csanádegyházmegyei hatóság ugyanis 
az ő magyar Dante fordítását azzal tüntette ki, hogy annak 
egy díszpéldányát a Dante-kedvelő X I I I . Leo pápának, szent-
séges atyánknak, Ivómában bemutattatá. Szerző ennek foly-
tán, mintegy karácsonfia gyanánt, következő levelet volt sze-
rencsés Kómából épen Karácson napján kapni. 

„Admodum Kde Domine. Gratum aduenit SSmo Dno 
Nstro Leoni Pl*. XI I I . tuarum litterarum officium una cum 
versione Iiuugarica a te édita primae Partis Poematis sacri 
Dantis Aligherii . . . . U t autem pro eiusmodi cum ingenii 
tui, tum praecipue singularis tuae pietatis ac religionis te-
stimoniis, aliquod invicem liabeas Pontificiae benevolentiae 
pignus, gaudeo tibi significare Beatissimum Patrem Apo-
stolicam benedictionein tibi, tuisqucstudiis atque protectori-
bus, simulque fidelibus pastorali tuae curae concreditis be-
nigne impertitum esse. 

Hac oblata occasione Ii ben ter utor, ut peculiares ob-
sequii meae sensus tibi tester, meque profitear 

Komae die 8. Decembris 1878. 
Timm addictissimum servum 

6t.C. Boccali m. p. 
Tiszteletreméltó bizonyítéka e levél a pápa magasz-

tos objectiv elvi álláspontjának. VIII.Bonifácz pápát Dante 
ugyan gliibellin dühében hétszer hurczolja meg gyalázó ki-
fejezések között a pokol örvényében, de a pápai intézmény 
oly annyira szent Dante előtt, hogy Kómát és pogány világ-
uralmát is egyenesen a pápaság kedveért alkotottnak mond-
ja. Dante személyeket sért, de elvei a kereszténység elévül-
hetlen elvei, és a divina Commedia Carlyle szerint is: „Une 
magnifique cristallisation du catholicisme, un monument 
plus glorieux et plus durable, que les plus belles cathédra-
les gothiques produites par la même inspiration " (Nagy-
szerű jegeczedése a katholicismusuak, dicsőségesebb és tar-
tósabb műemlék, mint u legszebbb góth dómok, melyeket 
vele együtt ugyanazon szellem létesitett.) Ezért tiszteli meg 
az Angyalhoz intézett római levél Dante költeményét a 
„poéma sacrum" elnevezésével. 

Buzo'ó Dante-fordítónknak Istentől kitartást kivárniuk ö 
nehéz feladata teljesítéséhez. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznrti 

— Köszönettel vettük : 1 ) A pályaharcz. Töredék. Koszt-
ka sz. Szaniszló Jézustárs. hitualló tiszteletére. Védszentjének 
ajánlja a szeplőtelen szűz Mária gyülekezete, Jézus társa-
sága kalocsai érseki főgymnasiuma és intézetében. Kalocsa, 
1878. 16-rét 24 lap. 

2) Bethlehemi királyfiú. Karácsonyheti áhitat. U. o. 
1868. 16-rét 12 lap. 

Valamint az Alkotó keze a szerény kis ibolyában is 
remekel, ugy e kis füzetekben szintén remekelni szokott sziv, 
elme és toll nyomaira akadunk. Igazi friss tavaszi ibolyák 
hithideo- irodalmi termékeink körében. Kell-e még azt is o o 
mondanunk, hogy R. K. atya müvei? 

II i v a t a 1 o s. 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előter-

jesztésére, dr. Keszler Ferencz, szatmári székesegyházi mes-
terkanonok és püspöki oldal-kanonoknak, a sz. Miklós püs-
pökről nevezett erchy czimzetes apátságot adományozom. 

Kelt Bécsben. 1879. évi február hó 7-én. 
EEKENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

V E G Y E S E K . 
— A péterfillérek gyűjtését a müncheni érsek e napok-

ban akkép szabályozta, hogy minden negyedévben meghatá-
rozott vasárnap a hivek felhívassanak, hogy jövő vasárnap 
az említett czélra szánt adományaikat a perselybe tegyék. 
Ezenfelül el van rendelve, hogy minden templomban .péter-
fillér' felirattal külön gyűjtő szekrény legyen felállítva. 

— Oszkár svéd király igen buzgó szabadkőműves. Mi-
dőn IX . Pius a titkos társaságok ellen erőteljes szózatot in-
tézett a világhoz, Oszkár király kötelességének tartotta a 
kalapácscsal személyesen ,dolgozni' a pápa ellen. Oszkár ki-
rály beszédeket tartott páholy-testvéreihez. E beszédeket 
most sajfó alá rendezi, — hogy igy ő is részt vegyen a cul-
turharezban. 

— A löweni kath. egyetem igazi tudomány-egyetemmé 
fejlődött ki. Nemcsak az u. n. politechnikai szak van már 
bekebelezve ez egyetemnél, hanem legujabban a fensőbb gaz-
dászati tanfolyam is teljessé lőn téve a zootechnika tanszé-
kének betöltésével. A zootechnika a gazdasági állatok élet-
tanával foglalkozik s azoknak tenyésztését, fejlesztését és 
tökélyesbitését ipar-művészeti szak gyanánt tárgyalja. 

— Thiers, Grévy és a szenteltvíz. — 1871-bentörtént a 
versaillesi kápolnában, midőn a Commune legyőzetése után 
hálaadó istenitisztelet tartatott. Thiers volt a köztársaság el^ 
nöke, Grévy a nemzetgyűlésé. Együt t érkeztek a kápolna 
ajtaja elé, hol a püspök szentelt vizbe mártott aspersorium-
mal várta őket. Legelőször Thiersnek nyujtá. Ez kikapta a 
püspök kezéből s jól meghinté szentelt vizzel a püspököt és 
a segédkező papságot. Ezután rebus tamquam bene gestis 
udvarias bók mellett átadta Grévynek, ki látván, hogy 
Thiers tette mosolyra gerjeszté a papságot, kapta magát, a 
nedves aspersoriumot zsebre dugta. A püspök, mintha semmi 
sem történt volna, jelt adott az oltárhoz való menetelre . . . 
Mise után keresték az aspersoriumot s megtalálták Grévy 
helyén a pad alatt. 

— Corrige ! A 12. számhoz mellékelt költői mű I X , 
strophájában ,roborat' helyett ,reboat' olvasandó. 

Kegyeletes adakozás-
1. Szentséges atyánknak pápaválasztása évfordulójára 

a közp. papneveldéből : 
Czibulka Nándor udv. kápl. leik. igazgató 1 db. ar. 
dr. Való Simon tan. felügyelő 5 fiv 
dr. Belopotoczky Kálmán tan. felügyelő . . . 5 fiv 
2. A Szent-László-Társulatnak : 

KezyVilmos magyar-czernyai plébános 1 fr. 48 kr. (Atküldtük.)-
-j- Ezúttal csuk annak jelentésére szoritkozdnk, hogy a-

kath. publicisták f. h. 22-i ünnepélyére 1500 lirát küldtünk. 

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

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi vándor n nyomdájában. .Muzeum-körut 10. sz. alatt. 



'Megjelenik e lap heten-v 
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta- : 
küldéssel 5 í r t . 

Szerkesztői Zafós: Buda- ; 
pest, VIII., József-utcza ; 
17., hova a lap szellemi ; 
részét illető minden kül- • 

demény czimzendő. 

R E L I G I O . 
K A T H . E G Y H Á Z I S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T . 

k HARMINCZXTOLCZADIK ÉVFOLYAM. 

B u d a p e s t e n , f e b r u á r 22. 16. 

s5>W 
^Előfizethetni minden kir.^ 
: postahivatalnál ; 
i Budapestenaszerkesztő-

nél, és Kocsi Sándor 
! nyomdai irodájában, mu-
; zeum-körut 10. sz. alatt, 
; hova a netaláni reclama-
i tiókis, bérmentes nyitott 

^ levélben, intézendők. 
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I . Fé l év , 1879. 
TARTALOM : SS. D. N. Leonis PP. XIII . Litterae apóst, quibus indicitur Jubilaeum universale. — Qua pietate, reli 
gione ac reverentia S. Missae Sacrificium celebrare oporteat. — A székeskáptalanok egyházi jelentősége azok eredete alap-
ján. — Egyházi tudósitások : Budapest. A népszerű pápa. Szatmár. Főpásztori jótékonyság. Svédország. A protestantis-

mus feloszlásban. — Vegyesek. 

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 

L E O N I 8 
DIVINA PROVIDENTIA 

P A P A E XIII . 
LITTERAE APOSTOLICAE 

QUIBUS INDICITUR 
IUB1LAEUM UNIVERSALE 

AD IMPLORANDUM DIVINUM AUXILIUM 

LEO PP. XIII . 
UNIVERSIS CHRISTI FIDELIBUS 

PRAESENTES L1TTERASINSPECTURIS 
SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM. 

Pontiíices Maximi Praedecessores Nostri ex ve-
teri Romanae Ecclesiae insti tute, ab ipso susceptae 
Apostolicae servitutis initio, caelestium munerum 
thesauros universis fidelibus paterna liberalitate 
aperire et communes in Ecclesia preces indicere con-
sueverunt, u t ipsis spirituális et salutaris lucri op-
portuni ta tem praeberent, atque ut eosdein ad aeter-
ni Pastoris auxil ium precibus, piacularibus operi-
bus et solatiis pauperum conciliandum excitarent. 
Quod quidem ex una parte tamquam auspicale do-
num erat, quod supremi Religionis Antisti tes ab 
exordio Apostoliéi ministerii filiis in Christo suis 
largiebantur, ac veluti sacrum pignus illius carita-
tis qua Christi familiam complectebantur ; ex altera 
vero solemne erat christianae pietatis et vir tut is 
officium, quo fideles cum suis Pastoribus visibili 
Ecclesiae Capiti coniuncti fungebantur apud Deum, 
ut Pater misericordiarum non modo gregem suum, 
u t s. Leonis verbis utamur,1) sed et ipsum Pastorem 
ovium suarum propit ius respiceret, adiuvaret et cu-
stodire dignaretur ac pascere. 

Hoc Nos consilio adducti, appropinquante iam 
Serm. III., al. V., in Anniv. Assumpt. suae. 

Natali die electionis Nostrae, Praedecessorum No-
stroruin exempla secuti indulgentiam ad instar ge-
neralis Iubilaei universo orbi catholico denunciare 
constituimus. Apprime enim novimus quam neces-
saria sit infirmitati Nostrae in arduo ministerio 
quod sustinemus, divinorum charismatum copia ; 
novimus diuturno experimento quam luctuosa sit 
temporum in quae incidimus conditio, et quibus 
quantisque in fluctibus praesenti aevo Ecclesia la-
borét : ex publicis autem rebus in deterius ruenti-
bus, ex funestis impiorum hominum consiliis, ex ip-
sis caelestis censurae minis, quae iam in aliquos se-
vere incubuit, graviora in dies mala obventura for-
midamus. 

Iamvero cum peculiare Iubilaei beneficium eo 
spectet, ut expientur animi labes, poenitentiae et 
caritatis opere exerceantur, precationum officia ad-
hibeantur impensius, et cum sacrificia iustitiae et 
preces, quae concordi totius Ecclesiae studio ofFe-
runtur , usque adeo grata sint Deo ac frugifera ut 
divinae pietati vim facere videantur, firmiter confi-
dendum est fore, u t Pater caelestis plebis suae hu-
militatem respiciat, et conversis in melius rebus, 
optatam suarum miserationum lucem ac solatium 
adducat. Nam si idem Leo Magnus aiebat2), donata 
nobis, per Dei gratiam, morum correctione, spirituales 
inimici vincantur, etiam corporeorum nobis hostium for-
titudo succumbet, et emendatione nostra infirmabuntur, 
quos graves nobis, non ipsorum mérita, sed nostra delicta 
fecerunt. Quapropter omnes et singulos Catholicae 
Ecclesiae filios enixe hortamur, et rogamus in Do-
mino, u t Nostris suas etiam coniungant preces, sup-
plicationes et christianae disciplinae ac pietatis of-
ficia, atque oblata hac Iubilaei gratia, hoc caele-
stium miserationum tempore, in animarum suarum 

3) Serm. 1. de Qnadrag. 
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lucrum et Ecclesiae utilitatem, Deo iuvante, studi 
osissime utantur . 

Itaque de Omnipotentis Dei misericordia, ac 
beatorum Apostolorum Petri et Pauli auctoritate 
confisi, ex ilia ligandi atque solvendi potestate, 
quam Nobis Dominus licet indignis contulit, Uni 
versis et singulis utriusque sexus Christi fidelibus 
in alma urbe Nostra degentibus, vel ad earn adve-
nientibus, qui Sancti Ioannis de Laterano, Principis 
Apostolorum, et S. Mariae Maioris Basilicas a Do-
minica prima Quadragesimae, nimirum a die se-
cunda Mártii usque ad diem primam Iunii inclusive, 
quae erit Dominica Pentecostes, bis visitaverint ibi 
que per aliquod temporis spatium pro Catholicae 
Ecclesiae et huius Apostolicae Sedis prosperitate et 
exaltatione, pro extirpatione haeresurn, omniumque 
errantium conversione, pro Christianorum Princi-
pum concordia, ac totius iidelis populi pace et uni-
tate ac iuxta mentem Nostram pias ad Deum preces 
effuderint, ac semel intra praefatum tempus esuri 
alibus tantum cibis utentes ieiunaverint, praeter 
dies in quadragesimali indulto non comprehensos, 
aut alias simili stricti iuris ieiunio ex praecepto 
Ecclesiae consecratos, et peccata sua confessi san-
ctissimum Eucharistiae Sacramentum susceperint, 
et aliquam eleemosynam in pauperes vel in pium 
aliquod opus, prout unicuique devotio suggeret, 
erogaverint; ceteris vero extra urbem praedictam 
ubicumque degentibus, qui très Ecclesias eiusdem 
Civitatis aut loci, sive in illius suburbiis existentes, 
ab Ordinariis locorum vel eorum Vicariis seu Offi-
cialibus, aut de eorum mandato et, ipsis deficienti-
bus per eos qui ibi curam animarum exercent de-
signandas, bis, vel si duae tantum ibi adsint Eccle-
siae, ter, aut si dumtaxat una, sexies, spatio trium 
praedictorum mensium visitaverint, aliaque recen-
sita opera devote peregerint, plenissimam omnium 
peccatorum suorum Indulgentiam, sicut in anno 
Iubilaei visitantibus certas Ecclesias intra et extra 
urbem memoratam concedi consuevit, concedimus et 
impertimus ; annuentes etiam ut haec indulgentia 
animabus, quae Deo in earitate coniunctae ex hac 
vita migraverint, per modum suffragii applicari pos-
sit et valeat. Praeterea locorum Ordinariis indul-
gemus ut Capitulis et Congregationibus tam saecu-
larium quam regularium, sodalitatibus, Confrater-
nitatibus, Universitatibus, seu Collegiis quibuscum-
que memoratas Ecclesias processionaliter visitanti-
bus, easdem visitationes ad minorem numerum pro 
suo prudenti arbitrio reducere queant. 

Concedimus vero ut navigantes et iter agentes, 
ubi ad sua domicilia seu alio ad certain stationem 
se receperint, operibus suprascriptis peractis, et vi-
sitata sexies Ecclesia Cathedrali vel Maiori, aut pa-
rochiali loci eorum domicilii, seu stationis huius-
modi, eamdem Indulgentiam consequi possint et 
valeant. Regularibus vero personis utriusque sexus, 
etiam in claustris perpetuo degentibus, nec nonaliis 
quibuscumque tam laicis quam Ecclesiasticis, saecu-
laribus vel regularibus in carcere aut captivitate 
existentibus, vel aliqua corporis infirmitate seu alio 
quocumque impedimento detentis, qui memorata 
opera vel eorum aliqua praestare nequiverint, ut 
ilia Confessarius ex actu approbatis a locorum Or-
dinariis in alia pietatis opera commutare, vel in 
aliud proximum tempus prorogare possit, eaque in-
iungere, quae ipsi poenitentes efficere poterunt, cum 
facultate etiam dispensandi super Communionecum 
pueris, qui nondum ad primam Communionem ad-
missi fuerint, pariter concedimus atqus indulgemus. 

Insuper omnibus et singulis Christi fidelibus 
tam laicis quam Ecclesiasticis, saecularibus et regu-
laribus, cuiusvis Ordinis et Instituti etiam speciali-
ter nominandi, licentiam concedimus et facultatem, 
ut sibi ad hunc effectuin eligere possint quemcum-
que presbyterum Confessarium, tam saecularem 
quam regulärem, ex actu approbatis (qua facultate 
uti possint etiam Moniales, Novitiae, aliaeque mu-
lieres intra claustra degentes, dummodo Confessa-
rius approbatus sit pro Monialibus), qui eosdemvel 
easdem intra dictum temporis spatium, ad confes-
sionem apud ipsum peragendam accedentes animo 
praesens Iubilaeum consequendi, et reliqua opera 
ad illud lucrandum necessaria adimplendi, hac vice 
et in foro conscientiae dumtaxat , ab excomunicati-
onis, suspensionis, et aliis Ecclesiasticis sententiis et 
censuris a iure vel ab homine quavis de causa latis 
seu inflictis, etiam Ordinariis locorum et Nobis seu 
Sedi Apostolicae, etiam in casibus cuicumqiie ac 
Summo Pontifici et Sedi Apostolicae speciali licet 
modo reservatis, et qui alias in concessione quan-
tumvis ampla non intelligerentur concessi, nec non 
ab omnibus peccatis et excessibus quantumcumque 
gravibus et enormibus, etiam iisdem Ordinariis ac 
Nobis et Sedi Apostolicae, ut praefertur, reservatis, 
iniuncta ipsis poenitentia salutari aliisque de iure 
iniungendis, et si de haeresi agatur, abiuratis prius 
et retractatis erroribus, prout de iure, absolvere ; 
nec non vota quaecumque etiam iurata ac Sedi Apo-
stolicae reservata (castitatis, religionis, et obligati-
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onis, quae a tertio acceptata fuerint, seu in quibus 
agatur de praeiudicio tertii semper exceptis, nec 
non poenalibus, quae praeservativa a peccato nun-
cupantur, nisi commutatio futura iudicetur eius-
modi, u t non minus a peccato committendo refrenet, 
quam prior voti materia) in alia pia et salutaria 
opera commutare, et cum poenitentibus huiusmodi 
in sacris ordinibus constitutis, etiam regularibus» 
super occulta irregularitate ad exercitium eorum-
dem ordinum, et ad superiorum assecutionem, ob 
censuraruin violationem dumtaxat contracta, di 
spensare possit et valeat. 

Non intendimus autem per praesentes super 
alia quavis irregularitate sive ex delicto sive ex 
defectu, vel publica vel occulta aut nota, aliave in-
capacitate aut inhabilitate quoquomodo contracta 
dispensare, vel aliquam facultatem tribuere super 
praemissis dispensandi seu habilitandi, et in pri-
stinum statum restituendi etiam in foro conscien-
tiae; neque etiam derogare Constitutioni cum appo-
sitis declarationibus editae a fel. rec. Benedicto 
XIV. Praedecessore Nostro, quae incipit Sacramen-
tum Poenitentiae ; neque demum easdem praesentes 
iis qui a Nobis et Apostolica Sede, vel ab aliquo 
Praelato, seu Iudice ecclesiastico nominatim excom-
municati, suspensi, interdicti, seu alias in sententias 
et censuras incidisse declarati vel publice denun-
ciati fuerint, nisi intra praedictum tempus satisfe-
cerint, et cum partibus, ubi opus fuerit, concorda-
verint, ullo modo suflragari posse aut debere. Quod 
si intra praefinitum terminum, iudicio Confessarii, 
satisfacere non potuerint, absolvi posse concedimus 
in foro conscientiae ad effectum dumtaxat asseqnendi 
indulgentias Iubilaei, iniuncta obligatione satisfa-
ciendi statim ac peterunt. 

Quapropter in virtute sanctae obedientiae te-
noré praesentium districte praecipimus, atque man-
damus omnibus, et quibuscumque Ordinariis loco-
rum ubicumque existentibus, eorumque Vicariis et 
Officialibus, vel ipsis deficientibus, illis, qui curam 
animarum exercent, ut cum praesentium Litterarum 
transumpta, aut exempla etiam impressa acceperint. 
ilia, per suas Ecclesias ac Dioeceses, Provincias, Ci-
vitates, Oppida, Terras, et loca publicent, vel publi-
cari faciant, populisque etiam Verbi Dei praedica-
tione, quoad fieri possit, rite praeparatis, Ecclesiam 
seu Ecclesias visitandas ut supra désignent. 

Non obstantibus Constitutionibus et Ordinati-
onibus Apostolicis, praesertim quibus facultas ab-
solvendi in cert is tunc expressis casib^s ita Romano 

Pontiiici pro tempore existenti reservatur, ut nec 
etiam similes vel dissimiles Indulgentiarum et fa-
cilitation huiusmodi concessiones, nisi de illis ex-
pressa mentio aut specialis derogatio fiat, cuiquam 
suífragari possint ; nec non regula de non conceden-
dis Indulgentiis ad instar, ac quorumcumque Ordi-
num et Congregationum sive Institutorum etiam 
iuramento, confirmatione Apostolica, vel quavis fir-
mitate alia roboratis statutis, et consuetudinibus, 
privilegiis quoque indultis, et Litteris Apostolicis 
eisdem Ordinibus, Congregationibus, et Institutis 
illorumque personis quomodolibet concessis, appro-
batis, et innovatis : quibus omnibus et singulis, 
etiamsi de illis eorumque totis tenoribus, specialis 
specifica expressa et individua, non autem per clau-
sulas générales idem importantes, mentio, seu alia 
quaevis expressio habenda, aut alia aliqua exqui-
sita forma ad hoc servanda foret, illorum tenores 
praesentibus pro sufficienter expressis, ac formam 
in iis traditam pro servata habentes, hac vice spe-
cialiter nominatim et expresse ad effectum praemis-
sorum, derogamus, ceterisque contrariis quibuscum-
que. Ut autem praesentes Nostrae, quae ad singula 
loca deferri non possunt, ad omnium notitiam faci-
lius deveniant, volumns ut praesentium transum-
ptis- vel exemplis etiam impressis, manu alicuius 
Notarii publici subscriptis et sigillo personae in di-
gnitate Ecclesiastica constitutae munitis, ubicum-
que locorum, et gentium eadem prorsus fides habe-
atur, quae haberetur ipsis praesentibus, si forent 
exhibitae vel ostensae. 

Datum Romae apud s. Petrum sub annulo pi-
scatoris dieXVmensisFebruarii Anno MDCCCLXXIX 
Pontificatus Nostri anno primo. L. Card. Nina. 

Qua pietate, religione ac reverentia 
S. M i s s a e S a c r i f i c i u m 

celebrare oporteat. 
(Folytatás.) 

Patres Tridentini declarant, maledictionem a 
Jeremia1) prolatam in negligenter exequentes fun-
ctiones sacras, intelligi praecise fulminatam in Sa-
cerdotes, sine débita reverentia, ac gravitate Mis-
sam celebrantes, huiusmodique negligentiam eam 
invehere irreverentiam, quae ab impietate vix se-
iuncta esse potest. — In eodem Concilio Triden-
tino2) definitum legimus : „Si quis dixerit, approba-
tes Ecclesiae ri tus in solemni Sacramentorum admi-
nistratione adhiberi consuetos, aut sine peccato a 

>) 4 8 ; 10. — 2) Sess. 7. can. 13. 
16 * 
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ministris omitti pro libito, aut in alios niutari pos-
se, — anathema sit.a — Idem confirmât de Sacrifi-
cio Missae, vetando, ne ritus alii, aut aliae caeremo 
niae et preces in celebratione Missarum adhibean-
tur praeter eas, quae ab Ecclesia probatae, ac fre-
quenti et laudabili usu receptae fuerint.3) Haec ibi 
commemorata solemnis administratio certe in Missa 
fit, sive sit ea cantata sive lecta vel privata; et ri-
tus, qui habentur in Missali Romano, indubie sunt 
Ecclesiae Catholicae recepti et approbati, quemad-
modum patet ex Bulla S. Pii V.4), quae sic habet-. 
„Mandantes et omnibus districte praecipientes in 
virtute s. obedientiae, ut Missam iuxta ri tum, mo-
dum, et normam in Missali praescriptam decantent 
et legant." Bulla, inquit S. Alphonsus Liguor.6), du-
plex continet praeceptum et quidem grave, cum 
praecipiat districte et in virtute s. obedientiae, unum 
de non addendis aliis caeremoniis et aliis precibus 
non recitandis, praeterquam in Missali praescriptis, 
alterum de celebrando iuxta ritum, mod um et nor-
mam Missalis. Si autem ritus et caeremoniae in 
Missa eum in finem ab Ecclesia praescriptae fuerint, 
ut débita praestetur reverentia erga tam Venerabile 
Mysterium, ipsas exhibendo eo cum decore et gra-
vitate, quae maiestati tanti Sacrificii conveniunt ; 
quoinodo unquam levis censeri poterit irreverentia 
sacrosancto Missae Sacrificio irrogata ab eo cele-
brante, qui tam celeriter, tantaque cuin festinatione 
illud peragendo, nullatenus potest celebrare absque 
plurimis defectibus, nimirum quin verba, benedi-
ctiones et genufiexiones mutilet, quin indecenter se 
moveat et convertat, quin verba, ubi requiritur, 
cum caeremoniis complicet, aut ipsa contra Rubri-
carum praescriptum anticipet vel postponat. Pluri-
mi certe sunt, ut observât Benedictus XIV.6), qui 
Sacrum negligentissime faciunt, verba cum festina-
tione proferentes, intempestive, quae agenda sunt, 
properantes, omnia perturbant, miscent et errori-
bus, ineptiisque omnino complent. Ad altare tam 
exiguo tempore ac ita incomposite detinentur, ut 
nullam animo religionem, nullam verbis ac preci-
bus, quae ad sacrificium pertinent, attentionem ha-
bere proculdubio videantur. Sacerdotibus eiusmodi 
illud aptissime convenire potest, quod olim Tertul-
lianus, quum diversam rem pertractaret, postulavit : 
Sacrificat, an insultat? Si eodem pietatis studio, 
prosequitur doctissimus Pontifex, quo famulus Dei 

3) Sesa. 22. deer. cit. — 4) Quo primura tempore 29. 
Jul. 1570. — 6) Theol. mor. t. 2. 8) De Sacrif. Missae 
1. 3. c. 24. 

Joannes Abulensis incenderemur, singulis hebdo-
madae diebus libentissime Ecclesias mane percurre-
remus, eiusque exemplum sequeremur: cum ille, ut i 
Pater Segneri commémorât,7) Missae Sacrificio ad-
esset, in quo Sacerdos Christi Corpus tamquam ofel-
lam manibus versabat, ad altare accesit, ut dece-
dentem candelam suo loco restitueret, et voce qui-
dem demissa, vultu tarnen inflammato ad Sacerdo-
tem conversus, dum hostiam e manibus deponeret : 
Age, inquit, decenter cum hoc puero, nam optimos 
habet parentes. — Quibus verbis adeo commotus 
fuit Sacerdos, ut ad meliorem deinde frugem tradu-
ctus fuerit. Audiant irreverenter et festinantur ce-
lebrantes Sacerdotes S. Joannem Chrysost.8), auli-
coruin exemplum proponentem, et erubescant : „As-
sisiit aliquis terreno Regi, omnibusque modis moli-
tur, ut quam plurimam erga ilium reverentiam ex-
hibeat, quo per hoc maiorem illius erga se conciliet 
benevolentiam. Cuius gratia non solum specie capi-
tis, verum etiam ipsa voce, ipsa manuum compositi 
one, ipsa pedum coniunctione, totiusque corporis 
contrectatione talem reverentiam conatur ostendere. 
Sic oportet, concludit S. Doctor, nos assistere, talem 
Deo glorificationem offerentes, metuentes, ac tre-
mentes, et tamquam ilium ipsum mentis oculis in-
tuentes." Haec S. Chrysostomus de Sacrum audien-
tibus ; quae quis non videt, a Sacerdotibus sacro-
sanctum Missae Sacrificium conficientibus, et ho-
stiam illam immolantibus praestari omnino debere, 
quam laudant Angeli, atque Archangeli, Cherubim 
quoque ac Seraphim, adorant Dominationes, tremunt 
Potestates. Accédât Sacerdos ad altaris tribunal ut 
Christus, ait S. Laurentius Justin.9) et hinc est, 
quod in consecratione non dicimus : Hoc est Corpus 
Christi, sed : hoc est Corpus meum ; rationem assi-
gnat S. Cyprianus,10) quia Sacerdos in altari vice 
Christi fungitur . Sed proh dolor! quanti sunt, qui 
non Christi, sed quasi scenicorum ethistrionum vice 
fungi videntur, quibus profecto applicari potest, 
quod olim Clemens Alex, ethnicis sacerdotibus obie-
cit11): „Oh impietatem! scenam coelum fecistis, et 
Deus factus est actus"; hi iidem sunt, qui etiam, ut 
Benedictus XIV. loquitur: '2) „Clericalem dignita-
tem, et observantiam pedibus conterunt." An pu-
tant, qui tam festinanter et ideo etiam irreverenter 
Missam persolvunt, perditum vel minus bene loca-
tum tempus, quod offerendo Missae Sacrificio im-

7) In sua pastorali Instit. c. 14. — 8) Homil. 1. in Isa-
iam. — 9) Serm. de Corp. Christi. — 10) Epist. 63. ad Cae-
cil. — ») De Sacr. Gentil. — " ) 1. c. 
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pendunt, cum saepe ante vel post Missam longas 
horas tribuant otio, inutilibus sermocinationibus et 
similibus forte occupationibus ! Plurimi certe, no-
tât13) mox laudatus Summus Pontifex, inter Sacer-
dotes non exiguam temporis partem mane conterunt 
in foro, vel inanibus colloquiis vel etiam negotiis> 
ipsoruin dignitati parum accomodatis, donec cele-
brandi tempus accesserit : tune ad sacrarium prope-
rant, et sacris vestibus induti vix limen altaris con-
tigerunt, fere intra momentum, Missa iam absoluta, 
sacrarium repetunt, depositisque sacris vestibus ad 
forum, publicasque officinas revertuntur." Tarn ma-
gna est aliquorum irreverentia, quae, ut superius a 
Tridentinis Patribus audivimus, ab impietate vix 
seiuncta esse potest, qua tantum Sacrificium au-
dent absolvere. (Folyt, köv.) 

A székeskáptalanok egyházi jelentősége 
azok eredete alapján.*) 

(Egyházjogi tanulmány.) 
(Vége.) 

Midőn a kánoni élet meghonosult, a canonicus scho-
lasticus teljesité a székesegyházi tanitói tisztet, akkor már 
nem volt elég csak a néphez tartani beszédet, mely a szent 
atyák homiliái tanúsága szerint a szellemi élet igen magas 
fokán állott, hanem a papságot is kellett nevelni, mire a püs-
pökök nagy figyelmet forditottak. Azért a zsinatok a kápta-
lanok reformjáról intézkedvén, a tudományos készültséget 
előtérbe helyezik, mely kivált a mai viszonyok között a káp-
talanoknak fontos jelentőséget kölcsönöz. Az egyház csak is-
teni szellemét fejti ki, midőn a presbyteriumok — káptala-
nok — sorába oly férfiakat vezet be, kik mind ismeretök bő-
sége és mélysége, mint pedig a kor által megérlelt határo-
zott és kétségbevonhatlan egyházias szellemű iránynak ret-
tenthetlen bajnokai. Bizonyos az ugyanis, hogy az egyház-
ban az élő szóvali tanitás mindig első helyen állott : igy 
tartható fenn a traditio folytonossága nemcsak az összegy-
házban, hanem minden egyes egyházmegyében, melynek egy 
fő alatt az egyház lényeges szervezete minden alkatrészével 
kell birnia. A püspök megbízása nélkül egy papja sem hir-
detheti az evangéliumot, nem taníthatja a hitigazságokat a 
fensőbb, közép és alsó tanintézetekben, mert minden hitta-
nitás tőle bírja jogosultságát és őreá mint központra veze-
tendő vissza. Hol virágozhatnék jobban a hittudomány mély-
ségével, magasztos fönségével, mint az egyház által annyira 
kiemelt presbyteriumokban, hol található fel biztosabban a 
minden tudományszakra kiterjedő ismeretbőség, világos fel-
fogás mint azon testületekben, melyek egy apostoli utódtól 
— a püspöktől nyerik a biztos irányt ? 

A ministerium általában véve magába foglalja az ösz-
szes egyházi ténykedést, de szorosan mégis azon functiókra 
terjed ki, melyek az istenitiszteletet s a szentségek kiszolgál-

13) 1. de Sacrif. Miss. 
*) Nagy tárgyhalmaz s terünk szükvolta miatt kénytelenek va-

gyunk e jeles vezérczikket e helyen és ily alakban sietve befejezni. Sz. 

tatását foglalják magokban. Az ős egyházban ezen tényke-
dések mind a püspök működési körébe tartoztak, csak kivé-
telesen lettek a presbyterek megbízva azoknak végzésére. 
Későbben a presbyterium ebben is nagy segítségére volt a 
püspöknek, kivéve a bérmálás kiosztását és az egyházi rend 
feladását. A nyilvános ima és a szent áldozat nemcsak a 
régi egyházban, hanem most is igen nagy jelentőségü.Ugyanis 
a kereszt oltárán végbevitt megváltásnak folytattatnia kell 
nemcsak az egész egyházra, hanem az egyesekre nézve is, 
hogy Krisztusban mindenütt uj élet viruljon. Erre pedig az 
éltető erőt az isteni kegyelem adja, melyet kiérdemelni és 
megtartani a ministeriumból kifolyó szent ténykedéseknek 
hivatása. Az egyháznak mint az emberiség üdvözitésére ala-
pitott intézménynek ezen iránybani működését az emberi 
természethez hiven külsőleg is nyilvánítania kell. Ebből ki-
indulva a mai presbyteriumok a ministeriumnak testületi 
képviselői. Miként a „vita canonica" idejében ugy most is 
az istenitisztelet fényét az összegyház, a püspöki méltóság 
és az egyházmegye jelképes kifejezésével emelik, a nyilvános 
imában az ó- és uj szövetségi titkokat magasztos dicséne-
kekkel egyesitik, és igy fényesen bizonyítják azon axiómát, 
hogy a „lex orandi lex credendi." Valóban a presbyteriumok 
által tartatni szokott istenitisztelet fönnen hirdeti azon nagy 
titkokat, melyeknek az egyház birtokában van és kézzel 
foghatólag előállítja a püspök szellemi hatalmának teljét. 

Azon körülmény, hogy a püspököt a pontificaliákban 
némelykor vagy állandóan valamely káptalani tag helyette-
síti, nem a káptalanok czéljából következik, hanem onnan 
fejtendő meg, mivel az ily ténykedésekhez szükséges püspö-
ki jelleget rendesen valamely káptalani tag birja. 

A regimen a jurisdictio telje. A püspöki megyében 
egyedül a püspök bir teljes kormányzási joggal. Midőn a 
„chorepiscopi" hivatásuk körét túllépték és püspöki jogha-
tóságot akartak gyakorolni, a püspökök, mint a jurisdictio-
nak egyedüli birtokosai előbb ugyan Keleten későbben pe-
dig Nyugaton is az egész intézményt zsinatilag megszüntet-
ték. Ez történt az archidiakonokkal is, különösen Nyugaton, 
midőn elég jogtalanul a püspöki kormányformát akarták 
magoknak elsajátítani, és megfeledkeztek arról, hogy műkö-
désök csak annyiban az egyház szelleme szerinti, amennyi-
ben a püspöki tekintélytől függ.1) 

A káptalanok csak azon időtől kezdve folytak be az 
egyházmegye kormányzatába, midőn egy külön álló testü-
letté alakultak, és mint ilyenek bizonyos jogok birtokába ju-
tottak, melyek mindig csak az egyház szellemével megegye-
zők lehetnek. Mennyire terjedhetnek a jogok, az egyházi tör-
vényekből és a joggyakorlatból ítélendő meg3). Ami a mai 
„usus"-t illeti, Aichner következőleg ir8) : „Verum ín hac re 
consvetudinis, pactorum atque praescriptionis jDraecipua ra-
tio habenda est, ipsique antiqui canones consuetudini in hac 
re haud parum deferunt. Et sane ob vinculum episcopos in-
ter et capitula laxatum aetate recentiore inductum est, ut 
episcopi rarius, quam aliquando usuvenerat, consensum vel 
consilium capitali sui requirere soleant. Ratio huius praxis 
modo vigentis in eo etiam sita esse videtur, quod canonici 

l) Walter o. c. p. 344. sqq. 
») Porubszky, lus. eccl. cathol. 1853. p. 368. 
3) Compend. Iur. eccl. ed. 3. p. 397. 
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sub alia consideratione, nenipe tamquam consiliarii Ordina-
riatus seu consistorii episcopo consilium suum et juvamen 
praestant." 

Abból, bogy a püspök a jogban megbatározott esetek-
ben megkérdezi a káptalant, vagy annak tanácsát követi, nem 
következik, hogy a káptalan ily esetekben „per se" némileg 
talán a püspökkel coordinált joghatóságot birna, mert ez 
komlokegyenest ellenkezik az egyházban élő jogérzettel, 
melynél fogva a püspök az egyedüli „judex", és őbenne össz-
pontosul a jurisdictio telje. Hanem igenis e körülmény on-
nan fejtendő meg, mert a püspök joghatóságát valamennyi 
püspökkel egyesülten Péter utóda főnöksége alatt gya-
korolja, és e szerint oly irány van kijelölve, mely mind az 
egyetemes egyházra mind pedig a dioecesisekre üdvös 
és hasznos. 

Az egyház szivébe rejtett isteni erö mindig ugyanaz ; 
a szellem melyet kezdetben teremtett nem változott ; intéz-
ményeire a halhatatlanság jelét tűzte, mely az évszázadok 
vihara alatt külsőleg talán veszithet szépségéből, de csak 
azért, hogy a bent élő és működő erő annál szebben fejlőd-
jék. Tiszteletre méltó tanácstestület volt az ősegyház pre-
sbyteriuma, valamint tiszteletet érdemlő a mai káptalani 
intézmény, mint amannak ugyanazon szellemtől áthatott 
képmása. Dr. Kádár Arnims. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, febr. 21. A népszerű pápa. — Szentséges 

atyánk XI I I . Leo még csak, hogy ugy mondjuk, in petto 
volt pápa, a mennyiben a szavazatok száma kezdetben azon-
nal legkedvezőbben csoportosult körülte és már liberális la-
pok oly tudositásokat közöltek felőle, melyeknek ha csak 
egy negyede lett volna is igaz, bátran el lehetett volna mon-
dani, hogy ime a liberálisok pápája ! Népszerűsíteni töreked-
tek, természetesen liberális értelemben, a pápát ; ami ellen 
minden becsületes katholikus ember lelke fellázadt. E törek-
vés azóta szakadatlanul folytattatik, ámbár mint ez önként 
érthető, a mai napig nemcsak nem tudnak a liberálisok sem-
mit sem felmutatni, mi a pápát a világ előtt az ő értelmök 
szerint liberálisnak tüntetné fel, hanem ellenkezőleg a tények 
a pápát épen oly ultramontánnak mutatják, mint elődje a 
sz. életű, nagynevű Pius volt. A népszerűsítés egyik bizo-
nyítékául emiitjük fel, hogy csak nem régen egyik tekinté-
lyes német lap, a legkomolyabban akarta elhitetni olvasói-
val, hogy a pápa egy ellenzsinat összehívásának gondolatá-
val foglalkozik ; legújabban pedig egész határozottsággal, a 
nélkül, hogy csak legkissebb kételyt árultak volna el egy 
római tudósítás hitelessége iránt, azon hírt közölték, hogy a 
pápa, ha előtte az egyház üldöztetéséről beszélnek, mélyen 
hallgat, mintha csak azt akarná mondani : nem igaz. Az el-
hunyt IX. Pius iránt pedig valóságos kegyetlenséget tulaj-
donítanak sz. atyánknak és elég szemtelenek ezeket mint 
igazságot a világba dobni. 

A pápa állása és személye iránti hódolatunk, a katho-
licismus iránti benső önodaadásunk követeli tőlünk, hogy 
az ily nemtelen eljárás ellen tiltakozzunk. A pápa valamint 
nem fél a liberálisok fenyegetéseitől, ugy nem óhajtozik az ő 
dicsőitésök után. Az ily népszerűsítési törekvést pedig bizo-
nyára velünk együtt megvetik, kik még gondolatban sem 

bátorkodunk avval foglalkozni, hogy a pápa a liberális tö-
rekvésekkel csak legkisebb részben is egyetérthetne. A li-
berális taktikát azonban e kérdésben épen ugy, mint bár-
mely más egyházi kérdésben, lehetetlen, hogy mindenki azon-
nal első tekintetre fel nem ismerné. A liberálisok, e taktiká-
ból ugy látszik, minden nagy hatalmuk mellett sem látják 
magokat biztosítva; ugy érzik, hogy a végkövetkezmény ed-
eddig viselt dolgaikból, talán még sem lesz olyan mint ők 
óhajtanák és kívánják. Az egyházi birtok bár elfoglalva, de 
egészen biztosítottnak még sem tűnik fel a bitorlók kezé-
ben. Az egyház elleni általános ellenségeskedés talán még-
sem elég erős a katholicismus megbuktatására ós megsemmi-
sítésére. A liberális taktikának tehát eszközről és módról 
kell gondoskodni, hogy czélját biztosítsa ; és mi volna e vég-
ből alkalmasabb, mint a pápának oly intentiókat tulajdoní-
tani, melyek, ámbár nem igazak, a hívőket talán mégis elide-
geníthetnék tőle ? Mi volna e végből ismét alkalmasabb, mint 
a pápát a hivek előtt ugy tüntetni fel, mint a ki egészen más-
kép gondolkozik az egyház jelen viszonyai felől, mint az 
egész katholikus világ ; vagy kegyeletlennek mutatni be az 
iránt, kihez a katholikus világ egész lelkéből ragaszkodott, 
IX. Pius iránt? Vagy még inkább, mi volna e czélra alkal-
masabb, mint a pápát megnyerni a liberális intentióknak ? 

A ki a liberalismus törekvését ismeri, az meg lehet győ-
ződve, hogy az ujabb hiveknek semmi más czélja nincsen, 
mint az egyházban zavart okozui és a zavarosban a libera-
lismus részére halászni, — szerencsére minden legkisebb siker 
nélkül. Ami ugyanis ő szentségét illeti, felesleges is monda-
nunk, hogy ő nála a liberalismus törekvései hajótörést szen-
vednek. Az ő, még bibornok korában kiadott főpásztori köri-
ratai, még inkább a pápai székre történt felemeltetése után 
kiadott encyclicái a lehető legjobban tanúskodnak a felől, 
hogy ő szentsége, ismervén korunk bajait, hozzáférhetetlen a 
liberális eszméknek. A gyógyszer, melyet ő szentsége a vi-
lágnak ajánl, nem a liberális gyógyszertárakból van véve, 
hanem azon magasztos isteni letéteményből, mely egykor a 
pogány világot már regenerálta. Nevezetesen pedig ami az 
egyház üldözését illeti, szentséges atyánk ennek bizonyára 
sokkal nagyobb öntudatával bir, mint bárki más a világon. 
Vagy, ha csakugyan igaz, hogy ő nincsen meggyőződve az 
egyház üldöztetéséről, mintazt liberális lapok elég vakmerők 
állítani, akkor mikép magyarázzák meg ama hosszas tár-
gyalást, mely Róma és Berlin közt folytattatik? Azt véljük, 
hogy ha a liberális lapoknak igazuk volna, ő szentségének a 
tárgyalás kezdetekor azonnal azt kellett volna izenni Bis-
marcknak, hogy csak folytassa a megkezdett művet, felesle-
ges minden tárgyalás, ő nem talál erre semmi okot, mert az 
egyház ügyei a legszebb rendben, a legnagyobb tisztelettel 
az egyház jogai iránt folynak ; azt kellett volna válaszolnia, 
hogy ő annyira meg van elégedve az egyház állapotával, az 
államok magatartásával az egyház iránt, miszerint oda tö-
rekszik, hogy ott, hol az állapot létezik, állandósitassék, ahol 
nem létezik, létre jöjjön. De nem, a pápa mind ezt nem teszi, 
hanem igenis teszi mindezeknek ellenkezőjét, igy bizonyítva, 
mily hazugság mind az, mit a liberálisok felőle hirdetnek a 
mivel őt magoknak mernyerni akarnák. A pápa szivesen 
lesz népszerűtlen a liberálisok előtt, csak hi vei előtt legyen 
népszerű. 
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A liberális hirkovácsok czélja azonban másrészt épen 
oda van irányozva, bogy a pápa és a hivek közti szeretet- és 
hódolatkapcsot meglazitsák és a pápát a hivek előtt népsze-
rűtlenné tegyék. Bizony-bizony mondjuk, hogy e tervvel is 
kudarczot fog vallani a liberalismus ; taktikája már annyira 
ismeretes, hogy különféle fogásai, melyeket különböző idők-
ben alkalmaz, már csak nevetséget ébresztenek katkolikus 
körökben. Ha pedig volnának mégis katholikusok, kik a li-
berális cselszövényen át nem látnának, ott a katholikus sajtó, 
mely azonnal lerántja az álczát a liberális tervekről, megis-
mertetvén a hivekkel a czélt, hova a liberalismus törekszik 
és meghiúsítván ez által a liberális törekvést. Vagy kérdez-
zük, annyi különféle fogással, melylyel a liberalismus XI I I . 
Leo megválasztatása óta élt, mit ért el mindez ideig a hivek 
közt ? Kevesebb-e a kegyelet,kevesebb-e a ragaszkodás a pápa 
iránt a hivek közt, mint volt ezelőtt ? Vagy inkább, nem ol-
vashatók-e a ragaszkodásnak, a pápa iránti törhetlen hű-
ségnek számos példái minden és minden nap egymás után ? 
Ezekből megítélheti a liberalismus, hogy törekvése a hivek 
közt semmi viszhangra nem talál, hanem inkább hajótörést 
szenved. De ezekből merítsünk mi is reményt, hogy a libe-
rális tervek az egyház fejénél és a hiveknél, soha, de soha 
sem fognak megvalósulni. á 

Szatmár,febr. 17 . I öpásztori jótékonyság.— Dr. Schlauch 
Lörincz szatmári püspök ő méltóságának főpásztori boldo-
gító kormányzatát a monumentális jótékonyságnak magasz-
tos pontjai jelölik egyre. Nem múlik év ilyetén dicsőén ki-
magasló pont nélkül. Ily fénylő pontok : a segéd lelkipászto-
rok évi fizetésénék megyeszerte 200 ftra történt fölemelése 
és rendszeresítése ; számos szűkebben javadalmazott plébá-
nos évi járandóságának tetemes pótlása s kiegészítése ; a 
paedagogiumnak teljes szervezése és anyagi rendezése ; a 
Török János-féle jeles könyvtárnak a szatmári egyházmegye 
részére való költséges megszerzése s nagylelkű oda-ajándé-
kozása ; legközelebb pedig a szegényebb tanítóknak állandó 
segély-dijazása czéljából, állami'aranyjáradék-papirokban, tiz 
ezer forintnak nagykegyü felajánlása. Mely összeg szükölkö-
dőbb tanitók állandó évi segélyezésére szánt alapot képe-
zend, melynek időről időre leendő nevelését is megígérni ke-
gyes volt ő méltósága. — E szép áldozatról egyelőre ennyit. 

Isten éltesse a kegyes főpásztort egyházmegyénknek és 
nevelés-ügyének felvirágoztatására sokáig; áldja meg püs-
pöki birtokának virányait dúsan, hogy nemes szive nagy-
lelkű conceptióit óhajtott mérvben érvényesíthesse is ! r. I. 

Svédország. A protestantismus féloszlásban. — Az it-
teni vallási intézmények és állapotok komoly tanulmányra 
méltók. A protestantismus, mint mindenütt, ugy itt is oly 
krízisen megy keresztül, melynek jellege, fejlődése és átala-
kulásai a mily érdekesek ép oly tanulságosak. A mily mér-
tékben foglal tért a polgári törvényhozásban a különféle val-
lások szabadsága, a következmények ép oly arányban kezde-
nek válságosak lenni a protestantismusra. 1860-ban történt 
először, hogy Svédhon polgári törvényhozása a vallássza-
badság rendszerét bizonyos fokig elfogadta. Ez időszakig a 
svéd protestáns egyház a protestantismus erős vára volt. A 
nép protestáns vallási egységét szigorú törvények vas kö-
vetkezetességgel védték. Számkivetésre, javainak elkobzá-
sára, az örökösödési jog elvesztésére itélt a törvény minden-

kit, ki a hivatalos, állami protestáns egyház tanainak hó-
dolni vonakodott. E drákói törvénynek áldozatai ismerete-
sek egész Európában. Ismeretes különösen az 1858. május 
19-i bírói végzés, mely több svéd nőt száműzött, mert a kath. 
egyház kebelébe visszatértek. A liberális eszmék általános 
hullámzásában e szigorú itélet akkor egész Európában kár-
hoztató visszahatást szült. A 19. század szabadelvűsébe O 
megbotránkozott benne. A svéd kormányt külföldi képvise-
lői siettek e kedvezőtlen hatásról értesíteni ; hanem magában ? O 
az országban is mindig sűrűbben jelentkeztek a kárhoztató 
hangok, ugy hogy a kormány jónak látta 1860-ban az ország-
gyűlés elé törvényjavaslatot terjeszteni, mely, bizonyos fenn-
tartásokkal, minden svéd polgárnak megengedte, hogy oly 
vallást követhessen, melyet lelkiismerete sugall. Ezzel azon-
ban a protestantismuson halálos seb ejtetett. A protestáns 
vallási egység felbomlott s mindenfelé kezdetét vette a sec-
tarius szellem, a szétmállás processusa. Két concret eset vi-
lágosabban fogja feltüntetni az azóta kifejlett állapotokat, 
mint akármily hosszadalmas theoreticus fejtegetés. 

A geflei collegium egyik ifjú tanára, Waldenstroem, 
élve a szabad vélemény-nyilvánítás jogával, mely 1860-ig a 
protestantismus nagyobb dicsőségére tiltva volt, néhány év 
előtt azon tételt állitá fel, hogy ő képes bebizonyitani, hogy 
az államegyház nem minden tana foglaltatik benn a szent 
Írásban. A szabad kutatás elvét tehát magára a protestan-
tismusra alkalmazta s kimondá, hogy annak minden tana 
mellett azon kérdést kell felvetni; „Hol van az megírva?" 
Ezen egyetlen kérdésnek felvetése következtében az állami 
evangelika hitvallás minden tétele megingott. Waldenstroem 
zászlaja köré, melyre a szabad kutatás eszméje van írva, töme-
gesen kezdtek sorakozni és sorakoznak napról napra nagyobb 
számban, kik vele együtt az evangelikus államegyház ta-
naira a fentebbi kérdést alkalmazzák. A szakadás nyilttá, 
palástolhatlanná lett. A szabad egyház imaházai megteltek, 
mig az államegyházéi üresekké lettek. Különösen a tanítók 
és tanárok csatlakoztak az uj mozgalomhoz s minden befo-
lyásukat felhasználják, hogy a népet az államegyház templo-
mainak látogatásától elvonják. E miatt nagy a panasz a 
svéd evangelikus állami tiszteletes urak körében. Sokan kö-
zőlük kijetentették, hogy üres padoknak nem prédikálhat-
nak. Az uj secta pedig, mely érzi, hogy háta mögött a pro-
testáns nép többsége áll, el van készülve és csak a kedvező 
alkalmat várja, hogy az állami protestáns egyháztól forma 
szerint elváljék. Egyes nyilatkozatok ez irányban már tör-
téntek is. Az upsalai szabad protestáns missio 22,000 név 
aláírással kérvényt intézett a királyhoz, melyben „az áldo-
zás szabadságát" kérik, vagyis azt, hogy szabad legyen ál-
dozni bárhol és bármikor, ha ezt „néhány hitrokon" kívánja. 
Közvetlen czélja ezen kérvénynek az, hogy ne kelljen Walden-
stroem híveinek, kik magokat mindnyájan ,szenteknek' és 
,Isten gyermekeinek' tartják „nyilvános bűnösökkel" ál-
dozni, milyeneknek ők mindenkit tartanak, tehát az állam-
egyház tagjait is, kik velők egy hiten nincsenek s kiket 
az „ördög gyermekeinek" neveznek. Waldenstroem hivei ál-
dozási egyleteket alakítottak Nattwardsförenninger név alatt. 
Ezek ellenében az államegyház erősen védi magát. A király 
a fentemiitett kérvényt visszautasította, az államegyházi 
consistorium pedig megtiltotta papjainak, hogy az ily egy-
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letek tagjait az ,Ur asztalához' bocsássák. De Waldenstroem 
sem enged. A consistorium ellen pört indított, mely még 
nincs eldöntve. Hogy azonban a conflictust kerülje, hiveinek 
kijelentette, hogy többé sem a királytól, sem a consistori-
umtól engedélyt a szabad áldozásra nem kell kérni, — mert 
ez sehol sincs a szent Írásban megirva. Es hivei csakugyan 
szabadon áldoznak a hol és a mikor tetszik, pap és templom 
nélkül. Ebéd, adás-vevési szerződés vagy bármely egyesség 
megkötése után, ha tetszik, félrevonulnak s elköltik az Ur 
vacsoráját, minden ceremónia és pap nélkül, mint ők mon-
dani szokták. Waldenstroem azt állitja, hogy Krisztus urunk 
akarta ezt igy, mert ő mondta, hogy : „Végyétek és egyé-
tek; vegyétek és igyátok." Midőn pedig az államegyház or-
thodox tagjai azt vetik fel ellene, hogy hiszen az van irva 
a szent Írásban, hogy Krisztus urunk megáldd a kenyeret és 
a bort s végül azt mondá : „ Ezt tegyétek az én emlékeze-
temre," — Waldenstroem azt feleli rá, hogy nem tesz sem-
mit, mert a mit Krisztus mondott, ahhoz senkinek másnak 
semmi köze csak a híveknek, mert szerinte sehol sincs megirva, 
hogy papnak kell annak lennie, ki az urvacsorát áldásával 
elkészitse és kiossza. Csak felvenni kell a kenyeret és bort s 
enni, inni. Ez az úrvacsora Ez az uj seetának csak 
egyik tana. Más és pedig sok tekintetben szintén különköző 
tant vallanak az igazságtól, de a svéd államegyház tanától 
is. Szerintök Jézus Krisztus vére nem azért folyt, hogy a 
bűnökért eleget tegyen, hanem csak azért, hogy a sátánt 
legyőzze. 

Közelebbről tekintve e sectát, világos, hogy az nagy-
ban különbözik az európai szárazföldön észlelhető protestáns 
mozgalomtól. Mig Németországban, s egyebütt köröskörül, a 
Protestantismus a puszta rationalismus, és ez által a hi-
tetlenség felé hanyatlik : addig Waldenstroem hivei pietis-
ticus irányban haladnak s egész fanatismusig hiszékenyek. 
A svéd prot. államegyház képviseli a rationalismust ; az uj 
secta a pietismust. Egyben azonban mind a ketten jó bará-
tok s testvérek : — a katholika egyház iránti tudatlan elfo-
gultságban és az igazi lutheri gyűlöletben. 

Egy másik svéd protestáns hittudósnak, Myrberg upsa-
lai hittanárnak irányzata már nem ily pietisticus. Ö egyenesen 
tagadja a protestantismus alapdogmáját, a hires ,sola fides'-t. 
A szent irás számos nyilatkozatából bebizonyitja, hogy Lu-
ther ,sola fides' tana semmi alappal sem bir a szent Írásban. 
Azt is elismeri, hogy a jó cselekedetek szükséges voltának ta-
gadása alapostól felforgat minden morált. Myrberg előtt a 
svéd protestáns egyház symbolikus könyvei semmi tekin-
télylyel sem birnak. Nála csak a szent irás dönt. S meg kell 
adni, hogy rettenetesen következetes. Midőn a vita heve a 
svéd protestáns egyház keletkezésének szellőztetéseig felha-
tott, Myrberg egyenesen kimondta, hogy a kath. vallásnak 
Luther vallásával való fölcserélésére 1593-ban nem volt 
semmi dogmaticus alap, — mert e felcserélésnek szükséges 
volta a szent Írásban sehol sincs megirva. Husz év előtt az 
upsalai protestáns tanárt az ily szabad véleményért még ki-
kergették volna Svédországból, de most már a svéd protes-
tantismusnak is türelmesnek kell lenni. Grafsbroene stock-

holmi államegyházi prédikátor nem rég azon inditványt 
tette a Rikstag előtt, hogy az államegyháznak jogában áll-
jon tagjai hite fölött őrködni és a kik ellenkező tant valla-
nak, azokat kebeléből kizárni ; — de indítványát az ország-
gyűlés elvetette. 

Az államegyháznak legkiválóbb apologetája Johansson 
szintén upsalai tanár, tehát Myrberg collegája. Johansson 
jTheologisk-Tidskrift' czim alatt havi folyóiratot indított 
meg Myrberg irányzata ellen. Nem régen e két theologus a 
fölött vitatkozott, vájjon a svéd protestáns egyház megér-
demli-e a keresztény vagy bibliai egyház nevét ? Myrberg 
tagadja s vele aokan tartanak, Johansson állitja s vele is sok 
tudós azt véli, hogy megérdemli. Mármost kinek van igaza 
s kinek higyjen a nép, melynek nincs sem ideje sem képes-
sége a tudós theologiai disputatiókra ? 

Ilyenek a protestáns vallási állapotok Svédországban. 

V E G Y E S E K . 
— Dr. Haynald Lajos kalocsai érsek ő exja ő felsé-

geik april 24-én tartandó ezüst menyegzőjének alkalmából s 
egyszersmind annak emlékére, hogy ő exclja ugyanakkor v. 
b. titk. tanácsosi méltóságának 25-évi jubilaeumát ülendi, 
különféle nemes czélokra 25,000 ftnyi alapítványt volt ke-
gyes tenni. 

— Papneveldéinkben sokoldalú s élénk tevékenység 
uralkodik. Mutatják ezt a sok között azon különféle ünne-
pélyek, melyek bennök tartatnak. Minap az ungvári lelkes 
kis papok tartottak százados jubilaeumi ünnepet, ma pedig 
a nagyváradi papneveldéből kaptunk jelentést a X I I I . Leo 
pápa székfoglalásának évfordulóján f. hó 23-án tartandó 
ünnepélyről. 

— A legközelebbi consistoriumban kinevezendő bibor-
nokok közt, mint a ,Défense'-nek Rómából táviratozták, hite-
les értesülés alapján emlegetik mgr Pie, poitiersi püspököt 
és mgr Desprez, toulousei érseket. 

— A marpingeni csodás megjelenések ügye harmadfél-
évi elővizsgálatok után a jelen vagy a jövő hóban törvényszéki 
végtárgyalás alá kerül. Vádlottak száma 23, tanuké 170, a 
védő ügyvédek közt több jeles tagja van a centrum-pártnak. 

B e s z á m o l á s 
a szent atya trónralépte első évfordulójára, illetőleg a kath. publicisták 
által ez alkalomból rendezett hódolati ünnepélyre begyült péterfillérekről. 

Mióta e lapot szerkesztjük, m. t. olvasó közönségünk köréből be-
küldetett : 

a) Bank- és államjegyekben : 510 ft 44 kr azaz : 510 ft 44 kr 
b) Aranyokban : 1) 8 db 20 frkos à 9"30 — 74 ft 40 kr 

2) 6 db 10 frkos à 4-65 = 27 ft 90 kr 
3) 14 db es. arany à 5 50 = 77 ft  

179 ft 30 kr _179 ft 30 kr 
Összeg 689~ft 74 kr 

c) Ezüstben : 1) 1 db bajor tallér 
2) 23 db ezüst forintos 
3) 3 db ezüst húszas 

Ebből beváltottunk 1500 lira összegeig az a) és b) rovatból 6R2 ft 45 kr 
Levonás után marad 27 ft 29 kr 

Meghagytunk s áttettünk tehát az 1879-i gyűjtésre 27 ft 29 krt 
papirban és a c) alatti ezüst pénzt. 

E szép sikerért legelőször is hálákat adunk Istennek; azután pe-
dig el nem mulaszthatjuk legforróbb köszönetünket kifejezni a nemes-
lelkü adakozóknak és gyűjtőknek. A „Religio" kötelességének fogja is-
merni ezután szintén nemcsak szóval szolgálni a pápaság nagy ügyének, 
hanem tettel, péterfillérek gyűjtésével is. Ha a pápaságnak nein válik szé-
gyenére elfogadni akármily csekély összeget, nekünk sem fog szégye-
nünkre válni, ha talán csak krajczárokat voluánk képesek nyujtani. Is-
tenbe vetett reménynyel megnyitjuk tehát az 1879-i gyűjtést. 

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

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor n nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM : A ,Religio' felirata. — Qua pietate, religione ac reverentia S. Missae Sacrificium celebrare oporteat. — 
Eossuet egyházi szónoklatának jellemvonásai. — A kereszt-uti ájtatosságra vonatkozólag. — A Szent-László-Társulat 
február 20-iki választmányi gyűlése. — Egyházi tudósítások • Budapest. Katholicismus, protestantismus és socialismus. 
Esztergom. Pápai levél és áldás. Győr. Főpásztori szózat a hivekhez és intézkedés a péterfillér ügyében. Irhon. Clericalis-

mus-e a katholikus tanügy? — Irodalom: A németországi culturharcz történetéről. — Vegyesek. 

A,Religio' felirata, 
melyet 

XIII. Leo pápa trónraléptének első évfordulója alkalmából 
a katli. publicisták által rendezett hódolati ünnepélyre küldött 

a szerkesztőség. 

Beatissirne Pater ! 
Ephemeridis hungaricae „Religio" director so-

ciique scriptores et lectores in communi omnium 
catholicorum iubilo, quo primum electionis Tuae 
anniversarium diem faustis ubique terrarum omini-
bus celebrare gestiunt, partem capere toto cordis 
affectu festinantes satagimus. 

Nihil enimvero hac occasione, Beatissirne Pater, 
antiquius curandum censemus, quam ne votum no-
strum in amplissima illa corona desit virorum ca-
tholicorum, qui quum inter omnes orbis nationes et 
populos dispersi verbo imprimis scripto salutares 
veritates iuraque divina strenue propugnare ac de-
fendere mira animorum consensione soleant, nunc, 
ut solemnius fidei coram infallibili magisterio Tuo 
ederent testimonium, ad primum electionis Tuae 
anniversarium diem, grande exhibentes orbi spe-
ctaculum fidei suae et exemplum, generalem in urbem 
Romám sibi condixerunt conventum. 

Horum itaque virorum catholicorum votis at-
que egregie factis nostra iungentes exilia obsequia, 
gratissimo simul recolentes animo bénéficia, quae 
nostra haec regio a Sede Apostolica per saeculorum 
decursum magna et innumera acceperat, cum pro-
fessione fidei, qua coelesti aspirante auxilio cathe-
drae Tuae ad ultimum usque halitum adhaerere 
statuimus, filialis pietatis, officii atque gratitudinis 
tesseram, exiguam obulorum S. Petri summám, ad 
pedes Sanctitatis Tuae prostrati in humilitate depo-
nimus, enixe omnium munernm datorem Deum pre-

cati, ut Te, Beatissirne Pater, cunctarum benedicti-
onum suarum coelesti rore inundare Ecclesiaeque 
suae sanctae desideratam tandem pacem Te auctore 
restituere dignetur. 

Coram throno Beati Petri ad pedes Sanctitatis 
Tuae provoluti in piissimo filialis amoris, obedien-
tiae atque gratitudinis osculo pro Apostolica Tua 
benedictione supplicantes emorimur 

Beatitudinis Tuae 
Budapestirii die 15. Febr. 1879. 

Filiorum minimi et obsequentissimi 
Adalbertus Breznay m. p. 

Archidioec. Strigon. presbyter, ss. Theol. 
Dr. et in reg. scient. Univers, professor 
p. o., ephem cath. hung. ,Religio' director 

Sociique scriptores et lectores. 

Qua pietate, religione ac reverentia 
S. M i s s u e S a c r i f i c i u m 

celebrare oporteat. 
(Folytatás.) 

Tridentina Synodus haec tradit:1) „cumque na-
tura hominum ea sit, ut non facile queat sine admi-
niculis exterioribus ad rerum divinarum meditati-
onem sustolli, propterea pia mater Ecclesia r i tus 
quosdam, ut scilicet quaedam submissa voce, alia 
vero elatiore in Missa pronunciarentur, instituit, 
caeremonias item adhibuit, ut mysticas benedicti-
ones, lumina, thymiamata, vestes, aliaque id genus 
multa ex apostolica disciplina et traditione, quo et 
maiestas tanti Sacrificii commendaretur, et mentes 
fidelium per haec visibilia religionis et pietatis si-
gna ad rerum altissimarum, quae in hoc Sacrificio 
latent, contemplationem excitarentur." Quemadmo-
dum igitur Concilium docet, ad hoc sacrae institu-
tae sunt caeremoniae, ut per talia visibilia signa 

' ) Sess. 22. cap. 5. «le réf. 
17 



130 

fideles Sacrificii maiestatem, et mysteriorum in eo 
contentorum sublimitatem contemplentur et ani-
madvertant. Sed cum huiusmodi caeremoniae pera-
guntur festinanter, oscianter et irreverenter, tune 
illae, tantum abest, ut debitam ingérant venerati-
onem erga Missae Sacrificium, ut potius causa sint, 
ut veneratio in fidelibus imminuatur, aut plane suf-
focetur. Quare Concilia Provincialia, mox post Tri-
dentinam generalem Synod um celebrata, passim id 
praecepërunt. quod Turonense a. 1583. coactum di-
sposuit, ut nimirum Sacerdotes bene instruantur in 
Missae caeremoniis, „ne populum sibi commissum a 
devotione potius revocent, quam ad sacrorum et tre 
mendorum Mysteriorum meditationem et debitam 
eis impendendam venerationem invitent." Sacerdo-
tes autem, qui sacrosancta Mysteria sine religione, 
sine pietate, absque afFectu, absque timoré ac tre-
more, festinanter ac consequenter sine gravitate et 
convenienti decentia celebrare audent, non solum 
non invitant adstantes fideles ad contemplanda My-
steria, nec adexliibendameis debitam venerationem, 
sed potius invitant ad venerationem abiieiendam ; 
imo potius adstantium mentibus tentationes adver -
sus fidem ingerunt, auferendo aut certe saltem im-
minuendo credulitatem, quod ibi Christus Dominus 
realiter adsit, dum spectantEum tam irreverenter a 
celebrante tractari. En quomodo de hoc quaeritur 
Venerabiiis Cardinalis Bellarminus, relatus in Bul-
la :2) „Aliud est etiam lacrymis uberrimis dignum, 
quod ob' nonnullorum Sacerdotum ineuriam, aut 
impietatem Sacrosancta Mysteria tam indecenter 
tracteritur, ut qui illa tractant, videantur non cre-
dere maiestatem Domini esse praesentem. Sic enim 
aliqui sine spiritu, sine afFectu, sine timoré et tre-
more, festinatione incredibili Sacrum perfieiunt, 
quod fide Christum Dominum non viderent, aut ab 
eo se videri non crederent." — Ex inordinatis et 
indisciplinatis Sacerdotibus, inquit Petrus Blesen-
sis:3) „Hodie datur ostentui nostrae redemptionis 
Venerabile Sacramentum." — Et hoc quidem est 
illud scandalum et documenturn, teste S. Alphonso,4) 
quod unum est e gravissimis peccatis. — Attendant, 
loquitur V. Cardin. Bellarminus,5) Sacerdotes, qui 
scandala praebent. quid Dominus dicat in Evange-
lio,6) „qui scandalizaverit unum de pusillis istis, 
qui in me credunt, expedit ei, ut, suspendatur inola 
asinaria in collo eius, et demergatur in profund um 

2) „Annus, qui" Benedict XIV. — 3) Epist. ad Eich. 
— *) Theol. Mor. t. 2. — 5) De gemitu columbae 1. 3. — 
6) Matth. 18. 6. 

maris." Quid de Sacerdotibus scandalizantibus po-
pulum dicere poterimus, cum euindem populum a 
scandalis praeservare debuerint? Certe utilius erat 
huiusmodi Sacerdotibus mendicare panem, vel fo-
diendo humum victum sibi parare, quam cum tam 
ingenti periculo de altari vivere. Quid enim prodest 
homini, si universum mundum lucretur, animae 
vero suae detrimenturn pat ia tur? Nimio enim zelo 
prosequitur Christus animas fidelium, pro quibus 
pretium sanguinis dedit. — Proinde illi, quorum 
culpa anima una perit, incredibiie dictu est, quam 
atroces poenas apud inferos daturi sunt. Haec V. 
Bellarminus. — Et iure, nam ut ait S. Hierony-
mus :7) „Non dignitas, sed opus dignitatis salvare 
consuevit,." Et increata Sapientia :8) „Opera enim 
illorum sequuntur illos." Quod vero ex irreverenti 
Missae celebratione tam fideles quam infideles etiam 
scandalum patiantur, tristris experientia docet. lie-
fert S. Alphonsus a Liguorio:9) Romae fuisse quem-
dain acatholicum, qui haeresim abiurare proposuit, 
sed cum vidisset Sacerdotem indevote, irreverenter, 
festinanterque Sacrum conficientem, adivisse Sum-
mum Pontificem, illique déclarasse : Se iam abiu-
rare nolle, cum firmissime sibi persuasisset, nec Sa-
cerdotes, nec ipsum quidem Pontificem veram Ec-
clesiae fidem tenere, nam aiebat, si ego Summus 
essem Pontifex et scirem, unicum reperiri Sacerdo-
tem, qui minori,qua decet, reverentia sacrosanctum 
Missae Sacrificium celebraret, eum flarnmis combu-
rendum procul dubio traderem : at cum videam, Sa-
cerdotes, qui irreverenter et festinanter Missam per-
solvere audent, impunitos relinqui, mihi persuadeo, 
nec ipsum quidem Pontificem catholicain tenere 
fidem. — Qiiae cum dixisset abiit, et detestari erro-
res noluit. Hucusque S. Alphonsus. Quid, si illud 
novisset, quod non sine quodam horroré a probatis-
simis viris Benedictus XIV. audivit, ut ipse testa-
tur10) „aliquos scilicet Sacerdotes, ut caeteris omni-
bus ad celebrandum in privatis nobilium sacellis 
Sacrificium praeferrentur, pro quodam merito protu-
lisse, quod citissime rem divinam expediret." •— P. 
Aegidius Jais in praeclaro suo opusculo11) narat, 
quod nobilis quidam vir Sacerdotem voluerit filio 
suo dare educatorem, qui etiam suscipiendi mune-
ris huius causa ad castellum iam comparait. Desi-
deravit autem nobilis, ut futurus filii educator Mis-
sam prius, quam cum illo circa remunerationem 

7) In Soph. c. 3. — 8) Apoc. 14, 13. — 9) Silva rer. 
praedicab. — 10) L. de Miss. Sacrif. — 11) Bemerkungen 
über die Seelsorge. 
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conveniretur, in oratorio doraeslico celebraret. Fi-
nito Sacro nobilis Sacerdotem dimisit dicens : „Si 
til Dei filinm sic, ut videram, tractas, quomodo tra-
ctabis hominis filium ?" — Mandat Synodus Triden-
tina12) pastoribus et singulis curam animarum ge-
rentibus, ut frequenter intra Missarum celebrati-
onem ex iis, quae in Missa leguntur, aliquid iideli 
populo exponant, atque inter caetera Sanctissimi 
liuius Sacrificii mysteriurn aliquod declarent, — 
porro, — ut doceant populum, quis sit, et a quo 
potissimum proveniat illius tain pretiosus ac coele-
stis fructus. Poteritne Curatus oscitanter, irreveren-
ter, in levote Sacrum faciens huic mandato ex asse 
et cum efficacia respondere? Audebitne ille fideli-
bus praebere consilium, illos monere, ac instruere 
circa reverentiain, tirnorem, tremoremque, quibus 
Missae Sacrificio adstare debent et e praecepto Ec-
clesiae etiam tenentur? Nonne periculo semet expo-
neret audiendi illud, quod notât S. Hieronymus:13) 
„Cur.ergo, quae dicis non facis?" Vel illud, cuius 
meminit S. Augustinus14), laicurn sic loquentem in-
ducers : „Qui mihi loqueris? ipsi Clerici non illud 
taciunt ? et me cogis, ut non faciam ?" Salvianus 
Massiliensis refert15) aliquot accusationis capita, 
quae infideles Christianis obiiciebant : „Vitám im-
probam agunt et probam legem habere se dicunt; 
aestimari ex Dei cultoribus potest ille, qui colitur ; 
quomodo enim bonus magister est, cuius tam malos 
videmus esse discijjulos Quid responderenthuius-
modi Sacerdotes, si haec ipsis opponerentur, quae 
olim infideles objiciebant ? Quid nostri temporis in-
credulis! Quid si his probare intenderent realem 
praesentiam Corporis et, Sanguinis Jesu Christi in 
admirabili Eucharistiae Sacramento adesse peracta 
consecratione? Nihil profecto. Audirent eos dicen-
tes : Quomodo peracta consecratione reipsa praesens 
erit Corpus et Sanguis Christi, cum vos quotidievi-
deamus sine omni reverentia Missam celebrare. Adeo 
verum est, quod in Concilio Mediolanensi assertum 
legimus16): , :per praecipitem in verbis, sacrisque 
functionibus festinationem, quae aniirii non bene 
comparati indicium est, gravi scandalo fideles af 
fici." Quod prius iam advertit Joan. Matthaeus Gi-
bertus, Veronensis Episcopus, scribens17): „Nonnul 
loruin Clericorum abusus constitutioni huic causam 
dedit, qui tanta indevotione Missas celebrant, ut ac 

>2) Sess. 22. e. 8. et decreto j. cit. — 13) Epist. ad Ne-
pot. — 14) Serm. 89. de verb. Domin. — l ä) L. 4. de Pro-
vid. — 16) I. p. 1. — 17) Constit. C. 31. „Ut missa devote 
celebretur." 

cedentes ad altare simiarum ioculatoruinque spe-
ciem potius praeferre videantur, non considérantes, 
presbyterum, qui in altaris ministerio célébrât, ne 
minimum quidem motum facere, in quo profunduin 
non lateat mysterium. Ad hoc Missam ita ex ab-
rupto et impraemeditate et quasi certatiin auspi-
cantur, ut tum irreverentia, tum erroribus, quos 
impraevise legendo committunt, populo divina my-
steria contemptibilia reddant : sintque magno devo-
tis mentibtis scandalo. Nimirum inalo exemplo 
omnia corrumpi necesse est." Quamobrem „nullum 
puto, ait S. Gregorius M.I8;, ab aliis maius praeiu-
dicium, quam a Sacerdotibus tolerat. Deus, quando 
eos, quos in aliorum correctionem posuit, dare de se 
exempla pravitatis cernit; quando ipsi peccamus» 
qui compescere peccata debuiinus." (Folyt, köv.) 

Bossuet egyházi szónoklatának jellemvonásai. 
(Folytatás.) 

V. Bossuet Mária-beszédeit is dogmatikus gondolatok-
kal gazdagítja. — Bizonyságul idézünk egynéhány helyet az 
Istenanya ünnepein mondott beszédeiből. „Meggyőződésem 
— mondja egyik beszédében — hogy Isten midőn öröktől 
fogva elhatározta, hogy Mária által nekünk adja Jézust, 
nem elégszik meg azzal, hogy őt dicső szolgálatában csakis 
mint egy szent eszközt használja, nem akarja, hogy csak át-
adója legyen az ily kegyelemnek, hanem szabad eszköz is, 
mely e nagy műhöz nemcsak kitűnő tulajdonságaival, ha-
nem szabad akaratának beleegyezésével is hozzájárul."1) 

„Miután Isten elhatározta, hogy a szent Szűz akarata 
is közreműködjék, hogy nekünk szent. Fiát adja, nem vál-
toztatja többé ez elhatározását, és Jézust mindig az ő szere-
tetének közvetítésével kapjuk."'2) 

„Nem volna-e Jézus Krisztus vérének, mely képes 
bennünket megszabadítani a rosztól, azon hatalma egy-
szersmind, hogy a rosz ellen megőrizzen ? Nem léteznék 
legalább egy teremtmény, melyen e hatalom érvényesül. S 
melyik lenne e teremtmény, ha Mária nem ? Nem adós-e 
magának is az isteni vér azzal, hogy megtisztítsa Mária fo-
gantatását, mely az ő első eredete? Valóban itt kezdődik ama 
szép folyam áradása, a kegyelmek ama folyamának, mely a 
szentségek által ereinkben folyik, és az egész egyház testé-
nek kölcsönzi az éltető szellemet? S valamint a szökőkút 
mindig emlékeztetvén forrására szökteti vizét a magasságba, 
melyet a levegőben keres : igy nem félünk állítani, hogy Üd-
vözítőnk vérének hatása egészen anyjának fogantatásáig ér, 
hogy megszentelje származásának helyét."3) 

„Hogy segítségünkre lehessen Mária, szükséges volt 
két föltétel : nagyságával kellett Istenhez s jóságával hozzánk 
közelednie. A nagyság az a kéz, mely merít, a jóság az a kéz, 
mely önt, s e két tulajdonság szükséges egy tökéletes össze-
függés előállítására. Minthogy Mária Üdvözítőnk anyja, e 

18) Hom. 17. in Evang. 
') Sermon I. pour le jour de la Nativité de la s. Vierge II. k. 321.1. 

') U. o. — s) Serm. pour la fête de la Conception etc. I. k. 226.1. 
17* 



méltóság magasan emeli öt az örökkévaló Atya trónjához, s 
minthogy ugyanezen Mária a mi anyánk, leszáll hozzánk az 
ő szeretete, hogy gyengéinket részvéttel kisérje."4) 

„A kereszténység hittitkai között bámulatra méltó 
összhangzás létezik, és Mária mennybemenetelének titka 
különös viszonyban áll az isteni Ige megtestesülésével. Miu-
tán ugyanis a boldogságos szűz Mária egykor fogadta Jé-
zust, méltó, hogy az Üdvözítő a boldogságos szűz Máriát fo-
gadja s miután ő meg nem veté s hozzá szállt le, föl is kel-
let őt magához emelnie, hogy őt dicsőségébe fölvehesse. Nem 
kell tehát csodálkoznunk, ha a Szűz ismét föltámad, és oly 
fényesen győzedelmeskedik. Jézus, kinek e szűz életet adott, 
ma azt ismét őneki háladatosságból adja, és minthogy Isten-
hez illő, hogy magát mindig a lehető legfényesebben kinyi-
latkoztassa, ugy nagyságához méltó, miszerint, daczára an-
nak, hogy csakis halandó életet nyert, neki halhatatlant 
nyújtson. Igy össze van kötve e két hittitok egymással. S 
hogy a hasonlatosság még teljesebb legyen, mindkettőben 
még angyalokkal is találkozunk, kik ma Máriával Örül-
nek, hogy az előre jelentett titoknak oly szép teljesülését 
látják."5) 

„O egek, ha igaz, hogy változatlan zöngéitekkel tart-
játok fenn a világ harmóniáját, zengjetek ma uj dalokat ! 
Amaz égi erők, melyek fentartanak, fölszólítanak ma, hogy 
jelt adjatok örömetekről. Ha ily titkok fölött gondolataim-
nak szabad kifejezést adok, ugy képzelem, hogy Mózes e 
királyné látására el nem titkolhatta jóslatának ismétlését, 
melyet könyveiben találunk: „Csillag támad Jákobból és 
vessző kel föl Izraelből." Izaiás áthatva Isten szellemétől, 
leirhatlan elragadtatásában zengé : „íme egy szűz méhében 
fogad és fiat szül." Ezennel ismét látta ama zárt kaput, me-
lyen át nem megy senki, mert a seregek Ura bevonult rajta. 
Es közepettők a királyi próféta Dávid e bámulatraméltó 
hangokat varázsol ki égi lantjából: „A királyné jobbod felől 
áll aranyos ruházatban, körülvétetve sokszinii ékességgel. 
A király leányának minden dicsősége belül vagyon arany-
nyal szegélyzett sokszinü öltözetében. Utána a szüzek vezet-
tetnek a királyhoz, bevitetnek vigassággal és örvendezéssel, 
behozatnak a király templomába." (Zsolt. 44.) De a szűz 
maga tiszteletre méltó hallgatásra birja a boldog szelleme-
ket, midőn szive mélyéből újra énekli ama dallamot : „Ma-
gasztalja az én lelkem az Urat és örvendez lelkem az én üd-
vözítő Istenemben. Mert megtekintette szolgálójának aláza-
tossácát; íme mostantól boldognak hirdet engem minden 
nemzedék."6) (Folyt, köv) 

A kereszt-uti ájtatosságra vonatkozólag 
az Acta S. Sedis XI. köt. 8. fiiz. 401—402. lapján a szertar-
tások Congregatiójának következő Decretuma olvasható : 

Auranen. Diy 15. NOD 1878. Dreretum. In Gallia mos 
invaluit, quatuordecim tabellas una cum crucibus pro sta-
tionibus Viae crucis ex ferro saepa typos fuso condendi, qui-
bus ferreis crucibus inversis totidem ligneae applicantur, 
quae tarnen nullo videri possunt modo a coram adstantibus. 
Cum autem pluries ab hac S. Congregatione definitum fue-
rit, indulgentias pro pio Viae Crucis exereitio concessas cru-
cibus tantum rite benedictis esse adnexas; cumque in appen-

4) Ü. o. II. 321. 1. — s) Serm. I. pour la fête d« 1' Assomption, II. 
k. 398. 1. — 6) U. o. 

dice ad Rituale Rom. typis s. Congr. de Propaganda Fide 
editum anno 1864 pag. 404 et anno 1874 pag. 108 traditum 
reperiatur cruees praedictas esse debere ligneas, hinc Episco-
pus Auranensis merito dubitans, nutn iuxta praefatam Con-
suetudinem conditionibus satisfiat ad indulgentiarum acqui-
sitionem necessariis, per suum Vicarium supplex adiit hanc 
s. Congregationem, ab ea expostulans trium dubiorum re-
solutionem : 

I. An illud „Ex ligno debent esse cruees", quod legitur 
in Append, ad Rituale Rom. (ut supra), obliget sub poena 
nùllitatis? Et quetenus affirmative: 

II . An huic praecepto sufficienter satisfacit supra-
dicta appositio totidem crucium liguearum, etsi coram ad-
stantibus invisibilium, ad partem adversam Crucium fer-
rearum ? 

I I I . An consulendum sit Sanctissimo pro sanatione 
Crucis Viarum huiusmodi iam erectarum? 

In Congregatione generali habita in Palatio Apost. 
Vaticano die 15. Nov. 1878. Emmi Patres rescripserunt : 

„Ad I. Affirmative. Ad II. Negative. Ad II I . Attenta 
bona fide consulendum SSmo pro convalidatione Stationum 
sie erectarum, et pro facultatibns necessariis et opportunis 
concedendis eidem Episcopo Oratori, qui sive per se, sive 
per alium Saeerdotem sibi benevisum Cruces ligneas priva-
tim benedicat, easque benedictas meliori quo fieri potest 
modo, ne scandalum oriatur, ita stationibus superpönat, ut 
ab omnibus conscpici possint." 

Factaque de bis omnibus per me infrascriptum dictae 
Congr. Secretarium SSmo. D. N. Leoni P. XI I I . in audien-
t.ia diei 23. Novembr. 1878 relatione, Sanctitas sacrae Con-
greg. resolutionem benigne approbavit. 

Datum Romae ex Secretaria eiusdem s. Congreg. die 
et anno ut supra. — AI. Card. Oreglia a S. Stephano Prot. 
— A. Panici Secret.*) 

A Szent-László-Társulat 
febr. 20-iki választmányi gyűlése. 

Elnökölt : Márkus Gyula kanonok társulati alelnök ur 
ő nga. Az ülés megnyitása előtt alelnök ur azon alkalomból, 
hogy épen e napra esik XI I I . LEO pápa ő szentsége trón-
raléptének első évfordulója, meleg szavakban tolmácsolta a 
választmány üdvkivánatait. A gyűlés tagjai lelkes éljenzés-
sel adtak kifejezést csatlakozásuknak az alelnök által tolmá-
csolt őszinte, benső érzelmekhez. 

Az elnökség előterjesztésére elhatároztatott, hogy a 
csángó magyarok viszonyait s ismertetését tárgyaló népirat 
6000 példányban kinyomassék s a nép között terjesztessék. 
A röpirat Maszlaghy Ferenez pápai kamarás ur jeles tollá-
ból származott. 

A titkár jelentette, hogy az utolsó választmányi gyű-
lés óta következő alapitók léptek a társulat tagjai közé : 
Eberling József nyugalm. budavári plébános, Szekeres Já -
nos és Lokczán Pál rozsnyói kanonokok egyenkint 20 frttal, 
Serly Károly vállaji plébános 21 forinttal, Névtelen a „M. 
Állam" szerkesztősége utján 20 forinttal.-

Néhai Bruckner Endre apát-plebános 18 forintot, né-
hai Linter József nagyszombati kanonok 50 forintot, néhai 

*) Erre vonatkozólag néhány megjegyzést, jövő számunkra vagyunk 
kénytelenek hagyni. Szerk. 
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Schnausz György kurtakeszi-i plébános 20 frtot hagyomá-
nyozott a társulatnak. 

A felolvasott pénztári kimutatás szerint a társulat ala-
pitványi vagyona: 17,112 fort 17 kr. készpénzben, s 19,750 
forint értékpapírokban. 

Megszavaztattak a következő segélyadományok : a fo-
garasi r. kath. egyházközségnek templomjavitási költségek-
re, Imecsfalvának iskola épitésre, Kézdi-Futásfalvának tent-
plomépité.sre egyenkint 50 frt ; a nagyszebeni szent-ferencz-
rendi apáczák árva intézetének 20 f r t ; a magyarországi mi-
norita-rend árviz folytán megrongált miskolczi és egri rend-
házainak helyreállítási költségeire 100 frt ; a budai kath. 
legényegylet czéljaira 50 frt ; a gemzsei r. kath. hitközség 
kápolnájának belső felszerelésére 30 frt : Csúz községnek is-
kolai szükségekre 40 frt ; Pusztiana r. kath. csángó község-
nek egyházi szerekre 100 f r t ; a konstantinápolyi r. kath. 
bolgár missio egyházi szükségeire 100 frt ; a józseffalvi tem-
plom belső felszerelési költségeire 30 frt ; a szürke nénikék 
krisztinavárosi és pesti intézeteinek 50—50 frt. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Hartha Béla semmitő-
széki biró és Czibidka Sándor udvari káplány urak ké-
rettek föl. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, febr. 25. Katholicismus, protestantismus és 

socialismus. — O szentsége XII I . Leo encyclikájának meg-
jelenése óta, melylyel a társadalmi bajokra rámutatva, el-
lenszerül a katholikus tanokat ajánlja, a különféle szinezetü, 
de nem katholikus lapok, több izben megemlékeztek ugy a 
pápa encyclikájáról, mint tágyalták a socialismust, tárgyal-
ták pedig és megemlékeztek oly irányban, mely ellen már 
eddig is felemeltük szavunkat, de ujabban is tiltakozni el-
lene kötelességünkké tette egy ujabb felszólalás, melyet a 
debreczeni ,Protestáns Hetilap'-ban találtunk. 

A debreczeni ,Protestáns Hetilap' ugyanis azon felfe-
dezést tette, hogy : „Németországon maga a kath. egyház 
egyik tűzhelye a socialis mozgalomnak." A mily nevezetes 
pedig maga e felfedezés, épen oly nevezetesen érdekes a 
bizonyitás, a mely nem másképen hangzik, mint, hogy Ket-
teler, Maincz volt hírneves püspöke, „vette gondja alá a soci-
alis ügyet" és „Moufang kanonok ur, egy, 1871 február 27-én 
tartott választási gyülekezésen előadja a kath. egyház prog-
rammját a társadalmi bajok iránt."Ezután, elésorolván az idé-
zett lap a kanonok által felsorolt négy pontot, felkiált : „íme 
itt vagyunk a socialismus delén és pedig a hivatalos kath. egy-
ház nevében." . . . Ez már valóban érdekes bizonyitás, melyhez 
hasonlót egyhamarjában nem olvastunk. No már, kérjük szé-
pen, ez nem járja ; a socialismust ily módon a katholicismus 
nyakába várni, ehhez az elfogultságnak valóban oly nagy foka 
szükséges, minővel csak a protestantismus viseltethetik a ka-
tholicismus iránt, az i g a z s á g azonban egészen ellenkezőleg á l l . 7 o o ~ o 

Ha a debreczeni ,P. H.' állitását igazolni akarta, ak-
kor azt kellett volna bebizonyítania, hogy a communísmus 
forrása a katholikusokban és a katholicismusban rejlik ; be-
bizonyítani kellett volna, hogy a katholikus tanokból követ-
kezik a socialismus, hogy kath. tan az, mely tanitja, hogy a 
munkástól bérét meg kell vonni, a munkásokat el kell nyomni, 
a gyártulajdonosok zsebét mennnél jobban megtömni ; be kel-

lett volna bizonyitani, hogy a socialismus mozgalmának ere-
deti kezdeményezői a katholikus elvek, hogy a munkásokat 
ezek izgatták fel munkaadóik ellen, ezek szervezték, tanácsol-
ták a munka-szüneteket, a munka megtagadását; be kellett 
volna bizonyitani, hogy azon kath. irók, kik e kérdésben sza-
vukat felemelték, oly irányban működtek, mely a social de-
mocratiának kedvezett és a társadalmi rend felforgatására czé-
lozott. Ha ezt nekünk a P. H.' bebizouyitotta volna, most e 
sorokat nem irnók, hanem bűnbánólag vernők mellünket, 
elismerve, hogy a most már valóban nagygyá nőtt társadalmi 
bajnak oka senki más és semmi más, mint a katholikusok és 
a katholicismus, melyek mellett a protestánsok és a protes-
tantismus ártatlan bárányként szerepelnek. 

De ime, nem hozott-e fel más bizonyítékot ellenünk a ,P. 
II. '? Igen, hozott, még pedig szánandó bizonyítékot önmaga-
ellen. Amit ugyanis a ,P. H.' felemiit, az nemcsak nem képes a 
katholicismusra sütni a bünbélyeget, mintha az volna a socia-
lismus okozója, hanem igenis azt bizonyitja, hogy a katho-
licismus, miután már a liberális nemzetgazdászat megszülte 
a bajt, miután már a liberális tanok következtében géppé 
sülyesztett munkások közt, a nagy nyomor következtében, a 
socialismus kérdése égetővé vált,igen is,a katholicismus,akkor 
tehát egy már létezett tényleges viszony és állapot következ-
tében, eszközökről kezdett gondoskodni, nehogy a már lé-
tező baj nyilt forradalomra vezessen. Sem Ketteler, sem 
Moufang sem más katholikus iró nem okozta, nem idézte 
elő a socialismust ; ők már ezt készen találták és az aján-
lott módok által a bekövetkezhető nagyobb bajt elhárí-
tani akarták. Hogy ily nemes törekvés miatt, mikép lehet a 
katholicismusnak a socialismus létezését bünül betudni, azt 
mi felfogni képesek nem vagyunk, sőt meg vagyunk győ-
ződve, hogy azt Debreczenben sem tudják felfogni. De hát 
mikor ezt igy kell tenni, mert különben a világ majd más-
felé forditaná figyelmét és felfedezné, hogy a baj tulajdon-
képeni forrása még sem a katholicismusban, hanem valahol 
máshol keresendő, igenis, majd fel találná fedezni, hogy a baj 
forrása a protestantísmusban létezik. Ez az oka egyrészt, 
hogy a hasonló irányú czikkek miért akarják a figyelmet a 
katholicismusra fordítani, illetőleg azt bebizonyítani, hogy a 
katholicismusban található fel a communísmus forrása és az 
ő tanaival a jelen társadalmi viszonyokon segiteni nem lehet. 

Azt mondtuk, hogy a katholicismus tanaival ; mert 
a debreczeni ,P. II. ' nem elégszik meg avval, hogy a je-
len socialismust a katholicismusnak tudja be, hanem ezen-
felül gúnyosan felemlíti, hogy a pápa a baj ellen a kath. ta-
nokat ajánlja gyógyszerül, „pedig azt papolta (mily művelt 
kifejezés, ámbár a protestánsoknál szokásos) már XI I . Ke-
lemen, X I V . Benedek, VI VII . és IX . Pius továbbá XI I . 
Leo (bizonyára IX. Pius után?). Lám, úgymond, mégsem 
használt a gyógyszer, pedig könnyen kommendálták ? Kér-
dés, több sikere lesz-e az újonnan felmelegített ajánlgatáí-
nak." ? Ami ezt a kérdést illeti, biztosító választ a ,P. H ' -
nak e tekintetben ma még nem adhatunk, hogy az ajánlgn-
tásnak lesz-e sikere. De a kérdés nem is a körül forog, hogy 
az ajánlgatásnak lesz-e sikere, hanem akörül, hogy a gyógy-
szer, mely ajánltatik, oly természetü-e, hogy lia bevétetik 
biztos gyógyulást okoz-e? A gyógyszert, mely biztosan gyó-
gyítana, hasztalan írja meg az orvos; ha a beteg be nem 
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veszi az orvosságot, be kell venni és csak azután lehet meg-
mondani, oly természetü-e, mely a betegséget képes meg-
gyógyitani, vagy sem. A világnak is, mielőtt elitéli a pá-
pák által javasolt gyógyszert a társadalmi bajok ellen, be 
kellett volna előbb venni a gyógyszert, azaz a társadalmi 
rendet az általok ajánlott elvek szerint kellett volna beren-
dezni. — Azon tanok szerint kell előbb élni, és akkor kitűnik 
majd, hogy azok a tanok és csak egyedül azok képesek a tár-
sadalmi bajokat megszüntetni. 

Ugy van, mi tökéletes meggyőződésben élünk az iránt, 
hogy lia a világ, ma, midőn már a társadalmi bajok akuttá 
kezdtek válni, a katholicismus tanait elfogadná, a küszöböu 
álló még nagyobb bajoktól még megmenekülhetne; mert az 
a vallás, mely képes volt egy egészen pogány világot keresz-
ténynyé alakitani, az bizonyára képes leend oly társadalom-
ban, melyben egy jó rész még keresztény, a pogányságtól 
kölcsönzött eszmék valósítását megakadályozni. Es erre csakis 
a katholicismus képes, mert egyedül a katholicismus birja 
az isteni igazságot egész teljében, mig a többi felekezetek 
többé kevésbbé csak némi töredékét birják az igazságoknak ; 
és a jelen kérdés megoldásában bizonyára egyetlenegy fele-
kezet sem competens oly kevéssé mint épen a protestantis-
mus, melynek következetes kifejlése, egyenesen a hitetlen-
ségio- és evvel a társadalmi rend f e l b o m l á s á i g vezet, mint az O O O ' 
bizonyos azon tényből is, hogy Németországban épen oly 
helyeken választattak meg a socialdemocrata képviselők, hol 
a protestánsok túlnyomó többségben vannak.*) Mi tehát is-
mét és ismét csak azt mondjuk, kisértsék meg a katholicismus 
tanait őszintén minden téren alkalmazni és csak akkor, lia a 
kísérlet nem sikerül, vessenek rá követ, mert igy elitélni, vak-
tában, minden kísérlet nélkül, a legnagyobb igazságtalanság. 

Esztergom, febr. 14. Pápai levél és áldás. — 0 emája, 
kegyelmes főpásztorunk, a karácsoni ünnepek alkalmából a 
szent atyához üdvözlő feliratot intézett. Erre következő ke-
gyes és szívélyes pápai levél érkezett : 

„LEO PP . X I I I . Dilecte Pili Noster, salutem et Apos-
tolicam Benedictionem. Perspicue se prodidit egregia tua 
erga Nos voluntas et observantia in litteris amantissimis, O y 

redeunte anniversaria memoria Nativitatis Domini a Te 
conscriptis, quibus et sensus devoti animi tui confirmabas, 
et omnia laeta ac fausta expromebas. Haec officia tua, Di-
lecte Pili Noster, quin gratissima Nobis exstiterint, dubi-
tandum Tibi non est; probe enim cognoscimus a sincero at-
que intimo tui animi affeetu ea esse profeeta. In iis autem 
votis, quae pro Ecclesiae libertate et fructibus optatae pacis 
protulisti, cum eximiae erga Nos dilectionis tuae, tum pas-
toralis animi de Ecclesiae bono solliciti manifestum indi-
cium perspeximus, et gravisi sumus ea Te cordi habere, 
que Nos assiduis votis a divina dementia flagitamus. Per-
gratum ^obis faciès, si haec bona a Deo petere una cum iis, 
quibus praees constanter perseveraveris. Nos Tibi vicis-
sim omnia subsidia et solatia quibus indiges in tui sancti 
ministerii perfunctione, a Patre coelesti enixe adprecamur, 

*) A ,Religio-1S. sz. Freppel püspök főp. körlevelét ismertetvén, 
közölte magának a német socialismusnak nyilatkozatát az iránt, hogy a 
kath. hit az ő tanainak legnagyobb akadálya. A katholikusok az ott idé-
zett lipcsei „ Vorwärtsu szerint ,nem tudnak csak imádkozni és dol-
gozni " Jó lett volna tehát a .Religio" e számába betekinteni, akkor az ily 
légből kapott vád elmaradhatott volna, nemde ? Szerk. 

ac sinceram benevolentiam, qua Te in Domino prosequimur 
Tibi testantes, Apostolicam Benedictionem in auspicium 
omnium gratiarum Tibi, Dilecte Eili Noster, tuoque Cleroet 
Fidelibus peramanter impertimus. Datum Romae apud S. 
Petrum, die 5. Februarii, An. 1879. Pontificatus Nostri 
Anno Primo. LEO PP . XI I I . 

Győr, 1879. febr. 22. Főpásztori szózat a hívekhez és 
intézkedés a péterfillér ügyében. — Az idei böjti szózatában ő 
exja, megyés püspökünk, „a mindennapi élet zajából egy kis 
időre félre hivja hiveit, hogy velők nem csak egyeseknek, 
hanem az egész társadalomnak bajait megbeszélje s kijelölje 
az utat, melyen e bajokból mind egyenkint a hi vek, mind 
összesen a társadalom kimenekülhet." A bajok felsorolása 
után kijelöli a bajok forrását. S ezt nem abban kell keresni, 
hogy mint sokan vélik, iskoláink nem voltak vagy nem lá-
togattattak. „Hisz . . . a párbajvivók, sikkasztok, az öngyil-
kosok, a tékozlók, a házasságtörők s uzsorások legnagyobb 
része, a csalók, nem iskolázott emberek-e? Ezek mind isko-
lába, legtöbben még felsőbb iskolákba is jártak." „Az igazi 
ok tehát abban keresendő, hogy a vallásosság hanyatlani 
kezd." Ennek bebizonyítása után a főpap azokhoz fordul, 
kiknek kiváló kötelmök a vallásosságot másokban ápolni. S 
itt kiválóan ecseteltetik a keresztény anyának magasztos 
hivatása, a kinek tisztjét az iskolában folytatja a lelkész és 
mester. „Az iskolai nevelésnek is vallásosnak kell lenni. Ha 
az iskolában csak arra tanittatnának a gyermekek, miként 
kell emberekkel illedelmesen társalkodni, nem pedig egy-
szersmind arra is, mikép kell Istennel társalkodni, t. i. imád-
kozni s egyéb ajtatosságot végezni ; ha az iskola a földke-
rekségnek minden országait megismertetné, a mennyország-
ról pedig megfeledkeznék, ha az iskola tanitja a haszonnye-
rést, de a szeretetről nem beszél... : akkor az iskolában a 
családi nevelés eredménye veszve van." Továbbá figyelmez-
teti a főpap a szülőket, ne mulaszszák el gyermekeiket, ha 
kell megfenyiteni, őket serdülő korukban is szüntelen szem-
mel tartani, vasárnap és ünnepen őket az isteni szolgálatra 
és egyéb jó cselekedetekre szóval, példával serkenteni, s kö-
rültekintéssel lenni, ha akár mesterségre akár tanulásra ide-
genekhez adják, hogy kikre bizzák őket. 

A szülők után az elüljárókat illeti meg a kötelesség 
őrködni, hogy a vallásosság épségben föntartassék. „Azon 
kell lennie magának a törvényhozásnak, hogy ne tűrje a 
hitetlen iskolákat, hogy ne támaszkodjék oly erkölcsösségre, 
melynek nem a hitágazat az alapja ; mert az ily erkölcsös-
ség olyan, mint a jégre épült ház, mely a kisértetek első 
tüze által alapjában megrenditteúk és halomra döntetik." 
Ezek után röviden előadatik az egyház tana a társadalom-
ról, t. i. a társadalomban vannak elüljárók, kik hatalmukat 
Istentől birják, s kiknek engedelmeskedni tartozunk, kik 
azonban e hatalommal nem kényök szerint, hanem csak az 
Isten akarata szerint élhetnek. „A mi egyházunk a társadalom 
főtényezőjeül a házasságot tekinti, és pedig mint szentsé-
get." „A mi szentegyházunk az írás tanitása szerint ajánlja 
a takarékosságot és munkásságot, tehát az összeadást és 
sokszorozást, majd a hanygya szorgalmát hozván föl példa-
kép a lomháknak, majd kimondván, miszerint a ki nem dol-
gozik, ne egyék. Ajánlja a kivonást és fölosztást a keresztény 
szeretet gyakorlása végett, hogy megosszuk falatunkat és 
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lakásunkat a szűkölködőkkel... De ha az elosztást valaki 
akaratunk ellenére tenné és kivonna vagyonúnkból ellen-
mondásünk daczára, azt rablás- és tolvajságnak tartaná" . . . 
„Tanitja végre az egyenességet és tisztaságot, mások bir-
tokának tiszteletét, a bőkezűséget, józanságot egyéb erköl-
csökkel együ t t " . . . Ime a társadalmi kérdés megfejtése ke-
resztény szempontból. 

Ugyanezen alkalommal ő exja, számba véve a sz. atya 
nyomasztó anyagi körülményeit, miszerint ezentúl a megyé-
ben a péter-fillér gyűjtésében nagyobb egyformaság s bizto-
sabb eredmény legyen, az egész ügyet először is asz. Szűz ol-
talmaaláhelyezi, azután, tekintettel a hivek képességére, őszi 
időre, mert akkor legtöbbnek nyilik egy kis jövedelmi for-
rása, minden templomban szervezendő gyűjtést rendel el oly-
formán, hogy az megtartassék november 2. vasárnapján, 
amelyre a sz. Szűz védelmi ünnepe esik, ugy azonban, hogy a 
megelőző vasárnapon a lelkészek a hivek figyelmét a péter-
fillér ügyeire fölhívják, s őket annak szükséges voltáról föl-
világositsák.— Kérjük az Istent, hogy ő exja szándéka sok he-
lyen megértessék. Szép katholikus nyilatkozat leend az, a 
mit ő exja elrendelt s protestatio sz. Péter örökségének té-
kozlói ellen ! -f-

Irlion. Clcricalismus-e a katholikus tanügy ? — Széles 
e világon mindenütt kedvencz themája a liberalismusnak s 
az ennek szolgálatában álló zsidó, protestáns és szabadkő-
műves sajtónak minden katholikus ügyet, kezdve a pápai 
tévmentesség dogmája s a szent szék világi fejedelemségétől 
le egész a legutolsó falusi temető- vagy iskola-kérdésig ugy 
tüntetni fel a világ előtt, mintha az mind csak papi érdek, 
szóval mintha az mind csupa clericalismus volna. 

Ezen taktikához fordultak a kath. egyház, s a mi itt 
egyértelmű, az ir nemzet ellenségei, hogy az irek által a 
jogegyenlőségnek annyiszor hirdetett nevében követelt ka-
tholikus ir egyetem felállítását megakadályozzák. Az ir nem-
zetnek több százados vérlázító szenvedések után végre sike-
rült kivívni az emancipatiót s ennek alapján az egyenjogú-
ságot — habár csak részben is. Részben, mondom, mert az 
egyenjogúság még jó részben most is irott malaszt. A kath. 
ir egyháznak például csak alig néhány éve,hogy sikerült a kö-
zépiskolai kath. közoktatásügy számára kivívni az őt meg-
illető autonomiát. Ez tehát már meg volna ; de még nincs 
katholikus egyetemi oktatás. Katholikus irek hitök, meg-
győződésök ellenére kénytelenek a protestáns szellemtől átha-
tott állami egyetemi rendszernek alávetni magukat, ha fiaikra 
nézve lehetetlenné nem akarják tenni, hogy közhivatalt vi-
selhessenek. Tovább ezen szolgai helyzetet tűrni nem akar-
ják. Autonom jogokkal felruházott kath. egyetemet akar-
nak alapitani. S erre teljes joguk van a selfgovernement ki-
kiáltott birodalmában. Azonban az autonom kath. ir egye-
tem sokaknak szemében nagy szálka. Az angol protestantis-
mus erősen ragaszkodik jogtalan domináló állásához. Hogy 
az ir katholikusok törekvése meghiusoljon, ahoz a 19. szá-
zad szabadságfelé gravitáló folyamában kevés reményök 
van. De megakadályozhatják legalább egy időre s ez nekik 
elég. E czélra nézve kigondolták azt az jjlausibilisnek látszó 
ellenvetést, hogy hiszen a kath. ir egyetem kérdése csupán 
clericalis ügy ; csak az uralomra vágyó hierarchia gondolta 
ki, s az ir világi elem távol tartja magát e mozgalomtól. 

Az ir világi katholikusok ily nemtelen fogással szem-
ben hallgatagon nem viselhetik magokat. Hallgatásuk gyá-
vaság és az egyház ellen elkövetett árulás volna A ,Catholic 
Union of Ireland', ezen országos, katholikus ir egylet dub-
lini központi bizottsága ennélfogva kötelességének tartotta 
Nyilatkozatot tenni közzé. E nyilatkozat aláirás végett meg-
küldetett Irhon minden vidékének. Most egymás után ér-
keznek be a csatlakozások s a katholikus világi irek eo-v Ö Ô  
szivvel s lélekkel sietnek kijelenteni, hogy a kath. ir egye-
tem kérdése nem clericalismus, nem pusztán hierarchicus 
kérdés, nem papi ügy, hanem az összes ir katholikusok nagy 
ügye, melynek kivivására minden világi ir katholikus vallá-
sos és hazafias kötelességének tartja közreműködésének egész 
súlyját latba vetni. 

„Ha az ir katholikusok, igy szól többi közt e Nyilat-
kozat indokolása, a jelen kritikus helyzetben hallgatagon vi-
selnék magokat, hallgatásuk ürügyül szolgálhatna a kérdés 
megoldásának további elhanyagolására és egyszersmind bi-
zonyítékul használtatnék fel azon állítás mellett, melyet 
mind a parlamentben mind az angol sajtóban annyiszor 
megújítanak, mintha t. i. a katholikus egyetemi nevelés kö-
vetelése (the demand) nem a katholikus ir világiak követe-
lése volna." 

Maga a Nyilatkozat következő pontoktókból áll: „Mi 
alulírottak kötelességünknek tartjuk ismételni Irhon római 
katholikus világi férfiainak az irhoni kath. egyetemi neve-
lésügy iránt 1869-ben kifejezett véleményét és ezennel ki-
jelentjük : 

1. Hogy a teljes vallási egyenlőség magában foglalja 
az állam által nyújtott nemzeti nevelésügyi előnyökken való 
egyenlőséget. 

2. Hogy az ir római katholikusok nagy része meg van 
fosztva az egyetemi nevelés élvezetétől, s az avval járó tisz-
teleti s haszonbeli jogoktól, lelkiismeretbeli vallásos meg-
győződésök miatt, mely a jelenleg fenálló egyetemi nevelési 
rendszerre vonatkozik. 

3. Hogy mi Irhonra nézve oly egyetemi nevelési rend-
szer elfogadását követeljük, mely a jelenlegi rendszer he-
lyébe lépvén megszüntesse hazánk többi polgáraival való 
egyenlőségünk hiánya miatt imént emelt lelkiismereti el-
lenvetéseinket." 

IRODALOM. 
X A németországi culturharcz történetéről két mű 

fekszik előttünk. Az egyik még bevégezetlen. Csak első fü-
zete jelent meg. Czime : (xeschichte der ersten sieben Jahre des 
preuszischen Culturkampfes. Von Franz Schulte, Pfarrer in 
Erwitte. I. B. Ddr Schulkampf. 1. Lief. 8». Essen 1879. 96. 1. 

Szerző neve a német irodalomban előnyösen ismert. 
,Fuszangeln für protestantische Polemiker' czimü műve a 
legjelesebb német katholikus publicisták sorába emelte őt. 
Eredetileg csak az iskola-kérdést volt szándéka felölelni, de 
belátta, hogy ha ezzel foglalkozik, csaknem lehetetlen a cul-
turharcz egész terére ki nem terjeszkedni. Teljes Ítéletet 
mondani a legalább két kötetre számított mű felett csak akkor 
lehet, ha teljesen megjelent. Az eddigiek utánitélve Schulte 
plébános műve ki fogja elégiteni a művéhez kötött igénye-
ket. Bátran ajánlhatjuk fiizetenkint is. A német sajtó már 
most elismerőleg szól róla. 

A német culturharcz történetéről szóló másik műről 
legközelebb bővebben fogunk szólni. 
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- f A Szent-László-Társulat 1S78. október 17-én Bu-
dapesten tartott XIII. rendes közgyűlésének jegyzökönyve. Bu-
dapest, Athenaeum 1878. 81 1. 

Tartalma a szorosan vett Jegyzőkönyvön kivül magá-
ban foglalja A) mgs és főt. dr. Schlauch Lőrincz_ szatm. püsp. 
urnák elnöki megnyitó remek beszédét, B) Ágoston Antal 
Titkári jelentését, C) Bogisich Mihály bpest-belvárosi káp-
lán ,Melyik a valódi egyházi zene'? czimü értekezését s vé-
gül a társulati bevételek és kiadások táblázatos kimutatását, 
melyből kitűnik, mily lelkes igyekezettel törekszik a társu-
lat tiszti személyzete a társulat czéljait valósitani, de egy-
szersmind az is, liogv most már csakis a katholikus közön-

/ / /• 

ségnek hatványozott érdeklődése és pártolásától függ, hogy a 
társulat még nagyobb jótékonyságot fejthessen ki. 

— Felhívás és kérelem. Tagadhatatlan, hogy hazai 
irodalmunkban a szorosabb értelemben vett katholikus irá-
nyú, valamint katholikus hittudományi könyvek ága épen-
séggel nem szegény. Mindamellett tapasztalható, hogy a 
könyvpiaczon e szakma oly gyengén vau képviselve, oly 
szegény állást foglal el. Ezenkivül irodalom buzgó egyletek 
és magánosok nem csekély számú művet adnak ki kath. 
irodalmunk gyarapítására ; de mindezek pályafutása vajmi 
rövid, mert az előfizetők megkapván példányaikat, a fönma-
radók ott hevernek elrejtve a világ elől, padláson vagy kam-
rában ; egy év múlva elfeledte a világ, hogy léteznek. A tu-
dós vagy könyvbarát pedig panaszkodik és csodálkozik ka-
tholikus irodalmunk szegénysége fölött. 

Azt hisszük, e bajon könnyen lenne segítve, ha a ne-
vezett irodalom-ág központi képviseltetést találna a főváros-
ban, hol minden kapható, de könyvárusi forgalomban nem 
levő mű egy pár példányban raktáron volna. — Jelenleg 
tőlünk egy az egész magyar kath. irodalmat (a mennyiben 
hozzáférhető) felölelő könyvjegyzék van sajtó alatt, mely 
10 — 14 nap múlva fog napvilágot látni. E jegyzék szer-
kesztésénél magunk éreztük, mily hiányosan lehet csak össze-
állítani a szóban forgó szakmát, s ezért tisztelettel kérjük 
ezennel mindazon t. egyleteket és magánosokat, kik bármi-
nemű kath. magyar könyvet kiadtak, azt egy példányban 
nekünk forduló postával keresztkötés alatt megküldeni, reá 
irván a borítékra a könyv bolti árát, valamint azon árt, me-
lyen nekünk azt meg kell fizetnünk. 

Meg vagyunk győződve, hogy jegyzékünkben hirdetve 
nem egy munka kelhet el számos példányban, mely most el-
rejtve mint holt tőke hever, elkelhet pedig annálinkább, mi-
vel jegyzékünk 20,000 példányban nyomatik és küldetik 
szét. Tisztelettel — Tettey Nándor és társa könyvkereskedése 
Budapesten. 

V E G Y E S E K . 
— II óm áltól két távirat is érkezett hozzánk. 

Az egyikhö! biztosságot nyertünk az iránt, hogy 
a ,Religio' a kath. publicisták nagy ünnepélyén 
képviselve volt. A másik a freiburgi sz. Pál-egy-
let kedvező fogadtatásáról értesít. Ma többet hely 
szűke miatt nem lehet. 

— Bécsben szent atyánk trónraléptének évfordulóján 
nagy tisztelgés volt Jacobini, pápai nuntius ő exljánál. A 
Felségek és főherczegek főudvarmesterei, ministerek, több 
reichsrathi képviselő a főnemesség, papság és egyletek sza-
kadatlan sorban tisztelegtek. 

— A szent atya febr. 22-én az olasz ,katli. párt' ala-
pitó-bizottságát is fogadta. E miatt nagy a liberális tábor 
nyugtalansága. 

— A bécsi ókatliolikusok sehogysem tudnak magoknak 
,plébánost' fogni. A kit legújabban meg akartak fogni, Fr. 

Ambros M. Eisenköbl bűnbánólag visszatért a kath. egy-
házba, és a bécsi „Gemd. Zeit."-ban nyilvánosan bocsánatot 
kért az ő ókatholikussága által okozott botrány miatt. 

— Bíbornoki candidatusok. Hergenröther würzburgi 
theologiai tanár bibornokká emeléséről a bajor lapok komo-
lyan beszélnek. Mint a ,Bavaria' után a többi lapok említik, 
a sz. széknek eltökélt szándéka legközelebb oly férfiút emelni 
Németországból a biboruoki méltóságra, kinek kiváló hiva-
tása lenne a béke tárgyalásokat elősegíteni. Erre a nevezett 
nagynevű theologus van kiszemelve, kiről az említett lap 
megjegyzi, hogy eddig erősen ragaszkodik szerény tanári szé-
kéhez és a nagy kitüntetéstől való fölmentéseért esedezik. — 
Ugyanazon forrás szerint Moufang mainzi kanonokot és káp-
talani helynököt is emlegetik a bíbornoki jelöltek közt. — 
A „Times" febr. 18. sz. pedig azt a hírt hozta, hogy a sz. 
atya Newman atyát, a jeles convertitát, szintén óhajtotta 
volna bíbornoki méltóságra emelni, de a szerény szerzetes, 
épen ugy mint IX. Pius alatt, szintén fölmentésért esedezett. 

— Cartas de India czim alatt a spanyol közoktatás-
ügyi ministerium igen fontos és érdekes művet adott ki 877 
nagy ivrét-lapon, fényes kiállítással. Van benne két levél 
Kolumbustól, az egyik Ferdinand és Izabellához, egy levél 
Amerigo Vespuchitól Ximenes bibornokhoz, két levél fra 
Bartolomeo de Las Casastól, és igy tovább azon férfiaktól, 
kik Amerika felfedezésében s az amerikai spanyol birodalom 
alapításában főtényezők voltak. Mellékletben 225 lapon a 
szövegben közlött levelek kéziratának másolata és több ér-
dekes rajz és térkép zárja be e ritka becsű művet. 

— Dupanloup müve a nőnevelésről csaknem egészen 
sajtó-készen volt, midőn a nagyérdemű főpap meghalt. Épen 
most jelent meg belőle az első rész egy kötetben a Corres-
pondent' kiadóhivatalában. Abbé Lagrange, a boldogult álta-
lános helynöke, ki e műnek kiadásával végrendeletileg meg-
bízatott, azt mondja róla a hozzá irt Előszóban, hogy e mű-
vön Dupanloup kiváló előszeretettel dolgozott, ugy hogy az 
hosszú életén gyűjtött ritka észlelő tehetségével szerzett ta-
pasztalatainak gazdag kincstára. Czime a megjelent kötet-
nek : ,Lettres sur l'éducation des jeunes filles.' 

— A sz. Sebestyén-egylet (League of st. Sebastian), An-
golországban keletkezett. Czélja a szent szék világi souve-
rainitásának visszavivása. Mult hó végén tartotta évi köz-
gyűlését. Nagyon igazat mondott e gyűlésen Sir George 
Bowyer, midőn azt mondá, hogy „a római pápa államának 
más által való bitorlása oly praecedens eset, mely minden 
trónra nézve subversiv hatással van." 

— Neiv- York, az egyesült államok legnagyobb városa 
lakóinak nagyobb része katholikus. 1,025,000 lakó közt 
650,000 katholikus. A katholikus templomok száma, mint a 
„Salzb. Kirchenb." írja, 55. Csakhogy még ez mind igen 
kevés lehet, mert, a mint a bpesti „Prot. egyh. és isk. Lap"-
ban ugyanekkor olvassuk, New-Yorkban összesen 375 tem-
plom van, és pedig episcopalis protestáns 73, katholikus 54, 
methodista 50, presbyterianus 41, baptista 31, izraelita 
25 (!?); lutheránus 21, hollandi reform. 20, afrikai püspöki 
methodista 9, egyesült presbyteriáu 7, congregationalista 6, 
reform, presbyterián 5, universalista 5, unitárius 4, qua-
cker 3, görög 1, Schwedenborgianus 1, igazi hollandi re-
form. 1, különféle 18. — A „Prot. e. és i. Lap" e számok 
után igy kiált fel : „Itt is sokára lesz egy akol és egy 
pásztor !" . . Ki ennek az oka, kérdjük mi ? Az egy akol és 
egy pásztor kezdet óta meg lehetett volna New-Yorkban,— 
talán a 25 izr. és 1 gör. templomot kivéve, — ha a protes-
tantismus azt a lépést meg nem teszi, melyről egy szó sincs 
a szent Írásban, ha t. i. a kath. egyházból ki nem lép ésany-
nyi sectát nem termel, mennyire a protestantismus már szét-
forgácsolódott. 

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

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor n nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM : XIII . Leo beszéde a katholikus publicistákhoz. — Qua pietate, religione ac reverentia S. Missae Sacrifi-
cium celebrare oporteat. — Hadseregünk tábori püspökének főpásztori szózata. — A kereszt-uti ájtatosságra vonatkozó-
lag. — Egyházi tudósitások : Budapest. Jelentés a közoktatás állapotáról. Szepes. Főpásztori szózat a péterfillérek ügyé-
ben. Bóma. A kath. publicisták hódolatáról. Belgium. Hogyan teszi a modern alkotmányosság minta-hazájában tönkre az 
alkotmányos szabadságot a szabadelvüség? London. Angolország egyik legnagyobb celebritása. — Irodalom: A német-

országi culturharcz történetéről. — Vegyesek. 

XIII. Leo pápa beszéde 
a világ összes katholikus publicistáihoz. 

Századunkat a nagyhorderejű események és 
alakulások gyors kifejtése jellemzi jóban és roszban 
egyaránt. A katholikus sajtó 25—30 év előtt még 
bölcsejében ringott , hatalmának öntudatlanságában 
szunnyadozott; ma már mint erejének teljes tuda-
tával biró párat lan nagyhatalom ta r t j a bevonulá-
sát a világegyház fővárosába, Rómába, hogy a 
pápa előtt hódolatát bemutassa. A kath. sajtó erejé-
nek ti tka hasonlíthatlan egységében, egységének 
ti tka pedig abban rejlik, hogy az Isten által felállí-
tott legfőbb tekintély előtt utógondolat nélkül meg-
hódol. A kath. sajtó a világ összes saj tójának alig 
20-ad részét képezi, és mégis aránylag már most erő-
sebb a világ összes sajtójának nemkatholikus részénél, 
párat lan egységénél és azon hatalomnál fogva, melyre 
támaszkodik. A kath. sajtó folyton szeme előtt tar t ja , 
mit a világ Megváltója az apostoloknak és utó-
daiknak a pápa főnöksége alat t egyesült püspökök-
nek mondot t : „Qui vos audit, me aud i t ; qui vos 
spernit, me spernit ." Hallgat a pápára és püspöki 
ka r ra ; az Isten által felállított tekintélynek engedel-
meskedik — s ebben rejlik hatalmának legbensőbb 
kimeríthetlen forrása; ebből szivja magába mint 
Anteus az anya földből azon erőt, melynek követ-
keztében öt senki és semmi sem képes földre terí-
teni ; ebből a legtisztább s legmagasztosabb forrás-
ból meríti a szellemek fölötti uralmának legitim 
jogczimét. — Igen, csak ug}' van hivatva a kath. sajtó 
uralkodni a szellemek fölött, ha engedelmeskedik 
az Isten által felállított tekintélynek, tehát magá-
nak Istennek. Deo servire regnare est. 

Ezen eszméket körülbelül fejtegette utánozhat-
lan eredetiséggel és fönséggel az egyház feje f. hó 
22-én a kath. sajtó római világünnepélyén, egységet, 
engedelmességet, s a megsemmisíthetlen jogban gyöke-
rező erőhöz illő mérsékletet irva fel a kath. sajtónak 
egész nagyságában legelőször ezúttal kigöngyölt 
zászlajára. Es ez egyszersmind a lefolyt hónak legna-
gyobb eseménye : ez, — az egyedüli kath. nagyhata-
lomnak a világ legnagyobb tekintélye előtt való hó-
dolata s mintegy zászlószentelési ünnepélye, melyen 
a pápa az alább következő monumentális beszédet 
tartotta, igen, ez a lefolyt hó legnagyobb eseménye. 

Azt mondják, a sajtó a felvilágosodás terjesz-
tője. A kath. saj tó csak ugy terjesztheti az igazi 
felvilágosodást, ha a ,lumen de coelo' pápája ál tal 
kimondott eszmék fényénél egyességben és engedel-
mességben az igazság óriási, legyőzhetlen erejét 
önmérséklettel használja. 

Uj időket élünk. A pápai szék körül ezer iró, ti-
zenötezeret képviselve, még soha nem látott tünemény. 
Ilyen a pápa által hozzájok intézett beszéd is. Régi, 
elavulhatlan eszméket uj, az egyház történetében 
szokatlan alakban hirdet. Szószerinti szövege kö-
vetkező : 

Ingenti sane laetitia suavique animi iucunditate 
hodie perfundimur ex conspectu praesentiaque ve-
stra, filii dilectissimi,quiegregii viri, domus nostrae 
Antistitis, votis et desideriis obsequentes, ex omnibus 
terrae plagis hue convenistis, ut vestrum omnium-
que catholicarum ephemeridum aeriptorum nomine, 
fidem et amorem, quem aniino fovetis, Nobis secun-
dum pontificatus annum auspicantibus palam obte-
staremini. Plenum siquidem, quod modo solemniter 
verbis et seriptis et factis animorum professi estis 
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obsequium et propensissimain Petri cathedram vo 
luiitas, ardens religionis Studium et generosa virtus, 
qua aeternae veritatis et iustitiae iu ra tuenda susce-
pistis, vos Nobis exhibent tanquam lectissimam mi-
litum aciem, belli peritam, ad proeliandum instru-
ctam et ad ducis impérium ac nutum paratam vel 
in confertissiinos hostes convolare vitamque profun-
dere. (Applausus.) 

Atque eo vel magis laetamur, quod talibus au-
xiliis et strenuis huius generis defensoribus tempus 
egere sentimus. Par ta enim effreni ilia quidquid li-
buerit in vulgus edendi libertate, quam verius licen-
tiam dixeris, omnes novarum rerum studiosi paene 
infinitam epbemeridum mult i tudinem statim disse-
ininandam curaverunt, quae aeterna veri iustique 
principia oppugnare aut in dubium vocare Christi 
Ecclesiam calumniis impetere et in invidiam vocare, 
et perniciosis doctrinis mentibus persuadere sole-
mne habent. 

Mature enim intellexerunt quantum utilitatis 
et commodi ad inita consilia perficienda capere pos-
sent ex quotidiana editione ephemeridum, quae erro-
rum veneno sensim et paulatim legentium animos 
inficerent, et pravorum appet i tuum fomentis sensu-
umque illecebris corda corrumperent. Haec autem 
omnia adeo feliciter iuxta eorum vota cesserunt, ut 
non admodum a vero abesse videatur quisquis mi-
serrirnam, in quam incidimus temporum rerumque 
conditionem malorumque colluviem, in ephemeri-
dum vitium magna ex parte refundat . Quapropter, 
cum modo, ex more quigeneral i ter invaluit, edenda-
rutn ephemeridum paene sit inducta nécessitas, ca-
tholicis scriptoribus maxime adlaborandum est, u t i n 
civilis societatis medelam et in Ecclesiae praesidium 
vértant, quod ad utr iusque perniciem ab adversa-
riis usurpatur . (Applausus magnus) Et quamvis 
catholici scriptores uti non possint iis ar t ibas atque 
illecebris, quibus adversarii communiter u tuptur , 
tamen eos facile aequare possunt copia dicendi scri-
bendique elegantia et diligenti recentiorum facto-
rum narratione; immo ct vincere util ium rerum 
notitia, maxime autem veritate, quam animus natu-
rali ter appétit, et cuius tanta est vis, praestantia et 
pulchritudo, ut cum menti apparuerit , facile vel ab 
invitis assensum extorqueat. 

Ad optatum vero finem maxime conferet gra-
vis et temperans dicendi scribendique ratio, quae 
nimirum nequenimia et intempestiva sermonis acer-
bitate legentium animos offendat, neque part ium stu-
dio aut privatorum commodis, publico bono post-

liabito, deserviat. Illud autem maxime vobis curan-
dum esse intelligimus, ut, sicut Apostolus monet, id-
ipsum sentiatis omnes et non sint in vobis schisma-
ta, sitis autem perfecti in eodem sensu et in eadem 
sententia, catholicae Ecclesiae doctrinis et placitis 
pleno anirnorum obsequio adhaerentes. Cuius qui-
dem concordiae tanta necessitas eo magis apparet, 
quod ex ipsis viris, qui catholicis accensentur, non 
desunt, qui publicas etiam gravissimi momenti quae-
stiones, ipsam sedis Apostolicae conditionem respici-
entes, proprio arbitrio dirimendas et definiendas as-
sumunt, atque aliter sentire videntur, quam Romani 
Pontificis dignitas et libertás patiatur. (Applausus 
magnus.) 

Interest idcirco quam maxime, ut nulla dubi-
tandi rel inquatur occasio, rursum in catholicorum 
mentem reducere supremam Ecclesiae potestatem, 
quae beato Petro eiusque successoribus divinitus 
collata est, ut universam Christi familiam in fide 
contineret et ad aeternam caelestis regni beatitu-
dinem adduceret, ex divina ipsius Christi institu-
tione, plenissimam sibi libertatem vindicare. Ad 
banc autem supremam potestatem iibere toto Orbe 
exercendam providentissimo Dei consilio factum 
esse, u t post periculosa primae aetatis discrimina 
civilis principatus Rom. Ecclesiae adjiceretur, eique 
longo saeculorum tractu inter infinitas rerum vicis-
situdines regnorumque ruinas conservaretur. (Ap-
plausus). Hac autem ratione, sane gravissima, non 
regni ambitu, ut saepius ediximus, non dominandi 
cupiditate permoti Rom. Pontifices quoties civilem 
hunc principatum turbari aut violari senserunt, 
Apostoliéi muneris esse pu tarunt sacra Rom. Eccle-
siae iura sarta tecta servare et pro viribus tueri. Prae-
decessorum Nostrorum exempla secuti, nos haec 
eadem iura asserere et vindicare non praetermi-
simus nec unquam praetermittemus. (Applausus 
maximus.) 

Quapropter vos, filii dilect'ssimi, qui Petr i ca-
thedrae maxime addicti ad Sedis Apostolicae cau-
sam defendendam paratissimos vos exhibetis, una-
nimes atque alacres, voce ac scriptis haec eadem 
iura nobiscum propugnate, et história duce osten-
dlte sacrum Pontificum Romanorum impérium tam 
legitimo iure constitutum esse et perdurasse, u t 
aliud maius vel aequale in humanis rebus nemo 
praetendat. (Applausus). Quodsi aliquis vobis, u t 
invidiam conciliet, civilem Rom. Ecclesiae princi-
pa tum cum Italorum for tuna et regnorum prosperi-
tate componi non posse dictitaverit, contra obiicite, 
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nihil a Rom. Pontificibus, si imperio potiantur, ni-
hil ab Ecclesia catholica, si libertate fruatur , popu-
lorum incolumitati et saluti esse timendum. (Ap-
plausus.) Non enim Ecclesia seditiosas commovet 
turbas, sed potius continet et componit; non siinul-
tates et odia fovet, sed caritati restingvit; non im-
perandi libidinem aut superbiam acuit, sed potius 
supreini iudicii severitate et aeterni Regis tempe-
rat exemplo ; non iura civilis societatis invadit, sed 
firmat; non regnorum dominium affectat, sed apo-
stoliéi ministerii sibi divinitus demandati munere 
religiose perfungens, ea principia intégra servat, qui-
bus omnis ordo innititur, et ex quibus pax, hone-
stas et omnis civilis cultus efflorescit. 

Ad Italos autem quod attinet, praeteritorum 
temporum monumenta loquuntur, Rom. Ecclesiae 
Pastores de hac alina Urbe et de Italiae rebus optime 
fuisse meritos, palamque testantur nobile praeci-
puumque decus, quo Roma fulget, a religione catho-
lica esse profectum. Roma namque per sacram b. 
Petri sedem caput orbis eifecta, ut S. Leo Magn. 
aiebat, latius praesidet religione divina, quam domi-
natione terrena.1) Addite, quod omnes norunt, Rom. 
Pontifices litteris scientiisque excolendis maximas 
semper curas impendisse; bonas artesin suam rece-
pere tutelam ; aequo paternoque imperio populos sibi 
subiectos fortunasse. Dicite tandem publicas Italiae 
res neque prosperitate florere, neque diuturna tran-
quillitate posse consistere, nisi Rom. Ecclesiae digni-
tati et Summi Pontificis libertati, prout omnia iura 
postulant, fuerit consultum. Haec atque his similia, 
quibus religiosae et civilis societatis bono prospice-
retur, per ephemeride3 varias in vulgus spargere et 
rationum momentis communire satagrite: omnibus 
unus sit amor, una mens, Ecclesiae causam defen-
dere, Romani Pontificatus iura propugnare. Pro 
iustitia, pro religione, pro Ecclesiae libertate cer-
tantes multa profecto molestiarum ac laborum se-
ges, aspera multa toleranda vos inanent. Cavete, ne 
animum despondeatis ; facere enim et pati fortia 
christianum est. Aderit rite certantibus Deus copi-
osa coelestium munerum praesidia deferens. Atque 
ut haec uberiora vobis in dies obveniant, Apostoli-
cam benedictionern, Nostrae in vos benevolentiae 
testem, omnibus et singulis catholicarum ephemeri-
dum scriptoribus intimo cordis aíFectu impertimus. 
Benedictio etc. 

Serin. 1. in Nat. SS. Petri et Pauli. 

Qua pietate, religione ac reverentia 
S. M i s s a e S a c r i f i c i u m 

celebrare oporteat. 
(Folytatás.) 

Parvi igitur, ut observât ßenedictus XIV.1), 
faciendi sunt inepti quorumdam sermones, qui nulla 
praediti pietate pravam consuetudinem tueri con-
tendunt, ob quam nulla habita honoris ratione rem 
divinam conficiunt, et praecipiti lingua omnia per-
turbant. Jactant nimirum agnum pasclialem, qui 
fuit typus Christi, ex lege fuisse Judaeis proposi-
tum ; ut comederent festinanter.2) Sed imperata fe-
stinatio facile explicatur ex adiunctis, in quibus 
tunc populus Israeliticus versabatur; nam vocatis 
Pharao Moysi et Aaron nocte, a i t : „Surgite et egre-
dimini a populo meo Vos et íxlii Israel. Urgebant-
que Aegyptii populum de terra exire velociter. Fe-
cerunt subcinericios panes azymos; neque enim po-
terant fermentari, cogentibus exire Aegyptiis et 
nullám facere sinentibus morara."3) Ob haec proinde 
adiuncta, quae versiculo undecimo praescribuntur, 
peculiarem fuisse ritum, primi illius paschatis in 
Aegypto celebrati, dubitari nequit; nam subsequen-
tium paschatum solemnia Judaei talaribus tunicis 
induti, sine baculis, absque ulla festinatione, seden-
tes, vel ut malunt alii, in lectis iacentes, cubitoque 
innixi celebrabant, quo sane modo etiam Dominus 
paschalem agnum cum discipulis manducavit, et 
legale pascha celebravit. Sacrificium autem Missae 
cruentum illud in cruce peractum repraesentare, 
dogma est fidei ; sed vero illud cruentum non festi-
nanter peractum, verum ad aliquot boras produ-
ctum fuisse, quis ignorât? — Provocant porro ad 
S. Thomam Cantuariensem, de quo proditum, fuisse 
ilium in Sacro peragendo valde expeditum. Sed 
gloriosi huius Pontificis, qui pro Ecclesia gladiis 
impiorum occubuit,4) exemplo nunquain semet ex-
cusabunt festinanter ac inclevote celebrantes Sacer-
dotes. „Comedebat enim, ut in vita Sancti scribit 
Petrus Rogerius, postea Gregorius XI. Summus Pon-
tifex,5) festinanter propter emissiones per angelos 
malos, perniciosum scilicet vanartim cogitationum 
superventum in sacramentali Dominici Corporis per-
ceptione; non tardus, non morosus, non nova, prae-
ter quam, quae in Canone constituta sunt, adiun-
gens : Verum ea praesertim hora profundissimas 
tamquam ex intimis pietatis visceribus lacrymas 

!) L. cit. — 2) Ex. 12, 11. — 3) lb. v. 31. sq. — 4)Orat. 
Eccl. in festo eius. — 6) V. Christian. Lup. t. 10. 
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profundebat." Utinam igitur etiam illi, qui adMar-
tyris huius celebrandi morém provocant, tanta de-
votione, tanta cordis contritione, tantoque dolore 
sancta peragerent mysteria. Exemplum profecto S. 
Thomae non ipsis patrocinatur. Considèrent ad cau-
telam potius exemplum Rogerii Sarisberiensis Epi-
scopi, qui, uti refert Guilielmus Neubrigensis :6) 
„Misere vitám finivit, cum Sacrum nimis festinan-
ter et sine débita pietate celebraret, ut hoc modo 
sibi gratiam Henrici I. Angliáé Regis conciliaret." 
Serio porro recogitent, non semel improvisa morte 
aliquos Sacerdotes oppressos fuisse, quod probissi-
mi homines divino sane iudicio contigisse putave-
runt ob indignam festinationem, qua Missae Sacrifi-
cium persolvebant, quemadmodum Pius Settela, 
Dertonensis Episcopus testatur in suo opere,7) ad 
quod reflectit Benedictus XIV.8) Actum etiam agunt, 
qui ad excusandam excusationem in peccato queri-
rnonias in medium proferunt quorumdam saecula-
rium super prolixitate Missarum, id quod modo lau-
datus Summus Pontifex9) impium effugium iure 
nominat. Sane si Sacerdotes, sine exceptione omnes, 
Missae Sacrificium, prout fieri debet, pie, devote, 
spatioque temporis definito celebravissent ac cele-
brarent, saeculares festinanter peractas Missas non 
noscerent, et ideo etiam non expeterent ; ignoti enim 
nulla' cupido. Sed quia viderunt, quod aliqui sine 
spiritu, oscitanter, praepropere ac cito Sacrum per-
solvant, pravo horum exemplo ducti, ipsi quoque 
sine débita tantis Mysteriis veneratione assistunt, et 
qui ad omnia tempus habent, immo saepe nesciunt, 
quomodo illud terant, in Ecclesia taedio afficiuntur, 
querunturque, si Missae Sacrificium, quo nihil divi-
nius excogitari potest, citissime non expediatur. Ni-
hili igitur ducendae sunt iniustae illae aliquorum 
querimoniae et fastidium, ob quod S. Augustinus 
iam, ut notât Baronius,10) eos vehementer increpa-
bat, qui querebantur de prolixitate Missarum. Plu-
rimi profecto numerantur, qui pietate insignes gra-
viter animo commoventur, gemunt, ex imo cordis 
suspirant, videntes pretiosissimum hoc Ecclesiae a 
divino eius Sponso creditum depositum tam inde-
vote, irreverenter et tanta celeritate peragi, perinde 
ac si, ut loquitur Gobat11) esset a tergo, qui scutica 
urgeret. Quare etiam omnes pii et cordati fideles 
nihil ardentius optant, quam ut sancta sancte tra-
ctentur, nec, si fieri potest, aliorum Sacerdotum 

6) L. 1. c. 6. — 7) Mysteria et sensus mystici Sacrifi-
jcii. — 8) L. cit. - 9) L. cit. — 10) Ad an. 418. — ")Theol . 
exper. tract. 3. 

Missam audiunt, quam eorum, qui se fideles Eccle-
siae Ministros eo etiam exhibent, qui in sacra acti-
one omnia et singula, prout praescripta sunt, de-
centi gravitate et exacta religiositate peragunt. Imo 
vel ipsi increduli veneratione prosequuntur Sacerdo-
tem ea, qua par est gravitate ac pietate, sacris ope-
rantem. De S. Basilio legimus,12) quod tanta disci-
plina peregerit divina officia, ut ipsorum conspectu 
stupefactus et territus Imperator Valens, omnium 
Catholicorum Episcoporum crudelissimus ob Arii 
haeresirn persecutor, hunc fere solum non vexave-
rit, sed summe fuerit veneratus. (Folyt, köv.) 

Hadseregünk tábori püspökének főpásztori szózata.*) 
A es. kir. hadsereg és cs. kir. tengerészet özszes kath. hívőinek 

Üdvöt és áldást az Urban ! 

A legnagyobb keresztény ünnepek egyike vezérelt 
minket az uj év küszöbén át. Jézus Krisztus isteni Megvál-
tónk születésének ünnepe, mely egyszersmind először ünne-
peltetett általunk, s a dicskoszoruzott hadsereg által nyilvános 
egyházi pompával Bosnia és Herczegovina keresztény la-
kói közt. Örömtel ten hangoztatták velünk együtt ezek a meny-
nyei seregek karácsonyi énekét: „Dicsőség a magasságban 
Istennek s dicsőség a földön a jóakaratú embereknek!" 

Ezen mennyei békét, melyet nem adhat a világ, de 
melyet a Megváltó mindenkinek megád, ki Öt szivébe fo-
gadja, Ö szerezte meg számunkra a legnehezebb küzdelem-
ben, melyet érettünk szenvedésének és halálának nagy heté-
ben vívott, a legdicsőbb győzelemben, melyet érettünk ara-
tott dicsteljes föltámadásának napján. 

A nagyhét, a húsvéti szent ünnepek várnak immár 
reánk. Ezen nagy héten, szenvedésének előestéjén rendelte 
Urunk és Megváltónk a szentségek legszentebbikét, hogy 
Önmagát nyújtsa nekünk, szenvedésének és halálának örö-
kös omlékére, lelkiismeretünk szellemi táplálására s erősíté-
sére. — Húsvét ünnepén pedig a sírjából dicsőségesen feltá-
madott Üdvözítő a bűnbánat szentségét rendelte, hogy kö-
zölje velünk békéjét, bűneink bocsánatának kimondása által. 

Ugyanazért a katholika anyaszentegyház, isteni alapi-
tójának meghagyása szerint, minden hivőt hí, hogy a hús-
véti időben a bűnbánat szentségéhez és az oltári szentség-
hez méltóképen járuljon. A keresztény harezfi is örömmel en-
ged ezen hívásnak, és pedig annál inkább, minél komolyabban 
inti és kötelezi őt hivatása, hogy mindig készen álljon ke-
resztény, hősi halálra, kibékülve és egyesülve Istenével, 
Megváltójával. 

A húsvéti szentségeknek ezen méltó vételéhez előké-
szítő idő a nagyböjt, mely magának az Urnák negyvennapi 
imában és nélkülözésben töltött előkészülete által, s az Ö 
példájára a kath. egyház általános böjti parancsa által van 
szentesítve. 

A harezosnak helyzete már magában is szigorú önmeg-
13) In vita eius a S. Amphilochio scripta. 
*) Becses kézből kaptuk e lelkes szózat magyar fordítását s & 

legszívesebben közöljük, hogy nagytekintetü olvasó közönségünk lássa, 
mily apostoli buzgalom virraszt hadseregünk vallásossága felett. SE. 
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tagadásnak, áldozatkész nélkülözésnék helyzete — s a kö-
zelmúlt napok a legnagyobb hadi fáradalmak elviselésében, 
legyőzésében tanusitott hősies bátorságnak nevében adták is 
fényes bizonyitványát. 

Miért is, ő szentsége, X I I I . Leo pápa, méltányolván a 
nagy áldozatokat s nehézségeket, melyek a katonai kötel-
mek teljesítésével egybekötvék, méltányolván egyszersmind 
állásuknak s az időnek különös viszonyait, melyek az egy-
házi böjt parancsának szigorúbb megtartását megnehezítik, 
kérésemre a cs. k. tengerészet összes kath. hívei számára a 
böjti parancsra nézve lényeges könnyítést kegyesen enge-
délyezett. 

Vajha az összes hivők mennél számosabban vegyenek 
részt a húsvéti sz. ájtatosságban. A szent atyának, ki épen e 
napokban trónraléptének évfordulója alkalmából általános 
jubilaeumot hirdetett, melynek tartalma és feltételei legkö-
zelebb fognak közöltetni, — a szent atyának rendkívüli meg-
hívása is int bennünket erre. Az Ur szól hozzánk: „Kelle-
mes időben meghallgatlak téged, és az üdvösség napján meg-
segítelek téged. íme most van a kellemes idő, íme most az 
üdvösség napja." 

Az Ur békéje legyen mindnyájunkkal. Amen. 
Bécs, február 19. 1879. 

Dr. Gruscha Antal, s. k. 
carrhei püspök i. p. i. apostoli tábori-helynök. 

A kereszt-uti ájtatosságra vonatkozólag 
mult számunkban közlött határozatnak a I I I . pontra szóló 
feleletéből kitűnik, hogy a convalidatio nem általános, ha-
nem csak az episcopus orator-nak szól; a miből az követke-
zik, hogy ha más helyeken is volnának ily keresztutak, azok 
számára szintén kikérendő a sanatio, vagy uj keresztút felál-
lításáról kellene gondoskodni. Fölemlittetett ugyan az e hatá-
rozatot megelőző észrevételekben, hogy el vannak ugyan 
látva a kérdéses keresztutak fakeresztekkel, hogy a fake-
resztek meg vannak áldva, és nincsenek ugy elhelyezve, 
hogy semmikép sem láthatók: „Quoad statíones, de qui-
bus quaestio fit, observandum tamen est, quod cruces li-
gneae riteque benedictae non desunt, neque caeterum absolute 
ac penitus invisibiles sunt ; dicitur enim non posse videri a 
coram adstantibus, quod quidem non excludit, ut videri sal-
tem queant ab iis, qui a latere crucium adsunt." A mint 
azonban a I l - r a adott feleletből kitűnik, a sz. congregatio 
bibornokai ez okoskodást el nem fogadták. Hogy miért kell 
a kereszteknek fából lenniök, ami sub poena nullitatis egye-
düli feltétele a búcsúknak és áldásoknak, a votum consulto-
rum-ban mondatik ki, hogy: a keresztfán találtuk üdvün-
ket, s azért énekel az egyház nagypénteken: „íme a ke-
reszt fája, melyen a világ üdve függöt t !" Hasonló utasítást, a 
mi a keresztutak convalidátioját illeti, adott már 1838. jun. 
20. X V I . Gergely pápa a cambrai-i érseknek. I t t az egyes 
állomási képeken hiányoztak a keresztek. (L. Princiv., De-
creta auth. n. 474.) 

A keresztúti búcsúkra vonatkozólag kiemeljük még 
azt, a mit Lucius Ferraris (Pr . Biblioth. ad verb. Indulg. 
art. 5. n. 8.) fölhoz: „In ecclesias. sepulcri,ubi D. N. I. Chr. 
triduo jacuit, est indulgentiaplen. In loco ubi inventa fűit 
crux dominica una cum clavis, quibus in illa fűit confixus, 

est indulgentia plenaria. In domo Pilati, ubi Dominus no-
ster fűit flagellatus et spinis coronatns ac morti adiudicatus, 
est indulgentia plenaria. In monte Calvario, ubi Christus 
crucifixus est, indulgentia plenaria. Ubi fűi t super vestem 
Christi missa sors, sunt septem anni et totidem quadrage-
nae. Item in loco ubi angariaverunt Simonéin Cyreuaeum, ut 
portaret crucem Christi, sunt septem anni et septem quadra-
genae. In loco ubi Dominus conversus et ad inulieres lamen-
tantes super eum dixi t : „Nolite flere super me", sunt septem 
anni et septem quadragenae. In loco, qui dicitur spasmus 
B. Virginis, ubi videns Christum bajulantem cecidit velut 
mortua, sunt etiam septem anni et totidem quadragenae." E 
búcsúkat a római pápák, különösen X I I . Kelemen 1731. 
jan. 16. (Exponi nobis) mindazoknak engedélyezték, kik a 
ferenczrendiek által fölállított keresztutakat ájtatosan láto-
gatják. A képeknek azonban keresztekkel és pedig, a min ta 
legújabb határozatból kitűnik, megáldott fakeresztekkel kell 
ellátva lenniök. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , febr. 28. Jelentés a közoktatás állapotáról. 

— A vallás- és közoktatásügyi minisztérium egy vaskos 
kötetben kiadta jelentését a magyarországi közoktatás álla-
potáról. Ez már az ily nemű jelentések közt a hetedik, és 
be kell vallani, mit szivesen teszünk, hogy hova tovább ha-
lad a jelentések száma, az annál tökéletesebb lesz. Őszintén 
elismerjük ugyanis a mostani jelentésnek előnyét, nemcsak a 
legközelebb kiadott, hanem különösen a felett is, mely e te-
kintetben mint legelső látott napvilágot, ugy statistikai ada-
tainak pontosabb voltánál, mint annálfogva is, mert a jelen-
legi mellőzi azon liarczias modort, mely az első kiadásban 
dominált és melynek éle egyházpolitikai irányzattal bírván 
különösen a katholicismus ellen fordult. Nem tudjuk, vájjon 
a liberalismus első mámoros napjainak, vagy más egyéb-
nek tudjuk-e be, de annyi bizonyos, hogy a harczi riadó 
ugyancsak erősen fúvatott meg akkor ellenünk ; melynek jó-
tékonyan ellentétét képezi, mint mondtuk, a jelenlegi jelen-
tés: mit mi óhajtunk a kiábrándulás kezdetének tekinteni. 

De nemcsak ez okból, e harczias hang elmaradásából, 
ítéljük meg, hogy a kiábrándulás első pillanata, — ami ter-
mészetesen még távol áll a teljes kiábrándulástól, — velünk 
szemben megérkezett, hanem még azon körülményből, hogy 
most már, nemcsak magán körben, hanem hivatalosan is 
kezdik elismerni, hogy ezek a katholikusok mégis csak tesz-
nek valamit a művelődés érdekében. Igaz ugyan, hogy ez az 
elismerés épen olyan, mint általán a többi. De mi már ebben 
is haladást látunk irántunk, mert eddig ennyi sem történt. 
A hivatalos jelentés ugyanis kiemeli, hogy az, a mi az állami 
közegek részéről a népnevelés érdekében anyagilag történhe-
tett, igen csekély azokkal szemben, miket e részben különö-
sen a r. katholikus, ágostai, helvét és mózes vallású fe-
lekezetek kifejtettek. íme most már legalább oda soroznak 
bennünket a többi felekezetekhez. Volt ugyanis idő, midőn, 
daczára annak, hogy az ország hasonlithatlanul túlnyomó 
számú iskoláit a katholikusok alapitották, azok tartották 
fenn, midőn később nagynevű honfiakká lett első rangú te-
kintélyek a betűt katholikus iskoláinkban tanulták megis-
merni, daczára mindennek, vagy ignorálták a katholikus is-



kólák létezését, vagy megvető, kicsinylő módon beszéltek 
felőlük, mintha csak a nemzet művelődésére egyedül protes-
táns iskolák folytak volna be, a katholikus iskolák pedig 
számbavehetők sem lettek volna. De ime kezd hajnallani, és 
hisszük, hogy ha egy kissé alaposabban fognak a múltban 
is vizsgálódni, az elfogulatlanság előbb utóbb teljes igazsá-
got fog iskoláinknak és azon nemes áldozatkészégnek szol-
gáltatni, melylyel iskoláink alapittatnak és fenntartatnak. 

Ha a fentebbiek szerint némi haladást észlelünk is — 
és óhajtjuk, hogy ez állandó és fokozottabb mérvű legyen, — 
mindamellett nem lehet tagadni, hogy vannak még a jelentés-
nek némi hiányai, oly hiányai, melyeknek pótlását a katho-
licismus érdekében mi nagyon óhajtanok. Bennünket katho-
likusokat mindenesetre első sorban a közös iskolák érdekel-
nek, mert itt elvi kérdésről van szó, jól tudva, hogy, minden 
tagadás daczára, a közös iskolák ellenlábasai a keresztény is-
koláknak. E szempontot véve tehát figyelembe, nekünk a jö-
vőre nézve némi kivánni valónk volna. Nevezetesen a statisti-
kai táblázatokban nélkülözünk egy rovatot, melyet szeret-
nénk, ha ott volna. A rovatokban t. i. ott találjuk, hogy 
hány községi, hány felekezeti iskola létezik valamely me-
gyében, ott találjuk, hány a tankötelesek száma, hányan jár-
tak tényleg iskolába kath., prot., zsidó, gör. kel. gyermekek, 
de hiányzik annak kimutatása, hogy a közös iskolákba hány 
kath., prot. stb. gyermek jár t , holott ez szerintünk annyiban 
fontos, a mennyiben e körülményből megtudhatnék hozzá-
vetőleg Ítélni, hány más felekezetű gyermekért áldoztatott 
fel valamely iskola katholikus jellege. Nincs pedig hely 
az országban, melyre nézve oly kiváló érdekű volna ezt meg-
tudni, mint maga a főváros. A statistikai kimutatás ugyanis 
a fővárosra nézve a következő adatokat közli. Van a fővá-
rosnak községi iskolája 122, mondd : száz huszonkettő, feleke-
zeti (minő?) 21 ; tanköteles gyermekek száma 41,937. Ezek 
közöl tényleg iskolába j á r : 36,617, mely szám, tekintettel a 
vallásra, igy oszlik fel: róm. kath. 24,082, gör. kath. 38, gör. 
kel. 123, helv. hit. evang. 1527, ágostai hitv. 1522, unitá-
rius 7, mózes v. 9318. A főváros összes évi kiadása iskolákra 
pedig 792,545. Már most mily érdekes volna tudni, hogy 
a 36 ezer tényleg iskolába járó gyermek közül mennyien 
és mily vallásúak járnak a közös iskolába ? A miből ki le-
hetne azután számítani azt is, hogy mily összeggel járulnak 
a katholikusok a fővárosi népnevelés czéljához ? Meg lehetne 
tudni azt is, és pedig számszerint, nemcsak általánosságban, 
mint most tudjuk, hogy mily nagy igazságtalanság követte-
tett el a főváros katholikusain akkor, midőn az iskolák elkö-
zösittettek ? Oh mindez nagyon érdekelne bennünket tudni, 
és ehhez csak egy rovatra volna szükség. Mi kérjük e rova-
tot, a fővároshoz és a többi helyekhez, hol közösiskolák van-
nak, és ha kérelmünk teljesíttetik, előre is ígérjük, hogy az 
uj jelentés alkalmával az ujabb haladást ismét elismeréssel 
fogjuk constatálni. 

A mondottakon kivül azonban van még egy j>ont,melyre 
közoktatási állapotunk jelentésének szerzőit bátrak vagyunk 
figyelmeztetni és melyre nézve szintén van némi óhajunk. A 
népoktatás állapotára vonatkozó észrevételek rovatában, 
azon előhaladási momentumok közt, melyek az irás, olva-
sás, számolás stbire vonatkoznak, rendszerint felemlittetik az 
iskola vagyoni állapotának gyarapodása is, de csak általá-

nosságban, a nélkül, hogy részleteztetnék, honnét, kitől, 
vagy mi alapból származik a gyarapodás. Pedig e részlete-
ket ismerni bennünket katholikusokat ismét érdekel, — érde-
kel önmagunkért, érdekel a közönségért. Mert bár tagadha-
tatlan, hogy az, ami katholikus részről történik évenkínt az 
iskola érdekében, a mennyiben ez nagyobb összegekre vonat-
kozik, a lapokban közöltetni szokott, de nem közöltetik az, 
ami 10, 80,100, 200 ír t jával történik, és ha történik is itt-ott, 
az sem szenved kétséget, hogy a közleményekből, melyek 
szétszórtan történnek a közönség, az ország nem nyeri tel-
jes képét a katholikus áldozatkészségnek a kultura érdeké-
ben. Mihez végül hozzájárul az is, hogy jó azt nekünk hiva-
talosan elismerve látni, ami részünkről a művelődés érdeké-
ben történik. Kérelmünk tehát az, hogy tüntettessék ki jö-
vőben részletesen, mit és mennyit tettek a katholikusok, mert 
ezáltal az összehasonlítás az állammal s a többi felekezetek-
kel lehetővé válik és be fog, hitünk szerint, bizonyulni, hogy 
a katholikusoknak, mint más téren, ugy e téren sincsen okuk 
a szégyenre. Még egyszer kérjük tehát e két pont teljesíté-
sét, ugy az igazság szempontjából, mint azért is, mivel igy 
a jelentés közoktatási állapotunkról teljesebb leend. 

Szepes. Föpásztori szózat a péterfiUérek ügyében. — O 
mlga a megyés püspök ur Y. sz. körlevelében, tekintettel az 
apostoli szent szék jelen szűkölködő helyzetéi-e, következő 
föpásztori szózatot méltóztatott közre bocsátani: 

„In litteris meis Circularíbus anno 1877. die 7-a Már-
tii Nr. 1003. editis exposui causas, ob quas a tempore illo, 
quo iurati religionis et Ecclesiae osores nequissimis et sa-
crilegis ausibus Sanctae Sedis Apostolicae ditiones contra 
ornne ius violenter occuparunt, et nefando scelere ad prae -
sens usque tempus cum summa tum omnis iuris, tum reli-
gionis violatione usurpant, in universo orbe catholico con-
flantur sic dicti obuli S. Petri. Ditiones Sanctae Sedis Apo-
stolicae sumtus sustentationis Summorum Pontificum, et 
subsidia illa temporalia subministrarunt, quibus Summi 
Pontifices indigent ad sustenandos Magistratus, qui in regi-
mine Ecclesiae eis adsunt, ad iuvandas s. Missiones, ad sub-
levanda Instituta toti Ecclesiae inservientia. Causae hae 
uberius exponuntur in litteris Emini Cardinalis Secretarii 
Status Laurentii Nina ad Episcopos Galliae ddto 4-aeOcto-
bris 1878. directis, quarum tenor est sequens. — I t t követ-
kezik Nina bib. ő emja levelének szövege, mely után ő mlga 
igy folyta t ja : 

Universus charissimus nostrae Dioecesis Clerus et plu-
rimi Dioecesis nostrae fideles ad sublevandas Sanctae Sedis 
angustias hactenus obulis suis pia liberalitate concurrerunt. 
Piissimo hoc scopo Dioecesis mea anno 1877. obtulit uni-
versiin 9005 francos in auro, quas piissimas oblationes be-
atae memoriae Pio I X . Pontifici M. die 18-a Juni i eiusdem 
anni ipse in persona cum prelo mandata consignatione ofle-
rentium praesentavi. A tempore illo usque finem anni 1878. 
dumtaxat 350 circiter floreni antelato pio fine conflati et 
collecti sunt. Quamvis noscam paupertatem sacerdotum et 
fidelium Dioeceseos meae, quorum plurimi ipsi ad vitae ne-
cessitates tegendas subsidio egent, cum tamen „charitas sem-
per sciat abundare, semper aemuletur, et inventiosa in ipsa 
quoque penuria si t ,"cum porro in hocopere charitatis Apo-
stolicae Sedis et Ecclesiae causa agatur, cum denique piis-



143 

simas idinodi oblationes facientes divinae benio-nitatis et o 
miserationis dona sibi concilient, Vos Yen. Fratres et Filii 
in Christo Dilectissimi ! hisce denuo requiro, inuno obsecro, 
ut non moremini ipsi, quantum fieri potest conferre, et intra 
ambitum parochiarum vestrarum conflare sic dictos obulos 
Sancti Petri, modalitate, quam maxime accomodam censu-
eritis. Oblatum, collectumque aes, quamcunque exiguum ad 
Officium meum dioecesanum singulus Yestrum usque finem 
mensis Augusti a. curr. vel etiam ante liuuc terminum tran-
sponere contendat. 

Non cessemus precari Deutn, ut Sanctissimum Domi-
num Nostrum Leonem XIII. , super illám Petram, quam 
unam contra impetus omnes terrenorum et infernorum hos-
tium fixit et confirmavit Omnipotens Dextera, Assidentem, 
cuius primum Anniversarium electionis in Summum Pon-
tificem curr. mense celebramus, qui navim Ecclesiae inde 
ab uno anno lumine de Coelo illustrata sapientia flrmissi-
maque magnanimitate gubernat, quam diutissime vivere 
iubeat, et concédât, ut sub Eiusdem iam nunc gloriosissimo 
gubernio, Sancta Sedes Apostolica cuncta sacra sua iura et 
praerogativas pristinamque libertatem recipiat. 

Datum Budapestini die lC-a Februarii 1879. 
Georgius m. p. Episcopus Scepusiensis." 

Róma. febr. 22. A hath, publicisták hóclolatáról. — A 
kath. publicisták előzetes gyűlése tegnap tartatott az Arcá-
dok Akadémiájának disztermében, msgr Lenti sidoni érsek, 
bibornok vicariusi helyettes (Yicegerente della S. Chiesa 
Romana) elnöklete alatt. A jelen voltak közöl különösen az 
olasz és spanyol lapok képviselői igyekeztek szóhoz jutni. 
Szóltak azonban mások is, többnyire kiki a maga nyelvén. A 
Sz.-Pál-egylet*) ismertetését nagy érdeklődéssel hallgatták. 

Ma reggeli 10 órakor a legtöbben testületileg szent 
misét hallgattak a sz. Péter-templomban. Innen szintén tes-
tületileg, 11 óra tájban a Vatikán consistoriumi termébe 
vonultak. Nem sokára 12 után megjelent a szent atya 6—8 
bibornoktól és udvarától körülvéve. Megjelenésekor a kö-
rülbelül 1000-re menő közönség részéről viharos éljenzések-
kel fogadtatott. „Éljen a pápa ! Éljen XI I I . Leo ! Éljen a 
pápa-király !" felkiáltások reszkedtették meg a levegőt s a 
lelkesedés szűnni nem akaró kitörések közt kisérte a pápát, 
mig trónján helyet nem foglalt. Ekkor előlépett mgr Tri-
pepi s a kath. sajtó nevében együttes latin feliratot olvasott 
fel. A szent atya nagyszerű latin válaszát a jelenvoltak oly 
lelkesedéssel fogadták,hogy az ily audientiáknál szokásos tisz-
teletteljes csendet nem egyszer viharos tetszésnyilvánítások-
kal szakították félbe. A pápai beszéd végén adott apostoli 
áldás után a pápa elé bocsáttattak azon kath. lapszerkesztők 
vagy képviselőik, kik a szent atya lábaihoz valamit letenni 
szándékoztak. A szent atya minden egyes lap iránt a legme-
legebb érdeklődést tanusitá. Tudakozódott mindegyik neve 
s megjelenési helye felől s mindenkihez szeretetteljes báto-
ritó szavakat intézett. Kihallgatás után a kath. publicistá-
kat, a pápa különös parancsára, Visconti báró azon galéri-
ákba és muzeumokba vezette, — mindent megmutogatva 
nekik, — melyek különben a közönség előtt zárva vannak. 
Ennyit egyelőre. 

*) Más néven a Sajtó-Apostolságának egylete, melynek főszékhe-
lye Freiburg Svajczban. Szerk. 

Belgium. Hogyan teszi a modem alkotmányosság min-
ta-hazájában tönkre az alkotmányos szabadságot a szabadel-
vüség? — Tudományos magán ügyben nagy becsű levél ér-
kezett hozzánk, melyben a nagynevű iró, minthogy már az 
a mai világban igy szokás, egy kis excursiót tesz a magas 
politika mezejére s a hires belga alkotmány gyászos bukása 
felett következő gyászbeszédet tar t : 

. . . . A mostani kormány egyik tagja, Vanhumbeck 
közoktatásügyi miniszter, nem régeu nyilvánosan azt mond-
ta, hogy a katholicismus halálának ideje (ugy látszik, birt 
annyi szerénységgel, hogy csak Belgiumra gondolt) megér-
kezett és ő, mint közoktatásügyi miniszter az, ki annak sir-
ásója (fossoyeur) akar lenni. Azóta e név, fosseyeur, rajta 
ragadt Vanhumbecken, az egész kormányon s a szabadelvű 
kormánypárton. Es csakugyan, találóbb nevet a jelen kor-
mányra és uralkodó partra alkalmazni nem lehet. Valóságos 
sirásó kormány és párt ez, melynek nem legkisebb bűne 
azon vakság és gonoszság, hogy sírt ás a kath. egyháznak 
a civilisatio édes anyjának ; de mivel ez máskép nem lehet 
csak ugy, ha az alkotmány s a polgárok alkotmányos jogai ha-
lomra döntetnek, hát kész inkább az alkotmányt megdönteni, 
csakhogy a kath. egyház elleni gyűlöletét kielégíthesse. A 
dolgok tehát itt ugy állanak, hogy a sirásó kormány csak-
ugyan sírt ás . . . . a kath. egyháznak, csakhogy nem ez esett 
bele, hanem a világhírű belga alkotmányos szabadság. A mi 
szabadkőmiveseinké lesz az a szomorú dicsőség, hogy más 
országok sectariusait istentelen tanaik felerőszakolásával 
megelőzték, az atheismusnak legalább politikai alkalmazá-
sát értve. Belgiumban, a mi szabadelvűink, Isten nélküli isko-
lákat készitenek és ezeket országosan, mindenkire nézve kö-
telezőkké akarják tenni. Ennyire a liberalismus még sehol 
sem vetemedett. Ha hoz is be vallástalan, vulgo közös, vagy 
felekezetlen iskolát, de legalább nem confiscálja el a polgá-
rok azon szabadságát, hogy azon iskolába járathatják gyer-
mekeiket, melyet lelkiismeretök választ. I t t az állam, illető-
leg az uralkodó párt, a közoktatásból spártai privilégiumot 
akar magának csinálni s a lelkeket állami confíscatió tár-
gyává akarja tenni, szóval az ő vallástalan, istentelen közok-
tatását kötelezővé akarja tenni mindenkire nézve. Az alkot-
mány minden polgárnak lelkiismereti és tanszabadságot ga-
rantiroz. A kath. egyháznak szánt sírba az alkotmány e ré-
sze már beomlott. Adja Isten, hogy egyéb ne roskadjon 

utána ! . . . Ilyen a mi helyzetünk 
London. Angolország egyik legnagyobb célébritása, dr. 

Newman oratorianus atya iránt oly nagy az általános tisz-
telet és szeretet, hogy midőn hire ment, miszerint a szent 
atya bíbornoki méltóságra akarja emelni, a ,Catholic Union 
of Great Britain', Norfolk herczeg elnöklete alatt, febr. hó 
20-án tartott közgyűlésén sietett nagy óvatióban részesíteni 
az ünnepelt férfiút s a következő resolutiókat hozta : 

„1. Nagybritannia kath. unió-egylete mély hálával 
fogadta azon hírt, hogy ő szentsége, XI I I . Leo pápa, főt. 
Newman Henriket bíbornoki méltóságra akarja emelni. 2. A 
brit kath. unió legforróbb köszönetét fejezi ki azon megtisz-
teltetésért, melyben ez által a nagy brit birodalom kiválóan 
kedvelt és szeretett személye részesül, kit minden honfitársa 
általánosan tisztel magas erkölcsi és értelmi tulajdonaiért. 
3. A brit kath. unió szabadságot kér magának, hogy leg-
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mélyehb hódolattal párosult szerencse-kivánatait fejezhesse ki 
Newman tudor előtt érdemeinek az egyház részéről történt ily 
kiváló elismerése alkalmából. 4. Ezen resolutiónak másola-
tai megküldetnek ő szentségének a pápának és főt. New-
man tudornak." 

Ugyanez ügyben a ,Tablet' febr. 22. sz. legelőkelőbb 
helyén megerősíti a ,Times' hirét s azt mondja, hogy New-
man atya csakugyan kérte a szent széket, engedtessék meg 
neki életének hátralevő részét (most már 78 éves) eddigi 
egyszerűségében és magányában tölteni „minden más czim 
nélkül, teszi hozzá a ,Tablet', mint a melyet csodálatunk-
ban bir." 

A brit kath. unió a szent atya trónraléptének első év-
fordulója alkalmából táviratilag a következő üdvözletet kül-
dötte Rómába : „Leoni decimotertio orbis pacem navanti Ca-
tholica Britannorum Societas faustae electionis die gratu-
latur Reipublicae Christianae inerementum exoptans." 

IRODALOM. 
X A németországi culturharcz történetéről előt-

tünk fekvő teljes mű czime: ,Histoire de la persécution de 
l'église catholique en Prusse (1870—1876.) par Mgr Jani-
szewski, evêque suifragant de Posen et Gnesen, ancien mem-
bre de la Diète de Berlin, traduite en français par . . . ,revue 
et précédée d ' u n e introduction par le R. P . Leseoeur, prêtre 
de 1' Oratoire. 1879. Bruxelles et Paris, 8-ad rét C X X X V 
és 432 1. 4 ft. 45 kr. 

A X I X . század történetének alig lesz sötétebb és tra-
gicusabb Jepisodja a Németországban kitört s culturharcz-
nak nevezett egyházüldözésnél. Eddig e harcz történetét 
csak futólagosan és darabonként, a mint az események szór-
ványosan jelentkeztek, ismerhette meg a közönség. A lapiro-
dalomban megvan az anyag e történethez, csak össze kell 
gyűjteni s alakba önteni. Ezt teszi a jelen mű nagyérdemű 
szerzője. E könyv, épen azért mert az események közvetlen-
ségének hatása alatt van irva, különös becscsel bir. Mond-
hatni, hogy Bismarck válalatát már most csaknem teljes 
kivilágításba helyezi. Becse maradandó lesz még akkor is, 
ha már a culturharcz lezajlott. A történetírók mint első 
kútfőhöz fognak folyamodni. 

Ir ta egy püspök, ki szemtanú volt, sőt több, — áldo-
zat, ki hiteért pénzbírságot, mindenének elkobzását, fogsá-
got és számkivetést szenvedett, és szenved. Egy martyr ta-
núbizonyságai vannak lerakva e könyvben, mely azon igaz-
ság nevében van irva, melyért a számkivetett főpapi iró 
szenvedett. Nemcsak történelmi, hanem egyszersmind való-
ságos hitvédelmi mű ez és épületes olvasmány. A hitközö-
nyösök megtanulhatják belőle, hogyan kell Isten egyházát 
és a vallást szeretni ; a hivő lélek pedig uj bizonyítékot ta-
lál benne annak beigazolására, mily igazán mondatott: „Nec 
portae inferi praevalebunt." 

A mennyire lapunk szűk tere engedi, igyekezni fo-
gunk egy-két fejezetét tüzetesebben megismertetni. 

-f- Szent elmélkedések. Ir ta Vincze Ambró. A pécsi 
egyházmegyei hatóság jóváhagyásával. Eger. Érseki lyc. 
nyomda 1879, 16-od rét 58. 1. 

Öt beszéd van benne. Bevezető beszéd, azután a halál, 
ítélet, pokol és menyországról, emelkedett szellemben. Nagy-
héten kivált a gymnasiumi ifjúság szent gyakorlatai alkal-
mával üdvösen használhatók. Melegen ajánljuk kath. tan-
intézeteink figyelmébe. 

= Bekiildetett : Történetekkel és magyar közmondá-
sokkal felvilágosított egyházi beszédek a nagyböjtre. Két évi 
folyam 8-ad rét, 31 iv, 340 lap. Ára fűzve 1 ft 50 kr. vagy 
hat intentio — A vasár s ünnepnapi hatodik évi folyam és 
az alkalmi beszédek négy kötete szintén megszerezhető kész 
pénzen vagy intentiók fejében. — Zsámbék (Buda mellett) 
február 18. 1879. Huszár Károly esperes-plebános. 

V E G Y E S E K . 
— Róma. Nina bibornok következő levelet intézett az 

exequatur nélküli olaszországi érsekek és püspökökhez. 
„Főt. Ur ! Alulirt bibornok-államtitkár miheztartás végett 
értesiti főtisztelendőségedet, hogy a szent atya a szent szék 
kedvezőtlen körülményei miatt a pápai paloták kormányát 
kénytelen volt fölmenteni a szűkölködő püspökök részére ed-
dig kiszolgáltatni szokott fizetések és utalványozások terhétől. 
E végből elrendelte, hogy az erre vonatkozó utalványok,me-
lyeket a püspökök az itteni számvevői kamaránál személye-
sen benyújtottak, február 1-től kezdve többé nem honorál-
hatok. Minthogy azonban ő szentsége legfelsőbb gondosko-
dásában nem feledkezhetik meg azon szomorú helyzetről, 
melyben néhány egyházmegye, különösen Olaszországban, 
jelenleg van, magára válalja a gondoskodást, hogy a kéznél 
levő eszközök arányához képest az illető ordinariatusok ké-
relmére segély adassék." 

— Uj pápai encyclica készül, mint a „Défense"-t Ró-
mából értesitik. A szent atya a nevelés és tanügyről akar a 
világhoz szólni. 

— Schuselka, a fényes tehetségű 03 tollú publicista, 
Bécsben visszatért a kath. egyház kebelébe. Katholikus szü-
lőktől született, 48-ban ,deutsch-katholik', később protes-
táns lett, — végre ismét megtalálta lelki nyugalmát az 
anyaegyház kebelén. 

— De La Bouillerie, volt franczia fóldmivelés- és köz-
oktatásügyi minister fia, Angersben a Jézus-társaságiak no-
vitiatusába lépett. 

— Cyprus szigetére katholikus tábori lelkészekül P . 
Kerr S. J . és még egy társa küldettek. 

— Az ir püspökök, mint a , Tablet' febr. 22. sz. olvas-
suk, f. hó 18-án Dublinban értekezletet tartottak, melyen az 
armaghi érsek mint the Primat of All Ireland elnökölt. Több 
egyházi és iskolai ügy közt az értekezlet tárgyát képezte 
az ir kath. egyetem kérdése. Minthogy az angol kormány e 
kérdés megoldását, különféle hirek szerint, elnapolni akarja, 
az ir püspöki kar a következő resolutiót hozta : „Mi Irhonnak 
Maynothban összegyűlt püspökei sietünk kifejezni megütkö-
zésünket és elégedetlenségünket a fölött, kogy a kormány a 
jelen ülésszak alatt nem akarja az ir kath. egyetem kérdésé-
nek megoldását megkísérteni. Felhivjuk képviselőinket, hogy 
e kérdés kielégítő megoldásának siettetésére minden alkot-
mányos eszközt felhasználjanak." 

— A kereszteket viszik vissza az iskolákba. München-
ben f. hó 19-én fogadta el a városi tanács az iskola-tanács-
nak azon indítványát, hogy minden iskolában Krisztus képe 
legyen, vagy feszület. A költség 5—10,000 márkába fog ke-
rülni, mert a néhány év előtt kidobott képek közöl csak egy-
kettőt lehetett megtalálni a városi lomtárban. 

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

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor n nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM : A ,Religio' képviselője a katholikus publicisták febr. 22-éu tartott hódolati ünnepélyéről. — Qua pietate, 
religione ac reverentia S. Missae Sacrificium celebrare oporteat. — A búcsúk és szent ereklyék congregatiójának két ujabb 
határozata. — Megeskedtethető-e nősülési engedély nélkül az, ki magát a sorozás alól végkép kivonta? — Egyházi tudó-
sítások-. Budapest. A liberális (?) pápa. Beszterczébánya. A beszterczebányai kath. egyházi zeneegylet. Bóma. Nina bibor-

nok leveléről. Svajcz. Az ó-katholicismus hanyatlásban. — Irodalom : Dupanloup a nőnevelésről. — Vegyesek. 

A ,Religio4 képviselője 
a katholikus publicisták febr. 22-én tartott hódolati 

világünnep élyér öl. 

Bármennyire óhaj tot tunk személyesen részt 
venni a katholikus sajtónak ezen epochalis mani-
festatiójában, hivatalos kötelességünk a távozást 
lehetetlenné tette. Gondoskodtunk azonban, hogy a 
,Religio' feliratát és szeretet adományát a magyar-
országi kath. papság egyik kiváló tagja tegye le a 
pápai t rón zsámolyára. Bizalmunk és kérelmünk 
if j . (jróf Zichy Ferencz ur ö méltóságát, nagyváradi 
]. sz. egyházmegyei áldozárt, hit tudort , s a római 
Accademia Ecclesiastica tagjá t kereste fel ez iránt : 
és ö méltósága, fenkölt lelkének sugallatát követve, 
nemcsak fényesen képviselte lapunkat, hanem ol-
vasó közönségünket az itt következő tudósítással is 
szives volt megörvendeztetni. Midőn nagyérdemű 
fáradozásaiért ö méltóságának nyilvánosan hálás 
köszönetet mondunk, sietünk remek tudósitását a 
,Religio' évkönyveibe följegyezve mélyen tisztelt 
olvasó közönségünk becses tudomására hozni. 

„Róma, február 23. 
Mélyen tisztelt Szerkesztő Ur ! 

Nagyságos Uram ! 
Engedje meg mindenek előtt, hogy őszinte kö-

szönetemet fejezzem ki ama reám nézve oly nagyon 
megtisztelő megbízásáért, miszerint a világ összes 
kath. lapjai képviselőinek ő szentsége XIII . Leo 
pápa által való nyilvános fogadtatása alkalmával a 
,Religio' egyházi és irodalmi folyóirat szerkesztősé-
gét és kitűnő olvasó közönségét képviselni szeren-
csés voltam. 

Egyút ta l e miat t örömömet is ki akarom fe-

jezni ; mert igy némileg alkalmam nyil t őszinte 
tiszteletem s nagyrabecsülésemnek kifejezést adni, 
melylyel ön iránt, nagyságos ur, ép ugy, mint lapja 
iránt, mindig viseltettem. És méltán ; hiszen évek 
hosszú során át szakadatlan munkássággal s tör-
hetlen kitartással terjeszti a ,Religio' a magyar cle-
rus ' díszes közönségében a vallásosságot és tudo-
mányt egyaránt, valamint ama benső összetartás és 
ragaszkodás magvát , mely szükséges, hogy az egyes 
tagok és a keresztény világ központja között létez-
zék, mert egyedül Róma és a pápaság az igazi val-
lásosság s tudomány köz- ésgyúpont ja . És e mun-
kásság magtermő talajra is talált , mit immár szám-
talan példa bebizonyíthat, s jelen alkalommal is fé-
nyesen tűnik elő ama tetemes pénzösszegben, melyet 
a ,Religio' hódolatával egyetemben ő szentsége lá-
baihoz tehettem le. 

A szeretet és kölcsönös összetartás ama két fő 
tényező, melyek együttesen nagyot müveitek már a 
keresztény világban s művelhetnek még mindig. 
Amint egykoron az apostolok, és ez idő szerint is a 
lelkes hittéritök, mindig törhetlen lélekkel s buz-
galommal messze földön hirdetvén a keresztény-
ség igazságait, fölvilágosítják és az üdvösség ú t j á ra 
vezetik az emberek százezreit : ép ugy, kissé más téren 
ugyan, a socialis téren ugyanis, a jelen idők s a kor 
körülményei és igényeinek megfelelöleg, a katholikus 
lapok irói hasonló feladat magasztos missióját birják. 

Az újdonságok után sóvárgó közönség türel-
metlenül vár ja naponkint a hirlapók kiadását, hogy 
olvassa a rapid események leirását ; de a lapok 
szellemére nem tekint. Azon lap előtte a legjobb, 
mely legelső az újdonságok terjesztésében, — még 
akkor is, ha ennek már a következő számban vissza 
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kell, vagy kellene vonnia azt, mit csak imént egy 
nappal azelőtt mondott. 

Szövetségre, szent szövetségre kellene azért lép -
niök a kath. lapok Íróinak ; egyedül az összetartás, 
a jó ügy és igazság önzetlen szeretete által vezérel-
tetve, igy már áttörhetlen phalanxként könnyebben 
állhatnának rést a kor téves eszméi, bal felfogásai 
ellenében. 

Ki ne látná eme tény nagy horderejét s jövendő 
sikerét?! Ott van Belgium virágzó kath. ujság-iro-
dalmával; ott Svajcz,hol két évtizede csak,hogy alapi-
tatott az Oeuvre de S. Paul s jótékony hatását jelen-
leg már három országra terjeszti ki, Francziaország, 
Belgium és Svajczra. Végre ott van maga Németor-
szág is; midőn elérkezett reá a próbáltatás ideje s a 
katholikus hivek többsége főpásztoraiktól megfoszta-
tott, a kath. sajtó volt egyike ama főtényezőknek, 
melyek a főpásztorok gondoskodását némileg pót-
landók, a hivek lelkeit buzditák, türelemre, kitar-
tásra s az isteni gondviselésben való teljes meg-
nyugvásra inték. 

Ezen gondolatok, emez igazságok fejtegetésével 
foglalkoztak a Rómában összegyűlt katholikus irók 
előleges gyülekezetők alkalmával, mely febr. hó 21-én 
tartatott meg az Altemps-féle palotában. Mintegy 
700-an jelentek meg. A gyülekezetet ünnepélyesen 
megnyitá msgr Lenti sidoni érsek s római Vice-Ge-
rente. Erre következtek az ,Osservatore Romano', 
,Civilization' (Madrid), ,Voce Cattolica' (Nápoly). 
,Siglo Futuro' , ,Patria' (Bruges), ,Consultor de los 
Parrocos', ,Archivio Oratorio', ,Ossservatore Catto-
lico' (Mailand), ,Palabra' (Oporto), a német sajtó s 
még több más újságok küldötteinek lelkes beszédei. 

Végleges programm azonban a jövendőre nézve 
nem állapitatott meg, hiszen egyedül a végből gyü-
lekeztek össze, hogy azt a legauthentikusabbforum-
tói, maga ő szensége ajkairól hallják meg. 

Mintegy háromórai tanácskozás után msgr Tri-
pepi meleg szavakban köszönetét fejezé ki, misze-
rint meghívása folytán oly nagy számmal jelentek 
meg a katholikus lapok küldöttei, a következő napra 
kijelölt nyilvános kihallgatást hivatalosan közié, s 
egyszersmind a gyülekezetet befejezettnek jelenté ki. 

Szombaton, febr. hó 22-ikén délelőtti 11 óra 
tájban, a Vatikánban a Consistorium tágas terme a 
nagy számmal összegyűlt kath. sajtó irói s képvise-
lőivel mind jobban és jobban megtelt. Majdnem 
ezeren jelentek meg, kik 1300 katholikus lapot s 
mintegy 15,000 írót képviseltek. Alig hangzott el 
a déli harangszó, megnyíltak a mellék terem ajtai, 

s kilépett ő szentsége fényes kíséretével egyetem-
ben és zajos lelkesedéssel fogadtatott a küldöttség 
részéről. Kíséretében 10 bibornok, Nina, Franze-
lin, Di Pietro, Manning, stb., és több érsek meg püs-
pök mint Mermillod láthatók valának. Midőn ő szent-
sége főpásztori s királyi székét elfoglalá, a trón 
zsámolyára lépett msgr Tripepi, s a kath. irók hó-
dolatának kifejezését latin nyelven olvasá el. A jeles 
felirat vezérgondolatát a következő szavak legin-
kább tüntetik elő : „Nationibus quidem, sermonum-
que varietate discreti, qui ipsum Apostolorum Prin-
cipem semper vivum, peregrinatione scriptorum ite-
rum suscepta, invisere properavimus, cor unum ta-
rnen eumdeneque habemus spiritum, oinniumque 
vox una insonat: Petre, doce nos." 

Ennek elolvasása után láthatólag megindulva O G 
szólalt fel ö szentsége XIII. Leo, classicus latin irály-
lyal fogalmazott beszédet intézvén a közönséghez. 
E nagy horderejű beszéd mintegy 20 perczig tar-
tott, és számos helyen lelkes ihletséggel fogadtatott. 
A küldöttség óhaja teljesült, Petrus docuit eos. 

Különösen hangsúlyozva lőn a beszéd folytán 
a kölcsönös szeretet és összetartás, a vallás, az egy-
ház és annak látható feje iránti tántorithatlan ra-
gaszkodás, az egyház és pápa jogainak szakadatlan 
védelme. „Unus sit amor, una mens, Ecclesiae cau-
sam defendere, Romani Pontificis iura propugnare.1-' 
E szerint ezen egyedüli illetékes meghatalmazás kö-
vetkeztében, a mit a hittanitók és az egyház jogtu-
dósai, az anyaszentegyház és pápaság elévülhetlen 
jogaira nézve halhatatlan nevü munkáikkal vindi-
cáltak, azt a jelen válságos időkben a kath. sajtó 
maga körében érvényesíteni mindinkább töreked-
jék : „Ad defendendam Ecclesiam paratissimos vos 
exhibeatis ; propugnate iura Ecclesiae,et história duce 
ostendite sacrum Pontificum Romanorum impérium 
tam legitimo iure constitutum esse et perdurasse, 
ut aliud maius vel aequale in humanis rebus nemo 
praetendat." 

Ez tehát a jövendő programmja. Egyedül ezek-
ben rejlik a katholikus sajtó egész ereje. A kor té-
velyei s balfelfogásai ellen egyedül igy szálhat sike-
resen szembe s hirdetheti a nemzetek között Krisz-
tus igazi világosságát. Ebben rejlik szintén jövendő 
győzelme és diadala. 

Ezen valóban magasztos feladat teljesítésére 
azonban az emberi erő magában véve elégtelen le-
vén, azért sz. Péter utódja, kire az egyház kegyelem 
kincseinek kiosztása van bizva, egész bensőséggel 
fohászkodván fel a minden jók Adójához pápai ál-
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dását adá a térdre borult kath. írók közönségére az 
Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. 

E megható jelenet után következett az egyes 
lupok küldöttei és képviselőinek bemutatása, kik hó-
dolatukkal együtt részint szeretet-adományokat, ré-
szint gyönyörű kötésű feliratokat, albumokat s dísz-
munkákat raktak le ö szentsége lábaihoz. Ez alka-
lommal szintén lett átadva általam a,Religio' felirata 
és szeretet-adománya. A hódolati iratok átadói kö-
zött kiválólag említendő még a lengyelek, belgák, 
spanyolok s az Accademia Romana d' Archeologia 
küldöttsége, melyen De Rossi, b. Visconti, a vak msgr 
Tizzani s Angelini vettek részt. Ezen bemutatások be-
fejezése után mintegy 2 óra tájban atyai jóindulatá-
nak kifejezése zálogául ismét áldást osztogatva el-
távozott ö szentsége a meghatott közönség köréből. Ö o o 

Örömmel olvassa majd a magyar katholikus 
közönség, hogy, amennyire értesültem, kath. lapjaink 
mindegyike hozzájárult a sajtó ezen egyetemes hó-
dolatához, s hogy lapjaink ez alkalommal öt magyar 
által voltak képviselve. 

Ezek volnának tehát a kath. sajtó hódolatának 
főbb mozzanatai, melyekről, midőn nagyságodat ér-
tesíteni szerencsém van, mély őszinte tiszteletem ki-
fejezésével maradok alázatos szolgája 

Dr. gróf Zichy Ferencz.•• 

Qua pietate, religione ac reverentia 
S. M i s s a e S a c r i f i c i u m 

celebrare oporteat. 
(Folytatás.) 

Quantum Ecclesia cordi habeat, ut Missae Sa-
crificium ad strictam Rubricarum exigentiain perfi-
ciatur, liquet etiam ex his verbis Episcopi, Sacerdo-
tes ordinantis : Quia res, quam tractaturi estis, satis 
periculosa est, filii dilectissimi, moneo vos, ut dili-
genter totius Missae ordinem, atque hostiae conse-
crationein ac fractionem et communionem ab aliis 
iam doctis Sacerdotibus discatis, priusquam ad ce-
lebrandam Missam accedatis. — Olim in Ecclesia vi-
guit mos, ut recens ordinati Presbyteri in aliquem 
religiosum locum se conferrent discendi gratia sa-
cras Liturgiáé caeremonias, et accepti Sacerdotii 
functiones. Patet hoc ex exemplo S. Norberti, de 
quo eius vitae auctor refert sic : Postquam vero 
Diaconus et Presbyter initiatus est, pedern continuo 
retraxit , conferens se ad célébré, praeclaraeque fa-
mae monasterium Singenbergense Ordinis S. Bene-
dicti, ut inter religiosos ac devotos in omni sancti-
tate monachos partim accepti Sacerdotii functiones 

accuratissime addisceret, partim animum suum re-
colligens certis religiose vivendi imbueret documen-
t s ; completisque ibi quadraginta circiter diebus 
patrium solum repetens, ad Sanctensem Ecclesiam, 
ubi in eum usque diem Canonicus perseverabat, se 
contulit. — Dubitari nequit, quin vel ipsis Apostolis 
viventibus Liturgiáé, variis constantis precibus ac 
ritibus in conficiendo altaris Sacrificio, usus obti-
nuerit. Sancto Luca teste1) perseverabant Apostoli 
in fractione panis et orationibus. S. Paulus vero2) 
vult fieri obsecrationes, orationes, interpellationes et 
gratiarum actiones pro omnibus hominibus, pro Re-
gibus et omnibus, qui in sublimitate sunt. Et quando 
ista peragebantur ? In altaris Sacrificio, uti memo-
riae prodidit S. Just inus Martyr3): „Eo enim tem-
pore congregabantur fideles ad communes preces et 
supplicationes cum pro se ipsis, tum pro illuminato, 
et aliis ubique gentium omnibus integro animo pe-
ragendas. t ' Hoc ipsum discimus a Tertulliano :4) 
„Itaque, ait, sacrificamus pro salute Imperatoris, 
sed Deo nostro et ipsius." Quem morem ab Ecclesia 
observatum describebat circa a. 347. S. Cyrillus 
Hieros.5) inquiens: „Super illam propitiationis ho-
stiam obsecramus Deurn pro communi Ecclesiarum 
pace, pro recta mundi coinpositione, pro Regibus, 
pro exercitibus, et sociis.u Propterea S.Augustinus, 
quid in Ecclesia Dei a vetustissimis temporibus 
observaretur, considerans, superius producta Apo-
stoli verba ita interpretatur :6) „Eligo in his verbis 
hoc intelligere, quod omnis vel peneomnis frequen-
tat Ecclesia, ut precationes accipiamus dictas, quas 
facimus in celebratione Sacramentorum, (intelligit 
Missae Sacrificium) antequam illud, quod est in Do-
mini mensa, incipiat benedici : orationes, cum bene-
dicitur et sanctificatur, et ad distribuendum commi-
nuitur, quam totam petitionem fere omnis Ecclesia 
dominica oratione concludit. Interpellationes sive 
postulationes fiunt, cum populus benedicitur. Quibus 
peractis et participato tanto Sacramento, gratiarum 
actio cuncta concludit, quam bis etiam verbis ulti-
mam commendavit Apostolus.1 ' Paucis delineatum 
habemus Sacrum Missae Canonem, qualis hodie ad-
huc apud nos in usu est. Quarnobrem non possumus 
non pro ccrtissimo tenere, ipsis quoque primis Ec-
clesiae saeculis ordinem quemdam precum, orati-
onura et r i tuum exstitisse, quibus in divinis Myste-
riis utebantur Sacerdotes et fidelis populus. Prae-
fationis nunc quoque usitatae meminit S. Cypri-

" ï T Â c t . 2, 47. — 2) 1. Tim. 2, 1. — 3) In Apolog. 2. — 
4) Ad Scapulam. — 5) Catech. 33. — 6) Epist. 149. ad Paulin. 
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anus7), quurn nempe dicimus, „sursum corda" et 
populus respondet „habemus ad Dominum". Vigens 
autem in Ecclesia prirnis saeculis arcani disciplina 
non impedivit, quominus sacra Missae Sacriücii Li-
turgia in scriptum redigeretur, cuius potiorem par-
tem S. Just inus M. iam descripsit.8) Liturgici libri 
a S. Basilio editi meminit S. Gregorius Nazianz.9) 
E S. Cyrillo Hieros. novimus, ritum Sacrificii Alta-
ris, et Baptismi. S. Hilarium, Pictavorum Episco-
pum, librum Hymnorum et Mysteriorum confecisse, 
tradit S. Hieronymus.10) Liturgiáé quoque prolixa 
documenta habemus in Constitutionibus Apostoli-
eis, sub falso Clementis nomine quidem vulgatis, 
quarum tamen origo saltern ad ipsum pertinet sae-
culum quartum, ut alia, quae insuper in medium 
proferri possent, documenta silentio praetermittan-
tur. Nemo etiam est antiquorum SS. Patrum et scri-
ptorum Ecclesiasticorum, qui S. Liturgiám non ab 
ipsis Apostolis, eorum nempe traditione repeteret. 
S. Epiphanius Apostolos Mysteriorum (ritus litur-
gicos intelligit) auctores atque conditores fuisse te-
statur.11) .,Non his contenti sumus, inquit S. Basi 
lius,12) quae commémorât Apostolus aut Evange-
lium; verum alia quoque et ante et post (consecra-
tionem) dicimus, tamquam multum habentia mo-
menti ad Mysterium, quae ex traditione, non scri-
pta accepimus. Apud S. Ambrosium13) habetur ver-
bis parum mutatis ilia pars Canonis : Quam oblati-
onem tu Deus in omnibus — et illa: Qui pridie 
quam pateretur — et illa: Unde et memores — et 
illa: Supra quae propitio. — Quae sunt quatuor 
potissimae partes Canonis. Quas partes S. Doctor 
allegat ex antiquo ritu Ecclesiae ad confirmandum 
id, quod eo loco tractat de veritate Corporis Domini 
in Eucharistia. Unde vetustas Canonis clare impa-
tescit. Coelestino I. Papae tribuuntur, et certe sae-
culo quinto exarata sunt capitula nonnulla de gra-
tia Dei, quae in Conciliorum Collectionibus legun-
tur , quorum auctor hancmemoratu omnino dignam, 
ac iccirco saepius iteratam sententiam protulit : 
,,Obsecrationum quoque, ait, Sacramentaliuin sacra-
menta respiciamus, quae ab Apostolis tradita, in 
toto mundo, atque in omni Ecclesia catholica uni-
formiter celebrantur, ut legem credendi lex statuat 
supplicandi." Innocentius I. ad Decentium Eugubi-
num Episcopum scribens, ait : „Quis enim nesciat, 
aut non advertat id, quod a Principe Apostolorum 

7) L. de oratione. — 8) L. cit. — 9) In orat. in eius 
laudem. — 10) De scriptor. Eecles. — 11) Haeres. 79. — 
12) L. de Spirit. Sanct. — 13) L. 4. de Sacramentis. 

Petro Romanae Ecclesiae traditurn est, ac nunc us-
que custoditur, ab omnibus debere servari. — — 
Saepe Dilectionem Tuam ad Urbem venisse, ac No-
biscum in Eccclesia convenisse, et quem morém vel 
in consecrandis Mysteriis vel in caeteris agendis 
arcanis teneat, cognovisse indubium est." Vigilius 
Papa hac de re sic seribit :14) „Ordinem quoque pre-
cum in celebratione Missarum nullo nos tempore, 
nulla festivitate significamus habere divisum ; sed 
semper eodem tenore oblata Domino munera conse-
crare. Quoties vero Paschalis, aut Ascensionis Do-
mini, vel Pentecostes, vel Epiphaniae, Sanctorum-
que Dei fuerit agenda festivitas, singula Capitula 
diebus apta subiungimus, quibus commemorationem 
sanctae solemnitatis, aut eorum facimus, quorum 
natalitia celebramus ; caetera vero ordine consueto 
prosequimur. Quapropter et ipsius canonicae precis 
textum dirigimus subter adiectum, quem Deo pro-
pitio ex Apostolica traditione suscepimus." Quae 
hie canonicae preces dicuntur, et ex Apostolica tra-
ditione susceptae asseruntur, respiciunt Canonem 
Missae, qui in omnibus Missis idem erat, neque mu-
tationi obnoxius. Hinc in propatulo est, videlicet 
quidquid ad substantiam Sacramentorum pertinet, 
in quibus necessaria animarum subsidia, aut prae-
cipua vis ineffabilis Sacrificii sita est, ab Aposto-
lorum aevo ad nostra usque tempóra semper fuisse 
in universa Ecclesia observatum. (Végeköv.) 

A búcsúk és sz. ereklyék congregatíójának 
két ujabb határozata, 

I . 
Decretum S. Cougr. Indulgentiarum. 

Friburgen. Lotkarius Kübel Episeopus Leucensis et 
Vicarius Capitularis Archidieoecesis Friburgensis die 14 
Ianuarii 1877 cura petiisset ab hac sacra Congregatione In-
dulgentiis sacrisque Reliquiis praeposita, quod inibi ob sa-
cerdotum penuriam ceafessio facta bis in mense, servatis, 
8ervandis sufFragari possit ad indulgentias intra praedictum 
tempu8 occurrentes lucrandas, queinadmodura et aliae Dioe-
ceses tali concessione ex indulto Apostolico laetantur, gratia 
fuit concessa, ast eo modo et forma qua assolet, reseribendo 
scilicet „SSmus precibus obsecuudans, «benigne annuit pro 
petito indulto, ita ut Presbyteri et ceteri íideles Archidioe-
cesis Freiburgensis qui infra unam vel duas hebdomadas uni-
uscuiusque mensis sacramentalem confessionem peragere so-
lent, omnes et singulas indulgentias plenarias, eo temporis 
intervallo concessas, absque sacramentali confessione lucrari 
possint, dummodo" etc. At vero praelaudatus Episeopus du-
bitans, num sub voce hebdomada Septem dies vel octo sint 
intelligendi, et num verba infra duas hebdomadas aeeipi ita 
debeant, ut bina confessio intra mensem sufficiat, vel potius 

u ) Epist. a. 538. scripta. 
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ut in omni quatuordecim dierum decursu confesaio sit pe-
ragenda, supplex s. Congregationem adiit postulans, ut dubia 
istaec diluere dignetur : 

I. Utrum confessio praescripta per singulas bebdoma-
das peragi debeat infra septem vel potius infra octo dies ? 

II . An verba „infra duas hebdomadas" stricte inter-
pretanda sint, ita ut confessio peragi debeat infra quatuor-
decim dies, vel potius sufficiat bina confessio in mense ? 

In Congregatione Generali habita in Palatio Apo-
stolico Yaticano die 15 Novembris 1878 Emi Patres re-
sripserunt : 

Ad I. Affirmative ad primam partem, idest praescri-
ptam confessionem peragi debere quolibet decurrente Septem 
dierum spatio. Negative ad secundam partem. 

Ad II . Affirmative ad primam partem, idest praescrip-
tam confessionem peragi debere quolibet decurrente qua-
tuordecim dierum spatio. Negative ad secundam partem. 

Factâque de his omnibus per me infrascriptum dictae 
Congregationis Secretarium SSmo D. N. Leoni Papae X I I I . 
in audientia diei 23 Novembris 1878. relatione, Sanctitas 
Sua s. Congregationis resolutionem benigne approbavit. 

Datum Romae ex Secretaria eiusdem s. Congregatio-
nis die et anno ut supra. 

AI. Card. Oreglia a S. Stefano Praefectus 
A. Panici Secretarius. 

I I . 
Decisio S. Congr. SS. Rituum. 

Iaciensis. Episcopus Iaciensis exposuit Sacrorum Ri-
tuum Congregationi, in sua Cathedrali Ecclesia hunc usum 
obtinere quo Cantores in Invitatorio, postquam expleto 
cantu versiculi Gloria Patri, Chorus partem Invitatorii de 
more respondit, integrum Invitat.orium ipsi decantent abs-
que responsione chori. Iamvero quum liic mos videatur op-
positus aliarum Ecclesiarum usui, in quibus Invitatorium in 
ultima vice partim a Cantoribus et partim a Choro repeti-
tur, ita ut Chorus ipse cantum ilium absolvat, idem Episco-
pus ab eadem Sacra Congregatione humillime exquisivit : 
An talis usus Cathedralis Ecclesiae Iaciensis servari licite 
valeat ? 

Sacra porro Rituum Congregatio, audita sententia al-
terius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, ad rela-
tionem subscripti Secretarii, ita respondere censuit : Serve-
tur usus. Atque ita respondit die 26 Novembris 1878. 

A. Card. Bartolinius S. R. C. Praef. 
Pro R. P. A. Placido Ralli Secr. 
Ioannes Can. Ponzi Substitutus. 

Megeskedtethető-e nősülési engedély nélkül az, 
ki magát a sorozás alól végkép kivonta ? 

E kérdésre nézve eddig mind az elméletben, mind a 
praxisban szétágazók voltak a vélemények. Miért, az isme-
retes. Folyó évi január 23-án kelt leiratában a nm. honvé-
delmi miniszter ur végre minden kételynek véget vetett. 
Mint a temesvári „Havi Közlöny"-ben olvassuk, nt. Kruesz 
Vilmos, lugosi lelkész, miheztartás végett következő kérdés-
sel fordult ő nméltóságához : „Vájjon törvénysértést követ-
tem-e el eddig az által, hogy a 22-ik életévet meghaladott, 
•de bármi oknál fogva sorozás alá nem került egyéneket kivéte-

les engedély nélkül 'házasságra bocsátottam ? és vájjon általá-
ban azon lelkész, ki házasságra bocsátja azon egyéneket, kik 
a harmadik korosztályt meghaladták, de hadkötelezettségök-
nek eleget nem tettek, felelősségre vonliató-e?" 

Erre Szende Béla miniszter úrtól, 1033. sz. a. követ-
kező válasz érkezett : „Krassómegye közönségének. Kruesz 
Vilmos lugosi római katholikus lelkész, zárdafőnöknek fo-
lyamodványát, melynél fogva utasítást kér az iránt, vájjon 
azon ifjak, kik a harmadik korosztályból már kiléptek, és 
sem a hadsereghez (hadtengerészethez), sem a honvédséghez 
be nem soroztattak, összeeskethetők-e kivételes nősülési en-
gedély nélkül, azonnali kellő értesítés végett azon megjegy-
zéssel küldöm meg a megye közönségének, hogy a védtör-
vény 44-ik szakaszának, és a mult 1875-dik évi márczius 
24-ikéről 13320. sz. a. kiadott első fejezete c) pontjának ér-
telmében, kivételes engedély nélkül nősülhetnek, s igy nő-
sülés tekintetében csakis a köztörvények és szabályok alá 
esnek azok, kik a karmadik korosztályból már kiléptek, és 
sem a hadsereghez (haditengerészethez), sem a honvédség-
hez nem soroztattak be, s ennélfogva a kérdést tevő lelkész 
nem követett el a védtörvény 46-ik szakaszának súlya alá 
eső vétséget vagy szabálytalanságot az által, ha a harmadik 
osztályból kilépett egyéneket, a kik sem a habsereghez, sem 
a honvédséghez nem soroztattak be, tekintet nélkül arra, váj-
jon eleget tettek-e a maguk hadkötelezettségöknek avagy nem, 
összeeskette. Budapesten 1879. január 23-án. Szende Béla s. 
k. honvédelmi miniszter." 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, márczius 4. A ,liberális' (?) papa. — Nincsen 

ugyan esztelenebb valami, mint liberális pápáról beszélni 
oly értelemben, mint egyházellenes szellem és gondolkodás-
móddal saturált lapjaink a pápát emlegetni szokták, de hát 
a számtalan képtelenség között, melyeket korunk megélt, a 
liberális pápa eszméjének is meg kellett születni ; sőt ugy 
tartjuk, hogy a mostani zavaros gondolkozásmódnak tel-
jességéből valami hiányzott volna, még pedig a minden 
képzelhető lehetetlenségek és absurdumok koronája, ha a 
,liberális pápa'-féle szólam az ő szótárjából hiányzott volna. 
És nehogy arról vádoltathassunk, mintha korunkat kellőleg 
vagy nem ismernők, vagy sajátságait nem méltányolnók, ezen-
nel elismerjük és erről bizonyitványt állítunk ki, hogy ko-
runk mindent megtett, mi által az utókor előtt az absurdu-
mok korának nevét kiérdemli, különösen midőn a ,liberális 
pápát' feltalálta. Vagy, ki nem ismerné nálunk a ,Pester 
Lloydot', e mindentudó (?), csalhatatlannál csalhatatlanabb 
de egyszersmind chamaeleon természetű lapot ? Ki nem tudná 
hogy e lap kiváltságai közé tartozik meghatározni és pedig 
biztosan meghatározni, mily irányt fog követni valamely 
pápa? Ki ne emlékeznék még vissza, hiszen nem oly ré-
gen történt, hogy épen e lap jövendölte meg az egyház uj 
liberális korszakát, mely szerinte az uj pápa uralkodásával 
vette kezdetét. Nem megmondta-e előre ez a lap,— bizonyára 
azon közvetlen érintkezés következtében, mely közte és a 
pápa közt létezik, — hogy XI I I . Leo emancipálja magát a 
jezsuiták gyámsága alól, hogy lemond az egyházi államról, 
hogy ellenzsinatot fog tartani, megsemmisítendő a vaticáni 
zsinat határozatát, hogy nem hiszi az egyház üldöztetését, 



150 

hogy IX. Piusnak tökéletes ellentéte lesz. Kell-e ennél több, 
hogy elmondhassa a ,Lloyd': ime a liberális pápa! 

De kérem, álljunk meg egy kissé, álljunk meg, mert 
az a,liberális' pápa oly dolgokat kezd művelni, melyek ugyan 
bennünket épen nem lepnek meg, oly természetesnek tart-
juk azokat, hanem álljunk meg azért, hogy a liberális lapo-
kat megállítsuk és őket egy kis gondolkozásra hívjuk fel. 
Az a líóma oly különös hely, hogy ami onnan jön, a pápa 
környezetéből, tüneményszerüleg megvilágítja a helyzetet, 
eloszlatja a sötétségét, felderíti az ármányokat, szóval mind-
azoknak, kik tisztán akarnak látni, kik az igaz uton akar-
nak járni, kezökbe adja azon iránytűt, melynek segélyével 
korunk tévköréből megmenekülhetnek és itéletökben meg 
nem tévedhetnek. 

Annak a ,liberális' pápának környezetében, Rómában 
történt ugyanis, az ő megválasztatásának évfordulóján, 
hogy a katholikus irók, üdvözletök, hódolatuk kifejezése 
czéljából a Vatikánban a pápa előtt megjelentek. Alig lehet 
alkalmasabb pillanatot még csak képzelni is, hogy a pápa az 
ő ,liberális' érzelmeinek kifejezést adjon, hogy megerősítse 
mindazt, amit a ,Lloyd' felőle állított, mint annak az ezer 
újságírónak jelenléte, kik a pápa előtt megjelentek, hiszen 
másnap legalább is ugyanannyi újságban hirdettetett volna 
a pápa liberális nézete, azutánvaló nap pedig nem lett volna 
újság, a világon, mely nem jelentette volna olvasó közönsé-
gének, hogy habemus papam liberalem. De mit tesz ez a libe-
rális' pápa? Beszédet tart a jelenlevő újságírókhoz. Elkép-
zelhetni, mily kíváncsisággal várta az az ezer ember a pápa 
beszédét, hogyan lesett minden szót, mely ajkairól elhangzott, 
mily feszült figyelemmel várta, mikor mondja már ki a pápa, 
hogy a liberalismus az egyedüli panacea ! És mily csalódás ! 
De nem, nem csalódás, hanem igenis, mily örvendetes fel-
kiáltás hangzott el, midőn a pápa beszéde elhangzott, mi-
dőn épen azon igazságokat hallották elhangzani, melyek 
elődje a sz. e. Pius ajkáról(elhangzottak ; midőn a pápa ajkáról 
hallották a buzdítást, hogy védjék az egyház jogait jövőben 
is ugy, mint eddig védelmezték. 

Igen, az a ,liberális' pápa, ezer kath. újságíróhoz in-
tézett szavaiban, halomra döntötte mindazon reményt, me-
lyet a liberális ujságirók tápláltak, uj fényt vetett a hely-
zetre, mint mindig, ugy most is világosan jelezte gondola" 
tát, mint elődje, jelezte ez úttal is azon kötelességeket, me-
lyeket a katholikus lapoknak teljesiteni kell, ha feladatuk-
nak megfelelni akarnak. Vagy kérdezzük, liberális gondo-
latnak tartják-e liberális lapjaink a pápa azon nyilatkozatát, 
midőn a pápa a kath. napisajtó képviselőit felszólitá, hogy 
szálljanak szembe ama sajtóval, mely a társadalmat meg-
mérgezi? Liberális nyilatkozatnak tartják-e azt, midőn egy-
séget ajánlott a ker. elvekben ? Midőn gáncsolta azokat, kik 
az egyház komoly érdekeit érintő kérdéseket saját önkényök 
szerint akarják megoldani? A liberális törekvés és nézettel 
megegyezőnek tartják-e, hogy pápa a lehető legerélyesebben 
hangsúlyozta az egyház jogát a pápai világi fejedelemségre és 
a hirlapi rókát bátorította, felszólította, hogy mutassák ki ez 
uralom visszakövetelésének szükségességét, mint mely soha-
sem volt akadálya a népek jólétének, Olaszország virágzásá-
nak, Rómának pedig fénye volt? Mindezekből következtetve, 
ami észjárásunk szerint, nagyon különös ,liberális' pápa lehet 

az, ki mindannak épen ellenkezőjét beszéli, akarja és követeli, 
mint amit a liberalismus beszél, akar és tőle követel. Nagyon 
különös ,liberális' pápa lehet az, ki az ultramontán, illetőleg 
ne használjuk e szót, hanem mondjuk a katholikus hírlapíró-
kat arra szólítja fel, hogy küzdjenek a társadalmat megmé-
telyező lapok ellen. Nagyon különös ,liberális' pápa lehet az, 
ki követeli a sz. szék részére a pápa világi fejedelemségét, 
melyre nézve ismeretes, hogy a liberális sajtó azt tökéletesen 
feleslegesnek, sőt károsnak tartja. 

Nem tudjuk e pillanatban, mit fog szólaniSkésőbb a sza-
badelvű sajtó a pápa enuntiatiójához, mert csodálatos módon 
mindez ideig mély hallgatásba burkolta magát. Lehet, hogy 
az eddig űzött humbuggal még ezután sem fog felhagyni ; le-
het, hogy a pápa egyik másik szavába belekapaszkodván még 
most sem fogja feladni eddig elfoglalt positióját, hanem be-
szélni fog a ,liberális pápáról'. Az azonban minden józan 
ember előtt kétségtelen lesz, hogy a pápa nyilatkozata a 
helyzetet oly annyira tisztázta, azokra nézve is, kik hittek 
a .liberális pápában', hogy valóságos vaknak kell azt mon-
danunk, a ki még ezután is hitelt ad a liberális sajtónak, 
ha az ,liberális' pápáról beszél. Egyébiránt beszéljen a sajtó 
annyit a mennyi neki tetszik, mi csak azt kivánjuk, bár 
minden liberális ember olyan liberális volna, mint a pápa; 
bár a liberalismus azon elvekben, azon elvek érvényesítésé-
ben nyilatkoznék, melyeket a pápa hangoztatott és a kath. 
hírlapírók lelkére kötött : akkor bizonyára megszűnnének 
azon társadalmi bajok is, melyek a liberális tanoknak kifo-
lyásai, szormoru következményei és keserű gyümölcsei. A 

Besztei'czebánya. febr. 26. A beszterczebányai kath. egy-
házi zeneegylet. — Mily nehézségekkel és akadályokkal kell 
küzdeni annak, ki oly egyletet alakitani és szervezni akar, 
a mely nem helyez kilátásba anyagi hasznot és nem igéi-
magas százalékokat, sőt ellenkezőleg csak áldozatokat és fá-
radozást követel : azt csak az tudja és érzi, ki ily czélu 
egyesületek létrehozását, már hacsak egyszer is életében 
megkisérlette. Hátha még a vallás vagy az egyház érdekei-
nek előmozdítása és felvirágoztatása forog kérdésben ! Kik 
azok és hányan vannak, kik a mai hithideg korban ezekért 
lelkesülni akarnak ? ! Valóban rari nantes in gurgite vasto ! 

Midőn tehát e becses lap szíves olvasói arról értesít-
tetnek, hogy Beszterczebányán folyó év kezdetével kath. 
egyházi dal- és zeneegylet alakult, feltehetni, mily erőmeg-
feszitésébe került az azoknak, kik e nehez vállalat létesíté-
séhez fogtak. Oroszlán része e műveletnek egy fiatal és a 
legszebb reményekre jogosító ügyvédjelöltet, Palkovics Emilt 
és a helybeli karnagyot, Egry Jánost illeti meg minden jog-
gal, kik is már kész tervökkel felkeresvén Vissnyovszky 
László városi plébános urat, őt ezen terv felkarolására és ter-
jesztésére bizalomteljesen felszólították. És bizalmukban nem 
is csalatkoztak, mert a buzgó plébános ur ebben azonnal hi-
vatáskörének egyik lényeges részét felismervén, előbb egy 
szükebbkörü értekezletet, később pedig népesebb gyűlést hi-
ván össze, a neki felajánlott ideiglenes elnökségi tisztet el-
vállalni szíveskedett és a létesítendő egylet ügyét azok előtt, 
kiknek nemes lelke őt előre biztosította, hogy ezen merész 
vállalat létesítéséhez hathatós pártfogásukkal járulandnak, 
minden alkalommal ajánlani el nem mulasztotta. 

It t állott tehát a váz; az alapszabályok felső helyen 
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megerősíttettek, a tisztviselők megválasztattak és a működő 
tagok sorakozni kezdtek ; de hiányzott a fő, a mozgató erő, 
a ,nervus rerum gerendarum', — a pénz. Azonban itt is, va-
lamint mindenütt, a hol szent érdek kivánja, a kath. egyház 
képviselői voltak az elsők, kik e nemes és szent ezélra ada-
koztak. Ugyanis Majovszky Antal beszterczebányai kano-
nok ur ő nagysága a f. é. február 23-án tartott közgyűlésre 
meghivatván, miután előadta, miszerint ő méltósága Ipolyi 
Arnold megyés püspök úrtól megbízást kapott, hogy azon 
esetre, ha a czélba vett egylet csakugyan létesül és életké-
pességre reményt nyújt, az egylet első szükségléteinek fede-
zésére ő méltósága nevében 50 frtnyi segélylyel járuljon. 
Mely összeget, midőn a mélyen tisztelt kanonok ur ő nagy-
sága még sajátjából 50 frttal megtoldá, a jelen volt Kama-
szy Mátyás kanonok ur ő nagysága pedig 25 frtot szintén 
felajánlott, feltűnt végre a reménysugár az iránt, hogy ily 
buzgó és bőkezű Maecenások pártolása mellett egyletünk 
működését csakugyan nemsokára megkezdheti. 

Elhatároztatott továbbá, hogy mind a működő mind a 
pártoló tagok saját körükben odahatni törekedjenek, misze-
rint ismerőseiknek, rokonaiknak s egyátltalában a műked-
velőknek ezen ügy iránti figyelmét felébreszszék és őket rész-
vételre felszólítsák. 

Ezek után azon reményben élhetünk immár, hogy a mű-
értő, műkedvelő és minden haladási eszmét felkaroló beszter-
czeb. közönség pártolását ezen egylettől sem fogja megvonni. 

Az egylet további kifejlődéséről a tisztelt közönséget 
időnkint tudósítani fogjuk. x. 

Kóma. Nina bibornok leveléről, — melyet az exequatur 
nélküli püspökökhöz intézett, a ,Liberté' itteni levelezője, febr. 
24-én kelt tudósitásában érdekes felvilágosításokat közölt. 
Először is bevallja, hogy ő nem kezeskedhetik ugyan arról, 
hogy a római ,Libertá'által közlött levél szövege hiteles-e ; azt 
azonban teljes biztonsággal állithatja, hogy a szent szék 
csakugyan kénytelen volt az apostoli alamizsnák lajstromai-
ban beszüntetni sőt azokból teljesen kitöröltetni (faire même 
disparaître) azon segély-összegeket, melyek az állami hata-
lom által el nem ismert püspökök számára utalványozva vol-
tak. A szent szék ezen eljárására egy ujabb oppressiv rend-
szabály és vexatio adott okot, mely oly rut meztelenségben 
mutatja az egyház elleneinek gyűlöletét, hogy a ,Libertà' 
mely a Nina bibornok által e zsaroló rendszabály következ-
tében kiadott levelet sietett közölni, annak odiosus indokát 
jónak látta elhallgatni. Nina bibornok levelére, illetőleg a 
szent atya fentemiitett eljárására, okot szolgáltatott az, hogy 
az olasz kormány és közegei, mig egy felől minden kitelhető 
módon igyekeznek a püspököktől a király elismerést meg-
vonni : az alatt a királyi fiscus utján adó alá vonták azon 
alamizsnát, melyet ezen püspököknek a pápa segélyül nyúj-
tott. Ezen hallatlan zsarolás kikerülése végett függesztette o öo 
fel a szent szék ezen segély összegek rendes folyóvá tételét, 
hogy igy a püspököknek adott alamizsnát megmentse a fis-
cus zsarolásaitól. Brevi manu azonban és mint esetről esetre 
szóló alamizsnát, miként ez Nina bibornok levelében is ki 
van fejezve, a szent atya folytatni akarja tehát fogja is a 
szegény olasz püspökök segélyezését. 

Svajcz. Az ó-katholieismus hanyatlásban. — Hol az ál-
lami hatalom leveszi pártoló kezét a sectákról, vagy ha csak 

némi szabadságot enged is a katholika egyháznak, a katho-
cismustól elszakadt felekezetek nem birják ki a versenyt, 
feloszlásnak indulnak. Ez történik most a világ szeme lát-
tára Svajczban, különösen a bázeli egyházmegye területén, 
melyen a svajczi culturharcz legnagyobb hullámokat vert 
fel, kivált a Bernhez tartozó Jurában, Aargau és Solo-
thurn kantonokban. Ismeretes azon modus vivendi, mely az 
egyház és állam közt e vidéken létre jött. Az állam amnes-
tiát adott a száműzött kath. lelkipásztoroknak s feltételül azt 
tűzte ki, hogy az egyház a plébánosok választását szabályul 
elfogadja. Az egyház, Lachat püspök bölcs tapintata foly-
tán, megtalálta a helyes cselekvési módot a választásokra 
nézve. Az egyházközség azt választja meg, kit a püspök ki-
nevez. Ez által az állam kívánsága is teljesitve van, a kánoni 
jog is sértetlenül van fenntartva. Yeszélylyel járhat ugyan 
e modus vivendi ; de mivel nem élnek vissza az emberek ? 
Minden attól függ, hogy a hivekben az igazi katholikus 
egyházi szellem csorbítatlanul fenntartassék, hogy igy min-
dig hűségben és engedelmességben maradjanak lelkipászto-
ruk, a püspök és a legfőbb pásztói-, a pápa iránt. 

Helyreállván ekként a béke az egyház és állam közt, 
az ó-katholicismus nem prosperálhat. Nem levén zavaros, az 
exlex szellemeknek nincs miben halászniok. Ki is mutatják e 
miatti haragjokat. F. évi január 21-én ó-katholikus zsinat 
gyűlt össze. Megjelentek vagy hatvanan. Elnökölt Favrot. 
tanár. A zsinati tagok igen rosz, mondhatni mérges hangu-
latban voltak. Támadásaik czélpontját a száműzött kath. pa-
poknak adott amnestia képezte. Árulásról vádolták a kor-
mányt, melyben a liberalismus ekként csalatkozott. Voltak, 
de kisebbségben, élükön Herzog ,püspök kel, kik szelidebb 
húrokat pengettek. Ok az amnestia törvényből azon előnyt 
látják az ó-katholicismusra háramlani, hogy ezentúl legalább 
nem fogják nekik szemökre vethetni, hogy az állam tartja 
bennök a lelket. A többség azonban megmaradt rosz kedvé-
ben s vésztők érzetében kigyót békát kiáltva a kormányra 
bizalmatlanságot szavaztak neki. Zsinat után következett 
az áldomás, a vendégség, melyen aperuit praecordia Liber 
s egyik másik zsinati atya oly eszméket és érzelmeket árult el 
a toastirozás hevében, melyek egy atheus conciliabulumnak 
is becsületére válhattak volna. Jolissaint uevü őrnagy a 
többi közt egyenesen kimondta, hogy ő nem hisz semmit, 
még Istent sem. Azt mondá, hogy hit és vallás csak az asz-
szonyoknak és gyermekeknek való, és reményli, hogy 40 év 
múlva már ezeknek sem fog kelleni. Ily elemekből azután 
csakugyan lehetetlen ám egyházat alkotni. Az ó-katholikus 
apostata papok is részint megszöknek, részint bűnbánólag 
visszatérnek; a katholikus nép pedig mind inkább neki bá-
torodik s egyik hitközségben a másik után leszavazza az 
ó-katkolicismus hálóiba bonyolódott elemeket. Legújabban 
Jura fővárosában Pruntrutban vivtak ki fényes diadalt. 

A svajczi ó-katholicismusnak napjai tehát meg vannak 
számlálva. Sorsát ki nem kerülheti. Ez őt előbb utóbb 
eléri. . . . A ki másnak vermet ás, maga esik bele. Ez az ó-
katholicismusou is be fog bizonyulni. 

IRODALOM. 
-f- Dnpanloup a nőnevelésről következő czimü mű-

vet irt : Lettres sur l' éducation des filles et sur les études qui 



• conviennent aux femmes dans le monde. E művet épen most adta 
ki, mint már jeleztük, abbé Lagrange, a boldogultnak egyik 
általános lielynöke Parisban, Douniolnál. 

Dupanloup kétségkivül legnagyobb a paedagogiai szak-
ban. I t t senki sem vonja kétségbe kimagasló érdemeit. Mint 
theologussal és politikussal disputálni lehetett és vitatkoztak 
is sokan méltán ; de mint nevelőnek fölényét minden katho-
likus celebritás elismerte, — ha talán a latin elassicusok fö-
lötti vitát kivesszük, melyben azonban a dolog érdemére 
nézve Dupanloup mellett áll az igazság. 

Hogy oly kiváló munkásságot fejtett ki Dupanloup a 
nevelés terén, annak oka, ugy látszik, abban rejlik, mert az 
elhunyt, kezdetben legalább, meg volt győződve, hogy Is-
ten neki törekvései föczéljául a keresztény nevelésügy elő-
mozdítását tűzte ki. Innen van, hogy mig többi művei ugy 
szólván valamennyien leginkább alkalomszerűek s mintegy 
rögtönzések: a paedagogiai szakban irt három fő műve évek 
hosszú során át folytatott elmélkedés és czélzatos tapasztalás 
eredményei. 

Olvasó közönségünk előtt csak említeni kell e műve-
ke t : ,De l'éducation' 3 köt. ,De la haute éducation' 3 köt. s 
a feunczimzettet, hogy állitásunk helyességére nézve nekünk 
igazat adjon. Az első helyen emiitett művében Orléans nagy-
nevű püspöke szól a nevelésügy általános elveiről; második 
művében a műveltebb osztályok magasabb culturalis érde-
keit tartva szem előtt szól a szellemi műveltség azon paeda-
gogiai és önnevelési jelenségei és módozatairól, melyek a 
közép és fensőbb iskolák s az ezeken tuli önnevelésnek ha-
táskörébe esnek. Nagy eszének figyelmét azonban ki nem ke-
rülhette, hogy a nőnem műveltsége, kivált napjainkban, a 
keresztény paedagogia s a magasabb szellemi műveltség-
szempontjából, kiváló figyelemre méltó és különös gondot 
igényel. A nőnemet a vallás ellenségei a keresztény hit 
utolsó menedékének tartják. Ha e menhelyet is sikerül el-
foglalniok, s hitetlen tudománynyal s álműveltséggel be-
tölteniök, azt hiszik, a keresztény vallásnak, vagy mint ők 
mondják, a vallási babonaságnak vége szakad. Innen van, 
hogy a szabadelv üséggel saturált elemek, főleg a szabadkő-
művesség által időről-időre kiadott jelszavak alatt, minde-
nütt arra törekszenek, hogy a nőnemet, teljes párhuzamban 
a férfinemmel, az alsó, közép és felsőbb iskolákon át a divatos 
vallástalan világnézet eszméiben, vagyis jobban mondva, áb-
rándjaiban neveljék fel. Ezen keresztény-, vallásellenes irány-
zattal szemben, Dupanloup a halhatatlan Fénélon nyomdo-
kain haladva, a keresztény nő számára, állása és körülmé-
nyeinek megfelelő fokozatokban, megnyitni óhajtja a mive-
lődésnek mind azon ösvényeit, melyek a nő rendeltetésével 
összeegyez te the tők . (Folytatjuk.) 

= Bekülde te t t : I. A Szent-István-Társulat Házi-
könyvtárából : 1) X X I X . köt. czime : IX. Pius pápasága. 
I r ta Füssy Tamás. I I . rész. 1879. évi tagilletméuy, X I V . 560 
lap. — 2) a X X X . köt. czime : Vitéz János esztergomi érsek 
élete. Irta Iraknói Vilmos. Szintén 1879. évi tagilletmény 
247 lap. 

I I . Az egri egyházmegyei irodalmi egylet részéről a 
Népköny vtár IV. füzete ily czim alatt : Olvasmányok a ma-

gyar nép számára. Szerkeszti Luga László. Eger, lyc. nyomda 
1879. 47 1. Tartalma: A titkos könyv (vers). 1878. Vissza-
pillantás. Az egyszerű életmód. Mi hit nélkül (vers). Tanul-
ságos történetkék. Az italokról. Az emésztésről. Az öngyil-
kosság. Adomák. Gazdasági. 

V E G Y E S E K . 
— Budapest főváros tanácsa helyt adott főt. Ráth Jó -

zsef apát és kerületi esperes ur abbali kérelmének, hogy a 
főváros községi iskoláiban a katholikus ifjúság magyar egy-
házi énekekre tanittathassék. A tanitás az iskolai helyiségek-
ben történik s az illető lelkész felügyelete alatt áll. Igénybe-
vehető az iskolának harmoniuma is. Ennyit egyelőre rövi-
den. Jövő számunkban közöljük a határozatot egész terje-
delmében s fontosságához képest megtesszük majd rá meg-
jegyzéseinket. 

— Szent József tiszteletére vonatkozólag, a „Slb. Kirbl." 
Rómából baráti kézből a következő határozatot kapta : Quum 
Reverendissimus Episeopus urbis Chambéry in Sabaudia a 
S. Congr. Ind. litteris supplie, petiisset indulgentiam quam-
dam pro certa oratione ad venerandum Cor s. Patr . Joseph, 
S. Congr. sequentem decisionem ei transmittendam curavit: 
Ex Secretaria S. Congreg. Ind. 19. febr, 1879. — Cultus 
Cordis S. Joseph iam a s. m. Gregorio XIV. reprobatus 
fuit, et idcirco prohibita numismata, quae unacum SS. Cor-
dibus Jesu et Mariae illud S. Joseph exhibebant. Hinc ad-
monendus Orator, et forte etiam auctores Ephemeridis Le 
Messager de S. Joseph, hanc devotionem non licere. A. Cap-
rara, S. Rit. Cong. Assessor. 

— A szent Vincze-egylet jövedelme 1877-ben volt 
8,250,000 frk, kiadása 7,110,0U0 frk. A bevételekben és ki-
adásokban egyaránt első helyen van Francziaország 2,730,000 
fk bevétellel. Következnek az Egyesült-Államok 1,153,000 
fk bevétellel, Belgium 766,000, Németalföld 615,000, Anglia 
591,000 fk bevétellel. Mi leghátul vagyunk, pedig, sit venia 
verbo, a lelki s testi szegénységben ugyancsak elül haladunk. 

— f Az elhunyt Guidi bibornoknak Magyarországban 
több tanítványa van. A dömés rend e nagynevű, genialis 
theologusa, Schraderrel egyszerre hivatott meg a bécsi egye-
temre a fensőbb speculativ theofogia előadására. Mig Schrä-
der, a Jézus-társaság szellemében, a folyton haladó perennis 
Christiana philosophiát képviselte: addig Guidi a szigorú 
thomismus szellemében működött. Száraz, komor speculativ 
tárgyát oly érdekesen tudta azonban előadni, nagy szellemé-
nek szikráit oly gazdagon tudta ragyogtatni s egész megjele-
nésébe annyi természetes kellemet tudott lehelni, hogy sokan 
inkább őt választották vezérül, mint a fenségesig komoly és 
csiszolt modorú Schradert. Mi mindvégig hivei maradtunk 
Sehradernek ; de azért kedves kötelességünknek tartjuk, ta-
nítványai nevében, Guidi sirjára is letenni a legmélyebb 
tisztelet és hála e csekély koszorúját. 

— il gonosz párisi nyelvek Loyson expater vasár- és 
ünnepnapi „nemzeti katholikus" szerepléseit elnevezték „ma-
tinées dominicales"-nak. 

Kegyeletes adakozás-
Nagyváradról a szent atya számára péterfillér érkezett következő 

sorok kíséretében. 
XIII Leo pápa szentséges atyánk trónraléptének első évfordu-

lója alkalmából nemcsak szóval, anv nnyiben ez alkalomból ünnepélyt 
rendezett a nagyváradi növendekpapság, de tettel is be akarván bizonyí-
tani fiúi törbetlen ragaszkodását az egyház feje iránt, 

mindegyik növpap küld 1 ftot, összesen 42 frt. 
Winterhalter Antal papueveldei igazgató . . . . 4 db arany. 

(egy iO frkos Napoleon d'or és 3 db császári arany.) 
Zsugán János karkáplán 2 frt. 
Váradi Dénes kaptalani iktató 1 frt. 
Dunay Alajos stud, praef 3 frt. 

Összeg 48 frt, 
egy db 10 frkos és 3 db cs. kir. arany. 

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

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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I . F é l é v , 1879. 
TARTALOM : Még egy szó az algymn. vallástanitáshoz. — Qua pietate, religione ac reverentia S. Missae Sacrificium ce-
lebrare oporteat. — Egy üdvös határozat. — Eo-yházi tudósítások : Budapest. Ugrón Gábor phantasiája. Báczkeve. Hódo-
lat és tisztelgés az uj főpásztor előtt. Belgium. Közimák a vallástalan iskolák veszélyei ellen. Egyesült-Államok. A feleke-

zetlen iskola gyümölcsei. — Irodalom : Dupanloup a nőnevelésről. -— Vegyesek. 

Még egy szó 
az algymnasiunii vallástanitáshoz. 

Midőn f tdö szerkesztő ur szives volt az algymn. 
vallástanitásról irt czikket a ,Közmiivelődés'-böl 
becses lapjába átvenni :*) akkor kifejezést kivánt 
adni azon méltó óhajának, hogy a czikkben feltün-
tetet t rendezetlen ügy „üdvös reformra vezető esz-
mecserére alkalmul szolgáljon", miszerint a vallás-
tanítás, annak beosztása az algymnasiumban a tá rgy 
fontossága és méltóságához képest rendeztethessék 
és igy a tá rgy sikeresebb előadása megkönnyí tes-
sék; továbbá" az e tekintetben méltán érhető vád 
kath. iskoláinkról elhárittassék. 

Azonban, hogy az algymn. vallástanítás ügye 
oly megoldást nyerjen, mely paedagogiailag lehető-
leg a legjobbat megközelítse, csak ugy érhető el, ha 
mentől többen hozzászólnak, ha a katholikus kö-
zéptanodák tanárai , főkép a hittanárok és exhorta-
torok, becses nézeteiknek e vagy más lap terén kife-
jezést adnak. Ha a tá rgy igy kellőképen megbeszél-
tetett , akkor az illetékes főhatóság, a nmlgu püs-
pöki kar, — ők levén e tekintetben illetékesek — 
együttesen közös megállapodásra ju thatnak és elő-
írhat ják a tananyagot, melyet az algymnasiumi val-
lástanitásnál szem előtt kell tartani. Közös, egyön-
tetű megállapodásra csak igy juthatni . 

A nyilvános hozzászólást nem azért tartom 
szükségesnek, mintha a nmlgu püspöki kar külön-
ben is bölcsen el nem tudná intézni, hanem azért, 
mert először egyöntetűségről van szó, másodszor 
azon tényezőket, kik épen e tárgygyal foglalkozva 
kisebb-nagyobb mértékben tapasztalatokat szerez-
tek, az ügy czélszerü elintézése előtt meghallgatni 

*) Lásd ,Religio' 1879. évf. 7. 8. sz. 

üdvösnek látom. Egy nagyszerű épület létrehozá-
sában nemcsak a főmérnök és építész, hanem az 
alap kiásói és a téglahordók is szerepelnek. Továbbá 
a nézetek kicserélése nagyon megkönnyitendi az 
ujabb hozzászólást. Egyik egyet, másik mást lát jó-
nak. Egy harmadik mindkettőből levonja a jó t és 
elveti a lényegtelent, vagy épen helytelent. S igy a 
kivánt középút eltaláltatik. 

Egy ország kath. középtanodáinak vallástani-
tását rendezni igen fontos dolog és bölcs meggon-
dolást kiván. Annálinkább, mert a megejtett meg-
állapodás tizedekre dönt a tá rgy felett, egy oly 
tárgy felett, mely egyedül képes az emberiség bot-
lásait helyrehozni, a fenhéjázó ész túlkapásai t fé-
kezni, az álbölcselet hóbortos elméleteiben tévely-
gőket igaz útra terelni s az emberi szenvedély bősz 
és mindent eltemetéssel fenyegető hullámait lecsi-
lapitani és határai közé szoritani. Ez az emberi tár-
sadalomnak egyedüli orvosa. Egy ily tárgy rende-
zéséről, tananyagának az algymnasiumban czél-
szerü beosztásáról van szó. Tehát mentől tömege-
sebben hozzá kell szólni, hogy elvégre győzhessen 
a jobb. Én it t meg is kezdem. 

Emiitet t czikkben egy beosztást a jánlot tam, 
nem azért, mintha másoknak ebbeli érdemlegesebb 
nézetét praeoccupálni kívántam volna, hanem azért, 
mert ismerve és összehasonlítva a különféle beosz-
tást, nekem az legczélszerübbnek tetszett. Megkísér-
tem röviden indokolni. 

Az I. osztályra az ,Egri nagykáté ' szerint a hit-
ről szóló tant és a szent irás vázlatos ismertetését tartot-
tam czélszerünek. Legelőször is okadatolom, miért 
választottam egy osztálytól az egész káté anyagát 
és három osztályban véltem beosztandónak.i jazy , 
mert a tárgy egy osztályra felette nagy bármelyi-

20 
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ket értsük az I- a IV-ig. Ezért a legtöbb gymna-
siumban a középkátét tanították, sőt egy pár intézet-
ben a kiskátét használták tankönyvül. Továbbá, mert a 
fokozat a tananyagmennyiségére vonatkozólag szem 
előtt van tartva ; mert a kétféle dolgot, t. i. a káté 
mellett egyebet is felvenni, párhuzamosnak és a ki-
jelölt cyelusokkal rokonoknak látom. Ugyanis, mi-
dőn épen a hitről és kinyilatkoztatásról szólok, vál-
jon mivel tehetném vonzóbbá a tárgyat, mint ha a 
hit és kinyilatkoztatás irott könyvét, a szent irást 
ismertetem meg velők, nem ugyan nagyon részlete-
sen, (erre idő sincs), hanem vázlatosan ; ugy, hogy 
ismerje meg a tanuló annak beosztását, egymás-
utánját s szűkre szabott tartalmát, továbbá idézésé-
nek módját, hogy midőn hallja egyik, vagy másik 
verset idéztetni, tudja azonnal, hogy honnan van az 
véve s maga is képes legyen utána járni. Az igy 
megszerzett szent irási vázat később, ha kedve van 
hozzá, kitöltheti, mert már az ignoti nulla cupido elv 
nem áll útjában. 

Igaz, hogy a szent irás ilynemű ismertetésére 
tankönyvünk nincs, de 1V2—2ives könyvecskét ha-
mar összeállit akárki biblicistáink közül, ha felkére-
tik, és a Sz.-István-Társulat kiadja. Igy e bajon se-
gítve lesz és a kifogás elesik. 

A szent irás ismertetését nem utoljára év vé-
gén kell előadni, hanem azt a hitről szóló tan meg-
felelő helyére kell beilleszteni. 

II. osztályra kitüzendőnek láttam a nagykáté 
folytatását a parancsokról és a bibliából az ószövetséget. 

Mily szép rokonság van e kettő között és meny-
nyire párhuzamos! Tanulja a gyermek az Isten tiz 
parancsolatját és az ó-szövetségben is ugy lép fel 
előtte az Ur, mint legfőbb törvényhozó és válasz-
tott népének királya és bölcs gondviselője, kinek 
törvényeit, lia Izrael népe megtartja, boldog, külön-
ben számtalan csapás és sanyaruság éri. íme az el-
mélet és gyakorlat karöltve mily szépen követik 
egymást e beosztásban ! A káténak az első félévben 
kell előadatni s csak azután a bibliának. Ez utóbbit 
is azonban, mint már jeleztem volt, előzze meg Pa-
laestina földrajza. E földrajzi ismeret nélkül az egész 
bibliai történet mintegy földön kivüli eseménynek 
tűnnék fel. A földrajznak, mint önálló tantárgynak 
tanulásában is már annyira előhaladtak ez osztály-
beliek, hogy Palaestina részletes földrajzának taní-
tása nehézségekbe nem ütközik. 

III. osztályban a kátéból a malaszt eszközeiről és 
azután az uj szövetségről, hol Jézus mint malaszt-
szerző lép fel, kell beszélni. 

Nem hiszem, hogy volna valaki, a ki e kettő 
közötti benső viszonyt azonnal át ne látná. Mennyire 
jótékonyan fog a tanuló hitszilárdságára az hatni, 
hogy az egyház tana mily szépen megegyez az új-
szövetségi adatokkal. En ugy vélekedem : egymástól 
elkülönítve mindkettő bizonyos tekintetben rideg 
lenne, mig igy egymás mellett tanulva, egymásba 
lelket, erőt és kellemet öntenek. Egyik a másiknak 
bizonyítékául szolgál. Ha itt a fokozatos és logikai 
menetre tekintünk, tán helyesebb volna Jézus élet-
történetét előre bocsátani, s csak azután a kegyelem-
szerekről szólni. Ezt követné végre az apostolok 
története, melyre nézve, s általán az egész bibliai 
történetre Huszár bibliája, mint segédkönyv, igen jó 
szolgálatot tesz. 

IV. osztályra maradt az egyháztörténelem és egy-
házi szertartások. 

Az egyháztörténelem jogosultságát, sőt szük-
ségességét már érintettem ; de a nélkül is kézzelfog-
ható dolog, hogy annak az algymnasiumi tankörben 
elő kell fordulnia; és mégis mindennek daczára az 
egész ország kath. középtanodái közül csak egy-
kettőben fordíttatott erre gond. Hogy az egyháztör-
ténelmet épen a IV. osztályra látom beosztandónak, 
azt a tárgy természete hozza magával. Ez a hittani 
tudományok tetőzete szokott lenni. Igy van ez a 
főgymn. hittannál is. De továbbá előzetes földrajzi 
és történelmi jártasságra van szükség, hogy az egy-
háztörténelmet sikerrel lehessen tanulni. Ez pedig 
az algymnasiumra nézve leginkább a IV. osztály-
ban van meg. Különben is e tárgyat az előbbiek 
közé beékelni azok káros megszakítása nélkül nem 
lehet. Alkalmas tankönyv ugyan nincs, de erre 
nézve szerény véleményemet már nyilvánítottam. 

A szertartásra nézve tán inkább lehetne kifo-
gást tenni, miért hagyatott az legutoljára. De e tan-
tárgyat sem lehet a II. és III. osztály tananyaga 
közé becsúsztatni; nem engedné azt a tárgy jelentő-
sége és különben is tulterheltetnének. Ha valaki azt 
oly kis körben kívánná előadatni, minő a Nogáll-féle 
szertartás, és tovább a szent irás ismertetését az ál-
talam tervezett mérvben az I. osztály tananyagához 
felvenni szükségtelennek látná, az mondhatná, hogy 
a hit mellett a szertartás is az I. osztályban előad-
ható. Azonban ez ellen szól azon körülmény, hogy 
a szertartás alapja, a szentségek és szentelmények, ké-
sőbb adatnak elő, s igy az öntudatos és könnyű ta-
nulásnak akadályára lenne a korábbani előadás. 
Végre mivel a IV. osztályos tanuló értelme már 
fejlettebb, a mystikus értelmet könnyebben tudja 
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átlátni, és igy nem maradnak némely dolgokra 
nézve scrupulusai fenn ; de egyszersmind tágabb 
körben is tanulhatják ez osztályban. Tankönyv 
többféle van, de terjemre nézve elütnek egymástól. 

A tankönyvekre vonatkozólag általában az a 
nézetem, miszerint azokat előirni káros lenne. Ez 
akadályozná a tankönyvek fejlődését és tökélyesü-
lését,*) mert egy oly nagy testbe, minő a kath. gym-
nasiumoké együtt, ha valamely tankönyv rendelet 
ut ján behozatott, igen nagy nehézséggel járna azt 
még sokkal jobb tankönyvvel is kiküszöbölni. Azon-
ban azt meg lehet s meg is kell határozni, hogy a 
tankönyvek mily terjedelműek legyenek, tudniillik 
legyen a tanuló fejlödöttségi fokához mért és ne 
is terhelje tul a heti 2 óra mellett. Tehát annyit 
meg lehetne jelölni, hogy a tankönyv 4 — 6 ives le-
gyen, nehogy továbbra is fenmaradjon azon anoma-
lia, hogy egy ugyanazon tárgyat egy helytt dióhéj-
ban, máshelyt kokusdióhéjban adják elő. Önként 
értendő, hogy főpásztori jóváhagyás nélkül hittani 
tankönyv nem használható. Ennyi az egyöntetűség 
végett kívánatos és elégséges is. 

íme tehát nem különlegességi ösztön, hanem 
nevelési okok késztettek engemet, hogy a 3-dik és 
8-ik beosztás alapján a tananyag fenjelzett beosztását 
tartsam czélszerünek és ajánlatba is hozzam. Sz. I. 

Qua pietate, religione ac reverentia 
S. M i s s a e S a c r i f i c i u m 

celebrare oporteat. 
(Vége.) 

Haec pauea de antiquitate sacrae Liturgiáé no-
strae in medium protulisse sufficiat, quae quemlibet 
ministrum Christi et dispensatorem Mysteriorum 
Dei, qui fidelis esse atque adinveniri vult, eo im-
pellant est necesse, ut canitiem illius revereatur, ac 
eapropter rítus, quos illa complectitur, in sacra 
actione ad amussim observet, et Missae Sacrificium, 
qua par est, religione et diligentia peragat. 

Quod praestari nullo modo potest, nisi ea etiam 
observentur ad amussim, quae circa durationem, seu 
iustum temporis spatium Missae impendendum sta-
tu ta sunt. In inissali Rubrica haec leguntur: Sacer-
dos autem maxime curare debet, ut ea, quae clara 
voce dicenda sunt, distincte et apposite proférât; 
non admodum festinanter, ut advertere possit, quae 
legit; nec nimis morose, ne audientes taedio afficiat. 
Cardinalis etiam Bona, rerum iiturgicarum scien-
tissimus, in eo libello,1) quo Sacerdotem, ut rite 

* Mi a tankönyvek előírását azoknak folytonos tökélyesbitésével 
összeegyeztethetőnek tartjuk. Szerk. 

') Tract. Ascetic, de Sacrificio Missae. 

Sacrum peragat, instruit, haec tradit : „Omnia verba, 
quae sive elata, sive submissa voce proferuntur, 
clare, distincte, ferventer, et absque ulla festinati-
one pronunciabis, nihil interim mente revolvens, 
quantumvis bonum et sanctum videatur, quod a 
propria et litterali verborum significatione alienuin 
sit, ut te inenti Ecclesiae conformes, quae omnes 
Missae preces, lectiones et sententias magno cum 
delectu ad Sacerdotis et adstantium instructionem 
ac devotionein selegit." Scriptores autem, loquitur 
Benedictus XIV.2), iuxta Rubricam temporis spa-
tium, quod in Missae celebratione impenditur, du-
plex constituunt, videlicet interius et exterius, pri-
mum quidem in recta integraque verborum pronun-
ciatione, in precibus caeterisque rebus, quae a sa-
cris Ritibus praescribuntur, attente decenterque 
absolvendis collocatur ; alterum vero illud est, quod 
pietati Sacerdotis liberum relinquitur. — Attentis 
his, quae praemissa sunt, quoad temporis spatium, 
per quod Missa lecta durare debeat, regula genera-
lis est, Missam nec prolixiorem esse debere dimidia 
bora, ne ut Rubrica dicit, auditores taedio affician-
tur, nec breviorem tertia horae parte. — Ex unani-
ini scriptorum opinione Missa ad tertiam horae par-
tem saltern debet pertingere, neque horae dimidium 
excedere, notât nunc laudatus Summus Pontifex, 
qui etiam observât, Missam intra brevius temporis 
spatium sine gravi culpa celebrari non posse. — S. 
Alphonsus Ligour. plane eiusdem est mentis3) scri-
bens: „Aliqui Sacerdotes eousque pertingunt, u t 
Missam intra horae quadrantem, vel etiam minus 
spatium absolvant, quod qualiter a peccato mortali 
excusari possit, non video, etiamsi sit Missa Defun-
ctorum ; fieri enim non potest, ut in huiusmodi tem-
poris angustiis celebretur sine gravi perturbatione 
et syncopatione vocurn ac caeromoniarum, sine gravi 
defectu reverentiae et gravitatis requisitae ad tan-
tum Sacrainentum, imo sine gravi scandalo ipsorum 
etiam saecularium." — Grande opus est Missae Sa-
crificium digne omnipotenti Deo ofterre; non enim 
offerimus hircorum aut vitulorum sanguinem, sed 
ipsum corpus Domini, quod in ara crucis pependit. 
Adeoque sanctitas in offerente requiritur, ut ait 
Estius :4) quae sita est in puri tate animae, sine qua 
quisquis accedit, immunde accedit. — At vae mise-
ris nobis, subiungit Bellarminus,5) qui ministerium 
altissimum sortiti tam procul absuinus a fervore, 

3) L. cit. — 8) Opusc. Sacrif. Sacerdot. ad tr. Miss, 
adductus et reductus. Item Theol. mor. — 4) In quatuor 
libr. Sentent. — 6) In Psal. 1. 31. 

18* 
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quem Deus in umbraticis Sacerdotibus requirebat. 
— Enitendum igitur nobis est, ut digna tanto ho-
spite, quem in Missae Sacrificio recipimus, simus 
habitatio. — Eri t autem unusquisque nostrum, si 
animum suum divino spiritu quotidie innovet, et 
novus homo novusque Sacerdos, quasi primo tunc 
Sacrum facturus, ac novo peccatorum odio,novaque 
Deo alacriter, fideliterque serviendi voluntate ac 
constantia reviviscat. „Accedentes ad Eucharistiam 
ne putetis, quod accipiatis divinum Corpus ab ho 
mine, sed ex ipisius Seraphim forcipe ignem, quem 
scilicet Isaias vidit, vos accipere. Cogitate sang-
uinem ilium salutarem, e divino illo et impolluto 
latere fluere, atque adeo vos, omni reverentia ad 
illum accedentes, labiis illum sanctis excipite mo-
net S. Joannes Chrysost."6). Pervulgatum est apud 
Sanctos Patres axioma, quod talem se animae exhi-
bet Deus, qualem se illa praeparat Deo. Ideo Chri-
stus in Eucharistia aliis quidem est fructus vitae, 
panis Angelorum, manna absconditum, paradisus 
deliciarum, ignis consumens et tertium coelum, in 
quo audiuntur arcana verba. Aliis vero est panis 
insipidus, omni carens dulcedine et vitali operati 
one, et nauseat anima eorum super cibo isto ; quia 
mors est malis, vita bonis; et sicut unusquisque 
erga Deum affectus est, talem ipsum erga se expe-
ri tur, ut notât Cardinalis Bona.7) Parato igitur, 
moerentique per Poenitentiam animo ad Sacrum fa-
ciendum accedamus ita, ut exterior reverentia per 
interiorem pietatem indicetur, quae medulla est et 
anima prioris, quaeve multaruin exercitationem vir-
tutum complectitur : religionis videlicet, humilita-
tis, fidei, spei, charitatis, attentionem item, ut ni-
mirum mentem et affectum cum verbis, reque ipsa, 
quam tractamus, coniungamus, quasi oculis usur-
paremus passionem et mortem Domini, in cuius me-
móriám Missae Sacrificium institutum fuisse novi-
mus. Sic celebrantium Sacerdotum lux lucebit co-
ram hominibus, qui videntes illorum in tractandis 
sacris Mysteriis reverentiam, pietatem, devotionem, 
gravitatem, atque religionem, glorificabunt comma-
nem omnium nostrum Patrem, qui in coelis est. 

Si per imminens S. Quadragesimae tempus has 
encyclicas litteras attenta mente legeritis, et lecta 
religiose observaveritis, tempus illud, saluti nostrae 
operandae peculiariter destinatum, utilissime im-
pendetis. Etc. — Strigonii, Dominica III. postEpipha-
niam D., in diem 26. Januarii incidente, 1879. 

Joannes Cardinalis Simor in. p. Archi-Episcopus. 
6) Homil. in Encoeniis. — 7) Op. cit. 

Egy üdvös határozat. 
A főváros tanácsának általunk már emiitett határo-

zata egész terjedelmében következőleg hangzik : 
Határozat : 

„A budapesti róm. katholikus esperesi hivatal azon 
megkeresésének, hogy a magyar egyházi ének terjesztése és 
és meghonositása czéljából a községi iskolákban egy tante-
rem, s hol harmonium van, tanszerkép ennek használata is 
átengedtessék, a fővárosi tanács a közoktatásügyi bizottság 
javaslata alapján és miután a nép általánosb magyarosítása 
ujabb tényezőjének létesítése forog fenn, hely adatik és a 
kért engedély megadatik következő feltételek mellett: 

1) Az egyházi ének tanítása a főváros községi elemi 
népiskoláiban a lelkészek felügyelete és intézése mellett 
megengedtetik. 

2) Kizárólag magyar egyházi énekek taníthatók az 
ifjúságnak. 

3) Az egyházi ének tanulására az iskolás gyermekek 
közöl senki sem kényszeríthető, s ennek nem látogatása a ta-
nulónak hittanból nyerendő osztályzatára semmiféle befo-
lyással nem birhat. 

4) Az egyházi ének tanitása egészen iskolai időn ki-
vül teljesítendő ; a jelentkező tanulók számukhoz képest 
csoportokba osztandók, egy-egy csoportra hetenkint egy ta-
nítási óra esik, s a használandó tantermet az iskola igazga-
tója jelöli ki. 

5) Az iskolai harmonium az egyházi ének tanításához 
fölhasználható ; ott hol harmonium nincsen, ilyennek besze-
rezhetése végett a tanulóktól havonkint és fejenkint 10 kr. 
díj szedhető. A beszerzendő harmonium az illető iskola tu-
lajdonába megy át. 

6) A tantermet, világítást és fűtést, valamint a harmo-
niumnak használatát díjmentesen átengedi, de ezen enge-
dély ugyan az által bármikor visszavonható. 

Az esperesi hivatal megkeresése második részének, 
hogy az elemi iskola felsőbb osztályainak mindkét nembeli 
ifjúsága, a téli hónapok kivételével, számos szülő kivánsága 
folytán vasárnap és ünnepnapokon az iskola épületekben 
összegyűlhessen és a papság vezetése mellett együtt járhas-
sanak templomba, szintén hely adatik azon megszorítással, 
hogy e részben is a tanulók megjelenésére semmiféle kény-
szer nem gyakorolható." 

Eddig a határozat. 
Hithideg korunkban örömmel veszünk tudomást min-

den oly intézkedésről, mely valami módon hozzájárulhat a 
vallásos érzület ébresztése és fejlesztéséhez, és ha ez örö-
münk nagy, midőn valamely, az általános egyházat közelebb 
érdeklő mozzanatról van szó, annál nagyob, midőn ez ha-
zánkat, s különösen annak fővárosát érinti, nem mintha ez 
is nem képezne egy tekintélyes szemet az egyház szervezeté-
nek lánczolatában, hanem azért, mivel ez, hitéletére nézve, 
alig állja ki a versenyt a többi nagyvárosokkal. Igaz ugyan, 
hogy a nagyvárosokban mindenütt nagyobb mérvű erkölcsi 
feslettséget és hitközönyt észlelünk, mint a kisebb vidéki 
városokban és csendes falvakban, de az is tagadhatlan, hogy 
a hitközönyösek és hitetlenek serege mellett, mindenütt felta-
lálható egyszersmind a hitbuzgó katholikusok phalanxa, 
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melyet, ugy látszik, Diogenes lámpájával is néhéz volna 
minálunk megtalálni. Amaz a nagy városoknak közös baja, 
emez soknak fényes oldala. Boldog a nagy város, mely a hi-
tetlenséget legalább némileg ellensúlyozhatja hitével, mely-
nek polgárai nemcsak a földi, de a túlvilági hazához, Istenhez 
is hivek, mert Istennek hivei sohasem lesznek hűtlenek földi 
hazájok iránt. E hitet éleszteni, fentartani kötelessége min-
den polgárnak s felhasználni egyszersmind minden arra al-
kalmas eszközt is. Ily szempontból fogta föl a dolgot a bu-
dapesti egyházi kerület érdemdús esperese, midőn, a mint 
már jeleztük, folyamodott a városi tanácshoz, hogy a városi 
községi iskolákban a magyar egyházi énekek tanítása meg-
engedtessék. Alkotmányos életünk visszállitása óta majd-
nem egészen megváltozott a főváros népessége. Az előbb is 
hazafias érzelmű főváros most már nagyobb részt magyar 
nyelvű, és ha ifjúsága felnő, nemcsak szellemben, de nyelv-
ben is egészen magyar lesz. Az isteni tiszteleten magyar 
nyelven fog akarni énekelni s azért felette szükséges, hogy 
az ifjúság magyar egyházi énekekben külön nyerjen okta-
tást. Az első lépés e tekintetben meg volna téve, s most már 
foganatosítása, gyakorlati kivitele szükséges. Tudjuk, hogy 
ez igen sok nehézségbe fog ütközni, különösen a főváros né-
pesebb plébániáiban, hol nagy számmal vannak az iskolák. A 
papság buzgósága és ez ügy iránti érdekeltsége azonban meg 
fogja találni a módot, hogy az emiitett határozat ne lépje át 
a határozat határait s gyakorlatilag is alkalmaztassék. A 
módról és eszközökről e helyen értekeznünk nem lehet, mi-
vel az egyes plébániák körülményei s külön viszonyai te-
kintetbe kell hogy vétessenek ; de ismételjük reményünk ki-
fejezését, hogy az illetékes körök megragagják s nem fog-
ják elmulasztani az adott alkalmat. Ha ifjuságunk, mely, a 
mint mondtuk, nyelve szerint is tisztán magyar lesz, nem 
nyer külön oktatást és magyar egyházi énekekben, idővel 
templomainkban csak az orgonamester fog énekelni. 

Az énektanítással, a mint. az az esperesi hivatal figyel-
mét ki nem kerülte, szorosan össze van kötve az ifjúságnak 
templomba való vezetése. A főváros tanácsa e tekintetben is 
nyilatkozott, s habár illő lett volna, hogy a katholikus ifjú-
ságnak templomba való járása kőtelezőnek mondassék ki, 
mert itt a kath. tant kellett volna szem előtt tartani, mely 
szerint minden katholikus vasár- és ünnepnapokon a szent 
misén jelen lenni köteles ; még az igy hiányos határozatot 
is szívesen fogadjuk, mert véget vet bizonyos zaklatások-
nak, melyeknek a lelkészek itt ott ki voltak téve. Világosan 
kitűnik e rendeletből, hogy a községi iskola vezetőjének nem 
áll jogában, bármi módon akadályokat gördíteni az ifjúság-
nak az iskolában való gyülekezése ellen s hogy az iskolát 
nyitva kell tartani az ifjúság számára, ha az isteni tisztelet 
látogatása végett összejön. A hitoktató fog találni módot s 
hatni az ifjúságra, hogy az különösen a melegebb hónapok-
ban teljesítse vallásos kötelességét. Ki van mondva a hatá-
rozatban, hogy „a tanulók megjelenésére semmiféle kény-
szer nem gyakorolható." De eltekintve attól, hogy a hitok-
tató a községi iskolákban ugy sem rendelkezik semmiféle 
kényszer-eszközökkel, még ha rendelkeznék is, ezek bizo-
nyos hitközönyös szülőknél semmiféle eredményre nem ve-
zetnének ; a lelkiismeret és a gyermekeik jó neveléséről gon-
doskodó szülők ellenében pedig semmi szükség sincs a kény-

szerre. A gyermek engedelmeskedni fog Istennek és az egy-
háznak, mely őt a szentmise hallgatására kötelezi. Lelkiis-
merete fogja őt vonzani a templomba és az egyház, nem a 
világ törvénye. 

Ily szempontból fogjuk mi fel a főváros mindkét hatá-
rozatát; nem mintha minden tekintetben s minden egyes 
pontjában kifogástalannak találnók, de mégis egyik üdvös 
eszköznek tartjuk a mindinkább terjedő hitközöny és erköl-
csi romlottság ellenében. Ennek leküzdésére egyesíteni kell 
erőnket, föl kell használni minden módot és eszközt, s miu-
tán a szóban levő egyike a legelsőknek, tehát ezt is. Ismé-
teljük végül azt, mit a Bel. (1878. II . 181. 1.) ez ügyben a 
hasonértelmü miniszteri rendelet alkalmából már egyszer 
mondott : „Bármily csekély legyen is azonban a kedvez-
mény, miután már ez meg van, meg kell azt ragadnunk és a 
hiányt a mi buzgóságunkkal pótolnunk." 

A hitoktatók s a hitközségek vegyék szívökre az ügyet 
és ne mulasszanak el semmit, hogy a nyert téren haladást 
mutathassanak fel. Éljenek jogukkal, teljesítsék kötelessé-
geiket, melyekben őket nem akadályozhatja többé semmi-
féle közösiskolai tanitó sem. Siessenek jóvá tenni, a meny-
nyiben lehet, azt, mit a liberalismus elrontott, hogy a jövő 
kor is hálával emlegesse, a mit megérdemelnek, a vallásos 
nevelés körül kifejtett buzgóságukat. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, márczius 7. Ugrón Gálor ur phantasiája. 

— Az országos költségvetési vita általánosságban immár 
befejeztetett, és aki azt hitte, hogy ily fontos ügy tárgya-
lása a haza és nemzet oly kiválóan aggodalmas napjaiban, 
mint a milyeket élünk, azon határok közt fog maradni, melye-
ket maga az ügy szab a szónokok elé ; a ki meg is várta, 
hogy a honatyák komoly financzialis állapotunk közepette 
épen csak avval foglalkozzanak, mikép lehetne a nemzetet a 
rároskadó és már már elviselhetetlen tehertől megszabadí-
tani, illetőleg terhein könnyíteni, — az nagyban csalódott. A 
képviselő urak közül nem egy akadt, a ki phantasiájának 
szabad tért engedve, valószínűleg azért, mivel a tárgyhoz 
nem ért, melyhez hozzá szóllott, oly eszmék felemlegetésé-
re pazarolta a ,drága időt', melyek a tárgyhoz épen nem 
tartoznak, és melyeknek alkalmazása minden körülmény közt, 
de kétszeresen jelen viszonyaink közt, vészt hozó lenne a ha-
zára, a nemzetre, azon hazára és nemzetre, melynek megmen-
téséhez hozzájárulni mindenkinek kötelessége. 

Ugrón Gábor képviselő ur is azokhoz tartozik, kik a 
költségvetés alkalmával bemutatták az országgyűlésnek, 
hogy az ő phantasiájok mily téren mozog, mily tárgygyal fog-
lalkozik. Nem az ő phantasiája, hanem az ügy, melylyel kép-
zelődő tehetsége foglalkozik, megköveteli tőlünk, hogy jegy-
zeteinket megtegyük és elmondjuk történeti tényeken ala-
puló tapasztalatainkat, melyek máskülönben oly ismerete-
sek, hogy csak azok beszélhetnek U. G. nyelvén és irá-
nyában, kik egyáltalában meg nem tűrhetik, hogy a vilá-
gon és Magyarországon is vannak még ultramontánok, 
azaz katholikusok, léteznek pedig akkor, midőn a kormány 
feje Tisza ő excja történetesen kálvinista. U. G.,hazánk nagy 
fia,' mint ezt valószínűleg az ,Egyetértésben' irják, Tisza ő 
excjával, ámbár mint mondja ő kálvinista, nemcsak a bosz-
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niai politika miatt nincsen megelégedve, és igy nem szavazza 
meg részére a költségvetést, hanem nincsen megelégedve 
vele azért sem, mert mint mondja „az ultramontanismus 
Magyarországon nem pihenhetnék (mily ékes magyarság !) 
azon a rózsás ágyon melyen pihen, ha Magyarország kabi-
netjének feje nem kálvinista volna." 

A képviselő ur szavaiból két dolog tűnik ki : először, 
hogy szerinte Magyarországon az ultramontanismus uralko-
dik, illetőleg katholicismus pihen a kálvinista kabinet főnök 
daczára, és másodszor, hogy ő ez uralmat, illetőleg e rózsás 
ágyon való kényelmes pihenést szeretné egy kissé meg-
zavarni, megbolygatni. Mi ugyan nem tartozunk azok közé, 
kik bármikor is kérdéseket, nevezetesen pedig vallási kér-
déseket szeretnek, akár kell, akár nem, bolygatni, annál ke-
vésbé tartjuk a jelen pillanatokat arra valóknak, hogy ily 
kérdéseket feszegessünk, de ha a védelem azt követeli tő-
lünk, ugy nem is szoktunk visszavonulni. Mi, mint eddig, ugy 
ezentúl sem távozunk el eddig elfoglalt álláspontunktól, vé-
delmi és nem támadó harczot folytatunk. Igy teszünk most 
is avval az ultramontán uralmi, illetőleg pihenési kérdés em-
legetésével szemben. Hogy tehát miben áll az az ultra-
montán uralom, az a rózsás ágy, melyen az ultramontanis-
mus pihen, arról meggyőződhetik U. G., ha visszaemléke-
zik azon beszédre, melyet mult évben Debreczenben a fák-
lyás menet alkalmával tartott a miniszterelnök ő exeját üd-
vözlő szónok. Ugy üdvözöltetett ő ott, mintha e hazában 
semmi más, csak protestáns polgárok laknának, mint kinek 
továbbá feladata a protestantismust állásánál fogva előségi-
teni. Vagy nem emlékszik már U. G. Ivass Ivor báró kétszer 
is az országgyűlésen tett nyilatkozatára, melyekben vádként 
hozta fel, hogy nálunk a kormány nem nemzeti, hanem pro-
testáns politikát üz? És Kaaslvor nem tartozik ám a kath.egy-
ház hivei közé. Nagyon is helyén levőnek találjuk itt az 
ultramontanismus uralma mellett felemlíteni, hogy a mult 
évben a kormány rendelete, melylyel sz. István napját nem-
zeti ünneppé akarta emelni, nem az ultramontánok, hanem 
a protestánsok oppositióján tört meg. Vagy daczára minden-
nek, azért is csak igaz, hogy az ultramontanismus uralko-
dik? U. G. képviselő urnák bátrak vagyunk azt is emléke-
zetébe hozni, hogy a középtanodai törvényjavaslat is nem 
mások, hanem a protestánsok befolyásán szenvedett hajótö-
rést. Vagy talán ultramontánok voltak azok, kik ráerősza-
kolták a protestánsokat arra, hogy opponáljanak ? No lám, 
oly valami különös az az ultramontán uralom, hogy ha 
alaposan utána nézünk, mindenütt ugy találjuk, hogy az 
ultramontanismus alatt a protestantismus értendő. Kitűnik, 
hogy az ultramontanismus, ha még nem szenved is oly mér-
tékben nálunk, mint p. o. Poroszországban, de egyáltalában 
nem pihen rózsás ágyon, mert minden pillanatban félnie kell, 
hogy jogainak egyike vagy másika confiskáltatik, vagy 
megnyirbáltatik. 

Az elmúlt tények oly ismeretesek, hogy alig tehető fel, 
miszerint azokat U. G. is ne ismerné. De mi következik eb-
ből? Az, hogy ő, ámbár ismeri a katholicismus helyzetét, 
avval nincsen megelégedve; neki egy kis kulturharczra 
volna szüksége, papok bebörtönzését, száműzetését és ezek-
hez hasonló igazságos eljárást, mint p. o. a vallási és tanul-
mányi alap elkobzását a protestantismus részére, ezeket várja 

a kabinet kálvinista fejétől. Mi legalább az ő szavaiból 
mást érteni nem tudunk, mint kulturharczot és csak kul-
turharczot, természetesen csak a katholikusok ellen. Na-
gyon sajnáljuk, hogy e kegyes óhajtást legalább egy pár 
szóval, egy pár megjegyzéssel senki, de senki vissza nem 
utasitotta az országházban, jól tudva, hogy a magyar hazá-
nak, a nemzetnek először nincsen tántoríthatatlanabb hive a 
katholikus embernél, a katholikus papnál, — és ami ennek ter-
mészetes következménye, mivel e hazának, e nemzetnek nin-
csen, nem lehet nagyobb ellensége, mint aki a katholikusok 
ellen viselendő kulturharczi követeléssel lép fel. Mi e helyen 
e követelést, a nemzet nevében, a haza érdekében, a legna-
gyobb indignatióval utasitjuk vissza ; és bár a kormány je-
lenlegi feje kálvinista, bizunk annyit hazafiságában, bizunk 
annyit államférfiúi belátásábán, hogy az ellenszenv, mely 
U. képviselőből szólott, nem fogja elhomályosítani Ítéleté-
nek élességét, melylyel belátja, hogy nem csak igazságtalan-
ság, hanem nagy politikai tévedés is volna, a nemzet nagy 
többségét minden bűn nélkül üldöztetésnek kitenni. A mi-
nisterelnök ő excjának hosszas kormányzása ideje alatt bi-
zonyára volt módjában oly tapasztalatokat szerezni, melyek 
meggyőzték a felől, hogy a nemzetben legkormányozhatóbb 
elem a kath. többség, mert folytonos protestatióival ott is, 
hol vallási elve nincsen sértve, nem gördit akadályokat a 
kormányzás elé ; és épen ezért szeretjük hinni, hogy U. G. ki-
vánsága csak az országgyűlési naplóban fog helyet foglalni, 
arról tanúskodandó, hogy vannak emberek, kik sem igazság-
érzettel nem birnak, sem a komoly helyzet magaslatára emel-
kedni nem képesek, és kiknek kivánságai a kath. egyház ellen 
még egy kálvinista miniszterelnök által sem valósithatók. 

Káczkeve. Hódolat és tisztelgés az uj főpásztor előtt. — 
Az itt következő becses tudósitásnak a ,Religio' fokozott 
örömmel nyitja meg évkönyveit. Fokozott örömmel azér% 
mert Székesfehérvár ünnepelt főpásztorában e lap egyik 
megalapitóját és első oszlopát szerencsés tisztelhetni. Ő mél-
tósága, főt. Pauer János püspök ur volt az, kit a halhatat-
lan emlékű Szaniszló Ferencz, lapunk alapitója és első szer-
kesztője segédül maga mellé meghivott. Ily kegyeletes, há-
lás emlékek fűzvén a Religiót ő méltóságához, a legnagyobb 
örömmel csatlakozunk a ráczkeveiek üdvkivánataihoz és szi-
vünk mélyéből kívánunk ő méltóságának ad multos, pluri-
mos annost. . . . Tudósításunk igy szól. 

Tekintetes Szerkesztő Ur ! Ama kegyeletes ünnepély és 
tisztelgés, mely f. é. febr. 4-éu Szfehérvárott, 1. k. kinevezett 
megyés püspökünk előtt lefolyt, oly kitűnő mozzanatokat 
rejtett magában, és oly szerencséson adott kifejezést az uj 
főpásztor és hivei közötti szeretetteljes viszonynak; oly szo-
ros kapcsot kötött a szülőföldiek és őseink által meg-
szentelt hála érzelmekre, miszerint azt nyilványosságra bo-
csájtani és igy közkincscsé tenni mintegy szent kötelessé-
günkké vált. 

A ráczkevei r. k. egyházközség értesülvén ama szeren-
csés és örvendetes eseményről, hogy egyik nagy szülöttje 
mélt. és főt. Pauer János urat Ö Felsége legkegyelmesb ki-
rály urunk szfehérvári püspökké kinevezni méltóztatott, 
legott elhatározta előtte mielőbb tisztelegni. Ez ügyben a 
jelenlegi esp. pleb. vezérlete alá 12 tagból álló küldöttséget 
választott, és felhivta a mvárosi elöljáróságot is a csatlako-
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zásra. Távirati uton értesülvén arról, hogy szülőföldieit febr. 
4-én fogadja ő méltósága, daczára az akkor tájt fenyegető 
vizáradásnak, daczára a hófuvatoknak Budapest irányában, 
még febr. 3-án indult meg az emiitettem tisztelgő küldött-
ség. Némi viszontagságok és a küldöttség elé gördült aka-
dályok után, febr. 4-én d. e. 101/, órakor, szülőföldünk büsz-
kesége, jótevője és megyénk főpásztora előtt sorakozott a tisz-
telgők szerény csapatja. 

A nagyszerű pillanat elérkezett, azon pillanat, midőn az 
ősi szülőföld fiai szemben állanak azon dicső és magasztos 
jellemű férfiúval, ki szerénysége, ernyedeltlen szorgalma, ne-
mes jelleme, kitartó jótékonysága, és általán elismert hazafi-
sága által kitűnvén az elhagyott szülőföldre vissza térve 
Anteusként ujjúit erővel tért a nemesebb küzdtérre, hogy hir-
desse a magyar hazának, miszerint nem egyedül a születés, 
hanem a nagyra törekvés, az Isten, embertársai, és a haza 
javára égő és élő sziv teszi az embert nagygyá. 

A vezérlő szónok ft. Prúnyi Andor esp. pleb. imigyen 
fejezte ki a küldöttség érzelmeit és óhaját: 

„Méltóságos és főt. püspök ur, kegyelmes főpásztorunk 
és atyánk ! 

Értesülvén legkegyesb királyunk kinevezéséről, mely-
nek folytán méltóságod a szfehérvári püspöki székre emel-
tetett, ezen örömhir delejes rezgésbe hozta Ráczkeve mező-
város összes lakosságát. És méltán, mert a szorgalom és ki-
tartás, a hazafi erények és jótékonyság lett a fejedelmi kegy 
által megkoszorúzva. 

Mi, küldöttei Ráczkeve összes hiveinek, azon szülőföld-
ről jöttünk, hol az Árpádház fejedelmi sarjadékai oly szive-
sen időzve, azt megszentelték ; hol az édes apai és anyai ka-
rok ápolták ama kisdedet s ringatták bölcsőjét, mely Iste^ 
rendelése szerint egy nagy egyház fejedelmet rejtett méhében. 
Azon vidékről jöttünk, hol nyugosznak ama szülőföldön 
az édes atya és anya, kiknek árnyai jelenleg köztünk lebeg-
nek, áldást hintve a jó és háladatos gyermekre. 

Azon táj küldött minket, hol a gyermekkor ártatlan 
örömeit lejátszotta, hol a ligetek és szigetek árnyai alatt 
annyi örömnek jelképei tapadtak lelkébe, hol a kora árva-
ság keserű érzetét először megismerte. 

Azon égalj alól zarándokoltunk az apostolok utódjá-
nak lábaihoz, ki meg fogja áldani sokat szenvedett és zakla-
tott szülőföldjét, melynek minden egyes hive ma forró imát 
rebeg az isteni gondviseléshez, hogy adjon bokros teendői-
hez, főpásztori nehéz gondjaihoz testi és lelki erőt, szülőföld-
jének pedig még sok ily dicső napot, hogy az még számos éve-
ken által visszatérne, s a Mindenható iránt a legforróbb há-
lára kötelezze, és éltesse a mi szülőföldinket és egyházme-
gyénk főpásztor át. Éljen !" 

O méltósága, valamint az összes küldöttség, könytelt 
szemekkel és elérzékenyült kebellel hallgatták a szónokot, 
melyre ő méltósága kegyteljes válaszában hangsúlyozta va-
lódi atyai örömét, hogy szülőföldének nemes fiait és hi veit 
láthatja maga előtt. Midőn atyai áldását adá, elérzékenyülve 
mondá szavait, mig azok a könyzápor és szivérzelmek által 
végkép el nem fojtattak. Midőn atyai kezeit forrón csókol-
tuk, arczunkra hullottak könyei. Egy a küldöttség közöl 
a tisztelgés után megfogadta, hogy jövőben az egyháznak 
még hivebb fia leend. 0 méltósága az egész küldöttséget 

asztalához méltatta, mely mellett hasonló jelenetek is-
métlődtek. A küldöttséget saját házi kápolnájába vezet-
vén ott atyai tanitás és intelmek után újra megáldotta. A 
küldöttség uti költségeinek fedezésére 100 frt, a szegények 
közötti kiosztás végett 50 frtot kegyeskedett átadni. 

Ráczkeve, febr. 28-án 1879. 
Tekintetes szerkesztő urnák hazafiúi üdvözlettel hive 

Prúnyi Andor, r. k. alesper. pleb. 
Belgium. Közimáit a vallástalan isicolák veszélyei ellen. 

— A belgiumi főt. püspöki kar, a nagyböjt alkalmából, ismét 
együttesen szólalt meg, és pedig, minthogy itt jelenleg az 
egyház elleni harcz az iskola terére van központosítva, is-
mét az iskolaügyben. Ezúttal a lángbuzgalmu főpásztorok 
nem maradnak a puszta szónál. A vallástalan uralkodó párt 
romboló tévékenységével szemben a katholikusok részéről a 
legmagasztosabb védelmi eszközt, az ima használatát rende-
lik el. Minden vasárnap és ünnepnap a plébániai mise után 
minden templomban a következő imát kell a lelkipásztor-
nak hiveivel elimádkozni. 

„Való tehát, oh Istenünk, hogy a Te nevednek ellen-
ségei, és a miénknek, összeesküdtek, hogy Jézus Krisztus 
vérének árán megváltott lelkünket elveszitsék. Kioltani a 
hitet a belgák szivéből, elfojtani annak csiráit a gyermekek 
lelkében, kiszolgáltatni az összes ifjúságot oly tanítóknak, 
kik, ha nem egészen istentagadók, legalább nagyon hitkö-
zönyösek, elvonni az ifjúság szeme elől megváltásunknak 
szent jeleit, kizárni vagy legalább jó hatását ellensúlyozni a 
lelkipásztor működésének ott, hol hivatására épen legna-
gyobb szükség van : ezek azon czélok, melyek szemeink előtt 
leleplezve vannak s melyek mindnyájunkat a legnagyobb 
szomorúsággal töltenek el. 

Kitépni hazánk földjéből a hitet, elrabolni Belgium 
dicső ,katholikus' nevét, megfosztani hivő és munkás né-
pünket a vallás vigaszai és reményeitől, — gondoltak-e 
mindezekre ? Nem, Uram, ezt nem fogod megengedni ! 

Támaszkodva ígéreteidre, bizva irgalmasságodba, le-
borulva előtted könyörgünk : szánd meg lelkeinket ! Szűz 
Máriának, Isten szeplőtelen anyjának, a keresztények segít-
ségének, szent Józsefnek, hazánk dicső pártfogójának, orszá-
gunk első apostolainak oltalma alatt hozzád fordulunk s a 
szent könyvek ama jámbor királynéjával imádkozva kiál-
tunk fel hozzád : Mentsd meg Uram népedet, mentsd meg a 
lelkeket, melyek előtted oly becsesek ! Mentsd meg Belgiu-
mot, mely téged szeret és atyáinak hitét fenn akarja tartani. 

Mi Atyánk . . . Üdvözlégy Mária . . . 
Isten nélküli iskoláktól és hitetlen tanítóktól, ments 

meg, Uram, minket! Amen." 
Egyesült-Államok. A felekezetlen iskola gyümölcsei. — 

Az éjszakamerikai nagy köztársaság az, hol a felekezetlen, 
tisztán állami iskolai rendszer, vagyis az u. n. világi, sae-
cularizált, laicus nevelés (secular education) legmélyebb gyö-
kereket vert s legteljesebb kifejlettséget ért el. I t t lehet te-
hát ex-edményeit is legvilágosabban látni. Dr. Spear ,Reli-
gion and the State' czimü művében szigorú következetesség-
gel igyekezett legújabban e hires amerikai rendszer elveit 
kifejteni. Többi közt, mint a saecularizált oktatás alapföl-
tételét, kimondá, hogy annak sem protestánsnak, sem katho-
likusnak, sem pogánynak nem szabad lennie, szóval semmi-
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féle vallásos jelleggel nem szabad bírnia. E programm sze-
rint az iskolában semminek sem szabad előfordulni, a mi 
Istenre vonatkozik. A tanitók kötelesek kerülni Isten nevé-
nek fölemlitését. Sem tagadni, sem védeni nem szabad Isten 
létét. Épen igy ki van zárva az ily iskolák tananyagából a 
lélek halhatatlansága, melyet a fennevezett doctor ur po-
gány hiedelemnek nevez. Mindenek fölött szigorúan tiltva 
van az isteni kinyilatkoztatásról, Krisztusról, megváltásá-
ról, törvényéről, egyházáról beszélni. 

De hát mivel töltik be, kérdhetné valaki, ezek e vi-
lágboldogító urak, azon ürt, mely az iskolában a vallástan 
kihagyása következtében támad? Tanitják a ,tiszta és álta-
lános morált', melyről dr. Spear azt mondja, hogy az „az em-
beri természetnek és viszonyoknak önmaguktól való kifej-
lődése." Ezt ő, mint mondja, jobb szó hiányában ,laicus mo-
rál'-nnk nevezi, mely csak a jelen élet viszonyaira s idősze-
rűségeire vonatkozik. Látni való ebből, hogy ez a ,laicus 
morál' nem egyéb mint a ,független morál', mely az er-
kölcsiséget az egyéni önkény szeszélyeinek bábjátékává ala-
csonyítja le, mely nem ismer örök eszméket, fensőbb isteni 
sanctiót és sirontuli kiegyenlítést. 

Ez a laicus, felekezetlen, vallástalan nevelés theoriája. 
Lássuk gyümölcseit. 

Montgomery, a san-franciscói birói kar tagja, felvette 
a dr. Spear által odadobott keztyüt és egy kiváló becsű mű-
vet irt a saecularizált nevelési rendszer ellen. I t t mindjárt a 
mű elején határozottan formulázza tételét, midőn igy ir : 
„Be fogjuk bizonyitani, hogy a mi kihiresztelt köz-iskolai 
rendszerünk, mely most már az egész amerikai köztársaság 
széltében és hosszában törvény által szentesitve van, valósá-
dos dögvészes forrás, mely tele van az emberi nyomor és halál 
csiráival." Montgomery e tételt kétsegbe vonhatlan statisti-
kai adatokkal bizonyitja be. Párhuzamot von az amerikai 
Egyesült-Államok két csoportja közt. Egyik oldalon felveszi 
Massachussets, Maine, New-Hampshire, Vermont, Connecti-
cut és Rhode-Island fehér lakosságát. Ezekkel szembe allitja 
Virginia, Maryland, Delaware, Georgia, Észak- és Dél- Ca-
rolina szintén fehér népességét. Meg kell jegyezni, hogy e 
két államcsoport egy s ugyanazon fajból származó népessége 
egyszerre kezdte az államalkotást ; egy anyaországból jöt-
tek, egy a nyelvök, ugyanazon törvények alatt élnek, szoká-
saik, erkölcseik ugyanazok, vallásuk ugyanaz t. i. Mary-
landott kivéve midnyájan protestánsok, kiknek ugyanazon 
bibliájok, sőt még ugyanazon bibliai fordításuk is van. És 
mégis? . . . . Igen, és mégis . . . . az államok e két csoportja 
közt erkölcsi tekintetben oly különbség van, hogy az minden 
komoly férfiút kell hogy gondolkodásra kénytessen a két ál-
lamcsoportozatban dívó nevelési rendszer fölött. Minden te-
kintetben hasonlit a két államcsoportozat egymáshoz, csak 
iskolai rendszerökre nézve nem. Az első helyen emiitett ál-
lam-csoport egészen a saecularizált, vallástalan iskolai rend-
szer alapján áll; a második a felekezeti, vagyis a vallásos is-
kolai-rendszert pártolja. És a két nevelési rendszernek mi az 
eredménye? Az, hogy mig Massachussets s a többi 5 állam-
ban az 1860-i népszámlálás szerint 2,665,945 benszülött fe-
hér közt, igaz, hogy csak 8543 felnőtt nem tudott irni és ol-
vasni, mig Virginiában és a hozzávett többi 5 államban 
3,181,966 benszülött fehér közöl 262,802 volt, ki irni s ol-
vasni nem tudott ; azonban az erkölcsiségre nézve az arány 
meg van fordítva. Massachussets s a többi 5 felekezetlen is-
kolás államban 2 millió lakos közöl 1860. jun. 1-én volt 2459 
fegyencz, ellenben Virginiában s a többi 5 államban 3 mil-
liónál több lakos közt csak 477 fegyencz volt. A mi a sze-
génységetilleti a híres, irni és olvasni legjobban tudó állam-
csoportban minden 178 egyénre esett 1 szegény ; mig a fele-
kezeti iskolához hű államcsoportozatban csak minden 345-ik-

re. Az előbbi csoportban 13,285 személyre esett 1 öngyilkos, 
mig az utóbbiban csak 56,584-re. Az előbbi államcsoport-
ban 800-ra esett 1 tébolyodott, az utóbbiban csak 1682. 

Igy megy ez a statistikai adatok hosszú során át 
egész végig. Végeredmény az, hogy azon államok, melyek a 
nevelési rendszert saecularizálják, az egyháztól és vallástól 
elszakítják, erkölcsileg és anyugdug sülyednek ; mig ellenben 
azon államok, melyek a nevelést vallásos alapon hagyják, 
erkölcsi és anyagi jólétben a vallástalan iskolai-rendszerhez 
átszegődött államokat határozottan s nagyban felülmúlják. 

IRODALOM. 
Dupanloup míive a nőnevelésről : Lettres sur l'édu-

cation des filles et sur les études qui conviennent aux femmes 
dans le monde, stb. (Folyt.) Az egyház minden korszakban 
szem előtt tartotta azon fontos szerepet, melyet a nőnem az 
emberinem sorsának intézésében vinni hivatva van. „A nő, 
úgymond Ventura atya, alá van rendelve a férfiúnak, de e 
felett uralkodik befolyása által Angyal vagy szörny 
a nő s róla is elmondhatni, mint a nyelvről szokás monda-
ni, hogy nála nincs rosszabb nincs jobb. Hanem az kétségte-
len, hogy vallásosság nélkül a nü sohasem lesz angyal.u Aqui-
nói szent Tamás szerint oly fontos a nő, az anya szerepe az 
emberi társadalomban, hogy a társadalom alapintézménye, 
a házasság, róla neveztetett el wía/W-moniumnak. Kezdve sz. 
Péter és Pál apostoloktól, az egyház apostoli lelkű főpászto-
rai soha sem szűntek meg a keresztény nőnek gondját viselni. 
Borromaei sz. Károly, midőn a szentségek gyakori haszná-
latát akarta az egyházban ismét föléleszteni, először is a nő-
nemet igyekezett megnyerni. Szalézi sz. Ferencz. az egyház-
nak e kiváló doctora, páratlan buzgóságot fejtett ki a nőnem 
lelki vezetésében. Legismertebb, világhírű művét, a ,Philo-
theát' egy kitűnő vallásos nő számára irta.1) Fénélon isme-
retes művénél sem az előtt, sem azután jelesebb mű a nőne-
velésről nem jelent m e g . . . Nem csoda tehát, ha korunkban, 
mely méltán paedagogiai kornak is neveztetik, a franczia 
egyház egyik legnagyobb főpásztor», ki egész életét főleg a 
nevelés nagy ügyének szentelte, a női-nevelést szintén ko-
moly tanulmányozása tárgyává tette, ezzel akarván mintegy 
teljessé tenni és betetőzni, a mit hosszú életén át a nevelés-
ügyben irt és tett. S a mit óhajtott, azt sikerült is végre-
hajtania. Isten megengedte, hogy e müvét, melyen teljes 
9 évig dolgozott, annyi sokoldalú foglalkozás közt befe-
jezhesse. (Vége köv.) 

H i v a t a l o s . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem előterjesz-

tésére Pável Mihály, szamosujvári püspököt nagyváradi gö-
rög szertartású katholikus püspökké nevezem ki. 

Kelt Bécsben, 1879. évi január hó 29-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

V E G Y E S E K . 
— Ô eminentiája, Magyarország herczegprimása, ke-

gyelmes főpásztorunk, f. hó 1-én a fővárosba érkezvén követ-
kező napon fogadta a Ráth Károly főpolgármester által ve-
zetett fővárosi küldöttséget, mely ő eminentiáját felkérte, 
hogy a ferencz-városi templomnak f. évi april 24-én, ő fel-
ségeik ezüstmenyegzője napján tartandó fölszentelését magas 
személyében végezni méltóztassék. 3-án ő eminentiája elnök-
lete alatt püspöki conferenczia tartatott. 

— Corona Cotholicu. Ez czime azon polyglott, 70 nyel-
ven nyomatott epigramm-koszorúnak, melyet Kegal Pál 
és társa czimü londoni könyvkiadó czég X I I I . Leo pápavá-
lasztásának első évfordulójára küldött. 

') Erről nem sokára tüzetesebben fogunk szólni. Szerk. 

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

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor n nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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I . Fé l év , 1879. 
T A R T A L O M : A szent könyvek isteni ihletéséről. — D e peculio eeelesiastico et de eius usu eanonieo. — Bossuet egyházi 
szónoklatának jel lemvonásai. — Egyház i tudósítások : Budapest. A ,Nemzeti Hirlap' római levele. Rozsnyó. Főpásztori 
szózat a péterfillérek ügyében. Róma. A kath. hírlapírókhoz intézett pápai beszéd hatása. — Irodalom : Dupanloup a nő-

nevelésről. — Vegyesek . 

A szent könyvek isteni ihletéséről. 
(Inspiratio S S . Lit terarum.) 

Szentírási tanulmány. 

A ker. katholika egyház tanítja, hogy a szent 
könyvek (SS. Litterae) isteni ihletés folytán jöttek 
létre, vagyis, hogy azok szerkesztésénél Isten, a Szent-
lélek akképen működött, hogy Öt, mint elsőrendű, 
valóságos és tulajdonképeni szerzőt (auctor) kell 
tekintenünk, mig az emberek, a szent írók : prófé-
ták, evangélisták és apostolok, csak mint közremű-
ködők tekintendők. (V.ö. Dr .-"Franz Kaulen, Einlei-
tung in die heil. Schrift Alt. und N. Test. p. 12.) 

Az egyház e tant legutolsó alkalommal a vati-
káni egyetemes sz. zsinaton nyilvánította ki, midőn 
igy szól : „ . . . Veteris et Novi Testamenti libri inte-
gri cum omnibus suis par t ibus . . . p rou t . . . in ve-
teri vulgata latina editione habentur . . . Spiritu 
Sancto inspirante conscript! Beum habent auctorem." 
(Sess. III. c. 2.) 

Ugyan e tant hirdette már a trienti egyetemes 
szent zsinat, midőn Sess. IV. Decret. de can. script, 
igy határozott: „Sacrosancta oecumenica et gene-

.ralis Tridentina Synodus omnes libros tam 
veteris, quam novi Testamenti, quum utriusque unus 
Deus sit auctor,.. pari pietatis affectu ac reverentia 
suscipit et veneratur." 

Ezt tanította IV. Jenő pápa, midőn in Decret. 
pro Jacob, igy i r : „TJnum atque eundem Beum veteris 
et novi Testamenti, hoc est Legis et Prophetarum at-
que Evangelii profitetur (Ecclesia) auctorem, quoniam 
eodein Spiritu Sancto inspirante utriusque Testa-
menti Sancti locuti sunt." (Cf. Harduin, Act. Cone, 
torn. IX. c. 1023. s.) 

Végül a trienti szent zsinat: Sess. V. c. 1. de 
réf. a szent könyvek olvasásáról szólván, igy vezeti 

be, azokra vonatkozólag, szavait : ^Coelestis ille sa-
crorum librorum tJiesaunis, quem Spiritus Sanctus sum-
ma liberalitate hominibus tradidit." Mennyei kincs a 
szent írás, melyet a Szentlélek túláradó bőkezűség-
gel ajándékozott az embereknek. 

Ezen ünnepélyes határozatok alapján méltán 
és ismételten állithatjuk, hogy Isten, a Szentlélek 
„ihletése" által a szent könyvek szerkesztésénél 
mint elsőrendű, valóságos és tulajdonképeni szerző 
működött. 

Az „ihletés" (inspiratio, d-Eoitvevovía) szót azon 
fogalommal egybekapcsolva, melyet itt annak tu-
lajdonítunk, már a szent könyvekben feltaláljuk; 
nevezetesen sz. Pál Timotheushoz intézett 2-ik levele, 
3. rész 16. versében igy ir : „Az Istentől ihletett min-
den irás (Vulg : Omnis Scriptura divinitus inspirata; 
görög szöveg: Häaa yçcecpi) &tô)tvevoToç) hasznosa 
tanitásra, stb." Továbbá szent Péter 2. lev. 1. rész, 
21. versben igy i r : „Mert emberi akaratból soha 
nem származott a jövendölés, hanem a Szenlélektöl 
/Illettetvén (Vulg. Spiritu Sancto inspirati; görög szö-

veg : vsio itvevpaToç âyiov cpeçâpevoi) szólottak az 
Isten szent emberei." 

Az „ihletés" (inspiratio, faoTtvevoría,) mint azt 
különben a ,Religio' f. évi 9. és 10. sz. általános-
ságban fejtegettük, a szent könyvek iróira alkal-
mazva abban áll, hogy Isten, a Szentlélek ezen Író-
kat tevékenységre serkentette, egy egészen uj mű-
ködési körbe emelte és kegyelmével felvilágosította 
s mindenkor segélyével tettézte : ennélfogva a szent 
könyvek Íróiban Isten által létesített tevékenység 
és működés, eredményeiben, ugyancsak Istennek tu-
lajdonítandó. Amit tehát az emberi lélek létrehozott, 
azt a Szentlélek ihlette, sugalta, kölcsönözte az em-
bernek. Amennyiben tehát a Szentlélek befolyt mind 
arra, hogy serkentette az embereket az írásra, mind 

21 
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arra, hogy mennyit és hogyan Ír janak: ennek foly-
tán mondhatjuk, hogy a szent könyvek ihletése a 
Szentlélektől származott egy oly természetfeletti 
serkentés, melynek czélja az, hogy az általa meg-
határozott igazságok Írassanak le. Mindez által pe-
dis Isten az ember elé tűzött természetfeletti vég-o ° 
czélt akarta létesiteni: miértis Istennek ezen mű-
ködése kegyelemnek nevezendő ; és amennyiben a 
szent irók ismét mások üdvét czélozták, ezért e ke-
gyelem „ingyen adott kegyelemnek" „gratia gratis 
data"-nak nevezendő. Ebből érthetjük meg egy-
szersmind azt is, hogy miért tulajdoníttatik az 
„ihletés- kiválólag a Szentléleknek, azért t. i., mert 
Ö yaT è£o/tjv a kegyelemnek osztogatója. 

Hogy az ószövetségi szent könyvek oly ihletés 
következtében szerkesztettek, mint a minőt fentebb 
vázoltunk, határozottan tanúskodnak arról Jézus, 
az isteni Mester és az apostolok. Nevezetesen az Üd-
vözítő sz. Máté ev. 22. rész, 43. versében: „Quo-
modo ergo David (értsd: Ps. 109. v. 1.) in Spiritu 
(év nvevuati) vocat eum Dominum ?" . . . Ismét szent 
Márk, ev. 12. rész, 36. versében: „Ipse enim David 
dicit in Spiritu Sancto : Dixit Dominus Domino 
meo" . . . Hogy idézett két helyen a Szentlelket kell 
értenünk, bizonyítja sz. Péter apostol, ki az Apóst, 
csel. I. rész, 16. versében igy szól: „Oportetimpleri 
scripturam, quam praedixit Spiritus Sanctus per os 
David (Ps. 40, 10.) de Juda ." — Ugyan azt iga-
zolja sz. Pál, Apóst. csel. 28. rész, 25. versében : „Bene 
Spiritus Sanctus locutus est per Isaiain (6, 9.) pro-
phetain ad patres nostros." Ismét ugyan sz. Pál ad 
Hebr. 10, 15. „Contestatur autem nos et Spiritus 
Sanctus. Postquam enim dixi t : Hoc autem testa-
mentum (Jerem. 31, 33.) dicit Dominus: Dando 
leges meas etc." (Ib.) 

Az ószövetségi szent könyvek isteni ihletésére 
vonatkozik az apostolok fejedelmének eme mondása: 
„Omnis prophetia Scripturae propria interpretati-
one non fit. Non enim voluntate humana allata est 
aliquando prophetia, sed Spiritu Sancto inspirati 
locuti sunt sancti Dei homines." (2. Petr. 1. v. 20. 
Cf. etiam 2. Timoth. c. III. v. 16. item Matth. V. 19.) 
„Donec transeatcoelum et terra, iota unumau tunus 
apex non praeteribit a lege, donec omnia fiant." 
(Item idem Matth. XXVI. 54.) „Quomodo ergo im-
plebuntur Scripturae, quia sic oportet fieri." (Item 
Luc. XXIV. 44. sq.) 

Az uj-szövetség sz. könyveinek isteni ihletésére 
vonatkozólag e könyvekben magokban semmi tiize-
tesb bizonyítékot nein találunk ; igen, de áll az isteni 

Mester Ígérete, mely biztositá az apostolokat a Szent-
lélek segélyéről azon esetre, ha hirdetendik az Isten 
igéit; miért ne alkalmazzuk tehát ezen Ígéretet azon 
esetre is, midőn az apostolok Írásban terjesztették 
az Üdvözítőtől vett tanokat? Igenis! Ali ez utóbbi 
esetben is az Üdvözitő Ígérete: „Cum autem venerit 
ille Spiritus veritatis, docebit vos omnem verita-
tem" . . . (Joann. XVI.13.) és ismét : „Paraclitus autem 
Spiritus sanctus, quem mittet Pater in nomine raeo, 
ille vos docebit." (Joan. XIV. 26.) Továbbá: „Non 
enim vos estis qui loquimini, sed Spiritus Patris 
vestri, qui loquitur in vobis." (Matth. X. v. 20. Cfr. 
etiam Marc. XIII. 11. et Luc. XII. 12.) 

Annál nagyobb, mondhatnánk, végtelen e rész-
ben a hagyományban letett bizonyítékok száma. 
Eme majdnem kiaknázhatlan kincstömeg közöl csak 
néhányat fogunk felemlíteni, és pedig a követ-
kezőket : 

Alexandriai Kelemen igy ir : „ To yào a roua y.vqíov, 
TO üyiov TTI'TVFTA tkakifîtv TCCVTCC." (értsd : rà itoà yQcéiAuara.) 
Cohort, ad Gent. c. 9. Os Domini, Spiritus San-
ctus, Scripturas SS. eloquutus est." 

Bornai sz. Kelemen igy ir : Evxvxrsre elg rág 
yqaffàg, rág aXijd-eZg Q>;öeig Ttvevuavog TOV àyiov.11 (I. Cor. n. 
XLV.) Scripturas dilígenter inspicite, vera S. Spi-
ritus oracula attendite. 

Sz. Irén-. „Scripturae perfectae sunt, quippe 
a Verbo Deo Spiritu eius dictata." (Adv. haeres. 
lib. 2. c. 28. n. 1.) 

Oriqenes : » @>'i<youev ort rà uèi> fiLp.ia iTWw ytyQccrp-
Vcti itvevftaTi" . . . Contr. Cels. V. 60. Dicimus SS. Seri 
pturas per Spiritum Dei conscriptas esse. 

Nagy sz. Gergely : „Imperator coeli . . . pro vita 
tua tibi suas epistolasmisi t . . . stude ergo quaeso, et 
quotidie Creatoris tui verba meditare. " (Lib. 4. ep.31.) 

Sz. Chrysostom: „Apostoli — Spiritum in mente 
circum ferentes, ac thesaurum quendam et fontem 
dogmatum et donorum bonorumque omnium effun-
dentes, sie quoquo versus circuibant, ipsi quoque 
libri viventes atque leges per gratiam eifecti: sie — 
universos populos attraxerunt, Deo per eorum lin 
guam accedentes alloquente. Quo duce etiam Mat-
thaeus Spiritu repletus haec scripsit." (In Matth, 
prooem. hom. 1. n. 1.) 

Sz. Cyprian: „Loquitur in Scripturis divinis 
Spiritus S." (De oper. et eleem. n. 1.) 

Sz. Ágoston : „Deus prius per prophetas, deinde 
per se ipsum, postea per apostolos locutus etiam 
Scripturam condidit" . . . (De Civ. Dei, XI. 3.) 

Ugyan e sz. atya a szent irást Isten levelének 
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nevezi, mondván : „Quid est Sacra Scriptura, nisi 
quaedam epistola omnipotentis Dei ad suain creatu 
ram ?" (In Ps. 90. serm. 2. n. 1.) 

Ismét igy szól ugyancsak e szent atya: „Non im-
merito, quuin illa scriberent, eis Deum vel per eos 
Deum locutum esse, tot tantique populi credide-
run t . " (De Civ. Dei, XVIII. 41.) 

Innen van, hogy a szent irás a hagyományban 
eredetének teljesen megfelelő dísznevek alatt említte-
tik, mint pl. »rá ß-eZa lóyia" (Clem. Alex. S t rom. IX.) 
„Dominicae Scripturae", (Irenaeus, V.) nrQtt(Paí T0" 
&tovu (Caii disput. apudEuseb . ) eïai yçctcpcù" (Orig. 
epist. ad Greg.) „Divinae l i t terae" (Lactant. VI.) 
„Scr iptura Sancta", „Scripturae divinae", „Divini 
codices" (S. August. Civ. Dei, XXXIII. 60. et XXXIV. 
17.) „Chirographum Dei." (Idem, Civ. Dei, XXXVII.) 

Hogy az „ibietés" (inspiratio) kifejezés, bár 
gyéren, de mégis elékerül, már a kereszténység első 
századában, bizonyitja ezt a következő eset: Satur-
ninus proconsul ily kérdést intézett a scyllitani vér-
tanukhoz : „Qui sunt libri, quos adoratis legentes?" 
Erre Speratus igy válaszolt: „Quatuor evangelia 
Domini nostr iJesu Christi et epistolas S .Paul i apo-
stoli et omne in divinitus inspiratam doctrinam." (Boll. 
A. S. 17. Ju l . p. 214. vel Act, Procons. MM. Scyl 
lit. n. 4.) 

Azonban, ki volna képes megemlíteni mindazon 
érvet, mely tételünk igazsága mellett harczol? Miért 
is egyszerűen azon forrásokra utalunk, melyekből 
mi is merítettünk, és ezek : Dr. Klee, Kath. Dogmát-
I. p. 220. sqq. — Dr. Schwetz, Theol. fund. edit. 4. 
p. 582. sqq. — Dr. Scheeben, Handb. d. kath. Dogm. 
I. pag. 109. sq. és Dr. Franz Kaulen, 1. c. pag. 13. 
e t s q q . (Folyt, köv.) 

De p e c u l i o e c c l e s i a s t i c o 
et 

de eins usu canonico-*) 
(.Nagym. és föt. dr. Samassa József, egri érsek ur nagyböjti 

föpásztori körlevele.') 

Venerabiles Fratres et F i l i i Dilect iss imi ! Memoriae 
proditum est, Croeso olim Lydorum regi opulentissimo, sci-
scitanti e delphico oraculo : quomodo felicitatem consequi, et 
quid ágens, id quod supererat aetatis beatissirne transigere 
possit? responsum redditum fuisse plane praeclarum : ita de-
mum beatissimum fore sí se ipse cognosceret. E t révéra in-
ter omnes omnium aetatum sapientes convenit, magnum 
quoddam bonum esse eognitionem sui, ac in eo positum esse 
fundamentum felicitatis, neque ulla re unumquemque no-

*) Senki sincs illetékesebben hivatva az egyház tanát fejtegetni, 
mint kegyelmes főpásztoraink. Ez okból közöljük ez általános érdekű 
körlevelet szintén teljes szövegében. Szeri:. 

strum in plura aut graviora mala quam sui ipsius ignora-
tione prolabi. A d consequendam vero Cognitionen! nostri, in 
qua tantum momenti ac ponderis ad beatam vitam situm 
est, plurimum confert, statis saltim temporibus vi tam no-
stram ad normám veri rective penitius exigere. Studio huic 
materna solicitudine subvenit ecclesia institutione sacri 
quadragesimae temporis, quod ad meditationem imprimis 
destinatum, teste d ivo Ambrosio, esse debet mors culpae, 
excidium delictorum, remedium salutis, radix gratiae, fun-
damentum castitat is . 1) 

Vobis , piae huius occupationis cupidissimis, suppetias 
pro pastoralis mei muneris ratione, laturus, solitus sum quo-
tannis ingruente magni ieiunii tempore praecepta quaepiam 
tradere, de instituenda vita conformandisve moribus, et de 
officiorum vestrorum vi et natura, ut illis rite apprehensis 
atque cum ea, quam sequimini vitae disciplina apprime com-
para i s , elucescat quid in ilia, ut tnelior fiat, tenendum, 
quidve omittendum s i t ; ratus fieri prorsus non posse, ut 
recte id faciamus, quod iubetur, nisi prius, quid iubeatur, 
intelligamus. 

Memineritis non dubito, me anno superiore ad vos 
editis literis, de quibusdam capitibus illius disciplinae, quae 
ad monendum et praecavendum tendit, disseruisse : decreve-
ram hoc anno consilium, quod tunc ceperam, persequi. E t -
quidem constitui, de illo officio, quod beneficiariis ecclesias-
ticis circa peculium clericorum incumbit, quaepiam ex mul-
tis, quae hac de re dici possunt delibare, quum eandem per-
fecte edisserere rationem literarum excedat. In iis autem, quae 
dicturus sum, nec nova, nec meo ingenio, aut arte excog i -
tata reperietis, sed ex puris et sinceris fontibus, ex divinis 
scilicet literis, ex s. Patrum scriptis, conciliorum decretis, 
Pontif icum constitutionibus probatisve auctoribus hausta et 
descripta, ita ut s. antiquitatis oracula vos alloqui, et suam 
doctrinam, suam sententiam, suasque voces ad inflamman-
dos animos vestros admovere videantur. 

Constans est in re peculii ecclesiastici disciplina, non 
tantum dixerim ab apostolica aetate, verum etiam a tempo-
ribus Christi Domini ad nostra usque saecula traducta et 
perpetuo confirmata, secundum quam intelligimus, fructus 
quidem et reditus bonorum ecclesiasticorum erogandos esse 
in sustentationem clericorum, qui hactenus causa beneficia-
rii appellantur, quod tamen eorundem ex usu clericorum su-
perest id totum in pias causas esse erogandum. Atque v i x 
aliam in tota ecclesiae história causam reperiam tam ev i -
denter probatam, ut ista, quam suscepi tractandain; rationi-
bus vero tam infirmis, cassisque oppugnatam, ut vel hae ip-
sae prodiderint inanitatem causae eiusmodi argumentis ful -
tae, quum tamen multo maxima esse oportuerit, quae om-
nium canonum, conciliorum, Patrum eruditorumve auctori-
tati opponerentur. Haec an vera sint, ex decursu reque ipsa 
patebit. 

Pecul ium clericorum, de quo in iure canonico peculia-
r s reperitur titulus (1. 3. deer. t. 25) in praesenti accipitur, 
quatenus bona quaedam temporalia complectitur, quae cle-
rici annuente ecclesia possident separatim a bonis ad eccle-
siam immediate spectantibus. Quod scire valde refert, atque 

') De eccl. et ieiun. 
18* 
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in coutroversiain maxime venit , est ius, seu dominium pro-
prietatis eorundem clericorum ad tale peculium. Sed nihil 
certi ac perspicui hac de re statui potest, nisi prius accurata 
distiguantur s ingula bonorum genera, ex quibus coalescere 
potest tale peculium. 

Bona eiusmodi universe aut sunt patrimonialia, quae 
clericis obveniunt ex variis t itulis communibus et iam ipsis 
laicis, puta ex haereditate, legato, donatione, opificio, arte ; 
aut sunt quasi patrimonialia, quae acquirere soient clerici 
qua tales quidem, etsi immediate non ratione beneficii eccle-
siastici, sed potius propter officium ac ministerium spirituálé, 
quod exercent e. g . celebrando, sacramenta administrando, 
ad concionem dicendo etc. unde et industrialia dicuntur ; aut 
sunt ecclesiastica, quae a clericis comparantur ratione habita 
solius ecclesiastici beneficii, qualia sunt : fructus latifundio-
rum, agrorum, ali ique reditus provenientes clericis e propriis 
beneficiis. Haec postrema bona vocari soient beneficialia, ut 
secernantur ab aliis bonis mere ecclesiasticis, scilicet a rebus 
mobilibus, vel immobil ibus ecclesiarum et locorum piorum, 
quae clericis non tribuuntur separatim, nec eadem sibi v in-
dicare possunt, sed iis duntaxat creduntur custodienda et 
administranda. Eadem bona ecclesiastica beneficialia, quum 
ordinata sint ad sustentandos clericos, quibus bénéficia ipsa 
in t itulos collata fuerunt, triplici e ratione considerari pos-
sunt. N a m vel sunt superflua sustentationi etiam congruae 
clericorum ; vel omnino eidem necessaria ; vel stúdiósa fru-
gal i tate atque parsimonia vivendi subtracta sustentationi 
congruae honestaeque ; haec appellari consueverunt etiam 
parsimonialia, et ideo ad secundum superius dictum genus 
quasi patrimonialium, seu industrialium rite revocantur, 
tametsi materialiter spectata referantur ad tertium genus ec-
clesiasticorum seu beneficialium. 

Nunc iam distincte discutiendum, quale dominium ad 
unamquamque enumeratorum bonorum classem competere 
possit clericis, considerata ea dispositone, quae dicitur in-
ter v ivos . 

Clerici saeculares habent verum dominium bonorum 
patrimonialium, et de ill is uti laici possunt disponere, quia 
per clericatum vel ordinem neque fiunt incapaces dominii, 
neque etiam se abdicant dominio, neque se obligant ad pa-
trimonialia in pias causas expendenda. — Porro habent ab-
solutum dominium quasi patrimonialium, neque tenentur ea 
magis in usus pios expendere, quam bona patrimonialia, 
quidquid contra sentiat Van-Espen cum aliis, quibus assen-
titur. N a m haec dantur ut st ipendium quoddam sustenta-
tionis, et veluti merces ratione habita operis praestiti, ut de 
iis disponant pro arbitrio; non enim fideles, qui haec tri-
buunt, intendunt, illis ullum onus imponere, sed permittunt 
liberrimae eorum disposition], sicut permittunt operarii ar-
bitrio usum mercedis, quam ei persolvunt. Nee refert, quod 
haec stipendia interdum longe excedant operáin, quia libere 
a fidelibns dantur citra ullum aut explicitum, aut implici-
tum onus erogandi in causas pias quidquid ex iis superfue-
rit ; eo ferme modo, quo cuiuscunque generis officiales laici 
acquirunt pleno dominii iure mercedes suas. H o c enim re-
spectu ecclesiasticos ministros non esse inferioris conditionis 
aliis quibuscunque probat Aposto lus : „Quis militât suis sti-
pendiis unquain? quis plantat vineam et de fructu eius non 

edi t? quis pascit gregem et de lacté gregis non manducat? 
— — Si nos vobis spiritualia seminamus, magnum est, si 
nos carnalia vestra metamus? Si alii potestatis vestrae par-
ticipes sunt, quare non potius nos?"2) — Hanc tuitus est 
sententiam cum multis aliis Benedictus X I V . inquiens : 
„Reditus in duplici sunt differentia: alii, qui proveniunt 
ex bonis patrimonialibus, vel quasi patrimonialibus ; alii 
qui proveniunt ex bonis ecclesiasticis. E t bonorum quidem 
primi et secundi generis ecclesiastici dominium habent, 
possunt eorum reditus sibi retinere, vel etiam aliis pro l ib i to 
elargiri."3) 

E x sententia doctorum ferme commuuissima, a qua 
perpauci duntaxat recedunt, est clericis dominium plenum in 
bona beneficialia necessaria sustentationi congruae. Ea nam-
que recipiunt tamquam laboris et obsequii, quod ecclesiae 
impendunt, mércédéin ac st ipendium iure ipso naturali et 
d iv ino firmatum, ut demonstrat Apostolus superius al legatus. 

Aequale dominium obtinent clerici bonorum benefici-
alium parsimonialium. Nam si clerici dominium merito sibi 
vindicant integrae portionis iusto sustentationis t i tulo com-
paratae, quidni et bonorum parsimonialium, quae ex tali 
portioné subtrahuntur solertia et abstinentia spontanea ipso-
rum clericorum? Numquid parsimoniae cura, et sobrietatis 
incommodum, faciunt ipsos esse deterioris conditionis?4) 

Quod vero ad Bona beneficialia superflua, seu ad illos 
reditus adtinet, quos clerici beneficiarii, ultra sui honestam 
sustentationem ab ecclesia percipiunt, quaecunque demum 
probanda sit sententia scholarum circa dominium clerico-
rum relate ad bona beneficialia superflua, clerico incumbit 
obligatio haec in pias erogandi causas. 

Tot ius retro antiquitatis hanc unam fuisse sententiam 
canonibus eccles., conciliorum decretis, sexcentorum Patrum 
suffragiis Pontif icumque assensu evincitur. Etquidem a s. 
Patribus nihil firmius, nihilque saepius ac innixius inculca-
tum est, quam quae viris ecclesiasticis de fructibus benefi-
ciorum supersunt in causas pias debere impendi ; si vero 
spectemus canones et synodorum décréta, in iis nihil fre-
quentius, nihilque clarius, quam hoc ipsum inculcatur adeo, 
ut fateri oporteat, aut nihil documenta haec probare, aut n i -
hil magis, quam sententiam hanc. 

Percurram paucis singula. (Folyt, köv.) 

Bossuet egyházi szónoklatának jellemvonásai. 
(Folytatás.) 

VI. Bossuet beszédei az egyházért forrón lángoló szivé-
nek viszhangjai. — „Oh az egyháznak magasztossága és fön-
sége, mily közössége ez a szenteknek — kiált föl egyik be-
szédében, — oly tökéletes és magasztos, hogy Jézus Krisz-
tus semmi más élőképet nem adhatott neki, mint az A t y a , 

J) I. Cor. 9. 
3) De beatif. Serv. Dei 1 3. c. 34. n. 25. 
4) Notandum hie ex Navarro (monit. 45.) sicut iustum pretium 

rerum non consistit in indivisibili, sed habet latitudinem, (datur enim 
infimum, medium et summum) ita etiam congrua sustentatio suos gra-
dus habet : quare sicut quivis iuste potest rem vendere pretio summo 
seu rigido, ita potest insumere, quod ad summum convenientis susten-
tationis est necessarium ; ac proinde si quid velit huic detrahere, poterit 
de eo disponere. — Verumtamen haec non ad comminiscendos praete-
xtus dicta sunto, quos argute obtendere soient ii, qui facultates ecclesiae 
non pietate subveniendi, sed habendi cupiditate suscipiunt. 
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F i u és Szent lé lek egységé t , ki mindket tő tő l ered. M i n d n y á -
j u n k n a k egynek kell l ennünk, de nem u g y mint az angyalok , 
v a g y arkangyalok , sem ugy mint a cherubok, vagy szerá-
l'oknak, hanem, mondja ő, mint mi v a g y u n k . " U t sint unum 
sicut E g o et P a t e r unum sumus. 

„Ezen egyháznak , me lye t — Bossuet szavai — J é z u s 
azért alapított , h o g y a val lásnak feje, az e g y s é g központja, 
az igazh i tüségnek mérve, az igazságnak magasztos tanszéke 
l egyen , h o g y onnan P é t e r adja tani tását ,— ezen, a h i tben min-
d i g szűzies és soha nem vál tozó egyház , melyhez az ere tnek-
ség hozzá nem fér ; ezen b u z g ó s á g és szeretetben fáradhat lan 
e g y h á z , m e l y minden g y e r m e k é t az örök életre szüli , min-
den nemzetet és fajt, m e l y ő benne bízik, n y e l v k ü l ö n b s é g 
nélkül anyai karjain hordoz, sőt minden embert , m é g az 
eretnek és hi tet lent is anyai sz ivéhez vonz, s mindnyájokért 
imádkozik és v iv : ezen egyháznak a szónok e lőtt mindenkor 
mint sark-, mint vezércs i l lagnak kell tündökölnie , melyre 
minden apostoli t énykedésében , tanitásában és szeretetében, 
törhet len hűségge l tekint s m e l y felé saját sz ivét é p u g y irá-
nyozza, mint hal lgatóinak szemeit . Tanitása, rendeletei , szo-
kásai, szel leme és k ívánsága i , képezik az ő g y e r m e k i t i szte-
letének tette i és szenvedéseinek, szóval teljes részvétének 
tárgyát . A z egyházza l szemben nincs magán tanitása, nincs 
külön vé leménye , az egyház tó l e l térő rendszereket nem pár-
t o l j a ; a mi az e g y h á z bélyegét nem hordja homlokán, arra 
sajátját sem nyomja. Igyekeze te inek utján az e g y h á z szel le-
méhez tanulékony lé lekkel s imul , az e g y h á z döntésének ele-
jébe nem v á g ; tanitó, de nem mester, v a g y i s inkább, mester 
és tanitó, mert tanuló ; — ékesszólása az egyházza l való ösz • 
h a n g által a vál tozhat lan igazság , az örök bölcsesség, és 
c sa lhata t lanság bé lyegé t veszi magára. H a tudja, h o g y az 
igazságér t az egyházza l e l lenmondást kell tűrnie, és küz-
denie, u g y azt is tudja, h o g y az ő igazsága , minden el len-
mondáson, az időn és hata lmakon győzede lmeskedni fog ; és 
a mint sz. Ágos tonna l s emmit sem igér magának azon ékes -
szólástól , me ly a vá l tozó s ö n m a g á t dicsőí tő korszel lemnek 
v iszhangja , u g y biz ik másrészt teljesen egyház i szónoklatá-
nak Is tenben gyökerező erejében és t ermékenységében s fö l -
k iá l that ugyanazon n a g y egyház i tani tóval : „Oh ékesszólás , 
annál rettentőbb, minél t i sztább és egyszerűbb, annál hatal -
masabb, minél a lázatosabb s ember i leg gyengébb ; óh kard, 
me ly igazán a sz iklákat hasitja !" 

„Bossuet ezen, az egyház iránti szeretetének s le lke-
sü l t ségének többször is ad ki fejezést szép beszédeiben : „Oh 
szent római egyház , az egyházak és minden h ivőknek anyja, 
I s tentő l k ivá lasz tot t egyház , h o g y g y e r m e k e i t egy hitben 
és e g y szeretetben egyes i tsed, mindenkor s z ivünk l e g m é l y e b b 
mélyéből fogunk ragaszkodni a te egységedhez . I n k á b b ma-
gamról fe ledkezzem meg, mint te rólad, ó római e g y h á z ! 
Száradjon n y e l v e m ajkaimhoz, ha m e g nem emlékszem ró-
lad, ha szeretetem leges lege l ső t á r g y á v á nem teszlek !" 

E nyi la tkozatokat azért idéztük, h o g y megmutassuk , 
mi ly szeretettel c s ü g g ö t t Bossuet nemes, n a g y lelke az e g y -
házon. E g y e d ü l az ő magasztos tekinté lyének köszönhető, 
h o g y a ga l l i canismusnak nyi latkozatai nem szerkesztetet tek 
élesebben. A z ismeretes, h irhedt gal l icán gyű lésen tartott 
beszéde az egyház egységéről, me lybő l idézetünket ve t tük , 
Rómában is tetszéssel f o g a d h a t o t t ; a pápa maga is e l i smeré-

sét fejezte ki érte, mig a jansenisták „az ultramontánok f e g y -
vertárának" nevez ték . 1 ) Tudták , miért. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, márczius 11. A ,Nemzeti Hírlap' római le-

vele. — A m i t mindenki előre lá thatot t , a ki ismeri a l i b e -
rális lapok eljárását, va lahányszor a pápa v i lágra szóló n y i -
la tkozato t tesz, — az bekövetkezett . A kath. lapszerkesztők 
nagyszerű manifestát iója a pápa megválasztatásának é v f o r -
dulóján, a pápának m é g nagyszerűbb ny i la tkozata a k a t h . 
lapszerkesztőkhöz, k ihozta sodrából a l iberális sajtót. A z 
olasz l iberális lapok vehement iájához , a pápa ellen intézet t 
megtámadásokhoz és fenyegetésekhez , hozzájárulnak a ,ró-
mai levelezők' többé kevésbé pikáns, de mindenesesetre e l -
lenséges h a n g u l a t u tudósí tásokkal , h o g y a kö l fö ld is ,h i te le -
sen' értesüljön azon hangulatról , melyben a pápa felszólalása, 
nevezetesen az e g y h á z i á l lambirtokra vonatkozólag, az e g y e -
sült Olaszországban részesült. N a g y csodálatunkra i ly római 
tudósítást mindez ide ig a ,Pester Lloydban' , me ly p e d i g 
t u d v a l e v ő l e g a fö ldalat t is bir tudós í tókka l , nem ta lá l tunk 
no de azért kárpóto lva v a g y u n k e g y fé lh ivata los lapnak, a 
,Nemzet i Hir lap' -nak tudós í tása által , melyből m e g t a n u l h a t -
juk , h o g y mi ly czéltalan, mi ly eredménytelen és i g y m i l y f e -
lesleges volt a pápa nyi latkozata . 

A nevezet t lap egész apodict icus határozot tsággal azt 
constatálja, h o g y ime a pápa engedet t a jezsu i ta áramlatnak, 
midőn a kath. lapszerkesztők előtt azon ny i la tkozatot t e t te , 
h o g y a pápa j o g a i t az egyház i ál lamra nézve védelmezni 
kell. T e h á t ismét a jezsui ták , ezek a v i lágfe l forgató embe-
rek zavarják a l iberálisok nyuga lmát , ezek zavarják az 
U n i t a I ta l ia c ircu lusa i t? Mi egész ősz inteséggel mondjuk, 
h o g y már-már nem tudjuk, mi t is h i g y j ü n k a l iberál i sok-
nak, midőn a pápáról beszélnek, v a g y is inkább mint hisz maga 
a l iberál is tábor, midőn a pápáról vezérczikkez. E g y s z e r azt 
beszéli , h o g y ő a pápában m e g k a p t a a m a g a pápáját , mert 
ez a pápa liberális ; — l iberál is ped ig azért, mert nem 
hiszi , h o g y az e g y h á z üldöztet ik ; l iberális azért, mert a 
jezsui ták befo lyása alól magát emancipálta , mindent ön-
maga tesz, végez , rendez stb ; máskor ismét , mint most is, 
azt lát juk hirdetve , h o g y e g y jezsu i ta pápánk van, aki u g y 
tesz, v é g e z mindent , amint a jezsui ták akarják. A m i l iberá-
l isaink igazán e g y év óta, h o g y X I I I . L e o ő szentsége m e g -
választatott pápának, valóságos kötél tánczot járnak az ,u l -
tramontánok' n a g y mulatságára, m i n t h o g y nem tudják ön-
magukat elhatározni, h o g y tulajdonképen minőnek is tart -
sák a pápát, bogy ebből a l iberal ismusra e g y kis haszon h á -
romoljék. V a l ó b a n szánandók ők, h o g y e l h a g y v a az egyenes 
utat , nem ismerve fel annyi nyi latkozat után sem az irányt , 
me lye t a pápa követ , ide-oda kapkodnak, csak h o g y ne ke l l -
jen beismerniük, miszerint a pápa az egyház örök, e l é v ü l h e t -
len e lveinek utain jár, me lyen közte és a l iberal ismus közti k i -
egyezésnek nincsen helye. 

E k iegyez te the t l en ál láspontból önként k ö v e t k e z i k , 
mi ly szüklátkörü fe l fogással bir a ,N . H. ' levelezője, midőn 
azt ál l i tja, h o g y a pápa az e g y h á z i ál lam v i s szakövete l é sé -
vel önmagát el lenséges v i szonyba he lyezte az U n i t a I t a l i á -
val . A római levelezőnek, h o g y i ly ny i la tkozato t tehessen, 

' ) Wetzer- Welte, K. Lexikon. Bossuet. 
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mindenekelőtt nem történtté kellene tenni azt, a m i történt, 
nem történtté kellene tenni, hogy a római pápák valaha az 
egyházi államot jogosan birták légyen századokon keresztül, 
oly jogosan, mint Európa fejedelmének bármelyike ; nem tör-
téntté kellene tenni, hogy e jogos hatalmat egyellenséges ha-
talom elrabolta, — mondjuk elrabolta, mert tényleg az e g y -
házi államot minden előleges hadüzenet nélkül erőszakkal el-
foglalta, épen ugy, mint midőn a rablók valakit váratlanul 
megtámadnak és mindenéből kifosztanak ; ellenben megtör-
téntté kellene tennie, hogy a j o g a jogtalansággal , az igazság 
az igazságtalansággal, a jogos birtoklás a szentségtörő rablás-
sal ne legyen ellentétben ; — igen, ha ő mindezt eszközölni ké-
pes lenne, akkor talán elmondhatná, hogy a pápa magát az 
Un i ta Italiával ellenséges viszonyba helyezte. Nem, nem a 
pápa van, nem ő helyezte magát ellenséges viszonyba az 
egyesült Olaszországgal, hanem igenis ellenséges viszony-
ban van a j o g a jogtalansággal , a jogos birtoklás a rablással 
és a pápa csak ez ellenséges viszony létezésének adott kife-
jezést, a jogrend helyreállításának követelésével csak azt 
akarja, hogy a kik magokat i ly ellenséges viszonyban he-
lyezték a joggal , vonuljanak vissza, adjanak elégtételt a 
megsértett jognak. 

A ,N. H. ' tudósítójának, a milyen a felfogása, olyan 
nézete is a jövőre nézve, mert ez a l iberalismus óhajának 
megfelel . A v v a l vigasztalja ugyanis önmagát és liberális 
közönségét, hogy a mi nem sikerült I X . Piusnak, t. i. az 
egyház i állam visszaállítása, ámbár I X . P ius t szerette és 
becsülte barát és ellenség egyaránt, annál kevésbbé fog az 
sikerülni X I I I . Leónak, ki nem volt képes magának mind-
ezideig barátokat sztrezni és sem pénzzel, sem más segéd-
eszközzel nem rendelkezik, vagy i s az egyházi birtok örökre 
elveszett. H a ez csak a ,N. H.' római levelezőjétől, vagy 
csak a liberálisoktól függne, akkor nem kételkedünk, hogy e 
kegyes óhajtás, vagy remény beteljeseduék. Előttünk azon-
ban mégis, ugy látszik, hogy az a liberális óhajtás és remény 
mégsem nyughat ik valami biztos alapon. H a ugyanis any-
nyira biztosítva van az egyesült Olaszország részére az e g y -
házi állam, mint a z t a , N . II.' római levelezője állítja, hogyan 
fejtsük m e g magunknak azt a heves támadást, melyet a l i-
berális lapok a pápa ellen intéznek ? H o g y a n fejtsük meg azon 
tudósítást, hogy az olasz igazságügyminiszter körlevelet 
küldött szét, melyben mindazon kath. hirlapok szigorú meg-
büntetését követeli , melyek a pápa intentióival egyezőleg 
az egyházi állam visszaállításáról czikkeznének ? Mind e kö-
rülményből mi azt következtetjük, hogy az LTnita Italia nem 
érzi magát még sem oly biztosan az egyházi állam birtoká-
ban, mint azt levelező feltüntetni szeretné ; hogy talán fen-
sőbb helyeken ugy találják, hogy vagy maga az olasz nép, 
v a g y mások felemelhetnék szavukat a pápa függetlensége 
érdekében, mely a jelenlegi viszonyok közt tényleg korlá-
tozva van és könnyen megtörténhetnék, hogy az egyesült 
Olaszország arra ébredne fel, hogy az egyházi államból, 
mint jogtalan tulajdonából ki kell költöznie. És mindennek 
megakadályozására történnek a hivatalos és nemhivatalos 
liberális intézkedések. Levelező azonban tudhatná még azt 
is, h o g y az egyházi történet ismer úgynevezett ,babyloniai 
fogságot' is, honnan azonban a pápák kiszabadultak : olyan 
lehetetlen dolog-e tehát, hogy a pápák a néhány év óta el-

veszített egyházi államot visszanyerjék ? Mindezek megfon-
tolását mi ugy a levelező, mint még inkább a félhivatalos 

II.' szerkesztőségének figyelmébe ajánljuk és óhajtjuk, 
hogy hasábjain i ly éretlen tudósítások a jövőben helyet ne 
foglaljanak. ^ 

Rozsnyó. Márcz. 1. Föpásztori szózat a péterfillérek 
ügyében. —• Főt . Szerkesztő U r ! K e g y e s püspökünk, mélt. 
és főt. dr. Schopper György ur, legutolsó két körlevelének 
egyikében közölvén szentséges atyánknak jubilaeumi ency-
clicáját, velős, megható szavakkal inti papságát, hogy a ke-
gyelmek ez áldásos idejét híveikkel együt t lelkök üdvére 
mennél gyümölcsözőbbé tenni igyekezzenek. A másodikban 
a péterfilléréket következő lelkes buzdítás és rendelet által 
köti papsága szivére. 

Venerabiles Fratres et Fi l i i in Christo Dilect iss imi ! 
Caritas multorum refrigescit, Apostolus autem earitatis ait : 
qui habuerit substantiam huius mundi et viderit fratrem 
suum necessitate!» habere et clauserit viscera sua ab eo, 
quomodo Charitas Dei manet in eo? Quid de illis dicamus, 
qui viscera sua non a fratre, sed a Pâtre cunctorum fidelium 
claudunt ? 

Catliedralem si demamus Clerum, v i x e quapiam D i -
oecesis parte notatu dignae caritatis Symbolae Officio sub-
missae fuerant, quinimmo in nonnullis districtibus Clerus 
una cum populo a miseria Patris et fratrum succolanda s i m -
pliciter abstinuerunt. E t in hoc memorabile est illud : quod 
fati districtus non miserioribus accenseantur. Sed fors ex 
hac eorum conditione abstinentia eorum haud laudabilis, 
suam nanciscitur explicationem. — Ipsi valentes, miserae 
incommoda vitae, anxietatemque animi ignorant; practice-
que verba illa Apostol i Paul i confutare velle v identur: pro 
invicem sollicita sint membra, et si quid patitur unum 
membrum, compatiantur omnia membra. A u t vero si quid 
patitur Caput, viscera misericordiae nobis continere licere 
autumant? A n potius eos, qui sic agunt, perfectissima rna-
lorum, quae universorum Christianorum Patrem premunt 
ignorantia laborare censeamus? quum tamen malorum ho-
rum numerus sit legio ! 

Malorum pene infinitorum seriem structuri, unde ordi-
amur, ignoramus. A n de augustissima SSmi Patris dicamus 
persona, qui per violentas aeque ac sacrilegas manus di t i -
onibus pontificiis, patrimonio inalienabili Sti Petri orbatus» 
ecclesiae universae, sed et personae suae propriae necessita-
tibus quotidianis perstringendis impar, cum vate lamentari 
compellitur : haereditas nostra versa est ad alienos ! — vel 
Senatum Summi Pontificis purpuratum memoremus, copi-
osasque Congregationes, Praelatos, Consultores, Officiales, 
qui in regenda Dei ecclesia solertem et providam Capiti na-
vant operam ? — aut Nuutios ac, Legatos Apostolicos, qui 
penes aulas Principum et respublicas gravissima ecclesiae 
negotia persolvunt ? — aut episcopos plerosque Italiae, qui 
non modo e residentiis suis depulsi, sed omnibus quoque 
vitae mediis privati ? — aut Seminaria, Collegia, pia insti-
tuta, Rel igiosos et Moniales per legis iniquitatem expol i -
atos et dira saepe inedia vexatos ? — aut intemeratae fidei 
Officiales saeculares, qui malunt sortem suam sorti, etsi in-
certae, l eg i t imi sui Principis alligare, quam ad largam st i -
pem pollicitantium praedonum castra transire? 
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Sed dies Nos deficeret si eorum perfectam completam-
que euperemus nectere seriem, qui in dies oculos suos ad 
SSmum Patrem eonvertunt, ab eo auxilium in tempore op-
portuno praestolantes. Sed unde illis hocce auxil ium veniat? 
Nemo enim dat, quod non habet. — Aut vero unde SSmus 
Pater, ad saccum et peram excussus, quod det habeat? — 
Parvuli petunt panem, et non est, qui frangeret eis ! — 
Hinc SSmus Pater, curis ingentibus aeger, al tu m premit 
corde dolorem. Multo magis tarnen tenerrimum Eius excru-
ciat cor paternum, quod muneri docendi gentes universas 
correspondere, gentibusque in regionibus dissitissimis degen-
tibus, Evangel i i ministros, vel Vicarios apostolicos, vel S. 
Sedis Delegatos enixe petentibus, mediis deficientibus, sa-
tisfacere nequeat! Hinc continuo luctus resonat per regia 
Vaticani tecta, deficiuntque prae lacrymis oculi Patris et 
conturbata sunt viscera Eius ! 

Venerabiles Fratres ! In opere et sermone et omni pa-
tientia honora patrem tuum — ait Scriptura — ut super-
veniat tibi benedictio ab eo, et benedictio illlus in novissi-
mo maneat. Gloria enim hominis ex honore patris sui. Quam 
malae famae est, qui derelinquit patrem. (Eccl. I I I . ) E t in 
alio loco : qui subtrahit aliquid a pâtre suo et a matre, et 
dicit hoc non esse peccatum, particeps homicidae est. (Prov. 
X X V I I I . ) Quaecunque vero scripta sunt — teste Apostolo 
gentium — ad nostram doctrinam scripta sunt. Putabimus, 
ne igitur nos officio nostro haudquaquam deesse, dum Pa-
trem Christicolarum, sponsamque Christi, matrem omnium 
nostrum, Ecclesiam in arctissimis versari circumstantiis cer-
nimus, et scientes et voluntarii subtrahimus eis illa prae-
stare, ad quae praestanda per oracula divina obstringimur, 
et quae praestare omni plane difficultate caret, et quae prae-
stando benedictionem quoque coeli emeremur. 

U t innegabili semet subducant officio, nonnulli iniu-
riam temporum, paupertatem, varias praetexunt miserias. 
Ast nemo adeo pauper est, ut intra anni unius curriculum 
unum saltern obulum sine aggravio in corbonam sanctuarii 
immittere non valeret. Si omnes orbis terrarum Catholici 
unum solum per singulos annos Summo Pontifici ac eccle-
siae oiferrent obulum, urgenti duris in rebus necessitati E c -
clesiae provisum sane esset. Caritas Christiana admodum 
ingeniosa est, et mille exhibet modos nobile isthoc officium 
adimplendi, quin adimplentes aggravet ; — ipsis quoque vi -
tÜ6 adamatis opportunam occasionem caritatis exhibendae 
suppeditantibus. Rescindendo enim ab immoralitate actuum, 
quam patitur iacturam ? quod fert sacrificium ? sive potui 
sive lu8ui deditus, si omni anno, non unius diei, sed unius 
solum haustus, aut unius solum lusus pretium sublimibus 
ecclesiae universae finibus immolaret? Si seria in omnibus 
adfuerit voluntas, neque beneficentia, neque modus benefa-
ciendi unquam difficultates pariet. Sed ad voluntatem 1110-
vendam utique cum motivis cognitio quoque causae requiri-
tur, seu populus fidelis, ut suum erga SS. Patrem amorem 
filialem testari valeat, super innumeris angustiis et mult i -
tudine tribulationum, quae SSmum circumdant Patrem, 
edocendus ex-it, opportunaque contestandi amoris filialis in-
divulsaeque adhaesionis praebenda occasio. 

Quo fine sequentia ordinanda duximus, et reapse or-
dinamus : Omnibus anni diebus Dominicis et festis, in pa-

tulo quopiam ecclesiae loco, mensula cum corbona obserata 
collocetur, cum inscriptione „Symbolae caritatis (szeretet-
adományok) pro SSmo Patre." Dum visum fuerit, attentio 
auditorum ad funestissimam SSmi Patris dirigatur sortem. 
Corbona provide custodiatui-, et de tempox-e in tempus in 
praesentia Curatoris evacuetur, ac super viso reperto con-
signationes ducantur. Post festum Nativitat is Domini sine 
mora, quae lapsu anni oblata fixere, ad Officium transpo-
nantur. Ordo hie observandus erit eousque, dum Deo Omni-
potent^ secundum multitudinem misericordiae nominis sui , 
SSmum Patrem a rugientibus praeparatis ad escam et de 
manibus querentium animam eius libei-are placuerit. U t 
hoc ipsum quo ocyus eveniat, Deum sine intermissione 
oremus ! 

Nemini hisce Nostris Oi-dinibus molesti esse volumus. 
— Non mandamn8, sed oi-amus in Domino, ut omnes fideles 
in precibus suis ac beneficentia Summi Pontificis memoi-es 
esse velint. Tribuant igitur singuli non coacte, sed sponta-
nee, voluntarie. Hilarem quippe datorem diligit Deus ! M i -
sex-eantur — iuxta monitum Paul i — in hilaritate, memine-
î-intque nos nepotes — utinam non dégénérés — eorum esse 
Cliristianorum, de quibus Actus Apostolorum referunt; quod 
px-etia eorum, quae vendebant, ante pedes Apostolorum po-
suerint. Beatus — inquit Psalmista — qui intelligit super 
egenum et pauperem, in die mala liberabit eurn Dominus ! 

Addat calcar et laetissimum illud nuntium, quod exul -
tante animo ad notitiam Ven. Fratrum pex-fex-imus : SSmum 
Patrem, modesta, quae e parte Dloecesis perNos lapso mense 
oblata fuerat summula, benignissime acceptata, Nobis et 
Vobis, spiritual! nosti-ae cux-ae concreditis, ampliorem cari-
tate a Deo mei-cedem adprecatum, omnibus et singulis, obu-
lum offerentibus, paternae benevolentiae et grati animi tes-
tem, Benedictionem Suarn Apostolicam peramanter impex-ti-
tum esse ! 

Datum Rosnaviae die festa S. Mathiae Apostoli 1879. 
Georgius m. p. Eppus. 

Róma, márcz. 6. (Ered. tud.) A kath. hírlapírókhoz in-
tézett pápai beszéd hátása igen erős, mind a kormánykörökre, 
mind az egész libex-alis táborra és sajtóra. A z t mondják, az 
ifjú hős (?) király, — ki Custozzánál kalapatlan volt kényte-
len kereket oldani, — midőn a pápa beszédének tartalmái-ól 
értesült, harczias állapotba jött s fenyegetőzött, hogy ezt az 
oi-oszlánt (questo leone) majd megkötözi ő. I g y beszélik. 
Si non è vero legalább è ben trovato ; mert px-ychologice az 

az állapot, melyben Umberto e szavakat mondhatta, igen va-

lószínű s mert a tehetetlenség pharsisokkal pótolja, a hol erő-
vel nem birja. Ámde a csillagokban más van följegyezve 
Leóról és Umbertóról. 

A szabadelvű lapok nem tudják magukat beleélni azon 
tudatba, hogy azt, a mit a pápa tett, azt X I I I . Leo tette-
Ok csalhatatlanul megjövendölték, hogy X I I I . Leo ellenlá-
basa lesz I X . Piusnak, hogy ő a „harczias" pápa után a 
„kegyes" pápa szei-epét fogja az ő kedvökért játszani, hogy 
X I I I . Leo az ő „opportunitás"-uk kedveért fel fogja áldozni 
az egyház opportunitását és . . . elveit, szóval csalhatatlanul 
hitte a szabadelvű sajtó megjövendölni, hogy X I I I . Leo 
„libei-alÍ8" pápa lesz s igyekezni fog concessiokat, sőt bóko-
kat tenni a liberalismus szeszélyeinek. Most, hogy a pápa a 
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várt coucessiók és bókok helyett a jog és igazság villámait 
szórja a rablott konczon veszekedő csoport közé, ámulnak, 
bámulnak s furcsának találják, hogy a pápa nem mondja rá 
az elkövetett jogtiprásra, hogy biz az jó, jeles és nagy tett 
volt. Transactiót vártak, sőt követeltek a pápától, s most, mi-
dőn a pápa kimondja, mily föltétel alatt kész transigálni, a 
„becsületes alkuszok" csodálkoznak, hogy a pápának is van 
követelni valója. 

Szentséges atyánk nyilatkozata a lehető legjobb idő-
ben jött. Ismeretes, mit tervezett néhány macchiavellii szel-
lem a pápa háta mögött. Az olasz katholikusokat bevonni 
igyekeztek egy oly politikai pártalakitás műveletébe, mely-
nek nagyon is átlátszó czélja az olasz egység roskadozó épü-
lete mellé támfalakat épiteni. Szeretnék az olasz katlioliku-
sokkal elfogadtatni a status quo-t, s a pápai világi fejede-
lemség fölött szeretnének szép szerével ,napirendre térni'. 
A pápa világi fejedelemségéről akartak határozni. . . a pápa 
nélkül. De XI I I . Leo nem az az ember, a kinek eszén keresz-
tül lehetne járni. A gonosz tervet egyetlen leheletével elfújta s 
megmutatta, hogy a pápa világi fejedelemségéről csak a 
pápa tudta és beleegyezésével lehet intézkedni. S most, hogy 
a pápa nyilatkozott, Koma locuta est, causa finita est. A 
helyzet fényesen meg van világítva. A pápaság és az olasz 
királyság együtt Rómában meg nem állhatnak. Melyiknek 
fog kelleni engedni, megjövendölte maga Cavour, midőn ki-
mondá, hogy a pápasággal a versenyt az olasz királyság ki 
nem birja. A pápa ezt Cavour jövendölése nélkül is tudja ; 
de tudják a Quirinalban is, azért mutogatják oly tüntetőleg, 
hogy . . . . nem félnek. 

IRODALOM. 
-f- Dupanloup müve a nőnevelésről : Lettres sur l'édu-

cation des filles et sur les études qui conviennent aux femmes 
dans le monde, stb. (Vége.) — Magasztos szellemű beveze-
tés után, melyben tárgyának fontossága és szépségéről szól 
szerző, mindenek előtt előadja az elveket s kiforgatja a ke-
letkezhető ellenvetéseket. Ezután egyenesen in médias res 
megyen s felfejti a kérdés magvát. Tanulmányozza Istennek 
czélzatait, melyek a nő teremtésekor szeme előtt lebegtek, 
átmegy a nő életének egymásután következő szakaira. Ezek 
kapcsán áttér azon practicus törvényekre és szabályokra, 
melyek szerint Istennek leányát czéljának elérésében támo-
gatni szükséges. Szerző tudja, hogy itt épen ugy nem sza-
bad valamit elhanyagolni, mint a fiúgyermekek nevelésénél, 
az ifjúk vezetésénél s a férfiak lelkikormányzásánál. Nem fél 
bebocsátkozni a legkisebbnek látszó kérdések fejtegetésébe, 
melyek a leányoknak testi s lelki, erkölcsi és értelmi fejlesz-
tésére vonatkoznak. A harmadik részben a nőnek az iskola és 
nevelőintézet falain kivül a nagy világban illő egyéni s tár-
sadalmi további önmivelődésről és tanulmányairól szól. A mű 
imént kiadott 1. kötetében csak az első és második rész je-
lent meg. Nemsokára várható a 2. kötet, mely az emiitettük 
harmadik részt fogja magában foglalva hozni. 

Francziaországban, kivált a nőnemre, e műtől a legüd-
vösebb hatást várják. Sokak előtt valóságos uj földet fog 
fölfedezni. A keresztény katholikus nők mittent manus suas 

ad fortia. Annyi bizonyos, hogy Fénélon művét, mely a nő-
nevelésről minden kornak irt, meg kellett toldani egy uj mű-
vel, mely kiválóan korunkhoz kell hogy hivatva legyen 
szólni. És erre ki válalkozhatott Krisztus egyházában na-
gyobb paedagogiai tekintélylyel, mint Dupanloup, a franczia 
közoktatásügy regenerátora ? 

X Megrendelési felhívás „Korunk két fökérdése"-
mint minden vallás-bölcselet alapja czimü munkára. Irta : Dr 
Dippel József. Német eredetiből fordította : A pécsi növen-
dékpapság sz. Pál-társulata. 

Minden vallásnak és vallásbölcseletnek alapját és föl-
tételét képezi az Isten és ember kérdése. Isten léte és lel-
künk szellemisége nélkül alaptalan a vallásbölcselet. „Mi az 
ember?" — „Van-e Isten?" E két kérdés képezi e fölöttébb 
korszerű mű tárgyát. Imént jelzett magyar fordítása 21 — 22 
iven május hó végén fog megjelenni. Ára 1 ft 30 kr után-
véttel. 10 példányért 1 tiszt, példányt jár. — A pártolást 
igen megérdemli. Melegen ajánljuk. 

^ Beküldetett : Ébresztő hangok műveltebb kath. kö-
rök számára. A legjelesebb honi és külföldi írók nyomán 
szerkeszti Zimándy Ignácz, székesfehéregyházmegyei áldo-
zár stb. törökbálinti plébános. I. könyv. 1879. évjolyam Bu-
dapest. Hunyadi Mátyás int. 1879. 8-ad rét. 169 1. 1 ft. 

Széleskörű olvasottsággal, erőteljes érveléssel és kor-
rekt kath. szellemben irt korszerű munka. Ajánljuk m. t. ol-
vasóink becses figyelmébe. 

V E G Y E S E K . 
— Rómából Hergenröther würzburgi egyetemi hitta-

nár már második felszólítást kapott, hogy a bibort elfogadja. 
— Döllingerröl, ki e napokban életének 80-dik évét 

tölté be s a bajor királytól ez alkalomból igen hizelgő üd-
vözletet kapott, azt mondják, hogy Hergenröther bibornok-
sága által igen kellemetlenül van érintve. Ugy látszik, jó 
lett volna a szenvedély által elragadtatott agg tudósnak ko-
molyabban elmélkednie a fölött : Qui persev era vérit usque 
in finem etc. 

— Vészt jósló felhők mutatkoznak Francziaország egén. 
Lilieben az állami egyetem tanulói e napokban a katholikus 
egyetem elé mentek, s le a papokkal, lámpa-karóra a je-
zsuitákkal-féle kiáltások után guny kaczaj közt elénekelték 
a Veni Sanctet, s azután egy fehér zászlót gönyölítettek ki, 
— a legitim királyság jelvényét, — s azt a szintén gúnyból 
elénekelt ,De profundis' hangjai mellett elégették. A rend-
őrség mindebben semmi sértést sem talál t . . . Francziaország 
rohamosan hanyatlik a végzetes lejtőn. 

— cincinatii eset, melyben mint utólag kitűnt, az 
egyház nem néhány százezer, hanem 1 millió dollárnál 
többre rugó kárt szenvedett, az észak-amerikai katholikusok 
körében mind inkább élénkebbé teszi azon óhajt, hogy a 
köztársaság területén állandó pápai legátus vagy nuntius 
legyen. A kárt azonban meg kell jegyeznünk, korántsem 
roszlelküség, hanem hivatalos túlterheltséggel összekötött 
mulasztások és rosz könyvvezetés okozta. 

— Spanyolországban eddig, amint a „The Tablet" 
febr. 15-i sz. olvastuk, csaknem valamennyi püspök egyház-
megyeileg szervezte a péterfillérek gyűjtését. Az épen ez év 
elején megindult jeles uj kath. lap, a „Phönix", azt indít-
ványozta, hogy Madridban Moreno bibornok toledói ér-
sek és primás elnöksége alatt központi péterfillér-bizottság 
alakuljon. 

— Sajtóhiba. Az előbbi szám ,Egy üdvös határosat' czimü 
czikkében (157. 1.) az első hasáb 25. sorában olvasandó : „hogy az emii-
tett határozat határait ne lépje at s hogy e határozat gyakorlatilag" stb. 

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

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor n nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM: A szent könyvek isteni ihletéséről. — Indicium a Summo Pontifice Jubilaeum promulgandum et qualiter 
celebrandum. — Szentszékeink és egyházunk autonomiája. — De peculio ecclesiastico et de eius usu canonico. — Egy-
házi tudósitások •. Budapest. Katholicismus és patriotismus. Belgium. ,A katholicismus sírásója'. Orosz-Lengyelország. A 
Szibériába száműzött kath. papok ügyében. Svajez. A genfi és jurai katholikusok helyzete. — Irodalom : Élő személy lebe-

gett-e szalézi sz. Ferencz lelke előtt, midőn Philotheáját irta. — Vegyesek. 

A szent könyvek isteni ihletéséről. 
(Inspiratio SS. Litterarum.) 

(Folytatás.) 

Mily fokú, mily mérvű volt a Szentléleknek 
működése a szent könyveknek „ihletésében'- ' és mily 
működési kör ju to t t azok szerkesztésénél osztályré-
szül az Íróknak, ezt az egyház explicite nem kör-
vonalozta ez ideig. Egyedül azt állapította meg az 
egyház, hogy, ha valamely könyv kizárólag és egye-
dül emberi iparkodás és szorgalom gyümölcse, bár 
utólagosan a Szentlélek közege által e könyvet jó-
váhagyja, abban semmi hamis tant nem talál, e jó-
váhagyás korántsem fogja azon könyvnek az „ihle-
tés" jelegét kölcsönözni, e könyv „ihletett"-nek 
épen nem nevezhető. E részben ugyanis igy nyilat-
kozott a vatikáni egyetemes sz. zsinat : „Eos vero 
(veteris et novi testamenti libros) Ecclesia pro Sa-
cris et canonicis habet, non ideo, quod sola humana 
industr ia concinnati, sua deinde auctori tate sint 
approbat i ." (Sess. III. cap. 2.) 

Azon tannak, melyet i t t a vatikáni szent zsi-
nat elitélt, akadtak védői a 16-ik században. Neve-
zetesen Lessius (és Hamelius, némelyek szerint Bon-
frère is, mindannyian jézustársaságbeli theologu-
sok,) 1586. a következő tételeket áll í totta f e l : „ l -o . 
Ut aliquid sit Scriptura Sancta, non est necessari-
um singula eius verba inspirata esse a Spir i tu San-
cto." — „2-o. Non est necessarium, ut singulae ve-
ri tates et sententiae sint immediate a Spiritu Sancto 
ipsi scr iptor i inspiratae." — ^3-0. Liber aliquis (qua-
ils forte est secundus Macliabaeorum) humana industria 
sine adsistentia Spiritus Sancti scriptus, si Spiritus 
Sanctus postea testetur nihil ibi esse falsum, efficitur 
Scriptura Sancta. " 

Eme tétel a legtekintélyesebb hit tani karok 

által rögtön igen szigorúan (atro carbone) Ítéltetett 
el ; meg kell azonban jegyeznünk az igazság kedvé-
ért azt is, hogy a szerző e tantételhez makacsul 
épen nem ragaszkodott ; továbbá pedig, hogy a 
harmadik tétel ama szavait : „Qualis forte est secun-
dus Machabaeorumtt a löweni censura alkalmával 
szúrták közbe. (V. ö. Livinus Mayer, Hist. Congr. de 
aux. 1. 1. c. 9.) Lessiusra vonatkozólag e tá rgyban 
vesd össze Dr. Argentré, Collectio iudicior. de novis 
errorib. Paris, 1728. 4. III. p. 2. Münch. Past. BL 
1^874. 1. 205., — hol a zárjelben foglaltak is Les-
siusnak tula jdoni t ta tnak. 

Mit tula jdoní tsunk a szent könyvek ihletésé-
ben a Szentlélek kegyelmének, és mit tu la jdoní tsunk 
e könyvek szerkesztésénél az irók tevékenységének ? 
E kérdésnél a theologusok elágazó nézetei szerint o o 
igen sok, különféle vélemény létezik. E véleménye-
ket, nézeteket világosabb áttekinthetés czéljából 
két osztályba sorozhatjuk. Nevezetesen : 

I. Vannak, akik ugy vélekednek, hogy arra, 
miszerint az irás ihletséggel bírjon, okvetlenül meg-
kívántat ik, miszerint mindaz, ami abban foglaltatik, 
Isten sugalása folytán Íratott légyen a szent irók 
által. Ezen nézet védői a szent irás mondatait , egyes 
szavait, az Írásjegyeket stb., mind ihletteknek állít-
ják. Ugyancsak e vélemény védői közöl némelyek 
odáig mennek, hogy a szent könyvek iróit csak is 
eszközöknek tekintik Isten kezében annak végrehaj-
tására, amit nekik a Szentlélek sugalt. 

II. Vannak ismét mások, kik a fentebbi véle-
ménytől lassankint annyira elágaznak, mondhat-
nánk, elpártolnak, hogy végül az „ihletés" fogalmá-
ból alig marad valami birtokukban. Ezek közöl né-
melyek álli t ják. hogy az „ihletés" fogalmához szük-
séges a Szentlélek serkentése és segélye, (adsistentia 
positiva), melynélfogva a Szentlélek vezérelje és kor-
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hiányozza a szent könyvek szerzőit mindabban, amit 
kell irniok, tehát a szavak helyes megválasztásá-
ban, a mondatok szerkesztésében, anélkül mégis, 
hogy az egyes szavakat is sugalja. 

Mások megelégesznek az irásra való serkenté-
sen kivül az u.n. adsistentia negativa^-val, mely abban 
áll, hogy a Szentlélek az irókat minden legkisebb 
hibától megőrzi, megvédi. 

Ismét mások még engedékenyebbek és azt ál-
lítják, miszerint az ihletés meg van ahhoz, lia a 
Szentlélek a szent könyvek íróit a nagyobb hibáktól 
megoltalmazza. 

Végül vannak, akik, mint már fentebb tárgyal-
tuk, azt álliták, hogy szent írássá lesz azon könyv, 
mely, bár a Szentlélek ihletése nélkül, csupán em-
beri szorgalom által jött létre, lia a Szentlélek bizo-
nyít ja , hogy abban semmi hamis tan nem foglal-
tatik. (Vége köv.) 

Indictuni a Summo Pontifice Jubilaeum 
promulgandum et qualiter celebrandum. 

(Ö eminentiája, Magyarország hg. prímásának föpásztori in-
structiója.) 

Dum Apostolicas has Lit teras pro incum-
bente mihi munere publico, simul dispono, u t DD. 
Curati earum tenores prima inox a perceptis bis or-
dinibus Dominica die, creditis suae curae fidelibus 
promulgent et notos reddapt proponendo,quod San-
ctissimus Dominus Noster suorum in Apostolica 
Sede Praedecessorum vestigiis insistens, primo mox 
sui Pontificatus anno Jubi laeum indixerit, idest 
plenariam indulgentiam in forma seu cum omnibus 
concessionibus, remissionibus ac privilegiis Jubilaei 
concesserit omnibus in toto orbe fidelibus, qui prae-
seriptis conditionibus responderint ad iinplorandum 
divinum auxil ium, tam sibi, quam etiam nobis, 
universo nimirum fidelium gregi necessarium, et 
sibi quidem imprimis ideo, u t in hac luetuosa tem-
porum calamitate, quando nempe Ecclesia gravissi-
mis agi ta tur tempestatum fluctibus, Apostolicum 
humeris suis impositum munus, nunquam non gra-
ve, nunc autem profecto gravissimum rite adirn-
plere valeat ; nobis autem omnibus necessarium pro-
pterea, ut a malis, quibus premimur, imo vix non 
opprimimur, liberemur. Hunc namque esse indicti 
Jubi laei scopum, ipse Beatissimus Pater clare indi-
cat scribens : „Apprime novimus, quam necessaria 
sit infirmitati Nostrae in arduo ministerio, quod su-
stinemus, divinorum charismatum copia : novimus 
diuturno experimento, quam luetuosa sit tempo-

rum, in quae incidimus, conditio, et quibus quan-
tisque in fluctibus praesenti aevo Ecclesia laborét : 
a publicis autem rebus in deterius ruentibus, ex 
funestis impiorum hominum consiliis, ex ipsis coe-
lestis censurae minis, quae iam in aliquos severe 
incubuit , graviora in dies mala obventura formida-
mus ." — Dum autem Summus Pontifex scopo di-
vini auxilii i inpertrandi ad communes Ecclesiae 
preces confugit, indulgentiam Jubilaei ea de causa 
elargitur, quia Jubilaei tempus, si illud bene atque 
e mente S. Matris Ecclesiae impendatur, tempus est 
poenitentia, satisfactionis pro peccatis, et exercitii 
christ ianarum vir tutum, bonorumque o p e r u m ; d e 
quo tempore valet illud : . .Advenerunt dies poeni-
tentiae adredimenda pe^cata,ad salvandas animas" 
et illud S. Paul i : 1 ) „Ecce nunc tempus acceptabile, 
ecce nunc dies salutis." — Denique illud Joelis:2) 
„Immutemur habitu — — ieiunemus et ploremus 
ante Dominum: quia mul tum misericors est dimit-
tere peecata nostra Deus noster." — Nemo enim in-
dulgentiarum Jubi laei particeps fit aut fieri potest, 
qui conscientiam suam in poenitentiae lavacroasor-
dibus peccatorum non emundat, nemo, qui secun-
dam banc in naufragio tabulam arripiens a reatu 
culpae et poenae aeternae non liberatur, nemo, qui 
dignos poenitentiae f ruc tus 11011 facit, qui in orati-
one, ceterisque pietatis operibus non perseverat. — 
Itaque Beatissimus Pater indicto Jubilaeo id ante 
omnia obtinere adnit i tur , u t poenitentiam agamus, 
ut emendemus in melius, quae ignoranter et mali-
tiose peccavimus, verbo, ut animas nostras sanctifi-
cemus, et postquam haec praestitissemus, tunc acce-
damus cum precibus ad Deum, tunc oremus et de-
precemur, tunc imploremus divinum auxilium, Sum-
mo Pontifici et nobis quoque tantopere necessarium ; 
nec dubitemus, quin exaudiamur, et quod petiimus, 
impetremus. Qua de re audiamus S. Tliomam a Vil-
lanova loquentem:3) „Primo ergo flagella Domini et 
peccata, propter quae veniunt, agnoscamus : non 
siinus, quasi statuae sine sensu, cor habentes lapi-
deum et induratum. Secundo clamemus ad Domi-
num clamore valido, corrigendo vitam et misericor-
diam postulando, sicut scriptum es t : ad Dominum 
cum tr ibularer clamavi et exaudivit me."4) E t ite-
rum : „In tr ibulatione mea invocavi Dominum, et 
exaudivit de templo sancto suo vocem meam."5) 
Hoc enim unicum refugiUm habemus; in hoc tota 
salus nostra consistit. Sperent alii in curribus et 

!) 2. Cor. 6. — 2) 2. vide Missale bened. einer. —3) In 
fer. 5. post. Domin. I. quadr. — ") Ps. 119. 1. — *) Ps. 17,1. 
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<quis et exercitu forti : nos autem in nomine Domini Dei 
Nostri invocemus, ilium imploremus, ad ilium accurramus : 
arma enim nostrae militiae spiritualia sunt, potentia Deo ; 
orationes scilicet, ieiunia, poenitentia lacrymae. His armis 
priori bus temporibus Ecclesia omnes diaboli conflictus de-
vicit, omnes mundi procellas superavit Quoties ad 
haec recurritur, certa est victoria; quoties id negligitur, in-
dubitata est miseria. Tertio: si volumus, ut audiatur in 
coelo clamor noster relinquamus peccata, et non modo 
vitia, sed etiam vitiorum fines, id est occasiones deseramus; 
in Isaia enim scriptum legimus :6) „Cum extenderitis manus 
vestras, avertam ocidos meos a vobis, et cum multiplicavc-
ritis orationem, non exaudiam, manus enim vestrae sanguine 
plenae sunt." Multa fecerunt Ninivitae, cum Jonas Propheta 
civitatis excidium prophetaret ; sed quid ait Scriptura?7) : 
„Vidit Deus, quia conversi sunt de via sua mala : et miser-
tus est Deus super malitiam, quam locutus fuerat, ut face-
ret eis, et non fecit." Peccata praepedire, quominus preces 
orantium gratae sint Deo et efficaces, Spiritus Sanctus alibi 
quoque docet per prius laudatum Isaiam dicentem :8) „Ecce 
non est abbreviata manus Domini, ut salvare nequeat, ne-
que aggravata est auris eius, ut non exaudiat : sed iniquita-
tes vestrae diviserunt inter vos et Deum vestrum : et pec-
cata vestra absconderunt faciem eius a vobis, ne exaudiret." 
Causam reddit S. Agustinus inquiens:9) „Cum enim quis 
odio dignus sit, qua fronte gratiam requirit? Cui poena de-
betur, qua temeritate gloriam deposeit? Lacessit iudicem, 
qui postposita satisfactione delicti quaerit proemiis hono-
rari. Regi insultat, obnoxius supplicio, qui donari fiagitat 
indebito bravio, et dulcem affectum Patris stultus exacerbat 
filius, qui post illatas contumelias ante poenitudinem haere-
ditatis usurpât certitudinem." Atque ideo iam S. Patriarcha 
Job observavit :10) „Si iniquitatem, quae est in manu tua, 
abstuleris, et non manserit in tabernaculo tuo iniustitia, tunc 
levai-e poteris faciem tuam absque macula, et eris stabilis et 
non timebis." Quem locum exponens S. Gregorius M. in-
quit:11) „Interna faciès hominis mens est; in qua nimirum 
recognoscimur, ut ab auctore nostro diligamur. Quam scili-
cet faciem levare, est in Deo animum per studia orationis 
attollere. Sed elevatam faciem macula inquinat, si intenden-
tem mentem reatus sui con3cientia accusat ; quia a spei fidu-
cia protinus frangitur, si intenta precibus necdum devictae 
culpae memoria mordetur. Diffidit namque accipere se posse, 
quod appétit, quae profecto reminiscitur, nolle se adliuc fa-
cere, quod divinitus audivit. Hinc per Joannem dicitur:12) 
„Si cor nostrum non reprehendit nos, fiduciam habemus 
apud Deum, et quidquid petierimus, ab eo accipiemus." 
Hinc Salomon ait :13) „Qui avertit aurem suam, ne audiat 
egem, oratio eius erit execrabilis." Cor quippe nos in peti-

tione reprehendit, cum resistere se praeceptis eius, quem 
postulat, meminit : et oratio fit exercrabilis, cum a censura 
avertitur legis, quia diguum profecto est, ut ab eius benefi-
ciis sit quisque extraneus, cuius nimirum iussionibus non 
vult esse subiectus." Per indulgentiam itaque Jubilaei effi-
cacia etiam precum ad Deum pro indigentiis Summi Ponti-

«) J, 15. — ') Joan. 3, 10 - 8) 5i>, 1. sq. — «) Médit, c. 3. — 
'0)11, 14,15. - ") Moralium in Job. 1. 10. — 1J) 1. Joan. 3, 21. — 
«) Prov. 28, 9. 

ficis et Ecclesiae dirigendarum mirifice promovetur, auge-
tur, et certa redditur, quandoquidem indulgentia hoc opera-
ratur, ut preces, ad quas effundendas provocamur, corde 
contrito et humilitato, quod Deus non despicit14) et a pecca-
torum labe emundato depromantur ac persolvantur. Quod in 
Apostolicis Litteris sic expressum legimus : „Cum peculiare 
Jubilaei beneficium eo spectet, ut expientur aninii labes, 
poenitentiae et caritatis opera exerceantur; precationum of-
ficia adhibeantur impensius, et cum sacrificia iustitiae et 
preces, quibus concordi totius Ecclesiae studio offeruntur, 
usque adeo grata sint Deo ac frugifera, ut divinae pietati 
vim facere videantur, firmiter confidendum est fore, ut Pa-
ter coelestis plebis suae humilitatem respiciat, et conversis 
in melius rebus, optatain suarum miserationum lucem ac 
solatium adducat." Postquam DD. Curati scopum indicti 
Jubilaei explicuissent, proponant conditiones, sub quibus 
fideles Indulgentiam lucrari, id est propriam sibi reddere 
possint ac valeant ; quae sunt : 1) ut intra tempus pro Jubi -
laeo praestitutum, seu a 2. mensis Martii usque 1. Junii, 
idest Domiiiicam Pentecostes inclusive peccata sua confite-
antur, et sanctissimum Eucharistiae Sacramentum suscipi-
ant. 2) Ut intra hoc temporis spatium semel ieiunent, unica 
per diem refectione, et esurialibus cibis utentes. 3) Ut E c -
clesias designatas, si très designatae fuerint, bis, si duae ter, 
si vero unica tantum designata fuerit, illam sexies eodem 
temporis spatio visitent, ibique toties, quoties visitaverint, 
per aliquod temporis spatium pro Catholicae Ecclesiae et 
Apostolicae Sedis prosperitate et exaltatione, pro exstirpa-
tione haeresum, omniumque errantium conversione, pro 
Christianorum Principum concordia, ac totius fidelis populi 
pace et unitate iuxta mentem Summi Pontificis, Jubilaei 
indulgentiam concedentis, pie ac devote orent. Denique 4) 
ut aliquam eleemosynam in pauperes, vel in pium aliquod 
institutum ac opus, prout unicuique devotio suggeret, ero-
gent. Quoad rectam intelligentiam harum conditionum, spe-
ciatim S. Confessionis et Communionis, nec non ieiunii et 
precum in Ecclesiarum visitatione recitandarum doceant 
populum fidelem, unica Confessione et Cominunione non 
posse satisfieri praecepto Paschali, et simul acquiri Jubi -
laeum, quemadmodum S. Poenitentiaria Apostolica sub 25-a 
Januarii, 1875. ex Apostolica Auctoritate declaravit, ut 
adeo nemo indulgentiam Jubilaei lucrari possit, qui praeter 
lege praeceptam Confessionem et Communionem Paschalem 
aliam et Confessionem et Communionem praecise scopo lu-
crandi Jubilaei non peregerit.13) Ilaud absimiliter ieiunium, 
tamquam conditio lucrandi Jubilaei praescriptum alia die 
observandum est, quam qua alioquin lege praeceptum ac 
ideo tenendum est ; huic igitur conditioni non potest satis-
fierii in Quadragesima, neque v. g. in Yigilia Pentecostes, 
ut patet ex his Apostolicarum Litterarum verbis : „ac se-
mel intra praefatum tempus esurialibus tantum cibis uten-
tes ieiunaverint, praeter dies in quadragesimali indulto non 
comprehensos, aut alias simili stricti iuris ieiunio ex prae-
cepto Ecclesiae consecratos." Quod tandem adtinet ad pre-
ces, quae in visitatione Ecclesiarum effundendae sunt, in 
Pastoralibus sub 4. Febr. 1875 Nr. 621. de Jubilaeo aeque 

" 1 4 ) PsTöO, 19. — IS) Vide Cire. Dioec. dtto 4. Febr. 1875. Nr. 621. 
dimissas. 
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editts Litteris monui, Ecclesias non qualitercunque, sed 
devote visitandas et preces cum pietate recitandas esse, sa-
tisfierique huic conditioni, si in qualibet Ecclesia et in qua-
libet visitatione quinquies Oratio Dominica et Salutatio 
Angelica recitata fuerit. (Vége köv.) 

Szentszékeink és egyházunk autonómiája. 
A zsidóknak, jól meggondolt fokozatos honfiusitása he-

lyett rohamosan, mondhatni, salto [mortaleval rögtönzött e-
gyenjogositása, vulgo emancipátiója, most utólagosan nem-
csak nemzetgazdászati téren, hanem egyebütt is kezdi meg-
teremni fanyar gyümölcseit. Az izraeliták nem feledtek s nem 
tanultak semmit. Nem hagytak fel tolakodó természetökkel 
s nem tanulták meg, nem sajátították el, s ugy látszik, nem 
is akarják elsajátítani a magyar nemzetnek jogtiszteletét, 
mely mindenkinek megadja a magáét, mely mindenki jogát 
mindenki által tiszteletben tartatja. 

Egyházunk kánonjoga s vele öszhangzólag hazai tör-
vényeink a kath. egyházat mind a három fö, u. m. a tanitói, 
papi és kormányzói lelki hatalomnak (munus docendi, mi-
nisterii et regiminis) gyakorlásában autonomnak, önállónak, 
az állami hatalomtól függetlennek, szóval sui iurisnak nyil-
vánítják. Ez oly közelismert tény, hogy a jogtudományi mű-
veltseg abcéjét sem tudja, a ki ezt nem tudja. 

Ezen általánosan elismert sarkalatos jogelvvel homlok-
egyenest ellentétben, zsidó ügy védek szentszékeink előtt iigy-
ködhetési jogot követelnek magoknak, ürügyül használva 
különösen az 1865/7-iki X V I I t. cz. 1. §-át, mely az ország 
izraelita lakosait a keresztény lakosokkal minden polgári s 
politikai jog gyakorlására egyiránt jogosítottaknak nyilvá-
nította s az 1874: 34 t. cz. 1 és 38. §-aira, melyek szerint va-
lamely ügyvédi kamara lajstromába felvett ügyvéd vallá-
sára való tekintet nélkül az ország valamennyi bírósága és 
hatósága előtt jogositva van feleket képviselni. 

Ezen egyoldalú, csupáu állami törvények alapján jogot 
formálni a szentszékek előtti ügy vitelképességre s ennek 
kapcsán kényszeríteni akarni a szentszékeket, hogy izraelita 
ügyvédeket elfogadjanak, mig egyfelől a lehető legszegé-
nyebb jogtudományi testimonium paupertatis, másfelől mesz-
szevágó jogsérelem a kath. egyház önállósága, önrendelke-
zési joga, különösen pedig bírói hatalmának függetlensége, 
— szóval sérelem a kath. egyház autonomiája ellen, melyet 
bármely támadás ellen minden jogos eszközzel védelmezni 
kötelessége minden katholikusnak. 

Mert miről van jelenleg szó ? 
Nem arról, hogy vájjon a kath. egyház elfogadhatja-e, 

t. i. önként, saját elhatározásából szentszékeinél ügyvédekül 
az irzaelitákat, — ezt a kérdést izraelita ügyvédeink önké-
nyüleg már ketté vágták, —- hanem arról van szó, vájjon 
csakugyan köteles-e a kath. egyház izraelita felfogás szerint 
eljárni s az izraelita ügyvédeket a polgári s politikai egyen-
jogúsítás következtében kánonjogilag is egyenjogositottak-
nak tekinteni az egyházjogban gyökerező ténykedés vite-
lére. Igen is, egy kis byzantinismus-, gallicanismus- és jo-
sephinismusról vau szó, melynek elve az egyháznak az ál-
lami hatalom iránti szolgahelyzete. 

A körül forog minden, vájjon szentszékeink egyházi 
vagy állami intézmények-e? 

Alig fog találkozni, ki azt merné állítani, hogy szent-
székeink az állam természetéből kifolyólag, maga az állam 
által felállított, állami intézmények. Annyit minden jogvég-
zett ember tud az egyetemen vagy jogakadémián tanult 
studiumából, hogy a szentszék egyházi biróság, melynek az 
egyház adott léteit, melynek szervezetét és működését a ká-
noni jog szabályozza. Állami törvény adhat és elvehet a 
szentszékektől állami ügyeket ; de akár bir a szentszák ille-
tékességgel polgári ügyekben, akár nem, mindig egyházi in-
tézmény marad, melynek szervezetét és ügyvitelét szabá-
lyozni, például meghatározni, kicsoda lehet ügyvéd a szent-
szék előtt, nem az állami, hanem az egyházi hatalom jogkö-
rébe tartozik. 

Hogy szentszékeinknek, illetőleg az egyháznak szent-
székeire vonatkozó ezen autonómiáját fenntartsuk és meg-
védjük, erre feljogosít és egyszersmind kötelez nemcsak az 
egyház isteni joga, hanem feljogosítanak és egyszersmind 
köteleznek bennünket egyházi autonómiánk tiszteletben tar-

tását parancsoló állami törvényeink is — és az egyház és 
állam közti, ezer év óta gyakorlatban levő, kölcsönös jog-
tisztelet. (Vége k.) 

De p e c u l i o e c c l e s i a s t i c o 
et 

de eius usu canonico-
(Folytatás.) 

Nemo, qui divinas seripturas légit, ignorât, in princi-
pio nascentis ecclesiae discipulos in unum C0ngregat03 fuisse 
cum multitudine credentium, in quibus erat cor unum et 
anima una, quique vendentes praedia et possessiones suas 
afferebant pretia, et dividebatur singulis, prouti opus erat, 
ita ut vix fuerint tunc tèmporis indigentes, propterea quod 
apostoli omnibus succurrerent collatione facta ac tributione 
oblationum, quas cum largissime fideles conferebant, tum 
apostoli nihil récépissé videbantur.1) 

Viri apostoliéi ah his exemplis minime deflexerunt. 
Dionysius Corinthius saec. 2. de hac re sic seribit: „A 

principio namque vobis est moris, fratres omnes et variis 
iuvare beneficiis, multisque ecclesiis, quae sunt per diversa 
ten-arum loca, quibus indigent destinare, singulornm quoque 
necessitatibus in omnibus consolari, sed et par metalla fra-
tribus relegatis quae usus po3cit, praebere."2) Indicant verba 
haec disciplinam non novam, nec ad unum aliumve locum 
restrictam, sed veterem, iugem et communem. Tertio sae-
culo idipsum obtinuisse testis est Tertullianus (240) „Modi-
cam, inquit, unusquisque stipem menstrua die, vel, cum ve-
lit, si modo velit, vel si modo possit, apponit; nam nemo 
compellitur, sed sponte confert. Haec quasi deposita sunt 
pietatis. Nam inde — — dispensatur egenis alendis liuraau-
disque et pueris ac puellis re ac parentibus destitutis, iam-
que dorresticis senibus item naufragis et si qui in metallis, 

') Cf. Luc. 14. 6t Pauli epist. — Apostoli in hac re vestigia Christi 
Domini presserunt, qui teste Augustiuo „loculos habebat et a fidelibus 
oblata conservans, et suorum necessitatibus et aliis indigentibus tribue-
bat. Tum pritnum ecclesiasticae pecuniae forma est instituta — item : 
„exemplum Domini accipite conversantis in terra. Quare habuit loculos, 
cui Angeli ministraverunt, nisi quia ecclesia ipsius loculos suos habitura 
erat? quare furem admisit, nisi ut eius ecclesia fures patienter toleret." 
— Ex Augustini verbis manifestum est, priinam ecclesiastici peculii for-
mám in evangelio apparere. 

J) Euseb. 1. 4. hist. eccl. c. 23. 
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vel in custodiis duntaxat ex causa Dei rectae alumni confes-
sionis suae sunt."3) 

Assiduum liunc fuisse usum a Constantini actate usque 
ad Caroli Magni tempóra, inter omnes constat, qui annales 
ecclesiasticos vel leviter attigerunt. Episcopi illius aevi 
apostolico imbuti spiritu, procuratores duntaxat sibi vide-
bantur esse alienae quodammodo rei, cuius administratione, 
velut sarcina quadam optatissimum fuisset illis se liberate, 
nisi pastoralis solicitudo aliud suasisset. Audiendus hie Au-
gustinus, (430.) animi sui sensus et intima pandens penetra-
lia. „Vix, inquit, vigesima particula res mea paterna existi-
mari potest, in comparatione praediorum, quae nunc ut do-
minus existiinor possidere. —- — Nos rebus ecclesiae domi-
nari existimamur, non opibus frui. — — Deus testis est is-
tam omnem rerum ecclesiasticarum procurationem, quarum 
credimur amare dominatum, propter servitutem, quam de-
beo charitati fratrum et timori Dei, tolerare me, non amare, 
ita ut eo, si salvo officio possem, carere desiderarem."4) Hi-
eronymus (420) aperte docet, clericis commendatum esse, 
quod laici seposuissent ad pauperes levandos ad seipsos pec-
catis exonerandos; atque illis, ceu dispensatoribus earn esse 
legem praefixam ut summa fide dispensent sibi créditas fa-
cilitates. Et quum nonnulli e vanis praetextibus multa, quasi 
in futuras pauperum necessitates recondidissent, auctor est 
s. Pater, ut ea continuo erogentur. En eius verba: „Acce-
pisse, quod pauperibus erogandum sit et esurientibus pluri-
mis, vel cautum esse velle, vel timidum, aut quod apertis-
simi sceleris est, aliquid inde subtrahere, omnium praedo-
num crudelitatem superat. Ego fame torqueor, et tu iudicas 
quantum ventri meo statis sit? Aut divide stafim, quod ac-
ceperis; aut si timidus dispensator es, dimitte largitorem, 
ut sua ipse distribuât. Nolo sub occasione mea sacculus tuus 
plenus sit. Nemo me melius mea servare potest. Optimus 
dispensator est, qui nihil sibi reservat."5) Ambrosius, (397) 
quum eidem instaretur, ut imperatrici traderet ecclesiam 
conventibus Arianorum idoneam, episcopoli constantia, et 
infracta fortitudine respondit, si qui sibi fundi vel agri re-
sidui essent, („quamquam omnia, quae mea sunt, essent pau-
perum") eos se non posse imperátori recusare ; at rerum ec-
clesiae se custodem dumtaxat et procuratorein esse, ideoque 
nec ab imperatore ea invadi, nec a se tradi posse, quum pe-
nes Deum unum illarum proprietas et dominium iusque 
sit.6) Altissime enim tunc temporis animis insederat ilia 
doctrina, res qualescunque Deo semel oblatas iam res Dei, 
Patrimonium Christi et pauperum esse, quod non aliae citra 
sacrilegium contrectare possint manus, quam charitatis, li-
beralitatis, temperantiae et frugalitatis. Qui Ambrosii palam 
profitentis : aurum ecclesiam non habere, ut servet, sed ut cro-
get, et invidebant laudibus, et obtrectabant illi apud impe-
ratricem ei infensissimam, utpote ariana furentem insania, 
has eius largitiones arrodebant, et invidiam illi confiabant 
in aula imperatoris. At Ambrosius has criminationes sibi 
laudi vertebat, ut qui in egenis et thesauros sibi collocasset 
et patronos. „Invidiam faciunt, inquit, quia aurum eroga-
tur, nec ego hanc invidiam perhorresco. Habeo aerarios. 
Aerarii mei pauperes sunt. Hunc novi congregare thesau-
rum. Utinam hoc mihi semper crimen adscribant, quia au-

') Apolog. c. 29. — 4) Ep.225. — s) Ad Nep. de vita Cler. — «) Ep.33. 

rum pauperibus erogatur. Quod si obiiciunt, quod defen-
sionem ab iis requiram, non nego, sed etiam ambio. Habeo 
defensionem, sed in oratione pauperum. Coeci illi, debiles et 
senes, robustis bellatoribus fortiores sunt." Et révéra con-
stantissima ilia est ecclesiae forma et norma morum : eccle-
siam aurum non habere, ut servet, sed ut eroget : qua fideli-
ter servata, populus quoque incalescit ad reditus ecclesiae 
augendos. Ea enim est conditio rerum ecclesiae, ut quum 
fructus sint ex largitate et charitate fidelium pullulantes, 
semina quoque sint novarum in dies largitionum. 

Julianius Pomerius (sub finem saec. 5.) exposito eo, 
quo modo Paulinus episcopus Nolanus et Hilarius Arelaten-
sis antistes omnia sua pauperibus erogassent, antequam ad 
episcopatum venirent, infert: „Unde datur intelligi, quod 
tales ac tanti viri, qui volentes esse Christi discipuli, renun-
ciaverunt omnibus, quae habebant et idcirco scientes nihil 
aliud esse res ecclesiae nisi vota fidelium, pretia peccatorum 
et patrimonia pauperum, non eas vindicaverunt in usus suos, 
ut proprias, sed ut commendatas pauperibus diviserunt."7) 
His par fuit Studium papae Gelasii (49(5) iubentis reditus 
ecclesiasticos in quatuor partes tribui, quarum prima epi-
scopo, altera clericis, tertia pauperibus, postrema fabricis 
applicetur.8) Institutionen! hanc et permulti episcopi et in-
numera concilia invexerunt eteffectui manciparunt.9) Quum 
vero passim nonnullorum cupiditas habendi officium hoc so-
lemne et sanctum comminuere coepisset, s. Patres acri in 
reos insurrexerunt calamo, ne vel disciplina haec evertere-
tur, vel ecclesiae e sua re familiari invidia pararetur. Consi-
deratione sane digna sunt, quae hac in re Hieronymus in 
operibus suis caustico pro more suo stylo effuse profért, cu-
ius etiam sunt haec aurea verba : „gloria episcopi est pau-
perum opibus providere," item „ignominia omnium sacerdo-
tum est propriis studere divitiis." Chrysostomus (407) vero 
sic loquitur: „Ne hos praeferamus praetextus, nec existime-
mus esse defensionem quod ecclesia multa possideat. Quando 
eius facultatum vides magnitudinem, cogita etiam inscri-
ptorum pauperum greges, aegrotantium multitudinem.  
Sumus parati vobis reddere rationem ecclesia propter 
vestram parcitatem necesse habet habere, quae nunc habet 
— — Ipsa autem necesse habet impendere viduarum coeti-
bus, choris virginum, hospitum adventibus eorum, qui 
sunt manu mutili, necessitatibus et aliis huiusmodi causis."10) 
Consonam vero fuisse doctrinae huic vitam eius, testis est 
Palladius.11) Justinianus imperátor (saecul. 6.) non aliam ob 
causam affirmai bona fuisse ecclesiae donata ex largitione 
fidelium, quam ut in pauperes et egentes atque in alios pios 
usus erogarentur. 

Gregorius M. (G04) annua voluit in Sicilia haberi con-
cilia, ut egenis et pauperibus prospiceretur ; disertissimisve 
verbis testatum fecit, se clericos ad Patrimonium ecclesiae 
administrandum mittere, non tam ut l-editus annuos collige-
rent, quam ut in pauperes disseminarent.12) Parco tamen 
tempori et ojjerae, ne innumeras pertexam eiusdem Gregorii 
epistolas, ubi paternam explicat solicitudinem suam, ut cu-
iusque generis pauperum necessitatibus prospectum sit. Quod 

») De vita contempt. 1. 2. c. 9. — 8) In can 27. C. 12. q 2. - ') Can. 
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vero verbo docuit, quantopere et opere compleverit, testis 
est Joannes Diaconus, qui postquam propensissimae eius in 
pauperes ornnes charitatis innumera enumerasset exempla, 
addit : „Longum est, nimisque difficile, si eleemosynarum 
eius saltern huiusmodi prosequar actiones; hoc breviter 
afFero, quia et non petentibus nitro distribuit, et omnibus 
sive petentibus hilariter ministravit,"13) 

His s. Patrum sententiis consona sunt décréta synodo-
rura illa aetate habitarum. Sic nonnulla tantum proferam, 
varii canones concilii Carthaginensis IV. (398) manifesti 
edicunt, beneficiarios esse procuratores patrimonii ecclesiae 
et pauperum. Conc. Aurelianense I. (511.) iubet episcopos 
proventus ecclesiae suae omnes expendere in fabricas eccles. 
in clericos et pauperes alendos, in redimendos captivos; 
praevaricatores vero a concilio provinciali graviter obiur-
gandos, immo et semovendos a reliquorum episcoporum 
communione et charitate.14) Concilii Agarhensis (506) pati-es 
uno verbo rem conficiunt, necatores^ pauperum appellantes 
eos, qui res ecclesiae datas retinent. Hoc idem statuerunt 
Conc. Aurelian. IV. (541). Valent. II. et Rhemense. At ubi 
a conc. Turonensi I I . (567) animadversum est, episcopates 
reditus omnes pares non esse sustentandae pauperum multi-
tudini ; praeceptum ibidem ac statutum est, ut suos paupe-
res alerent parochi, urbes, cives. „Ut unaquaeque civitas, 
inquit, pauperes et egenos incolas aliinentis congrueutibus 
pascat secundum vires, ut tam vicani presbyteri, quam cives 
omnes suum pauperem pascant, quo fiet, ut ipsi pauperes per 
civitates alias non vagentur."15) (i'olyt. köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, márczius 14. Katholicismus és Patriotismus. 

— A vatikáni zsinat alkalmával, midőn a csinált közvéle-
mény semmi másról nem tudott beszélni, ámbár nem értett 
hozzá, mint arról, hogy mennyire van veszélyeztetve az ál-
lam joga az infallibilitás dogmája által, mennyire kell az 
államnak magát az egyház, illetőleg a pápa túlkapásai ellen 
felfegyverezni, igen, ezen időben történt, hogy a mi akkori 
kormányunk megrémült, vagy legalább mutatta, hogy meg-
rémült a miatt, mi lesz már a magyar alkotmányból, mi lesz 
a magyar nemzetből, ha a pápa a kormány tudta és beegye-
zése nélkül fog az országba bullákat, pápai rendeleteket kül-
deni, melyeket azután a püspökök kihirdetni és végrehaj-
tani fognak? E veszély elhárítására egy nagy (?) eszme éb-
redt a kormányban. Elhatározta, hogy az úgynevezett place-
tum regiumot behozza és határozatát a püspöki karral tu-
datta is. E határozat egyik pontja hivatkozik a magyar püs-
pöki kar hazafiságára, melynek alapján a kormány elvárja, 
hogy a püspökök e czimre jövőben is érdemesíteni fogják 
magokat. A magyar püspöki kar összegyűlvén, tanácsko-
zásra, a válasz elkészítése és felterjesztésére ő Eininentiáját, 
az esztergomi bibornok és érsek primást kérte fel. E válasz-
ban az épen most említett hazafiságra vonatkozósag ő Emi-
nentiája körülbelül azt válaszolja, hogy a püspöki kar a 
kormány által neki tulajdonított hazafiúi érdemet nem csak 
elfogadja, hanem annak öntudatában levén, azt el is várja. 

Ez a kis történelmi episod jutott nagyjában eszünkbe, 
midőn a már hosszabb idő óta emlegetett ,magyar nyelv' kér-

13) c. 56. - ") c. 5. — lä) c. 5. 

désről, értve annak kötelező oktatását minden iskolában, a 
legújabb időben annyit olvastunk, midőn különöseu arról 
értesültünk, hogy vannak e hazában fájdalom még most is 
olyanok, most is, midőn a nemzetiségi törvény a számos nem-
zetiségnek e hazában oly szabadságot enged, minőt a föld 
kerekségén hasztalan keresnek, kik elfelejtve azt, hogy tu-
lajdonképen Magyarországon laknak, a nemzet, az ország 
nyelvét saját hátrányukra, tulajdon iskoláikban tűrni, azt 
kötelezőnek tudni nem akarják és minden rendelkezésökre 
álló eszközt megragadnak, hogy akaratuknak érvényt sze-
rezzenek. Ki kell azt mondanunk, mert az igazság követeli 
hogy azok sorában, kik a nemzeti nyelv ellen e lépést tették, 
katholikusok nem találtatnak ; ki kell ezt mondanunk, mert 
az igazság mindenek felett áll, hogy kik az ország hivatalos 
nyelve ellen sorompóba léptek, a kath. egyház közösségébe 
nem tartoznak. 

Nem ! A katholikusok, a kath. egyházzal közösségben 
élő püspökök, nem a nemzet érdeke ellen, hanem ezen érdek 
mellett léptek sorompóba most is. Azt, miről a fentebb jelzett 
felterjesztés megemlékezik, a Patriotismus mellett szerzett kü-
lönben is számos érdemeiket egy ujabbal, mint ezt máskép 
még csak gondolni sem lehet, ismét szaporították. Nyelvében 
él minden nemzet, IIa e nyelv megszűnik, a nemzet is mint 
oly nyelvű megszűnik létezni. Lehet más nyelvű nemzet, 
más szokásokkal, más érzelmekkel, de az, ami volt nem lesz. 
Gondoskodni e nyelv fenntartásáról, előmozdítani a nemzeti 
nyelv terjedését, annyi mint patriotismust gyakorolni, mely 
annál nagyobb, minél nagyobbak az akadályok, melyeket le-
küzdeni kell. Valóban ami a magyarnyelv tanítása ügyében a 
lapokban ez időszerint a katholikus püspökökre nézve nyil-
vánosságra került, a legnagyobb fényben tárja fel ismeretes 
hazafiságukat, ha tekintetbe vesszük a viszonyt és körülmé-
nyeket, melyek közt a katholicismus e hazában létezik. 

A katholicismus tudvalevőleg napjainkban épen nem 
azon egyház, mely az állam által különös kedvezményben 
részesülne; ellenkezőlegegyedül a katholikus egyház az, 
mely folytonos és rendszeres támadásoknak és megszorittatá-
soknak, jogai ignorálásának van e hazában kitéve. Vagy 
kérdezzük : melyik felekezet az, melynek tudományos intéze-
tei,habár törvényileg nem confiscáltattak is el, de tényleg tör-
vényen kivül elvétettek? Melyik felekezet az, melynek egy-
házi alapítványához az állam még csak gondolatban is hozzá 
nyúlt volna? Melyik felekezet az, melynek vallási elveit az 
állami törvényhozás sértette volna? A kath. egyházon kivül 
nincsen az országban felekezet, mely hasonló sérelmeket 
szenvedett volna. És mégis mi történik? Ezen ennyire sér-
tett kath. egyháznak főpásztorai azok, kik a magyar nyelv 
oktatása mellett, melyet a kormány az iskolákban kötele-
zővé akar tenni, felszólaltak, igen, felszólaltak, és pedig ugy, 
hogy a már emiitett körülményhez még egy másik és pedig 
nem kevésbé fontos is járul. A kath. püspökök helyzete a ma-
gyarnyelv oktatásával szemben igen kényelmes lenne, ha hi-
veik mindannyian magyar ajkúak volnának ; de ki nem tudná, 
hogy a legnagyobb nehézség és igy a Patriotismus érdeme 
is abban rejlik, hogy a kath. liivek különféle nemzetiség-
hez tartoznak? Magyarok, németek, nagyszámú szlávok, ro-
mánok stb. képezik a liivek számát, és a kath. püspökök da-
czára ennek egy perczig sem kételkednek a kormány tervé-
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hez hozzájárulni. Ki nem látná ebben a kath. püspöki kar 
patriotismusát oly uj fényben felragyogni, melyhez hasonlót 
ez időig felmutatni semmiféle felekezet sem képes ? Fog-e 
még e tény után is találkozni magyar lap, mely elég, hogy 
többet ne mondjunk, vakmerő lenne azt állitani, hogy a ka-
tholikusok önérdekükben készek a hazát is feláldozni? 

Örvendünk, hogy e tényt alkalmunk van ismét con-
statálni, nem azért, mintha mi csak egy perczig is kételked-
tünk volna ilyetén eredményről, hanem azért, hogy az illető 
körök figyelmét e tényre különösen is felhívjuk, hogy ebből 
bel ássák, mily halaszthatatlanul szükséges nálunk a katholi-
cismus erősítése és mily téves, mily hátrányára van a nem-
zetnek minden oly lépés, mely a katholicismus gyengítésére 
van irányozva. A Patriotismus, a hazaszeretet a katholiku-
soknak, névleg pedig a kath. papságnak ősi erénye, melyért 
becsülést és nem sérelmeket érdemel. Nem is óhajtunk job-
ban mit sem, mint hogy a kormány tervét, a magyar nyelv 
kötelező oktatására vonatkozólag, mielőbb valositsa, illető-
leg, hogy az erre vonatkozó törvényjavaslatot az országgyű-
lésnek mielőbb benyújtsa, és akkor biztosithatjuk, hogy á 
törvény végrehajtásában buzgóbb és lelkiismeretesebb tá-
maszt mint a kath. papokat és püspököket találni az ország-
ban nem fog; mert akath. papság nem szokott félni mi-
dőn hazafiságot kell gyakorolni, hanem inkább várja az 
alkalmat annak teljesítésére, a kath. pap nemcsak szóval, 
hanem inkább és főleg tettel gyakorolván minden időben ha-
zaszeretetét. Fel tehát a munkára, mondjuk a kormánynak. 
Akath. papság készen várja, hogy segédkezet nyújtson. & 

Belgium. ,A katholicismus sírásója', Vanhumbéeck 
közoktatásügyi minister, mint a ,Courrier de Bruxelles' fe-
bruár 4-én hiteles, nyomtatott okmányok alapján közié, kö-
vetkező beszédet tartott, illetőleg toastot mondott az anversi 
páholyban : 

„Midőn néhány óra előtt az önök templomába belép-
tünk, önök köszönetet mondtak nekünk, hogy bátorítást 
hoztunk önöknek, holott ellenkezőleg, mi jöttünk ide lelke-
sitést keresni. Elmondhatom, hogy mindent, a mit kerestem, 
megtaláltam e csodálatra méltó templomban. Valamennyien, 
kiket hallottunk, ragyogtak eszméik emelkedettsége által 
épen ugy mint a forma által, melyet eltalálni szerencsé-
sek voltak. Ezen munka egész folyama alatt azon sza-
vakra gondoltam, melyek egy nagy költő ajkairól lebbentek 
le, a reménytelenség napjaiban, midőn a számkivetés belőle 
kitűnő pamphletirót alkotott. Ö ezt mondta : „Azt vetik a 
Forradalom szemére, hogy egy feneketlen örvényű mély-
séget vájt ki. Nem igaz ; a Forradalom nem ezt tette. A 
Forradalom sirt ásott, hogy belé temesse a mult idők holt 
testét (le cadavre du passé). 

A mi áll a Forradalomról, áll a szabadkőművességről, 
mert a Forradalom nem egyéb, mint a szabadkőművesség-
nek profán formulázása. Igenis, tetem van a világon, mely 
útjában fekszik a haladásnak. A mult ezen teteme, — hogy ke-
reken, mind körülírás nélkül kimondjam, a maga nevén ne-
vezve, — a katholicismus. Ugy van, a katholicismus holttest, 
nem ugyan néhány szabályaiban azon magasztos morálnak, 
melynek elveit más keresztény sectákkal közösen vallja, 
s melyek az egyetemes morállal összeesnek, hanem zsarnoki 
dogmái által (dans ses dogmes oppressem-s), melyek a szabad 

kutatást (libre examen) mindenütt megbénitják és nem en-
gedik meg a polgárnak a gondolkodást csak a pap közben-
járásával. Holttest a katholicismus végre szervezeténél fogva, 
melyet ügyes pápák ravaszul arra gondoltak ki, hogy az 
általános uralmat megállapítsák. Ezen tetemnek néztünk mi 
ma egyenesen szemébe. És ha még nem is vetettük be a sír-
ba-, legalább már felemeltük és közelebb vittük ahhoz néhány 
lépéssel. Ez azon nagy eredmény, melyet anversi testvéreink-
nek köszönhetünk." 

Orosz-Lengyelország. A Szibériába száműzött kath. 
papok ügyében Plater László gróf uj felszólítást intézett a 
franczia kath. lapokhoz. E felszólitásból kiemeljük a követ-
kezőket : „Félni lehet, hogy a püspöki papneveldék meg-
szüntetése és a pétervári központi papnevelde megnyitása a 
papságra halálos csapást fog hozni. Magában Varsóban a 
kath. vallás folyton fokozódó üldözésnek van kitéve. A ka-
tholikus körmenetek egészen a rendőrség kénye-kedvétől 

mig a schismaticus körmenetek alkalmával még a 
zsidónak is le kell venni kalapját . . . . A katholikus lelkészek 
által megkeresztelt gyermekeket a pópák újra keresztelik, 
szüleiket a hatóság előtt bevádolják, mely azután nem szű-
nik meg a hitökhöz hű atyákat és anyákat a keresztelő 
katholikus pappal együtt zaklatni, bántalmazni, pénzbirsá-
golni és elcsukatni. A latin ritust apostata papok segítségé-
vel mindenütt igyekeznek kiküszöbölni. Pétervári hirek 
szerint Orosz-Lengyelországban a kormány 700 templomot 
szándékozik épiteni az orosz ritus számára, különös tekintet-
tel azon helyekre, hol a katholikusok erősen tartják mago-
kat . . . . Oroszország nem szűnik meg a menekült katholi-
kusokat még a külföldön is üldözni ; azonban itt megbénul s 
megtörik minden zsarnokság. Bizzunk Istenben és az ő Ígé-
reteiben ! IX. Pius prófétai szavai teljesülni kezdenek. Isten 
keze ránehezedett azon hatalomra, mély az egyházat és Len-
gyelországot üldözi 

Svajcz. A genfi és jurai katholikusok helyzete nagyban 
különbözik egymástól. Jurában a katholikusok teljes össz-
hangban főpásztorukkal, főt. Lachat bázeli püspökkel, elfo-
gadták a berni kormány abbeli óhaját, hogy plébánosaikat 
válasszák. Genfben ezt a katholikusok nem akarják tenni,-— 
mert nem tehetik. E miatt a liberális sajtó arról vádolja 
őket, hogy ellenmondásban vannak a juraiakkal. Tudják 
ugyan, hogy e vád alaptalan, de hát a genfi nagy reformá-
tor mondta : calumniare audacter, semper aliquid haeret. A 
genfi és berni kormány közt, mely utóbbihoz tartozik Jura, 
nagy különbség van. A berni kormány meggyőzni igyekezett 
Lachat püspököt arról, hogy a békét őszintén óhajtja; 
ellenben a genfi kormány még most is fenntartja Mermillod 
püspök ellen kiadott száműzetési rendeletét. Bernben tehát 
elismerik a megyés püspök joghatóságát, Genfben nem. Ez 
lényeges különbség. Azután Bernben a jurai kath. papi 
választásokat illetőleg megelégednek, ha az egyház azo-
kat a kormány tudomására hozza, mig Genfben, mellőzve 
a püspöki hatóságot, egy ad hoc alakított schismaticus ható-
ság akarja a kath. papválasztásokat befolyásolni és saját, 
egyházellenes czéljaira felhasználni. Továbbá, a berni kor-
mány ainnestia-törvénye által megszüntette a törvényes 
püspökükhöz és a pápához köteles hűséggel ragaszkodó pa-
pok ellen hozott száműzetési edictumot. A genfi kormány 
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még nem jutott idáig. Lachat püspök tehát, természetesen az 
apostoli sz. szék tudtával és beleegyezésével, azért engedett a 
formában, hogy megmentse a lényeget ; azért fogadta el a 
berni kormány által követelt föltételt, mely szerint a plé-
bánosoknak a nép által kell választatniok, mert a berni kor-
mány módot engedet neki püspöki hatóságának ezen vá-
lasztások fölötti fenntartására, s mert látta, hogy a berni 
kormány ezen föltétel által csak pro forma kivánt conces-
siót, nehogy t. i. Bern kanton protestáns izgatói által arról 
vádoltathassék, hogy mindenben föltétlenül meghódolt Ró-
ma előtt. . . . Ily előzékenységre Genf még nem szerzett ér-
demeket. 

IRODAIM. 
-f- Élő személy lebegett-e szalézi sz. Ferencz lelke 

előtt, midőn Pliilotheáját irta, vagy pedig csak képzeleti 
és — vájjon csak puszta megszólítás és czim akart lenni a 
jPhilothea' név — ezen kérdésre teljes világot vet s kielé-
gítő feleletet ad a következő mü: „La Philothée de Saint 
François de Sales, vie de Madame de Chasmoisy, par Jules 
Ouy etc. Paris, Palmé, 1878. 

Általában, a ki szalézi szent Ferencz életébe mélyebb 
pillantást akar vetni, annak az idézett mű megbecsülhetlen 
szolgálatot tehet. Ouy, a genfi kanton semmitőszékének el-
nöke, több tudós társaság tagja, nagytudományu és lelkiis-
meretes iró. Evek óta foglalkozott e kérdéssel, melyet előtte, 
legalább tudtunkkal, senki sem tisztázott. Ouy hiteles ada-
tok és eddig kiadatlan okmányok alapján kimutatja,hogy az a 
Philothea, kire szalézi sz. Ferencz, midőn müvét irta, kiváló 
tekintettel volt, térténeti személy és pedig Duchatel Alojzia, 
de Chasmoisy Kolozs neje. Férje után rokonságba jött több 
savoyai nemes családdal, köztük a Szaléziakkel is. Igy jött 
létre közte és szalézi sz Ferencz közt azon lelki viszony, 
melynek a világ a Philotheát köszönheti. 

Chasmoisy-Ducbatel Alojzia 1600-ban ment férjhez és 
18 évig példány képe volt a nemeslelkü keresztény nőnek és 
családanyának. 1618-ban elvesztvén férjét, szerencséjére, két 
rokonában, szalézi szent Ferenczben és Chantai Francziská-
ban hathatós, igazán szentéletü vigasztalókat talált, a mire 
nagy szüksége volt, mert fia nem felelt meg azon anyai gon-
doknak, melyekkel fölnevelte. Később e fiút Favre, szalézi 
sz. Ferencz barátja, jobb útra téritette. Chasmoisy-Ducha-
tel asszony meghalt 1643-ban. 

Ouynak kettős érdeme van. Nemcsak teljesen felderité 
azon kérdést, kihez szólt szalézi szent Ferencz először és köz-
vetlenül, midőn Philotheáját irta, hanem egyúttal magának 
az egyház nagynevű doctorának életére is sok tekintetben 
uj fényt derített. 

=: Megjelent és Lövy Miksa könyvárusnál kapható 
Szatmárit : „Philothea" vagy utmutatás az istenes életre. 
Irta szalézi sz. Ferencz genfi püspök, főleg Szenczi Imre for-
ditása nyomán átdolgozta Uaugy Leo a szatmári irg. nénék 
lelkiigazgatója. Ára a kis 8-ad rétü 512 lapra terjedő mű-
nek: csinos vászonkötésben, czimképpel 1 frt 20 kr. Velin-
papiron, bőrkötésben, aranymetszéssel, tokban 2 frt. Fran-
cziabőrben, kapocscsal 3 frt. Legczélszerübb a rendelt pél-

dányokért, a pénz előleges pósta utalvány általi beküldése, 
mely esetben azok bérmentve küldetnek. 

V E G Y E S E K . 
— A bécsi szent-István-templomot mult szombaton dél-

után 3 órakor, egy év leforgása alatt már másodszor, ismét 
reconciliálni kellett. Egy nyomorban szenvedő agg hivatal-
nok meggyilkolta benne magát. 

— Guidi bibornok temetése fölöttébb egyszerű volt. 
Minden szokásos halotti pompa mellőztetett. 1870-ig közte-
metőben bibornokot nem temettek el. Azóta az ellenkező 
szokás jött be. Guidi bibornokot 2. osztályú városi gyász-
kocsi vitte ki, melyen minden jelvény hiányzott, mely az 
elhunyt rendjére és bibornoki méltóságára emlékeztetett 
volna. Megjegyzendő, hogy Guidi bibornok fogalmazta a 
vatikáni zsinat határozatát a pápai tévmentességről, mint 
ezt a ,Défense' bolognai levelezője irja. Az elhunyt bibor-
nok jellemzésére azt szokás felhozni, hogy neki nem volt 
soha ellensége. 

— A clömés rend nem hiában viseli az Ordo Praedica-
torum nevet. Francziaországban. többnyire székesegyházak-
ban, negyvennégy dömés tart nagyböjti szent beszédeket. 

— A szent atya legújabban a falusi prédikácziókról is 
nyilatkozott. Azt mondta a besançoni érseknek, hogy kiváló 
súlyt kell fektetni a falusi prédikácziókra, melyeknek velő-
seknek, dogmatikusoknak kell lenniök, hogy felvilágosítsák 
a népet korunk tévelyeivel szemben s a kath. egyház tanai-
ról a népben magasztos eszmét keltsenek. 

— Hogyan halad a protestantismus a pogányság 
felé, a legújabb tudományok egyike, a Statistika, mathemati-
kai szabatosssággal bizonyítja. A porosz „Kirchl. Gesetz- u. 
Verordnungsblatt" szerint 1875—78-ig a régi porosz tarto-
mányok országos evangelica egyházában, a mennyire consta-
tálni lehetetett, 101,656 maradt kereszteletlenül vagyis po-
gány, és 57,124 házasság nem kapott egyházi áldást. Nem 
jobb volna-e tehát, ha a protestantismus saját körében tar-
tana egy kis, pogány-missiót', a helyett, hogy katholikus or-
szágokat menne ,evangelizálni' ? 

— A nagyváradi l. sz. egyházmegye 1879. évi Schematis-
musát köszönettel vettük. A nagy gonddal és csinnal kiállí-
tott füzetet a megyés püspökök történeti szabatossággal össze-
állitott sorrendje nyitja meg. Összeállította Bunyitay Vin-
cze bélfenyéri plébános. 1103-tól kezdve a nagyváradi me-
gyének volt 74 püspöke. A jelenleg kormányzó nm. és főt. 
Lipovniczky István püspök ur nagynevű elődjeinek sorában 
75-ik. 1878. nov. 28-án lépett püspöksége 11-ik évébe. Ad 
multos annos ! A Schematismust igen pontos évkönyv zárja 
be az egyházmegyei elemi népoktatás-ügyről. 

— f Gyászjelentést kaptunk. A veszprémi kegyes-tani-
tórendi ház tagjai szomorodott szivvel jelentik szeretett tár-
suknak, nt. Teremi László, k. t. r. áldozár, érd. gymn. tanár, 
házi másodfőnök és a veszprémi szt.-Anna-kápolna gondno-
kának f. 1879. évi márczius hó 10-én a haldoklók szentsé-
geinek ájtatos felvétele után életének 72-ik évében történt 
csendes elhunytát, Az ö. v. f. n. ! 

Azon i. t. uj előfizetőinknek, kiknek megrendelését e 
napokban vettük s kiknek a ,Rrhgio' ez évi első számnical 
rögtön nem szolgálhatunk, megnyugtatásul jelentjük, hogy az 
elfogyott számokat újra nyomtatjuk, s mihelyt elkészülnek, 
megküldjük. Azon szerencsés helyzetben vagyunk tehát, hogy 
uj eli fizetőket minden pillanatban elfogadhatunk. Az élénkülő 
pártolás következtében szükségessé vált ezen ujranyomutás te-
temes költségeire csakis a lap érdeke és a további pártolás re-
ménye birt rá. A szerkesztőség. 

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

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor n nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Az országos csapás sut y ja alatt. 
Eger és Miskolcz pusztulása után, alig félévre, 

ime a magyar alföld büszkesége, Magyarország má-
sodik városa, megalázva, romban hever. Egyiptom 
Nilusa nem puszt i t ; áldást önt ki, pedig bizonyára 
nem kisebb tömeg árvizet hömpölyget a tenger felé 
évenkint mint a mi Tiszánk; — mert ész és akarat 
uralkodnak fölötte. A féktelen elem romboló hatal-
mát ott az emberi szellem megszelidíté s befogja a jó-
tékony elemek já rmába s az anyag fölött emelt trón-
járól nyugodtan, önelégedetten, büszkén szemléli, 
miként végzi a megfékezett elem, emberi erőlködés 
nélkül a föld termékenyítésének áldásos müvét. 
Reánk a Tisza termékenyítő, nem követ hanem ke-
nyértermö földet hordó vize most büntetés, — nem 
áldás. Bünt mosnak felduzzadt árjai . Vajha elmosnák, 
elvinnék s eltemetnék a Feketetenger mélyébe ! A ha-
ragos ég vihara bőszült tengerré zaklatta fel ellenünk 
tősgyökeres magyar folyónkat. Hiába hizelgénk neki 
nemzeti költészetünkkel ; bűneink részesévé nem 
akar lenni. Ö először Isten szolgája, azután csak a 
magyar nemzet barát ja . Szövetkezve a szélvészszel 
Isten ostorává lett országunk felett. Halál t és pusz-
tulás t hozott reánk, hogy megtanítson, miként kell 
élni és alkotni. Hullámai nem a Nilus éltető hullá-
mai. Nem reményt ; — keserűséget, kétséget s leg-
alább is bizonytalan jövőt, ha nem iszonyúbbat, rej-
tenek titkos méhökben. E haragos hullámok suso-
gása nagy tanulságokat súg a nemzet fülébe. Miért 
kímélnének, ha mi nem kíméljük magunkat , erőn-
ket, országunk jó lé té t? Bünhozta e világra a halált 
és pusztulást . „A halál a bün bére." Halál és pusz-
tulás fölött tanyáznak a Tisza vizei, Szeged fölött 
halott i tort ülnek és a nemzet bűneiről beszélnek. 
Vájjon megértjük-e Eger és Miskolcz veszedelme 
után, mit akart az ég jelenteni, midőn a Tiszát Sze-

ged fölé kikorbácsolá, hogy legyen a legmagyarabb 
városnak ,holt tengerévé' ? „Ha az Ur nem őrzi a 
várost, liiában virasztanak, kik azt őrzik." Ezred-
éves i t t létünk nagy napját az égen és földön rosz 
jelek előzik meg. Hol van a nagy, az egyedüli 
mentő eszme, az ég kiengesztelésének eszméje? Hol 
késik, régi dicsőségünkkel, az éji homályban? Hát 
kihalt volna már a nemzetből a látnoki szellem, az 
égi láng s a szent áldozatok tüze? Nem. Ez nem lehet. 
Még nem késő. Uj életre kell ébrednünk. Mindenek 
t;lőtt életet kell adni a holt városnak. Betevő fala-
tunkat kell megosztani földönfutóvá vált testvé-
reinkkel, szóval adakoznunk kell. Ez nagyszerű alak-
ban már önként megindult . Jele, hogy az ország 
népe nagyra képes. Es ez legyen a jelené. Egyik 
szemünkkel erre tekintsünk. Másik szemünk a jö-
vőn csüggjön, az égre legyen függesztve. A Tisza á ra-
dása legyen újjászületésünk keresztsége, legyen ba-
ptismus poenitentiae. Ennek kezdeményezését vegye 
kezébe a papság. Tegye meg, a mi a próféta ajkai-
ról parancsként hangzik felénk: In te rves t ibu lum et 
al tare plorabunt sacerdotes ministr i Domini et di-
cent .parce Domine, parce populo tuo! Irgalmazz, Uram, 
irgalmazz a te népednek /*) 

A szent könyvek isteni ihletéséről. 
(Inspiratio SS. Litterarum.) 

(Vége.) 

A felsorolt vélemények közöl nem fogadhatjuk 
el az I-ső véleményt a következő indokokból: 

a) A szent könyvek irói k ülönfelekepen, egy-
mástól többé-kevésbbé eltérő módon fejezik ki gon-
dolataikat, érzelmeiket: egyáltalán különbözőirmo-
dort (stylus) használnak. Az első vélemény követői 

*) A szeretet-adományokat mi is szivesen közvetítjük 
s a legilletékesebb helyen, magánál a nm. belügyministe-
riumnál, beérkezés után rögtön kézbesítjük. Lásd a mai szám 
utolsó lapját. Szerk. 

23 
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szerint ezen esetben azt kellene feltételeznünk, hogy 
a Szentlélek a sz. irók műveltsége , felfogása- és 
szelleméhez alkalmazkodva ihlette az egyes szava-
kat, mondatokat, stb. De ki lesz hajlandó minden-
nek hitelt adni ? 

b) A szent könyvek irói egy s ugyanazon dol-
got, tárgyat is különböző módon adnak elé ; vilá-
gos példa erre Jézus Krisztusnak az utolsó vacso-
rán elmondott ama szavai, melyekkel az oltári szent-
séget rendelte, illetőleg a kenyeret és bort saját 
testévé és vérévé változtatta. Ha ugyanis elolvassuk 
sz. Máté ev. XXVI. 28; sz. Márk ev. XIV. 24; sz. 
Luk. ev. XXII. 20. és sz. Pál. I. Kor. XI. 25. helyeit, 
azt találjuk, hogy ez egy s ugyanazon dologról más 
és más szavakkal tesznek említést a sz. irók. E sza-
vakat Jézus Krisztus csak egyféleképen mondotta, s 
azonkiviil e szavak igen fontosak ; — honnan van 
tehát, hogy a szent könyvek irói mégis oly változa-
tosan közlik azokat, ha a Szentlélek még a szavakat 
is ihlette, mint azt az első helyen említett nézet vé-
dői állítják ? 

c) Ha a Szentlélek még az egyes szavakat is 
sugalta a szent Íróknak, miért tapasztaltak mégis 
e szent irók gyakran oly nehézségeket a sz. könyvek 
Írásakor? Lásd például a Makkabeusok 2. könyvé-
nek 2. rész, 27. versét, ahol ez á l l : „Mi magunknak 
ugyan, kik e munka megrövidítésére vállalkoztunk, 
nem csekély fáradságot, sőt inkább virrasztással 
és izzadással teljes dolgot szerzettünk." (V. ö. ugyan 
e könyv 15. rész, 38. 39. vv. ismét sz. Lukács ev. I. 
rész 1 — 4. vv.) 

d) E nézetet védeni látszanak bár a sz. atyák 
és egyházi irók közöl néhányan, mint például Ire-
naeus (III. 16.) Alex. Kelemen (Cor. IX.) Eusebius, 
(In Ps. XXXIII. 1.,) — a nagy többség azonban nem 
fogadja ezt el. Ez utóbbiak közöl sz. Ágoston e rész-
ben igy i r : „In diversitate verborum, quibus usi 
sunt Evangelistae, non tam verborum, quam rerum 
quaerenclam vel amplectendam esse veritatem, (értsd : 
docemus) ne miseri aucupes vocum apicibus quo-
dammodo literaruin putemus ligandam esse verita-
tem." (De cons. Evangel. 1. 2. c. 12. n. 28.) Es szent 
Jeromos igy szól : ..Alii Syllabas aucupentur et 
litteras, tu quaere sententias." (Ep. 57. ad Pam-
mach. n. 6.) 

e) Végül elismert igazság, hogy az isteni gond-
viselés épen nem szokott természetfölötti módon 
működni ott, hol czéljainak végrehajtását a termé-
szetes indokok is eszközölhetik. 

Az elmondott érvek alapján végeztünk azok-

kal, kik az „ihletés- fogalmának megállapításánál a. 
sz'gorubb nézet követői (rigidioris inspirationis 
sectatores) gyanánt szerepelnek. Ezek véleményét 
tehát nem fogadjuk el. 

Valamint elvetettük az „ihletés" fogalmának 
megállapításánál egyesek által követett szigorúbb 
nézetet; ugy másrészről nem követhetjük az eny-
hébb nézet pártolói között (liberalioris inspirati-
onis sectatores) először azon véleményt, mely meg-
elégszik ez írásra való serkentésen kivül az u. n. 
„adsistentia negativa"-val, mely abban áll, hogy a 
Szentlélek az irókat minden legkisebb hibától meg-
őrzi, megvédi. Ha ugyanis e tant elfogadnók, ugy 
az egyetemes zsinatok határozatai is az ihletés jel-
legével bírnának, — már pedig ez ideig ilyen tant 
az egyház sehol nem tanított. 

Elvetjük továbbá azon véleményt, melynél-
fogva az ihletés meg van ahhoz, lia a Szentlélek a 
szent könyvek íróit a nagyobb hibáktól megoltal-
mazza. Meo-eno-edvén ugyanis e nézetet, abból az o o O J > 
következnék, bogy a szentírás több, bár kis, aprólé-
kos hibával van tele; — már pedig ily tan épen el-
lenkeznék az egyháznak a szent írásról ápolt hité-
vel. Erre vonatkozólag igy ir sz. Ágoston : „Ad-
misso semel in tantum auctoritatis fastigiurn oífi-
cioso aliquo mendacio, nulla illorum librorum par-
ticula remanebit, quae non ad mentientis au-
ctoris consilium officiumque referatur." (Epist, 
XXXXVIII. ad Hieron. n. 3.) 

Annál kevésbé fogadjuk el végül azok vélemé-
nyét, kik azt állítják, hogy szent írássá lesz azon 
könyv, mely, bár a Szentlélek ihletése nélkül, csu-
pán emberi szorgalom által jött létre, lia a Szentlé-
lek utólagosan, péld. közege által bizonyítja, hogy 
abban semmi hamis tan nem foglaltatik. 

Mellőzvén itt e nézetnek bővebb, kimerítőbb 
czáfolását, egyszerűen idézzük a vatikáni szent zsi-
nat ide vonatkozó szavait. (Sess. III. cap. 2. lásd 
fentebb.) 

Ezek igy lévén, szükséges, hogy megállapítsuk 
az ihletés fogalmát. Márkfí az ihletést (inspiratio) 
igy fogalmazza : „Az Istennek sajátságos működése, 
mely az irásra Isten által indított ivónak elméjét és 
akaratát akként vezeti, hogy az isteni szándéknak 
megfelelöleg írjon." „Est specialis Dei actio, qua 
auctoris, ad scribendum divinitus excitati intelk-
ctus et voluntas ita dir igi tur , ut scopo divino con-
sentanea scribat." (Introd. I. R. 81. 1.) 

Beusch definitiója így szól: „Unter Inspiration 
versteht man den übernatürlichen Einflusz und Bei-
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« t and des heil. Geistes, un te r welchen die Bücher 
der heil. Schr i f t ver fasz t worden sind.4 ' (Lehrb . der 
E in l . in d. alt . Testam. 2. kiad. 172. 1.) 

Perrone Marchini u t á n igy határozza meg az 
ih le tés t : „S ingu l a r i s ea Sp i r i tus Sancti moventis 
ad scr ibendum iinpulsio, directio ac praesent ia men-
t e m an imumque scr ip tor is gubernans , quae eum 
non sinit er rare , efficitque u t scribat , quae veli t 
D e u s . " A Szentlélek azon rendkívül i működése, 
mely lye l az Írásra indit , a közben je len van, az iró 
e lméjé t s kedélyét vezérli, hogy ne tévedjen, s azt 
i r ja , mi t Is ten akar . (Prae l . Theol. Vol. I I I . P a r s II. 
Vienn. 1843.) 

Ezen meghatározások a l ap j án az isteni ihletés 
( inspi râ t , div. dsonvavoria) fogalmához megkívánta-
tik : 1-ör az Írásra való serkentés, indí tás , excita-
tio, impulsus ad scr ibendum. 2-or az ér telem meg-
v i lág í tása s az a k a r a t megindí tása , i l lus t ra t io men-
tis et motio volunta t is , hogy semmi h ibá t ne kö-
vessen el a szent iró. 3-or a le i randók választéka, 
delectus r e rum, hogy semmi ne m a r a d j o n el, semmi 
ne adassék ahhoz, ami t Is ten a szent i ró á l ta l le 
í r a tn i akar t . Végül 4-er megkiván ta t ik Is tennek 
folytonos és kiváló segélye, assis tent ia div. iugis et 
s ingular is , hogy a szent i ró m u n k á j á t befejezze. 

A Szentlélek be fo lyásának legkiválóbb ered-
ménye a szent könyvekben az, hogy bennök semmi 
hiba, semmi tévedés nem lehet, amennyiben az isteni 
gondvise lés kiváló, s a j á t ságos gondozása mellet t 
í r a t t ak . 

A szent könyvek i rá lyában , bá rmi ly különböző 
legyen az nye lv tan i és szerkezeti tekintetből , oly 
isteni, a lelket megható kenetesség ömlik el, m inő t 
eddig a szent í rókon kívül nem bír t és nem tudo t t 
könyvbe önteni még a legáhi ta tosabb szerző sem. 

I lyen a Mindenhatónak az ő te remtményeihez 
í ro t t levele ! 

„Quid dulcius, quidve svavius eloquiis Domini , 
— ú g y m o n d Origenes —• quae dulcia sun t super 
mel et f a v u m ! " (Homil . 7. in Exod. ) Es sz .Ágoston 
igy nyi la tkozik : „ S c r i p t u r a sacra sic loqui tur , u t 
a l t i t ud ine superbos i r r ideat , p r o f u n d i t a t e a t tentos 
teneat , ver i ta te magnós pascat , affabi l i ta te pa rvu los 
n u t r i a t . " (De Gen. ad l i t . 1. 5. c. 3. n. 6.) Dr. L. 

Indicium a Summo Pontifice Jubilaeum 
pronmlgandum et qualiter celebraiidum. 

(Vége.) 

Restât, ut Ecclesias visitandas designem, vel circa 
designationem congrua disponam, quod mearum esse par-
tium clare innuunt Apostolicae Litterae. Itaque Ecclesias 

per eos, qui gratiae indulgentiarum Jubilaei participes fieri 
cupiunt, visitandas designo a) Strigonii pro toto territorio : 
Ecclesiam sive Basilicam Cathedi-alem, item parochialem 
ad SS. AA. Petrum et Paulum in Reg. Citte, nec non pa-
rochialem ad S. Ignatium Conf. in Civit. AEppali ; — Bu-
dáé : Ecclesiam garnizonalem, quae nunc in arce parochialis 
loco deservit, porro Ecclesiam parochialem ad S. Annám in 
Aquatica ; item Ecclesiam parochialem in suburbio Christi-
napolitano ; — Pestini : Ecclesias parochiales ad Assum-
ptam B. M. V., item ad S. Theresiam, et S. Josephum ; — 
Posonii : Ecclesiam Collegiatam una parochialem ad S. Mar-
tinum E. C., parochialem porro ad SS. Trinitatem, et So-
cietatis Jesn ad SSmum Salvatorem ; — Tirnaviae : Eccle-
siam Collegiatam una parochialem ad S. Nicolaum E. C., 
Ecclesias item Societatis Jesu et PP . Eranciscanorum. — 
In reliquis Civitatibus, Oppidis et Pagis hanc Ecclesias de-
signandi provinciám defero ac committo concernentibus 
DD. Parochis aut parochiarum Administratoribus, qui illa 
sic defungantur, ut ubi très adsunt Ecclesiae vel etiam pu-
blicae Capellae, in quibus Missa celebratur, très, et ubiduae 
duas et non pauciores designare debeant Ecclesias, vel etiam 
respective Capellas publicas. Ubi autem unica nonnisi exi-
stit Ecclesia, hanc solam designandam esse suapte intelligi-
tur. Paucae autem fuerint parochiae illae, in quarum am-
bitu una tantum existit ac ideo designabitur Ecclesia; si-
quidem plurimae huius Archi-Dioecesis parochiae filiales 
Ecclesias in suo gremio habeant, quae simul cum Matre 
Ecclesia designari poterunt ac debebunt visitandae. 

Si qui DD. Curatorum Ecclesiarum designatarum vi-
sitationes processionaliter cum parochiano populo peragere 
voluerint, id ultro praestare poterunt ; quo in casu duas id-
modi ad quamlibet designatarum Ecclesiarum processiones 
suffecturas declaro, ut conditioni visitationis Ecclesiarum 
satisfiat. 

Navigantibus aut iter agentibus conceditur, ut indul-
gentiam Jubilaei lucrari possint post decursum praestituti 
temporis, si nimirum caeteris omnibus conditionibus exple-
tis unicam e designatis, Ecclesiam videlicet Cathedralem, 
vel Maiorem seu parochialem domicilii, aut stationis, ubi 
eonsistunt, sexies visitaverint. 

Regularium utriusque sexus personarum, ad clausu-
rani obligatarum, omnium item illorum tam Ecclesiastico-
rum, quam laicorum, qui vel quia in carcere aut captivitpte 
detenti sunt, vel ob aliud impedimentum v. g. morbum prae-
scripta omnia pro Jubilaeo opera, puta visisationes Eccle-
siarum peragere nequeunt, indigentiis benigne prospicere 
volens Beatissimus Pater, Confessariis, approbatis tarnen ab 
Ordinariatibus, facultatem impertivit ilia opera, quae prae-
stari a praedictis non possunt, in alia commutandi, quae 
nempe spectatis adiunctis adimplere queunt. Cum extraor-
dinarias facultates, tempore Jubilaei Confessariis concessas, 
in praecitatis Pastoralibus Litteriis, ddto 4. Febr. 1875. Nr. 
621. dimissis, fuse explicuerim, iis nunc recensendis, exjio-
nendisve supersedeo, et Confessarios ad litteras illas rele-
gendas invio. 

Vult Beatissimus Pater, ut Jubilaeum fideli populo 
non annuncietur tantum, sed is ad Jubilaeum etiam praepa-
retur praedicatione verbi Dei, non autem hac sola, sed etiam 
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exemplo paatorum gregis Domini, quo nisi animetur prae-
dicatio, paru m haec proderit, cum verba operibus dissenta-
nea sint diplomata principum uullo siguo firmata, ut obser-
vât:1) „Cuius enim vita despieitur, quid restât, nisi ut prae-
dicatio contemnatur" inquit S. Gregorius M.') Certe sola 
praedicatione nemo satis convincitur; habet, qui audit, quod 
reponat, habet, quo se tueatur, exemplo autem necesse est 
inanus dare. Verba siquidem, etsi firmis et doctis rationibus 
asserta, plus non probant, quam fieri debere, quod dicitur ; 
exemplis vero demonstrating etiam fieri posse, quod dicitur. 

Caeterum relegenda sunt, quae de inodo praeparati-
onis fidelium in praeattactis pastoralibus litteris inculean-
tur, quaeve si débité, si conscientiose, prout zelo gloriae Dei 
et salutis animaruin percitos Miuistros Christi decet, in 
eifectum deducta fuerint, fiet profecto, accedente coopera-
tioni nostrae gratia Dei, ut animas nostras Domino humili-
emus ac sanctificemus, ut dignos poenitentiae fructus faci-
amus, et in hoc sacro quadragesimali tempore ad pans urn 
sanctae institutionis praescripta pro obtinenda Jubilaei in-
dulgentia opera addentes, in oratione, ieiunio, caeterisque 
pietatis exercitiis unanimiter perseveremus, atque mutuis 
alternisque poenitentium sutfragiis adiuti divinum auxili-
um, cuius implorandi causa Jubilaeum hoc indictum est, 
etiam impetremus. 

Strigonii, Dominica Quinquagesimae, in diem 23-am 
Februarii incidente, 1879. 

Joannes Cardinalis Simor m. p. Archi-Episcopus. 

Szentszékeink és egyházunk autonómiája. 
(Vége) 

As egyházi törvénykezés — mint a nagynevű Feszlér, 
volt sankt-pülteni püspök és bécsi jogtanár, tüzetesen e tárgy-
ban irt művében mondja,1) — a katholika egyház legben-
sőbb lényegében gyökerezik és a szent Írásnak több világos 
és határozott nyilatkozatában ki van mondva. A történelem 
a legrégibb időktől fogva számtalan és kétségbevonhatlan 
példát szolgáltat arra nézve, hogy az egyház kezdet óta 
saját törvénykezésével élt, melyre a jogot nem az állami ha-
talomtól, nem a keresztény császároktól kapta, hiszen már a 
pogány császárok alatt élt vele. 

Honi törvényeink egyházunk autonómiáját általában, 
különösen pedig törvénykezési autonómiáját összes alkatré-
szeiben, mindenestől elismerték ; az összes szentszéki szemé-
lyekre, ügyekre s törvénykezési rendtartásra vonatkozó egy-
házi törvényeket követni nemcsak megengedték, hanem 
egyenesen meg is parancsolták. Sz. István király, Decret. 
L. 2. c. 2. 12. elrendeli, hogy „episcopi potestatern habeant 
res ecclesiasticas providere... secundum eauouum auctori-
tatem." Az 1567. 2. §. igy szól: „In foro etiam spiritual! et 
ecclesiastico, prout antea, suis módis et tcmporibus, indicia 
eo pertinentia, iuxta canones suos semper celebrentur." V. ö. 
S. Ladisl. L. 1. c. 1. 19. 20. — 1458 : 9 ; 1553 : 8 ; 1553 : 22 ; 
1563: 27. stb. 

De nemcsak általában, hanem különösen és névleg a 

') Paul. Segneri 1. Concion. in Apóst. Palatio habítarum. — 2) Ee-
gul. Past. l) Der kanonische Procesz nach seinen positiven Grundlagen 
und seiner ältesten historischen Entwicklung in der vor-iustinianichen 
Periode Wien I860. 174. s k. 1. 

szentszékek előtt működni hivatott ügyvédek körül is elis-
merték és elismerik s kell is hogy elismerjék honi törvényeink 
és szokásaink egyházunk autonómiáját, önrendelkezési jo-
gát. Szentszékeink egyedül azért, mert valaki az állami tör-
vények értelmében ügyvéd lett, még nem bocsátották ma-
guk elé ügyvédkedni. Bevett egyházi törvénykezési praxis 
volt eddig nálunk, melytől eltérni káros is volna és az egv-
ház autonómiájának fentartása érdekében talán nem is sza-
bad, hogy azon ügyvédnek, ki az egyházi biróság előtt ügy-
ködni akart, oklevelét a szentszék előtt ki kellett hirdet-
tetni s magát a szentszéki ügyvédek sorába bejegyeztetnie. 
Ezért mondja még a református Kovács Ferencz jogtanár is : 
„Szükséges egyszermind, hogy az ügyvéd oklevele'. a püs-
pöki törvényszék előtt kihirdettesse",'2) és Kőnek: „Magától 
értetvén, hogy azon ügyvédnek oklevele a szentszék előtt 
kihirdetve legyen, és . . . . az ügyvéd okmányának kihirde-
tése il tan magát a szentszék ügyvédei sorába fölvétesse."3) 
Igy nyilatkozik Sieredy4) és Porubszky, a ki hozzá teszi, 
hogy „tantum sic Jurati Causarum Fori utriusque Advocati 
iure merito dicerentur."5) 

Az állami törvények alapján ügyvédekké minősített 
egyéneknek az egyházi hatóság által ekként az egyházi bí-
róságok előtt is ügyködhetési felhatalmazást adó lajstromo-
zása igen fontos és elvi jelentőséggel bir. Jelenti és kézzel 
foghatólag bizonyítja az egyháznak azon elidegenithetlen 
jogát, hogy saját fóruma, tehát a szentszékek előtt, ő van hi-
vatva megadni az ügyködhetés engedélyét és jogát. Egy né-
melyik szentszék az ügyvédi oklevelek kihirdetését sa szent 
szék előtt ügyködhető ügyvédek lajstromozását abban hagy-
ta. Vajha ismét fölvennék e szokást. Ez által saját önálló-
ságukat biztosítanák s az egyház autonómiáját segítenék 
védeni, mely minden oldalról annyi megtámadtatásnak van 
kitéve. 

Egyházunk autonómiáját a szentszékekre vonatkozó-
lag fényesen bizonyítja szentszékeinknek magatartása az 
akatholikus ügyvédekkel szemben. A protestánsokat állami 
törvényeink századok előtt egyenjogúsították a politikai 
és polgári jogok tekintetében a katholikusokkal. 1804-ben 
pedig az állami ügyvédi rendtartás a teljes polgári és po-
litikai egyenjogúság alapján szabályoztatván, e szabályo-
zás semmi tekintettel sem volt az ügyvédi minősésr me^ha-o»' o O 
tarozása és megadásánál az illető kath. vagy protestáns val-
lására. Es . . . . mi történt? Talán szentszékeink eo-vediií C J 
azért, mert állami törvényeink a protestánsokat politikailag 
és polgárilag egyenjogositották rögtön eo ipso elfogadták a 
protestausokat szentszéki ügyvédekül is? . . . . Korántsem. 
Szokolóczy, multszázadi jogtudósunk ezt mondja:6) „Ac po-
tissimum cavetur id (ut sc. acatholici a Foro Spirituali 
arceantur) in Sacra Sede Metropolitana strigoniensi. Quaiv 
etiam laudatus mos invaluit in quibusdam Consistoriis 
Regni domesticis et spirituali bus, quod haeretici in forma 
advocatorum ex salutari veteri consuetudine non habeant 
accessum ad Sacram sedem, . . . . quidquid super hoc Forum 
Politicum in praxi opposita teneret, respectu causarum pro-

2) Egyliázj. Debreczen 1«70. 184. 1. jegyz. 
3) Egyházjogtan. 3. kad. 464. s. és a c) jegyzet. 
4) Egybázjogtan, 826. 1. 
5i Jus eccloä. 2. p. 29;i. n. l;i. 
G) Tribunal Eccles. Posou. 17«-.'. 35. 1. 
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fanarum sui Tribunalis." . . . íme, bármit mondott és tett 
a világi hatóság, az egyház nem fogadta el az akatholikus 
ügyvédeket egyedül csak azért, mert a protestánsokat ál-
lami törvényeink minden politikai és polgári jog gyakorlá-
sára a katholikusokkal egyenjogúsították. 

De talán az 1804-i állami ügyvédi rendtartás által 
már kötelezve érezték magokat szentszékeink arra, hogy az 
akatholikus ügyvédeket magok előtt ügyködni engedjék? 
Ismét nem. Legkevésbbé. Az egyház önrendelkezési jogát s az 
állami hatalom iránti önállóságát szentszékeink kötelességök-
nek érezték védelmezni azáltal, hogy akatholikus ügyvéde-
ket még 1804. után sem fogadtak el, miként ezt a magyar 
jogtudomány egyik oraculuma Kelemen tanusitja, midőn igy 
i r : „In nonnullis(S. Sedibus) solum Romano Catholici (Pro-
curatores) admittuntur."7) 

Mi következik mindezekből? 
Az, hogy mivel szentszékeink a protestáns ügyvéde-

ket nem voltak kötelesek magok előtti ügyködésre bocsá-
tani egyedül azért, mert a protestánsokat az állami törvény 
a politikai és polgári jogok teljével ruházta fel, vagy azért, 
mert az 1804-i ügyvédi rendtartás az ügyvédi minőséget az 
állami forum előtt az illető -vallásától nem tette függővé : oo 
ennélfogva szentszékeink ezúttal szintén nem kötelesek a 
zsidó ügyvédeket elfogadni azért, mert az izraeliták politikai 
és polgári egyenjogositást nyertek, vagy mert az uj, 1874-i 
ügyvédi rendtartás a valamely ügyvédi kamra lajstromába 
fölvett ügyvédet vallására való tekintet nélkül az ország 
valamennyi bírósága előtt feljogosítja ügyködni. 

Nemo dat, quod non habet. Az államnak nincs joga az 
egyház belügyeibe beleavatkozni, az államnak nincs joga az 
egyházra ügyvédeket ráparancsolólag feltolni akarni. Ezt 
tiltja a jogérzet és az államférfiúi eszély. 

De p e c u l i o e c c l e s i a s t i c o 
et. 

de eius usu canonico-
(Folytatás.) 

In omnium animis altissime defixae huic doctrinae, re-
ditus 'oeneficiariorum superfluos piis esse addicendos causis, 
illud quoque aevum adhaesisse, quod a Carolo M. usque ad 
saec. 10. protenditur, ex annalibus eccles. patescit. In capi-
tularibus Caroli M. sive Ludovici Pii, iubetur, ut in opu-
lentioribus ecclesiis duae partes ex tribus proventuum et 
oblationum pauperibus distribuerentur, reliqua tertia pars 
alendis clericis vel monachis reservaretur ; in iis vero, quae 
non ita locupletes essent, aequae essent cleri et pauperum 
partes, nisi a fundatoribus declaratum sit, quid suae speci-
aliter sit voluntatis.1) Novo vigore quodam e capitularibus 
Caroli M. convaluere pauci iIli apostoliéi et antiocheni ca-
nones, quibus sanciebatur, episcopum esse dispensatorem re-
rum ecclesiae, et provisorem pauperum.3) Inconcilio Aquis-
granensi (816) dicuntur res ecclesiae res pauperum, quum 
oblationes eae sint et hostiae fidelium, hac scripturarum 
doctrina imbutorum, non aliis aptius hostiis vel Deum pla-
cari, vel peccata redimi, quam eleemosynis : „Res ecclesiae, 
inquit, sicut a s. Patribus traditur, vota sunt fidelium, pre-

») Institt Juris Priv. Hung. Pest. 1814. 1. 4. p. 1372 
Cap. Car. M. 1. 1. e, «7. — «) ef. 1. 7. c. 58 ; addit 3. c. 46. 

tia peccatorum et patrimonia pauperum. Fideles namque fi -
dei ardore, et Christi amore succensi, ob animarum suarum 
remedium et coelestis patriae desiderium, suis propriis facul-
tatibus locupletein fecerunt ecclesiam, ut his et milites Chri-
sti alerentur, et ecclesiae exornarentur, et pauperes recre-
arentur, et captivi pro temporum opportunitate redimeren-
tur."3) Conc. Parisiense VI. (829) ue proventus ecclesiae a 
beneficiariis in quoscunque eonverterentur usus, monuit, se-
dulo recolendum esse, res ecclesiae collatas ad apostolorum 
pedes depositas fuisse, et illico egentibus distributas, pro 
modo ipso egestatis; atque addit, morem hune, ceu legem in 
venturas omnes aetates servandum esse, quum ea sit origo, 
natura et conditio bonorum ccclesiasticorum. „Initio nas-
centis ecclesiae, inquit, vota fidelium aute pedes ponebantur 
apostolorum, eorumque iudicio, unicuique prout opus erat, 
distribuebantur. Et licet, crescente fidelium devotione copio-
sissimis ac munificentissimis eorum liberalitatibus sancta do-
nata sit ecclesia, eundem tamen usum apostolorum successo-
res in tractandis et dispensandis eccles. rebus se servare de-
bere meminerint "4) Hine illos acerbius reprehendit, quibus 
displicebat augescere semper et cumulari ecclesiae divitias. 
quum illa reipsa egeat semper, quamdiu egeni sunt usquam, 
quorum alendae multitudini innumerabili ne multo quidem 
maiores opes sat.is pares essent, si eo modo, quo dispensan-
dae sunt, dispensentur. En verba, quae hanc in rem profért : 
„Cesset ergo ambitio, quae diceret solet nimis rerum habere 
ecclesias Christi, et perpendat, quia quantaecunque sunt res 
ecclesiae, si eo modo, quo dispensandae sunt, dispensentur, 
nimiae non sunt. Cupiditas quippe, imo negligentia quorun-
dam, non ecclesiae amplae res in vitio sunt. Mira namqus 
res, ambitio mundialis satis non habet, et ecclesia Christi ni-
mium habet."5) Pari modo senserunt et statuerunt aliaeius-
dem temporis concilia : scilicet Turonense I I I . (796), Cabi-
lonense II. (813), Moguntiuum (847) c. 4., Yorinatiense 
(868) c. 7., Pontigonense (876) c. 11., Trosleianum (909) c. 
6., Nannetense (fine saec. 9), quod c. 10., sic habet: „instru-
endi sunt presbyteri pariterque admonendi, quatenus nove-
rint, décimas, oblationes, quas a fidelibus accipiunt, paupe-
rum, et hospitum et peregrinorum esse stipendia et non 
quasi suis, sed quasi commendatis uti. De quibus omnibus 
sciant se rationem posituros in conspectu Dei, et nisi ea fi-
deliter pauperibus adininistraverint, damna passuros." Hie 
merito accenseo epistolam Hincmari Rhemensis ad suos pa-
rochos datam, in qua inter alia sic seribit : „Saepe voe 
admonui de matriculariis,6) quales suseipere debeatis, et 
qualiter iis partem deeimae dispensare debeatis, interdixi 
enim vobis, ut nemo presbyter — — — matriculariis débi-
tant partem deeimae, quam fideles pro peccatis suisredimen-
dis Domino offerunt, praesumat vendere." 

Dum vero ad finem huius aetatis et sequentibus saecu-
lis plus adhuc, clerici in administratione peculii a disciplina 
ecclesiae tot saeculorum usu et auetoritate firmata deflexis-
sent, atque perfractis legum catenis a dispensatione ad do-
minium venissent; praesto erant viri zelo apostolico imbuti» 

») c. 116. — *) c 13. — 5) c. 18. — 6) Cuiusvis parochiae paupe-
ribus et mendicis ius erat in portionem aliquam deeimarum, quas paro-
ohus colligebat, et quidem tain certum et inconcussum, ut id instar be-
neficii haberent. Numerus eorum oertus erat et definitus matriculis, seu 
regestis ecclesiae inscriptus, unde et matricularii dicebantur. 
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qui omni virium contentione in restauranda disciplina cleri-
corum elaborarunt. Elucet inter hos Petrus Damiani, cuius 
scripta referta sunt salutaribus adhortationibus ad restituen-
dam priscam doctrinam aptis. „An ignoras, scribit ad quen-
dam episcopum immemorem legis, quia ad hoc ecclesiae 
praedia conferuutur, ut ex iis pauperes sustententur, indi-
gentes alantur, et ex iis viduis ac pupillis subsidia paren-
tur."7) Addebat et illud, fundos et agros serius servatos fu-
isse, ut ex illis, velut ex inexhausto charitatis fonte rivuli 
manarent pereunes piarum largitionum. Praeceptis his ap-
prime consentaneam fuisse vitae eius rationem, quidam ex 
illius alumnis Uteris consignavit, inter alia referens, fores 
eius semper obsedisse pauperes, quibus refectis negabat se 
quidquam largiri, sed débita exolvere, ut qui res ecclesiae 
commendatas, non suas haberet. Haue ecclesiae doctrinam 
multis propuguavit S. Bernardus, in quo singulare Studium 
conservandae huius diseiplinae, et adversus eos, qui earn ulla 
ex parte labefactare conarentur, aestus ingenii exarsit. Qui-
buscum quasi perpetuum bellum gerens, ab iis vexandis et 
exagitandis in vita sua vix conqiiievit. In quo, si qui sunt, 
qui eum ut nimis severum ac rigidum culpare audeant, et ut 
molles aegroti de medicamentorum amaritie conquerantur, 
facere id non possunt, quin eadem opera de sua levitate et 
nequitia i'ateantur. Verumtamen ne nimis longus sim in re-
censione huius generis înonumentorum, referam inter cae-
tera, quae scribebat in sermon. 25. in Cantica : „Timeant cle-
rici, timeant ministri ecclesiae, qui in terris sanctorum, quas 

possident, tam iniqua gerunt, ut superflua, quibus 
egeni sustentandi forent, impie sacrilegeque sibi retineant 
— •— duplici profecto — iniquitate peccantes, quod et aliéna 
diripiant, et sacris in suis vanitatibus — abutantur." Suffi-
ciat haec protulisse ad mentem s. Patris cognoscentlam, qui 
plura desiderat, evolvat eiusdem opera, sed evolvat illo ani-
matus spiritu, ut quod invenerit, teneat, et quod tenuerit, 
perseverantur exerceat. Paris sententiae est collector cano-
num, Gratianus, qui ad calcem can. 27. Caus. 12. q. 1. ita 
docebat : „Sicut perfectione charitatis manente, secundum 
discretionem ecclesiarum distributio fit eccles. f'acultatum, 
dum aliis possessiones huius ecclesiae ad dispensandum com-
mittuntur, ex quibus licet res ecclesiae omnibus debeant esse 
communes, primum tarnen sibi et suae ecclesiae deservienti-
bus necessaria subministret, reliqua, quae supersunt, fide-
lium usibus ministraturus ; ita, ut praebendae ecclesiarum, 
eadem cliaritate manente, pie et religiose possint distribui,  

ut ex his, quae sibi assignata sunt, primum sibi ne-
cessaria pereipiat, si quae vero suis necessitatibus supersunt 
in communes ecclesiae usus expendat." Congruit cum bis 
sententia Petri Blesensis ita scribentis, „si te illius diseipu-
lum profiteris, qui venit ministrare, non ministari, sic minis-
trabis pauperibus, ut non vituperetur ministerium tuum, ut 
Patrimonium Christi et pauperum eius, quod tibi commis-
sum est, in egentium necessitates, non in usus extraordina-
rios expendantur."8) Adiicio bis, quod Gaufridus abbasCla-
revallensis pluribus ex S. Bernardi sententiis centextis in 
unum, inter caetera scribit in illa evangelii verba : „Ecce 
nos reliquimus omnia", — »Qui altario servit, de altario 

7) Baron, an. 1055. n. 2. — 8) Ep. 15. ad Bainaldum eppum Carno-
tons. electnm. 

vivat, inquam, noil superbiat. Sane patrimonia sunt paupe-
rum facilitates ecclesiarum." 

Haec ipsa prineipia passim profitebantur ii etiam viri, 
qui in rebus theologicis tractandis discursivam invexerunt 
methodum. Quos inter eminet Thomas Aquinas, qui unus 
prae caeteris s. scientiam eo online et rerum contextu, ea 
philosophandi sobrietate simul et perspicacitate tractavit, ut 
ratio ubique famularetur. Jam vero celeberrimus doctor an-
gelicus in suo commentario in ep. 1. ad Cor proposita sibi 
obiectione ista : „Videtur, quod male fecerint principes, et 
alii dando divitias praelatis," respondet: „non dederunt 
praelatis propter se, sed propter pauperes, et ideo non dede-
runt iis, sed pauperibus Praelatis autem dantur, tanquam 
pauperum dispensatoribus." Huic sententiae patrocinatur Pe-
trus Aliacensis concerpens opinionem illorum, qui dominium 
rerum eccles. Summo Pontifici assentatorie tribuebant, quan-
quam meram dispensationem assererent episcopis. ceterisque 
inferioribus administris. Ac postquam in earn rem adtulit tes-
timonium Paul i : „sie nos existimet liomo, ut ministros Chri-
sti et dispensatores etc" ita prosequitur : „Quum sit minister 
et dispensator bonorum communitatis, in quo requiritur 
bona fides, non habet collatam sibi potestatem super bonis 
ipsis, nisi ad necessitatem, vel communem ecclesiae utilita-
tem."9) In hanc eccles. diseiplinam verbo et exemplo defen-
dendam assidue ineubuerunt Hugo Gratianopolitanus epi-
scopus, cuius vitam scriptis mandavit Quigo : Elphegus, ar-
chiepiscopus Cantuariensis, Antoninus arcliiepiscopus Flo-
rentinus,10) Thomas de Villanova, Carolus Boromeus, antis-
tites Mediolanensis, ad cuius pastoralis solicidudinis laudes 
et virtutis summám nihil accedere potest, qui eleemasynas 
non aliter interpretatur, quam ut aes alienum, quod exsol-
vatur, quam ut deposita commendata, quae bona fide resti-
tuantur. Denique praetermissis aliis bene multis sententiam 
hanc roborat et confirmât prae omnibus maximi faciendtis 
Benedietus XIV. , cuius verba sunt : „Certum est etiam po-
sita ecclesiasticorum bonorum divisione, et assignata iam 
pridern pauperibus quarta parte fundorum ad ecclesiam 
pertinentium, ex quibus putant doctores erecta et dotata 
fuisse hospitalia, aliaque instituta opera pia ad eorundem 
pauperum commodum ; adhuc niliilominus teneri clericos be-
neficiarios, reditus, quos ultra sui honestam sustentationem 
ab ecclesia pereipiunt, distribuere in pauperes, aliaque pia 
opera erogare. Hanc obligationem omnes eccles. canones aut 
imponunt, aut omnibus impositam agnoscunt, qui ecclesiae 
militant stipendio — — — Quocirca nullus omnino doctor, 
praeter unicum Lorcam, ausus fuit unquam eximere benefi-
ciarios a gravi obligatione distribuendi reditus ecclesiasticos 
suae honestae sustentationi superfluos, in pauperes aliave 
pia opera."11) (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , márczius 18. A nemzet catastrophdja. Sú-

lyos csapások nehezednek évenkint a szegény magyar nem-
zetre. Az isteni gondviselés sűrűn látogatja az országot, ke-
zei ránehezednek, az egyik csapás jóformán el sem múlik és 
már a másik fenyeget, nemcsak, hanem be is következik. Az 

9) De auctor. eccles. p. 2. apud Gerson t. 2. — 10j P. 3. summ, 
theol. t. 15. c. 1. §. 19. - ») De syn. 1. 7. c. 2. n. 4. 5. 
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egykor boldog nemzet, melynek hire a müveit világot be-
járta, ma nagyrészt csak nyomorról tud beszélni, a boldog-
ság, a nemzeti kedélyesség, határától elköltözött, a keblekből 
kihalt. Az évenkint felmerülő tűzvészek, melyek virágzó 
helységeket hamvasztanak el, vagy a mindent kiszárító hő-
ség, mely különben gazdagon termő mezőket tarol be, majd 
ismét a vizkiöntések, melyek egész vidékeket pusztítanak el, 
— mindannyi bizonyítéka, hogy a nemzet pusztul, vesz, a 
végnyomorusághoz közeledik és a boldogságot majd csak 
hírből fogja ismerni. Vagy mi lesz e nemzetből, lia a sze-
gedihez hasonló árviz az ország több városait is elpusztítja ? 
Honnan, mivel fogja a nemzet az ily kiszámitliatlan kárból 
eredő nyomort megszüntetni? Ilová, kihez fog a nemzet fo-
lyamodni, hogy bajain segítsen, lia az Ur keze még többször 
és tovább is rá fog nehezedni ? 

Ami legszentebb meggyőződésünk szerint, minthogy 
hasonló csapások, az elemek által ugyan, de Istentói jönnek, 
mint ki Ura az elemeknek is és velők, egyesek ugy mint 
nemzetek büntetésére szabadon rendelkezik, igenis, a mi 
meggyőződésünk szerint a nemzetnek, hogy a csapásoktól 
meneküljön, visszatérni kell Ahhoz, a kitől, fájdalom, a leg-
újabb időkben, nagyon-nagyon elpártolt. Midőn azonban mi 
a nemzetről beszélünk, távolról sem értjük e kifejezés alatt 
csak azon osztályt, melyet közönségesen köznépnek szoktunk 
nevezni, hanem értjük a nemzet müveit részét is, értjük első 
sorban azokat, kik a köznép vezetésére bármily tekintetben 
hivatva vannak. Ha van a köznépnek bűne, mit nem taga-
dunk, ugy e bűnért is felelősek részben azok, kik a nemzet 
vezetésére vaunak hívatva, mert vannak idegen bűnök is. A 
nép bűne nagyrészt a nemzet nagyjainak bűnében találja 
megfejtését, mert a nép nagyjainak példája után szokott in-
dulni. A vezéreszme, mely nagyjaink tettein átvonul, az indo-
kok, melyek tetteiket vezérlik, lehetetlen, hogy a nép előtt 
ismeretlenek maradjanak, és igy csaknem lehetetlen, hogy a 
nép tetteire is befolyással ne bírjanak. Az első és fődolog te-
hát, hogy a csaj>ások a nemzetről elhárittassanak, mint már 
mondtuk, nem más, minthogy a nemzet nagyjai Istenhez térve 
példájokkal a köznép nagy tömegét is magok után Isten-
hez vonják. 

Ha valaha, ugy épen most, midőn vészhangok járják 
be az egész országot az alföld legnagyobb városának meg-
semmisülése alkalmából, mondjuk, épen most lenne várható 
a fordulat az általunk jelzett irányban. Szeged catastrophája 
elég intő jel lehetne, hogy elforduljanak a hon atyái azon 
eszméktől, melyek az elemi catastrophának okai, melyek ön-
magukban véve nagyobb csapásnak tekinthetők a nemzetre, 
mint az összes elemi csapások. Valóságos megbotránykozás-
sal kell azonban tapasztalnunk, hogv annyi csapás között, 
még most is vannak, kik a magábaszálás helyett, az Ur 
haragját még inkább kihívják a nemzetre; hogy vannak még 
most is, kik nem látva be, vagy nem akarva belátni, hogy a 
nemzet erkölcsi siilyedését az anyagi sülyedés nyomban kö-
veti, oly eszmékkel képesek foglalkozni a lesújtó napokban 
is, melyek az erkölcsi sülyedést nagyobbítva, még az eddi-
ginél is nagyobb nyomor, nagyobb boldogtalanságba dönte-
nék a nemzetet. Vagy kérdezzük, nem megbotránykoztató, 
nem erkölcsi felháborodást keltő-e, hogy létezhetik még a 
jelenlegi, valóban minden tekintetben nyomasztó viszouyok 

közt, párt az országban, mely a teljes vallásszabadság s 
kötelező polgári házasság behozataláról képes beszélni? Mi 
nem vagyunk képesek kellő szavakat kölcsönözni megbot-
ránykozásunknak, daczára annak, hogy ezen eszmékkel az 
úgynevezett függetlenségi párt foglalkozik. Teljes vallási 
szabadság, kötelező polgári házasság, ez, igen, csak mindez 
szükségeltetik még, hogy a nemzetre a catastrophák catas-
tróphája beüssön ; csak az a minden vallásosságot megsem-
misítő, minden erkölcsiséget tönkretevő, a családi viszonyo-
kat teljesen felbontó kettős eszme valósítása kell méghozzá, 
hogy a köznépnek is, az adott példák után bekövetkezett 
már is megdöbbentőleg laza erkölcse a zérus pont alá sü-
lyedjen. Magyarországon a hitetlenkedhetési szabadság, a 
minden erkölcsi kötelezettségtől való felszabadítás már 
oly nagy mérvű, hogy azt még törvényben is szentesíteni 
akarni, nem tűnhetik fel másnak, mint kihívásnak az Isten 
ellen, nem tűnhetik fel másnak, mint nyílt szembeszálás-
nak Istennel, mintha mondanák, nem félünk tőled Isten, é-* 
hogy ezt megmutassuk, ime törvényt hozunk törvényeid el-
len, felszabadítjuk ellened az embert, hogy törvényeidből 
büntetlenül gúnyt űzhessen. Vájjon mily csapásokon, mily 
szerencsétlen tapasztalatokon kell még túlesni e szegény 
nemzetnek, hogy ne találkozzanak többé soraiban, kik Isten 
haragját a nemzet ellen felhívják? Mikor fog eljönni az idő 
midőn a nemzet képviselői mindnyájan egy szivvel s egy lé-
lekkel nem azon lesznek, bogy a nemzetre ujabb catastro-
phât idézzenek fel, hanem azon, hogy azt róla elhárítsák? 

A kor szellemét és irányát ismerve nagyon távol va-
gyunk attól, hogy vérmes reményeket táplálnánk magunk-
ban oly rögtöni fordulatra nézve, mely aggodalmainkat a 
jövőre nézveteljesen eloszlathatná ; mégis bármily nagy fenn-
tartás mellett ugyan, de feltesszük, hogy lesz a nemzet vá-
lasztottai közt oly többség, mely helyzetünk komolyságát 
figyelembe véve, annak magaslatára emelkedve, szavazatá-
val elitéli és lehetetlenné teszi, hogy a függetlenségi párt, 
mindeu isteni törvényt kigúnyoló, a hitetlenséget és er-
kölcstelenséget előmozdító inditványa megvalósíttassák. Fel-
tesszük ezt az országgyűlésnek világi tagjairól is, mert bi-
zonyára nekik is legjobban kell ismerni, mily végtelenül 
káros hatással lenne a népre, lia a függetlenségi párt teljes 
vallás szabadsági és kötelező polgári házassági javaslata 
elfogadtatnék.'Annál szebb és érdemesebb tér nyílik azon-
ban a képviselő ház papi tagjainak, kik már papi állásuk-
nál fogva és kiválólag vannak hivatva arra, hogy lehetőleg 
megtegyenek mindent, ami megakadályozni képes az álta-
lános corruptio tovább terjedését. De vegyék fontolóra mind-
annyian azok is, kik a nép kormányzására és vezetésére 
vannak hivatva, azt a nagy igazságot, hogy valamint nin-
csen könnyebb mint vallásos népet kormányozni, ugy nin-
csen nehezebb, mint*vallástalan népet vezetni. Igen, közös 
erővel akadályozzuk, előzzük meg a nemzet catastropliáját ! 

Rónia, mácz í). Svaviter et fortiter. Ez a pápai politik: 
rövid jellemzése. A belga követség fenntartása a szent szék 
mellett szentséges atyánk békés törekvéseinek köszönhető. 
Biztosithatom önöket, ezt irják a Vatikán mellől egy fran-
czia lapnak, hogy a brüsseli szabadkőműves kormányhoz 
egyszerre Berlinből és Londonból igen erélyes mérséklő óha-
jok érkeztek. — Más részt a szent atya, ott hol elvek és nagy 
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érdekek követelik, egy hajszálnyit sem enged. Igy tesz a 
pápa világi fejedelemségének ügyében. Tegnap jelent meg 
az ,Osservatore Romano'-ban egy nagy jelentőségű czikk, 
mely alatt olv név kezdő betűi voltak olvashatók, mely nem 
lehet ismeretlen azok előtt, kik a nyilt titokba belátni képe-
sek. Ezen czikk zárszavai megérdemlik, hogy szó szerint idéz-
zük, mert igen világosan kifejezik azon vezéreszmét, mely 
X I I I . Leo pápaságán kezdet óta végig lnizódik. És ezen 
eszme az, hogy Olaszországnak Önként, saját érdekében, min-
den idegen beavatkozás nélkül kell visszaadni a szent szék 
területi függetlenségét, mely az egyház fejének a jelen vi-
szonyok közt elkerülhetlenül szükséges. Az ,Osservatore Ro-
mano' szavai ezek: „Az Olaszországot fenyegető veszély nem 
a katholikusok s nem a pápaság részéről származik. A ve-
szély a jelenlegi kormányzók vallásellenes megátalkodásából 
ered. IIa sikerül Itáliát a vallási kérdés emésztő férgétől 
megszabadítani, e félsziget a világ egyik leghatalmasabb 
országa lehet. De ez nem a pápa dolga. A pápa nem áldoz-
hatja fel az egyház jogait. Tehát a pápaság ellenségeinek 
kötelessége jó útra térni, addig mig nem késő. Vájjon 
gyengébb lenne-e az olasz nemzet, ha visszaadná az egy-
háznak a területi és politikai souverainitást, — melyre az 
egyháznak szüksége van, — és ez által megnyerné az egy-
ház segélyét és erkölcsi támogatását, melyben, szabaddá 
levén, Olaszországot, befolyásának növelésében, részesít-
hetné ?" . . . . Ezen czikk nagy sensatiót okozott. Nem le-
hetetlen, hogy a szent atya mély elméjű bölcs politikája 
ez irányban is lassan utat tör magának. Legalább nem a 
pápaság lesz oka, ha az olasz nemzet nem akar oku ln i . . . . 
Mermillod franczia, szent beszédeit a Quirinálba járó kö-
rök nő-tagjai is hallgatják. E napokban azon óhaj nyil-
vánult a szent atya előtt, hogy ezen ,vegyes' hallgatóságnak 
küldöttségét fogadja. A szent atya, czélozva a quirináli ele-
mek tisztelgésére, azt válaszolta, hogy „erre még van idő." 

P r á g a . A kath. resource tízévi fennállásának ünneplése 
£ hó y-éu tartatott. Ezen ünnepély örvendetes visszapillan-
tásra adott alkalmat. A viznek forrása a tűznek tűzhelye, a 
naprendszernek központja van. Igy a kath. társas életnek is 
kell, hogy legyen valahol egy gyúpontja és otthona, egy he-
lye, hol a rokonérzelműek találkozhassanak, eszmét vált-
hassanak és közakaratulag határozhassanak. Tiz év alatt 
ezen központi kath. egylet számtalan jó eredményt mutatott 
fel, bár nem elég óvatos volt a túlzások felé hajló cseh nem-
zeti velleitások szeszélyei kielégítésében. De most vessünk 
fátyolt az átkos nemzetiségi viszályra. Lássuk a kath. re-
source áldásos működését. Lássuk azon különféle egyleteket 
és műveket, melyeket ezen auya-egyle létrehozott. I t t először 
is szemünkbe ötlik a kath. sajtó-egylet. Közös elnökség alatt 
két, német és cseh osztályban igen áldásosán működik. Ez-
után következik a kath. politikai egylet. Gyorsan felvirág-
zott, kivált az előrehaladottabb német ajkúak közt. Azóta 
azonban, hogy kisült, miszerint cseh nemzeti irányzatok 
erőlködtek felül kerekedni benne, hanyatlásnak indult. Ha a 
kath. sajtó-egylet mintájára két nemzeti osztályra oszlik, bi-
zonyára többre vihette volna. Harmadik és legjelentéke-
nyebb alkotása a katholikus resourcenak a szent Venczel-
ről nevezett kölcsön-pénztár, mely az ország legelső pénz-
intézetei sorába emelkedett fel, a legnagyobb bizalomnak 
örvend s fölöttébb áldásosán működik. Végre a katholi-

kus resource termeiben alakult meg a kath. akadémia. Kez-
detben a nyilvánosság előtt nagy rokonszenv üdvözölte, ké-
sőbb azonban az itteni kath. egyletek közös hibájába esett. 
Elzárkozott a nyilvánosság elől. Két év előtt e kath. akadé-
mia nagygyűlése elé azon indítvány került, hogy a tudomá-
nyok szakosztálya nyilványos felolvasásokról gondoskodjék. 
Csodálatosképen az indítványt maga az elnökség s a bi-
zottságok ellenezték, sőt még sz. Pál apostolt is idézték el-
lene, holott, miként a halhatatlan b. Ketteler mondá, sz. Pál 
a publicitásnak, a nyilvános szónok legnagyobb barátja, „Azt 
hiszem, — a mainzi püspök szavai, — ha sz, Pál apostol itt 
élne köztünk, legszentebb érdekeink védelmére lapot alapi-
tana", — és hozzá tehetni, világszerte felolvasásokat tar-
tana, s hogy azokra az embereket összehozza, egyleteket szer-
vezne. A publicitás hiánya okozta, hogy a társadalmi kér-
désről kitűzve volt pályakérdésre csak két oly mű érkezett 
be, melyek egyike sem érdemié meg a jutalmat. — A mi a 
kath. akadémia zene-osztályát illeti, az átkos nemzetiségi 
viszály itt is zavarólag hat. A szent emlékű IX. Pius leg-
utolsó jubilaeuma alkalmából történt, hogy a kath. akadé-
mia zene-osztályának elnöke énekkarával egyetértésben az 
egyleti teremben rendezett ünnepélyt megcsonkitá. Nem-
csoda ! IX . Pius a huszita-kozák barátságnak nem volt, mert 
nem lehetett, barát ja; de egy pápa sem lesz az. A kath. aka-
démia zene-osztályának elnöke és énekkara 24 óra alatt ki-
rándulást rendezett azon napra, melyen a kath. egyletben a 
pápa dicsőségére kellett volna énekelni. Egyébiránt ez a 
zene-osztály már egészen emancipálta magát a kath. akadé-
miától s önálló, hatóságilag is jóváhagyott hatáskörben mű-
ködik. Egyébiránt ez nem baj. A sz. Cecilia-egylet minde-
nütt önállóan lép fel és nem mint valamely más egyletnek 
fiók-intézete.... Ennyit a kath. resource tizéves fennál-
lása ünneplésének alkalmából. Ezzel azonban korántsem le-
het szándékunk a prágai kath. egyletek sorát kimeríteni. 
Csak a resource által alapitottakról akartunk szólni. 

I R O D A I O I . 
X A Bertalan-éjröl épen most kezdi szétküldeni 

Kirchheim, a lelkes mainzi kath. nyomdász, Bolanden leg-
újabb, két kötetes regényét, melynek czime: „Die Bartho-
lomäusnacht,." Historischer Roman von Conrad Bolanden. 
Mainz. 1879. 2 köt. 8-ad rét, 50 iv, 3 ft, 

E regénynyel Bolanden halhatatlanságának koszorú-
ját egy ujabb hervadhatlan örökzöld ággal szaporította. 
Sajátságos tehetsége, mely magas érdemeket, történeti igaz-
ságokat vonzó népszerű alakban tud előadni, valamint meg-
rögzött történeti hazugságokat és ferdítéseket ellenállhatla-
nul képes olvasó közönségében lerombolni, a ,Bertalan-éj' 
czimü regényében is igazolja a hozzá fűződött reményeket. 
Megérdemli, hogy nálunk is elterjedjen, de jó magyar fordí-
tásban, melynek mennél előbb kellene elkészülni. 

V E G Y E S E K . 
— A franczia köztársaság állapotát a ,Temps' spártai 

rövidséggel igy jellemezte : „Point de chef, point de disci-
plin, point de programme." Se fej, se fegyelem, se programm. 

— A bolgár uniói törekvések, mint a ,Times' levelezője 
irja, napról napra erősbödnek. Rómából ez ügyben szintén 
kedvező liirek érkeznek. A szent atya bolgár kath. patriar-
chatust akar alapítani. Mások szerint fel akarja legalább a 
I X . Pius által felállitott bolgár kath. érsekséget támasztani, 
melyet Szokolowsky érsek eltüntetése által az orosz intrigua 
néhány év előtt megszüntetett. 

Kegyeletes adakozás-
A szegedieknek ezen jelige alatt : .Bis dat qui cito dat', Vetvárról 

Sala áld. pap 25 ft. 

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

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor n nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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beszéd. — Vegyesek. 

Főmagasságu és főtisztelendő 
S i 111 0 r J á n o s , 

bibornok, Magyarország herczegprimása s esztergomi érsek 
beszéde, 

melylyel a Szent-István-Társulat folyó hó 20-án tartott 
közgyűlését megnyitotta. 

Tisztelt Nagygyűlés ! 

Örömmel üdvözlöm a társula tnak e nagygyű-
lésre összesereglett t ag ja i t ; mert e nemes társula-
tot — a keresztény hittel ellentétes, a közjólétet 
mindenüt t sorvasztó tanok áradásai között — az 
apostoli működés egyik közegének tekintem, mely 
a magyar fa jban védi az erös, éleszti a halvó ke-
resztény hitet, jó keresztényt gondozva legjobb pol-
gár t ment meg a hazának. 

Óriásmérvü szellemi törekvések végleteinek va-
gyunk tanúi a világon. 

A keresztény hitet egyes emberek magán ügyé-
nek kiáltva, az állami, a társadalmi életet Isten nél-
kül, keresztény hit nélkül akarván szervezni, — az 
Istennel, az Ö örök törvényével, a népek keresztény 
hitével, meggyőződésével jöttek ellenkezésbe. „Qui 
non est mecum, contra me est ; et qui non colligit 
mecum, spargit ." „Aki nincs velem, ellenem va-
gyon; és aki nem gyű j t velem, szétszór", mondja az 
örök Igazság. 

S mit l á tunk? Bomladozást,nyomort, melynek 
első ny i tánya : társas meg nem élhetés; lefolyása: 
népek, nemzetek szomorú pusztulása. Mi alatt a 
mérsékeltek aggódnak, a merészek bevallják, hogy 
a megkezdett i rány következetességét megtartva, a 
nyilvános nemzeti életet Isten nélkül, Isten ellen 
akar ják szervezni, s ha vértengert kellene is áruba 
adni érette. Ezeket hangoztatták, kik alig pár év 
előtt Gentben gyűléseztek. 

Jus t i t i a elevat gentem: miseros facit populos 
peccatum. Az igazság felemeli a nemzetet : a bün 
pedig nyomorultakká teszi a népeket. 

Kath. társulat, a kath. hit fegyelme alat t működő 
irodalmi egylet vagyunk ; az önfentartástól ösztönöz-
tetve, némely ijedelembe esett honfiainknak k iá l t juk : 
félni lehet, de elcsüggedni nincs ok; a kath. hit az el-
lentétes áramlatok között, gyengülve bár itt-ott, de 
változatlanul áll még e kedves hazában is, nélküle 
majd minden bomlásnak, ösvényén minden szaba-
dulásra indul, csak mindenki teljesítse kötelességét. 

Az egyház alapitója — egyszersmind Salva-
tor, — és szünet nélkül vele van, s kebelében sz. 
Lelke által „lavat, quod est sordiduin, rigat, quod 
est aridum, sanat, quod est saucium." 

A keresztény religio, az Ö szerzőjének szándéka 
s történelmi fejlődése szerint is, nem meddő érzel-
gés,nem brahminszerü ábrándozás, hanem életrend-
szer, életelv, társadalmi tan, egyesitő, fentartó erő, 
isteni intézmény e földön. 

Mégis az élet széles piaczárói, a hol áldásaira leg-
nagyobb szükség van, négy fal közé akarnák zárni. 

Megtiiretnék, ha vallásos érzetnél nem volna 
több, ha tettekben nem nyilatkoznék; megtiiretnék, 
ha küldetési jogát minden ember lelkéhez nem gya-
korolná, hogy azt felvilágositva vezérelje, magános 
és nyilvános életében ; megtiiretnék, ha Istentaga-
dásnak nem jelezné ama kihívást, hogy az ember 
fölött lehet isteni törvény a magános életben, de 
nincs a kormányszéken, nincs a törvényhozásban. 

Bárcsak szeretett hazánk határain ily tanok át 
ne csaptak volna ! 

Nem fogja idegenszerűnek találni a t. nagy-
gyűlés, ha az összes egyház fájdalmában, nemzete-
met, hazámat figyelem, s annak boldogságát, jólétét 
szivemen viselem. 

17 
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Az ország főpásztorainak, egész papságának s 
a kath. nép zömének érzelme ez. (Viharos tetszés.) 

Társulati működésünkben,irodalmi termékeink-
ben oda törekszünk, hogy népünkben a kath. szellem 
ápolásával, a már betört vészt gyengitsük, a még 
betörőt lehetőleg akadályozzuk, a nemzet fiait tár-
sadalmi kapcsaikban megóvjuk. 

Annyi elágazó törekvések, annyi ellentétes ér-
dekek között nálunk is, kath. egyházi életfegyel-
münk a legerősebb, a leghatályosabb erkölcsi té-
nyező afentartásra. (Tetszés.) Nagy tévedés: állami 
rendszerek s törvénykönyvek által orvosolni akarni 
a földi bajokat, az alatt az emberek szenvedélyeit 
fék nélkül eresztve élvágygyal érdekvadászatra 
ingerelni. 

Fékvesztett szenvedély jogosultsága mellett 
..parant e remedio morbos, e medicina languores." 

Erkölcsi javulás az egyedüli orvosság, erkölcsi 
fegyelem az egyedüli fentartó erő, erre religio kell, 
a religiónak, hogy ezt megtehesse, egyházra van 
szüksége. 

Mozognak a népek religio nélkül, egyház nél-
kül is, sőt ellene; mondatik: haladnak,igen — mint 
a madár a kalitban. 

A teremtést a megváltás helyezte vissza saját 
méltóságába, csakis ez tart ja meg czélja irányában. 
Ha nem kell az Isten képére teremtett ember, a ki-
fejlődött majommal kell megelégedni ; ha nem kell 
a kinyilatkoztatás világa, a bölcsészetben a kételyek 
tömkelegével, a jogtanban nyers erővel kell beérni, 
s lesz majd a népnek papja a csendőr, temploma a 
fogház. (Viharos tetszés.) 

Ha nem tiszteljük a keresztény erényt, az em-
berek az arany borjú előtt fognak porba borulni, a 
lelkek áruczikkekké válnak, és zsákmányoltatni fog 
nem már a kis birtoknak, a kis iparnak, a kis üzlet-
nek szerény készlete, hanem földönfutása, kénysze-
ritett szegénysége. (Tetszés.) Lakol, sülyed, múlik 
minden, ami a keresztény hittől elszakad, ami tőle 
szabályt, irányt, életet nem kölcsönöz. Ha mégis 
időnkint nyugalom, s béke áll be, ez nem a jog ural-
mát, hanem a merényre az alkalomhiányt fogja je-
lezni. (Nagy tetszés. Igaz ! Ugy van !) 

Tisztelt nagygyűlés! A Megváltó halállal biz-
tosította az életet — morte vitám protulit, — az ál-
tala alapitott egyház biztosítja önmegtagadással a 
földi javak élvezetét, szüzességgel a házasság szent-
ségét, fogadott örök engedelmességgel a társada-O " O O oÖ 
lomban nélkülözhetlen fejedelmi és családfői tekin-
télyt. (Igaz !) 

A ker. hit törvényeitől elszakadt államtan 
vajmi könnyen elesik az erkölcsi törvénytől is. S 
mi a jog erkölcsi törvény nélkül? Erőszakos ön-
kény. Summum jus, summa iniustitia. 

Ha az államférfiúi nem kötelezi az erkölcsi 
törvény, nem fogja magát az által kötelezettnek te-
kinteni az egyes polgár sem. Ha amaz a közjóra hi-
vatkozva segit magán, amint teheti,— ugy fog magán 
segiteni az egyes polgár is, mondván: a közjó nem 
más, mint az egyesek java. 

I t t nyílnak a socialismus utjai. 
Kik államrendet akartak Isten nélkül, religio 

s keresztény hit nélkül, a socialismus veszélyeinek 
ajtót nyitottak, s nincs hatalmukban azt bezárni. 

Szavazatszám szüli a jogot? Ez a socialisták 
fegyvere. Emberszám dönt ? Sok helyen megmutat-
ták már, hogy ők a szám. 

Ha a többség isteni sanctio nélkül önmagában 
törvény, ezt vallja a socialista is. 

IIa az állam czéljaira szabad az egyház évezre-
des jogait, birtokait elszedni, a socialisták ezt ör-
vendetes praecedensnek kiáltották ki minden egyéb 
birtok és jog ellen általában. Anyagi erőhöz nyúl-
nak ellene ? Ahhoz készül ő is. mert ö maga az. 

Ha jogos a család legszentebb birtokát a mag-
zatot, vallás nélküli tanodára elkobozni : — miért 
ne lenne jogos elkobozni a család vagyonát ? 

Ha a családfőnek nincs joga gyermekének ne-
velését saját vallásos lelkiismerete szerint vezetni, 
miképen lehet neki joga saját vagyonát legjobb be-
látása szerint kezelni ? (Tetszés.) 

Ha a magzat először az államé, vagy községé, 
és csak azután a szülőké, ezt alkalmazza a socialista 
a birtokra. (Tetszés.) 

Ha szabad az egyház szervezetét, alkotmányát, 
intézményeit feldúlni, a mint ezt nem egy ország-
ban teszik, miért nem a polgárit is ? 

Ha minden jog az államtól ered, Isten helyébe 
az állam tétetik: akkor minden egyesek joga az ál-
lam által el is nyelethetik. 

Ez a socialismus teljes előkészítésében.(Ugy van !) 
Önmagát senki sem szüli: a socialistákat is, kik 

előttök ültek a tanszékeken, vagy a törvényhozói 
padokon, hozták létre. Uj ösvényeket nem keresnek 
ők, következetesen a já r t útra tódulnak. (Igaz!) 

Abyssus Abyssum invocat. Az örvény az ör-
vénynek kiált. 

Utolsó szent emlékű pápánk, IX. Pius, a fenye-
gető veszélynek előjeleit világosan látta, s azokra 
az illetőket többszörösen figyelmeztetni el nem mu-
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l a s z t o t t a ; e g y h á z u n k m o s t a n i feje , a bölcs X I I I . Leo 
k a r á c s o n y i kö r l eve l ében m á r a b e t ö r t b a j r a és a 
s z a b a d u l á s e g y e d ü l i ú t j á r a m u t a t o t t . M i u t á n a feje-
de lmi t e k i n t é l y n e k i s ten i e r ede t e a p l e b i s c i t u m b a n , 
a h á z a s s á g i s ten i m é l t ó s á g a a p o l g á r i sze rződésben 
e lvesze t t : a t á r s a d a l o m h a r m a d i k oszlopa, az egyes 
b i r t o k sem á l l h a t meg , időkérdés , m i k o r d ű l j ö n 
meg. Mikor a l egszen tebb jog , a l egszen tebb b i r t ok , 
a p á p a i f e j ede l emség l e t i p o r v a fekszik, hol van m é g 
j o g és b i r t ok , m e l y b iz ton m a r a d h a t n a ? ! A ka tho l i -
k u s népe t , a m e l y szen t h i t ének t ö r v é n y é r e , az egy-
ház s z a v á r a figyel, e t anok nem h ó d i t o t t á k zászlóik 
a l á ; h i t e t l en n é p az ő h a d s e r e g ü k , h i t e t l e n s é g az ö 
t o b o r z ó szóza tuk . A h a m b u r g i g y ű l é s e n k i m o n d t a a 
soc ia l i s t ák egy ik vezére : az u l t r a m o n t a n o k a m i 
igazi e l l ensége ink . E g y l ipcsei soc ia l i s ta l a p p e d i g 
s a j á t czé l j a i r a v o n a t k o z ó l a g megve tésse l szól a ka-
t h o l i k u s r a j n a i n é p r ő l i r v á n : „ E m e n é p csak i m á d -
kozn i t u d és d o l g o z n i . " 

T i sz t e l t N a g y g y ű l é s ! „ N a g y b e t e g f e k ü d t a föl-
d ö n , n a g y o rvos szá l lo t t a l á m e n n y e k b ő l a f ö l d r e 
a n n a k m e g g y ó g y i t á s á r a " , i r t a e g y k o r sz. Á g o s t o n ; 
és m e r t t u d j u k , k inek h i t t ü n k , s az t is t u d j u k , h o g y 
I s t e n é p s é g r e a l k o t t a a f ö l d k e r e k s é g n é p e i t — sana -
b i les fec i t n a t i o n e s O r b i s t e r r a r u m : t e l j e s m e g n y u g -
v á s s a l á l l i t h a t j u k m i i s : a veszé lyez te te t t t e r m é s z e t i 
r e n d e t e f ö l d ö n csak a t e r m é s z e t f ö l ö t t i r e n d f o g j a 
m e g m e n t e n i , v a g y ha az I s t en végzésében vo lna , 
h o g y d ű l j ö n m e g , v i s szaá l l í t an i . Nem az u l t r a m o n -
t a n i s m u s n a k , nem a c l e r i c a l i smusnak , h a n e m az 
I s t e n t ö r v é n y e i n e k e l i smer t u r a l k o d á s a lesz ez a 
t á r s a d a l o m b a n . ( Igaz ! U g y v a n !) 

Ezekke l h a z á n k b a n i r o d a l m i m ű k ö d é s ü n k n e k 
eszméjé t , i r á n y á t , czé l j á t k í v á n t a m r ö v i d e n je lezn i . 

A t á r s u l a t n a g y m é l t ó s á g ú e lnökének , b u z g ó 
h i v a t a l n o k a i n a k , j ó t é v ő i n e k ü g y s z e r e t e t ü k é r t for-
r ó n é rze t t h á l á m a t , k ö s z ö n e t e m e t k i fe jezve, a n a g y -
g y ű l é s t m e g n y i t o t t n a k n y i l a t k o z t a t o m . (Hosszan 
t a r t ó él jenzés.) 

De p e c u l i o e c c l e s i a s t i c o 
et 

de eius usa canonico. 
(Folytatás.) 

Suffragantur huic doctrinae, eamque innixe commen-
dant etiam concilia et comitia sacra recentioribus tempori-
bus habita. I ta sancitum est in conc. Ravennatensi 11.(1311), 
can. 30. Londinensi (1342) Toletano (1565), Burdigalensi 
(1583), Aquensi (1585). Porro inter ea repurgandae et ad 
puriorem formám refingendae s. disciplinae capita, quae a 
Cartlinali Polo, sedis apostolicae legato in Anglia 1566. pro-
mulgata sunt, decret. 5 beneficiariis praecipiebatur, ut eorum 

superflua large spargerentur in alendos pauperes, vel insti-
tuendos clericos, ut olim b. Gregorius Augustino Anglorum 
Apostolo mandaverat. In concilio Tridentino renovatus est 
apostolicus canon, quo vetatur res ecclesiae proximis largiri, 
quod eae res sint pauperum et Christi patrimonium, quo ar-
cendi proinde illi sunt, nisi sint pauperes, nec nisi pro pau-
pertatis modo donandi. Una vero Concilium decernit „ea-
dem, quae de episcopis dicta sunt, non solum in quibuscun-
que bénéficia ecclesiastica tam saecularia, quam regularia 
obtinentibus, pro gradus sui conditione observari sed et ad 
s. Romanae ecclesiae cardinales pertinere."1) Haec concilii 
voluntas nusquam disertius enucleari potuit, quam in conci-
lio Mediolanensi I. (1564) in cuius decretis haec habentur : 
„Ubi primum ecclesiae bona esse coeperunt, hanc naturam 
et conditionem consecuta sunt, ut in alium, quam sacrum et 
pium usum eorum fructum convertere nefas esset. — — 
Quamobrem per viscera misericordiae Jesu Christi obtesta-
mur atque monemus, ut meminerint ea bona non esse sibi 
crédita ad luxum, neque ad augendos consanguineos, sed ad 
vitam honeste, ut fid elem Dei ministrum et pietatis christi-
anae magistrum decet, traducendam : ex eo vero, quod supe-
rerit, si necessaria pauperibus alimenta denegarent, intelli-
gent, se, quos non paverint, occidisse."2) Haec rursus confir-
mata sunt in conc. Mediol. IV., ubi inter adhortationes epi-
scopis et clericis universis bénéficia possidentibus imperti-
tas, haec leguntur „Memores estote eius, quod a sanctissimo 
patre Ambrosio scriptum est, sua fideles eo animo obtulisse 
ecelesiae ministris, ut per eorum manus, quorum fidei atque 
integritati omnia tribuebant, ad pauperes pervenirent." Con-
cors in hac re est sententia concilii Neapolitani (1699) et 
Albanensis (1703), quod de curatorum proventibus eorum-
que administratione haec s ta tui t : „Omnia bona ecclesiae vel 
ex decimarum solutione, vel ex praediorum fructibus, vel ex 
alio quocunque capite in parochiales proventus proficiscen-
tia peculium Christi merito nuncupantur. Traditur enimpa-
rochis tum ad honestum eorum vitae subsidium et spirituá-
lis sumptum ministerii, ut qui ecclesiae inserviunt, de eccle-
sia quoque vivant, tum ad Christi familiam in pauperibus et 
egentibus alendis sustentandam. Iccirco paroclius praeter 
animas sibi commissas ecclesiae quoque facultates pervigili 
semper attentione gubernet, ne vel ecclesiae dissipator, vel 
quod absit, pauperum iugulator per subtractionem alimenti 
videatur."3) 

Quaenam tandem, in patria nostra de hac re viguerit 
sententia, edocent variis temporibus habita concilia,4) e qui-
bus brevitatis causa sufficiat concilium Strigoniense allegare, 
quod in provincia sede primatiali insigni 1858. concelebra-
tum, postquam tit. VI . §. 4. de testamentis claris verbis 
enunciasset, spiritum ecclesiae quoad bona eccles. eundem 
semper mansisse, eaque et proventus ecclesiasticos conside-
rari oportere, ceu vota fidelium, pretia peccatorum et Patri-
monium pauperum, adiicit : „hortamur omnes in sanctuario 
Domini servientes, ut concessa libertate testandi in spiritu 
duntaxat ecclesiae et iuxta s. canones utantur, inhibemus 
proinde, ne unquam testamenta contra s. canones condant, 

') Sess. 25. de reform, c. 1. 
2) Acta eccl. Mediol. 
«) c. 2. - 4) Cf. Péterffy, Conc. Hung. 
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aut reditus eccles. congruae suae sustentationi superfluos in 
usus manifeste profanos, vel sanetitati et bonae famae status 
clericalis ad versos, relinquant." 

Jam vel tenue hocce spicilegium, quod in ainplo vete-
rum monumentorum eampo tumultuaria quasi manu perfi-
eiendum suscepi, planum et perspicuum facit, quaenam fu-
erit hac in re ecclesiae constans mens et sententia. Cui pro-
inde refragari, tantum esset, ac evertere limites a canonibus, 
synodorum decretis, Patrum suffragiis Pontificumque assensu 
fixos. Sed nec haec observatu difficilis esse potest eidem mo-
rém gerere volentibus. Nam, ut recte observât Julianus Po-
merius, „si fiant, quae difficilia non facientibus sunt, statim 
facilia facientibus fiunt. Non ergo, quae nolumus observare, 
impossibilitas nobis facit dura, sed novitas. In usum veniant, 
et neminem frequentata conturbant."5) 

Non sunt ergo audiendi, qui, ut contrariam tueantur 
sententiam, veterem bonorum eccles. in quatuor partes, et 
alteram illam divisionem, quae serius erectis beneficiis insti-
tuta ad nostra usque tempóra traducta est, vel consuetudi-
nem et tolerantiam ecclesiae, vel unius alteriusve scriptoria 
sibi faventis auctoritatem causantur. Effugia sunt haec et 
praetextus ad eludendas leges quaesiti, neque ullam habent 
argumenti firmitatem, sed speciem tantum. Nam divisio bo-
norum eccles. sive vetus sive nova, exteriorem tantum dis-
pensationis normám aliquatenus immutavit, non ipsam bo-
norum naturam et conditionem, eadem manente dispensandi 
obligatione. Manifeste elucet hoc ex iis canonibus, synodo-
rum decretis, Patrum monitis et Pontificum dictis, quae 
prouti supra relatum est, etiam post illam divisionem bono-
rum eccles. haec Patrimonium Christi pauperumve, res Dei 
vocant, non secus atque ante earn divisionem. Horum ita-
que sententiis statur securius, quam aliorum aliter opi-
nantium.6) (Vége köv.) 

Bossuet egyházi szónoklatának jellemvonásai. 
(Folytatás.) 

VII. Bossuet felfogása eredeti és önálló, nyelvezete ma-
gasztos és fényes, gazdag velős mondatokban, képletekben és 
hasonlatokban. Magasztos nvelvezet és d ú s g a z d a g tartalom O J Ö O 

egyesülnek az ő beszédeiben, szavainak és gondolatainak 
villámai egy és ugyanazon magas lángeszű szellemnek szü-
leményei. Egynéhány beszédéből kiválasztott gondolat iga-
zolni fogja állitásunkat. 

„Mindnyájan meghalunk — mondá amaz asszony, ki-
nek okosságát dicséri a szent irás — és elfolyunk a földön, 
mint a viz, mely vissza nem tér. (2. Kor. 14, 14.) Es való-
ban mindnyájan hasonlók vagyunk az elfolyó vizhez. Akár-
mily tiszteletreméltó és magasztos legyen az állás, melylyel 
hízelkednek magoknak az emberek; mindnyájoknak egyenlő 
eredetök van és ezen eredet alacsony. Eveik, mint a hullá-

5) 1. c. 6) Quod. ad veterem quadripartitionem adtinot, existimo errave 
illos, qui putaut arithmeticam quandam tributionem inductam fuisse 
collato numero ad numerum, et quantitate ad quantitatem obventionum. 
Si enim facta aritlimetica divisioue clerici ex una redituum parte ali non 
possent, qui utantur ? actumne érit de alimentis ipsorum, quin aliquid 
ex caeteris partibus detrahi queat? Haec valent etiam de aliis piis cau-
sis. Pro certo proinde habeo, in laudatis canonibus, atque aliis non dissi-
milibus veterum monumentis non arithmeticam tributionem esse desig-
natam. sed hac ratione monebantur viri eccles. quatuor esse causas, in 
quas reditus erogarentur, servato tamen uniuscuiusque causae modo. 

mok szakadatlanul haladva tovább űzik egymást — mig 
mindnyájan, ha némelyek valamivel több zajt is ütöttek 
vagy több országot jártak be, egy örvényben keverednek 
össze, hol sem uralkodók, sem királyok, sem egyéb magas-
ranguak nem ismertetnek el többé. Igy veszítik el ama hi-
res folyók neveiket és dicsőségöket, midőn a világtengerben 
futnak össze s ott a legismerettesebb patakokkal kevered-
nek össze."1) 

„Ha a rómaiak nagy tettei méltók voltak valami ju-
talomra, "Isten olyat talált föl számukra, mely méltó volt 
ezen emberek érdemeihez és kívánságaihoz. Jutalmul adá 
nekik a világuralmat — ajándékot örök becs nélkül.1''1) 

„A mindenség teremtésénél minden mű parancs szü-
leménye, egyedül az ember tanácskozás műve. Legyen vi-
lágosság ! Legyen erősség a vizek fölött ! Ezek a parancs 
szavai. Az ember ellenben olymódon alkottatott, mely va-
lami dicsőséget zár magában. Isten reá nézve nem mondá : o o 
Legyen ember ! Hanem az egész Szentháromság mintegy 
összeül s közös tanácskozásban mondja ki : Alkossunk embert 
a mi képünkre és hasonlatosságunkra ! Micsoda uj módja ez a 
szólásnak? És miért kezdett az isteni Szentháromság csak ak-
kor nyiltan nyilatkozni, midőn Adám alkotásáról volt szó, 
ha nem akarta volna tudtunkra adni, hogy minden teremtmé-
nye között csak az embert választotta ki, hogy rányomja ké-
pét és hasonlatosságát."3) 

„Valamint a nagy, magasztos eszmékben bővelkedő 
szónok, hogy népies és megérthető legyen, egyszerű előadás 
által leereszkedik a közönséges emberek fölfogásához ; vala-
mint a büszke fénytől körülvett gazdag, ha a tömeget meg-
akarja nyerni, elhagyja a fényt és leereszkedő bizalmasság-
gal él a nép életmódja szerint : ugyan igy a nem teremtett 
bölcsesség, telve malaszttal, leereszkedik, midőn testet vesz 
föl és az érzékeknek megismerhetővé teszi magát ; ugyan-
így a legnagyobb felség, népeket megnyerő barátsággal le-
veti és gazdagságának fényét, végtelenségét és hatalmát, 
hogy szabadon közlekedhessék az emberekkel.... De ha sze-
gény is lesz felségben, ezt azért teszi, hogy annál gazdagabb 
lehessen irgalmasságban."4) 

„Sohasem bírt senki gyengédebb érzékkel, mint Jézus, 
és senkire sem hathatott a halál félelme annyira, mint ő reá, 
mert ő a halált a bűnhöz való viszonyában tekintette, me-
lyet eleinte nem ismert e világ s csak a sátán hozott be. 
Látta ő továbbá mind ama halálát kisérő istenkáromlásokat 
és gonoszságokat ; azért érezte az aggodalmat, félelmet és 
szomorúságot. De ezért nem kell gondolnunk, mintha a he-
ves szenvedések által előidézett izgatottság szellemének 
magasabb részeire is áthatott volna ; az ő szorongattatása 
annyira nem ment. Vele épen ugy történt, mint a magas he-
gyekkel, melyek alját midőn csapdossák a viharok, fenn vi-
dáman és barátságosan süt nap és mosolyog a tiszta égbol-
tozat."5) 

A szent irás szavaiban találja föl a támpontot s hozzá 
fűzi gyönyörű gondolatait. Szent Pálnak „szem nem látta" 
stb., az isteni bölcseség nagyságáról szóló szavaiból indulván 

') Oraison funèbre etc. II. 120). 
2) Or. fun. de Louis de Bourb. II. 1309. 
3) Serm. pour le mystère de la très-sainte Trinité. II. k 120. 1. 

U. o. - 5) II. k. 347. 1. 
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ki, ekkép folytatja beszédjét : „Nem ugy tűnik fel előttünk, 
mintha egy embert hallanánk, ki fényes palotát látott, ha-
sonlót a költők elbűvölt váraihoz és semmi egyébről sem be-
szél, mint az épületek magasságáról, az árkok szélességéről, 
az alapok mélységéről és a hozzátartozó földek beláthatlan 
kiterjedéséről? Nem képes különben egy jelt sem adni, me-
lyen megismerhető volna ; nem adhatja más leirását, mely 
tökéletlen és durva nem lenne. Annyira magával ragadta az 
apostolt e fölséges látvány bámulata."6) 

A megtestesülés titka Bossuet kedvencz eszméje. 
Minduntalan rátér beszédeiben s élénk szellemének eredeti 
fölfogása mindig uj gondolatokat képes föltalálni s azokat a 
legékesebb öltözettel fölruházni. „Yalóban meglepő, s mégis 
kétségbe nem vonható igazság, hogy a megszámlálhatlan 
módok közül, melyek Istennek dicsősége nyilvánításában 
rendelkezésére állanak, a leghatalmasabbak szükségképen a 
megaláztatással egyesülnek. O halomra döntheti az egész 
természetet, 0 hatalmát ezernyi uj csoda által mutathatja 
az embernek; de csodaszerü titok által sohasem képes nagy-
ságát magasabbra emelni, mint midőn megalázza magát. Ez 
mindenesetre uj és ritka állitás s nem tudom, vájjon értik-e 
mindnyájan gondolatomat. De állitásom bizonysága nyilván 
abban fekszik, hogy Isten határtalan hatalmának teljében 
semmi magasztosabbat sem tehetett, mint midőn a világnak 
az Istenembert, az emberré lett Istent ajándékozta. Domine, 
opus tuum ! Ez a te fölséges műved, Uram. (Habac. 3, 2.) S 
következőleg ez az ő legnagyobb dicsősége, mert Isten csak 
saját műveiben dicsőül meg. Mi is tehát mondjuk a prófé-
tával : Isten valami ujat tett. És miben állott ez uj dolog? 
Dicsőségének tetőpontját akarta elérni, azért megalázta ma-
gát ; dicsőségét a legnagyobb világosságban akarta mutatni ; 
— vidimus glóriám eius — s azért gyöngeségünkbe öltözött. 
Habitavit in nobis. Sohasem lehetett látni nagyobb dicsőséget, 
mert sohasem volt látható nagyobb önmegalázás.u") 

Bossuet a nagy igazságokat velős mondatokba zárja. 
Igy például : „Jő hit alapja a jó életnek" ; és a hitetlenekről 
mondja: „A képtelenségek, melyekbe vallásgyülöletök kö-
vetkeztében esnek, még tarthatlanabbakká válnak számukra, 
mint az igazság, melynek fényétől megijednek ; s minthogy 
megfoghatlan titkokat hinni nem akarnak, megfoghatlan 
tévelyeket hiven kell elfogadniok." A hajdankor bálvány-
imádásáról ekkép nyilatkozik: „Minden volt itt Istenen ki-
vül, és a világ, melyet Isten hatalmának nyilvánítására te-
remtett, nagy bálványtemplommá látszott változni." Krisz-
tus haláláról e rövid, de sokat mondó szavakat használja : 
„Hatalma által halt meg." XY. Lajos fölötti gyászbeszédé-
ben három szóban egész képet vázol : „A kormánybot ki-
rálylyá tesz, a születés koronákat ad, de csak a szeretet te-
remt alattvalókat." (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, márczius 21. A Szent-István-Társulat teg-

nap tartott nagygyűlésén maga a fővédnök, főm. és főt. 
Siinor János, bibornok, hgprimás és eszt. érsek elnökölt. 
Kegyelmes főpásztoraink köréből jelen voltak : nm. és főt. 
Samassa József érsek, Peitler Antal József, Ipolyi Arnold, 
Schlauch Lőrincz, Császka György, 1 óth Miklós és Schuster 

6) Mindenszentek ünnepére. I. k. 90.1. - 7) II. k. 328. 1. 

Konstantin püspök urak. Egyházi és világi notabilitásaink 
is igen szép számmal jelentek meg. O eminentiáját, a tár-
sulati sz. mise után, gr. Cziráky János elnök ő exja indít-
ványára Hidassy Kornél cz. püspök ur ő mgának vezérlete 
alatt fényes küldöttség hivta meg a gyűlésbe. Az ország 
biboros áldornagyát megjelenésekor viharos éljenzés üdvö-
zölte. Elfoglalván elnöki székét, egy, még a ritka események 
fölött is magasan kiemelkedő megnyitó beszédet tartott ő 
eminentiája, melyről mondani sem kell, hogy a legélénkebb 
lelkesedéssel fogadtatott. De nem is szólt még nemzetünknek 
ily magyarosan, ily erővel és igazsággal a socialismusról és az 
istentelen államról hazánkban senki. Öeminentiája sz.-István-
társulati beszédei nemzetünknek azok, a mi volt a pusztában 
vándorló kiválasztott népnek a vezérfényü tűzoszlop. Cziráky 
János elnök-gróf az összes jelenvoltak ajkairól vette a szót, 
midőn e beszédet monumentális, remek szózatnak nevezte. 
Ö eminentiája még emlékezetesebbé tette e beszédet az által, 
hogy annak dicsőségét szerényen és szellemdúsan másra 
igyekezett áthárítani, nagy tetszés közt kijelentvén, hoo-y a 
mit a nemes gróf-elnök monumentális beszédnek nevezett, azt 
ő a kis katekizmustól merítette és a bölcs X I I I . Leo ő szent-
sége karácsonyi encyclicájából tanulmányozta. A gyűlés ily 
magasztos kezdet után emelkedett szellemben folyt le s 
az ország áldornagyának áldásával végződött. — Ennyit 
egyelőre. 

Budapest, márczius 21. Az alsóház ülése márczius 
17-én. — Tehát csakugyan megtörtént, — megtörtént, mielőtt 
óva figyelmeztető soraink napvilágot láthattak volna, — hogy 
a függetlenségi párt beadta javaslatát a teljes vallásszabadság 
és polgári házasság érdekében s megtette indítványát az ala-
pok és alapítványokra nézve. A mily leverőleg hatott azon-
ban reánk, hogy sem a vallásosság érdeke, sem a józan ész, 
sem az ország jelenlegi szomorú viszonya nem volt képes 
visszatartani a függetlenségi pártot ily, minden körülmény 
közt elitélendő indítványozástól : ugy másrészt nagy meg-
elégedéssel vettünk tudomást a felől, hogy a jelenlegi kor-
mány nem nagy hajlandóságot érez és mutat magában, a 
szélső bal velleitásának realizálására ; mert a tárgyalás fo-
lyamata és eredménye azt tanúsítja, hogy habár a kormány 
egyszer mindenkorra nem tette is lehetetlenné a hasonló in-
dítványokat, mit nem is tehet meg, annyi azonban a nyilat-
kozatból előttünk világosan kitűnni látszik, hogy a kérdés 
legalább is ad graecas calendas van a leghelyesebben elha-
lasztva, legalább az ábrándos vallásszabadságra vonatkozólag. 

Ennyit előlegesen is constatálva, térjünk át a márczius 
17-ki országgyűlés részletes tárgyalására és lássuk minde-
nek előtt Irányi Dániel okoskodását, mely bizony-bizony 
mondjuk, nem erős lábon áll ; mert nem elég, mint azt I. D. 
folyton teszi, ismételni és mindig ismételni a vallásszabad-
ság és polgári házasság szükségességét, hanem, ha az csak-
ugyan oly szükséges, mint állíttatik, be is kellene azt bizonyí-
tani. Mi valahányszor felvetni halljuk e kérdést, mindig a 
felett csodálkozunk, hogy a bizonyítással, minden nagy szük-
ségessége mellett is, mindig adósak maradnak az indítványo-
zók, holott mi ugy ítéljük, hogy ha valami oly nagyon szük-
séges, mint mikép ezt a vallásszabadság és polgári házasság-
ról állitja I. D., a mellett, minden hosszasabb gondolkozás 
nélkül is, lehet bizonyítékot felhozni, mert ilyenkor az argu-
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meritumok szembeötlők szoktak lenni. Mennyi bizonnyitékot 
és mily könnyűséggel lehetne felhozni p. o. a mellett, hogy 
a nemzet az adó terhei alatt nyomorog, vagy hogy a közös 
iskolák mily romlására vannak a nemzetnek ! Miért nem le-
het ugyanezt tenni I. D.vallásszabadsága és a polgári házasság 
szükségessége mellett ? Egyszerűen azért, mert e szükséges-
ség nem létezik. A nazarénusok ügye nemcsak nem harczol 
I. D. mellett, hanem inkább ellene van, mert azokat épen 
senki sem üldözi. Az a néhány zsidó, vagy néhány keresz-
tény kéjencz pedig csak nem lehet irányadó arra nézve, a 
nemzet nagy többsége ellenében, hogy az történjék a házas-
ságra nézve, amit ők követelnek. Még ha bekövetkeznék is, 
mit I. D. mond, hogy ezeknek kiköltözni kell e hazából, még 
akkor is, az erkölcsi haszon sokkal nagyobb lenne az orszá-
gon, mint az anyagi veszteség, különben is pótalható levén a 
netalán kiköltözők száma a kath. csángó magyarok letele-
pítése által. Mi azonban legkevésbbé sem tartunk a kiköltö-
zés eshetőségétől, ez időszerint legalább még nem nagy ked-
vet mutatnak sem a nazarénusok, sem a polgári házasság-
kedvelői az ország elhagyására, sőt az utóbbiak még akkor 
is visszakerülnek az országba, ha törvénytelen szövetségöket 
másutt kötötték meg. Hja ! Ezen a Magyarországon nagyon 
jó élni, habár nem létezik is törvény, — sem a ,teljes' vallás-
szabadságról, sem a polgári házasságról. 

Irányi D. képviselő ur ajánlatát azonban egy fontos 
nyilatkozathoz köti, illetőleg egy nyilatkozatra alapitja, 
mely első tekintetre valamit mondani látszik, közelebbről 
megnézve azonban kitűnik, hogy a nyilatkozat nem keresz-
tény talajon nyugszik, sőt tagadása Isten jogának. „A val-
lásszabadság, úgymond, az ember legfontosabb joga, és a 
polgári házasság annak természetes következménye ; a val-
lásszabadság az emberrel született jog, melyet senkinek sem 
szabad inegröviditeni." IIa ez igaz, ugy az Istennek az em-
berhez vajmi kevés, vagy épen semmi joga sem volna. 
Irányi szavaiból az ember teljes függetlensége következnék 
Istentől, ki az embertől épen semmit sem követelhetne, ha-
nem meg kellene neki elégedni nemcsak, hanem köszönet-
tel kellene fogadnia, ha az embernek tetszenék Ót bár-
miféle tisztelettel elismerni. De ugyan miféle józan eszű em-
ber állithatja azt, hogy Istennek mindegy, akár tisztelje Ot 
valaki budhista módon, akár a dervisek tánczával, akár a 
katholikus kultussal ? Vájjon egyedül Isten, a királyok kirá-
lya az, ki nem törődik saját törvényeivel sem? Isten volna 
az, ki az iránta tanusitandó kultus meghatározását úgy-
annyira minden egyes ember tetszésére bizta volna, hogy el-
fogad bármily absurd kultust ? Minden egyes fejedelem meg-
követeli, hogy országábau az általa adott alkotmány szerint 
éljen a nép, adja meg fejedelmének a tiszteletet : csak Isten 
volna az, ki nem követelné meg, hogy az általa adott alkot-
mány, az előirt törvények pontosan megtartassanak ? Az 
állam megszabja a törvényeket, melyeket aki megszeg bűn-
tényt követ el ; de Isten törvényétől annyira szabad lenne az 
ember, hogy avval törődni nem tartozik? Ez a korlátlan 
f ü g g e t l e n s é g nem létezik. Istennel szemben mindenki f ü g g ő -Ou O DO 
ségi viszonyban van; tartozik törvényét megtartani, iránta 
a tisztelet olymódon tanusitani, a mint azt Isten parancsolja. 
Es e kötelezettségtől semmiféle állami törvény fel nem ment-
heti az embert. Minélfogva azt mondhatjuk, hogy van az 

embernek veleszületett kötelezettsége Istent ugy imádni, tisz-
telni, mint ezt Isten akarja ; de nincsen veleszületett joga Öt 
akkép tisztelni stb., a mint épen az embernek tetszik. Van-
nak ugyan, kik Istent nem ugy tisztelik, mint O az ember-
től megköveteli, a mi vagy tudatlanságból, vagy roszaka-
ratból származik ; de nevezetesen ez utóbbi nem azt bizo-
nyítja, hogy az embernek erre joga van, hanem azt, hogy az 
emberek szabad akaratukkal visszaélnek. 

Ennyit akartunk röviden Irányi D. nyilatkozatára vá-
laszolni. Ami további megjegyzéseinket illeti, e kérdésben 
örvendünk, hogy az indítvány ellen az országgyűlésnek 
két papi tagja, Pór és Hérits képviselők talpraesett beszé-
dekben felszólaltak, valamint hogy a kormány padjairól 
sem hangzott el valami különös biztatás I. D. vallásszabad-
ságára vonatkozólag. Nevezetesen Trefort ő excjának azon 
rövid, de jellemző nyilatkozata érdemel figyelmet, melyben 
Irányi D. ellenében megjegyzé, hogy bizonyára ő sem kí-
vánja azt az amerikai állapotot, hogy bármily külföldi kó-
borló az utczasarkon hirdesse valamely uj egyház dogmá-
ját, melynek alapján uj egyházat szervezzen. Kérdem, vájjon 
ily állapot a magyar társadalom megerősítésére szolgál-
na-e, vagy nem inkább veszélyeztetné-e a nemzeti létet, mely 
úgyis annyi nemzetiségből áll és annyi centrifugai erő ellen 
küzd? Igenis, azt kell megfontolni mindnyájunknak, hogy 
e vallásszabadsági és polgári házassági szédelgéssel a nem-
zeti lét van fenyegetve ; és ha már nem más indok, ugy ez 
legalább száműzze az országból e kérdést ugy, hogy ide 
többé utat ne találjon. (Vege k.) 

Budapest, márcz 21. /I kath. clerus védelme az ország-
házban. — A vallás és közoktatásügyi minisztérium költ-
ségvetésének tárgyalása rendszerint a botrányok előidézésé-
nek napjai levén az országházban, valóságos C3oda lett volna, 
ha ez az év némi kivételt mutat vala fel e tekintetben. Va-
lóban volt is rá gond, hogy a botránynak az országház 
hiányát ne szenvedje. Botránynak nevezzük mi már azt is, 
hogy Irányi egyik indítványa csak 4 szavazattöbbséggel 
vettetett el ; még inkább megütközünk, hogy ugyancsak az ö 
indítványa a polgári házasságról ,nagy többséggel' elfogadta-
tott. Mindezen botrányt tetőzte, nem is említve egyes, tit-
kos, nem bennünket katholikusokat érdeklő czélzásokat, az a 
körülmény, hogy a katholikus klérus az ország szine előtt, 
a legvakmerőbben, a történeti igazság arczulcsapásával rá-
galmaztatott, — rágalmaztatott oly részről, honnan már 
csak a társadalmi állás szempontjából is minden körülmény 
közt jogosan megvárható, hogy az egyház tagjai, a klérus 
oly tisztességes módon említtessék, érdemei oly módon érin-
tessenek, mint megköveteli azt maga iránt az az aristokra-
tia, melynek egyik tagja Mednyánszky b., ki oly szerepre vál-
lalkozott, mely illik ugyan valami másodrendű zsidó lap 
zugfirkászához, de nem illik egy, bizonyára művelt nevelést 
nyert báróhoz. 

Nem kételkedünk, hogy Mednyánszky b. rágalmát, 
melylyel a kath. klérust hazafiatlansággal vádolá, állítván, 
hogy a magyar klérus agermanizáczio, a reakezió előmozdí-
tója volt, — mindazok, kikben a becsület és igazságérzetnek 
csak egy kis szikrája van, sajnálkozással fogják visszauta-
sítani ; mert az oly állitás, melynek épen ellenkezőjét fényes 
bizonyítékokkal lehet igazolni, úgyannyira, hogy több évi 
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parlamentaris kormány oztatásunk alatt, sok igazságtalansá-
got kellett ugyan szenvedni és tűrni az egyháznak papjaival, 
de tudtunkkal ily vakmerő rágalomra még nem vetemedett 
1879 márczius 18-ig senki sem. Igenis, a kath. klérus hazafiúi 
erzelme felett úgyannyira nem lehet semmi kétség, hogy 
előbb lehet a nap fényét eltagadni, mint a kath. klérus érde-
meit az ötvenes években és máskor. Úgyannyira öntudatában 
kell hogy ez legyen mindenkinek, miszerint mi mindenkor 
bátrak vagyunk a versenyt bárkivel is e tekintetben elfo-
gadni. Nincsen rend, nincsen osztály e nemzetben, mely mellé 
minden félelem nélkül nem lehetne állitani a kath. klérus 
hazafias érzelmű ragyogó példáit, minden félelem nélkül, 
mondjuk,hogy ezeket elhomályosíthatná. Hogy Mednyánszky 
b. hol volt akkor, mikor a kath. klérus a nemzet körül a leg-
nagyobb érdemeket szerezte magának, nem tudjuk, hogy 
ismereteit hol szerezte, nem keressük ; de az mindig megkö-
vetelhető tőle, hogy mielőtt oly testületet támad meg, mint 
a kath. clerus, mielőtt ezt megbélyegezni akarja ország és 
világ előtt, szerezzen 'magának oly informatiókat, melyek 
a bírálatot kiállják, — hogy ne szégyenüljön meg akkor, mi-
kor másokat akar megszégyeniteni. 

A báró ur ugyanis in facie loci, a mily igazságos, 
oly alapos czáfolatban részesült, azok köréből, kiktől aligha 
várta. A báró ur körülbelül igy gondolkozhatott : erre a 
kath. papságra rá lehet rakni bármi piszkot is az ország-
házban ; itt nincsen senki, aki védelmezze, amint ezt a múlt-
ban tapasztalhattuk. Ha épen a papok felszólalnának, azok 
szava elhangzanék, mert mindenki azt mondaná, ezek pro 
domo sua beszélnek ; világi ember pedig nem merészel fel-
szólalni, tehát a szeny rajtok marad. De p báró ur épen oly 
rcszul számított, a mily igazságtalan volt vádja. Pauler Ti-
vadar ő excja, mint igazságügyminiszter, n. rágalmat meg-
torlatlanul, az igazságot védtelenül nem hagyta. Egy rö-
vid, de világos, határozott és tényekre támaszkodó be-
szédben oly fényesen védelmezte a kath. clerust, hogy a 
számos helyeslés után, melylyel beszéde találkozott, a bá-
ró urnák elment a kedve replikázni. E beszéd, melyet ő exja 
tartott a kath. klérus védelmére, ujabb dicskoszorut fűz a 
különben is nagynevű tudós és államférfiú halántéka köré; 
mert lia érdem az igazságot védelmezni, mily érdemnek 
mondjuk, lia napjainkban valaki felszólalni bátorkodik az 
üldözött, a gyűlölt kath. klérus védelmére? Rágalmaztatunk ; 
de a rágalom azon férfias erélylyel, azon ritka bátorsággal 
utasíttatott vissza, melyet a benső meggyőződés szült, bizo-
nyára nem törődve azon eshetőleges ujabb támadással, mely 
majd az igazságügyminiszter ur személye ellen fordult 
volna. O ezen eshetőséggel szemben is felvette a keztyűt, és ez 
ő excja érdemét csak emeli, ugy főleg a kath. klérus, mint 
bizonyára minden becsületes ember szemében. Mi egy per-
czig sem habozunk kimondani, hogy ő excja iránt a klérus 
védelmére tartott beszédeért az összes kath. papság a leg-
őszintébb hálaérzettel viseltetik és nem kételkedünk a fe-
lett sem, hogy a kath. clerus módját fogja ejteni e hála ér-
zetének kifejezésére, mit mi ezennel itt e helyen nyiltan 
kifejezünk. I t t közöljük ő excja beszédét, in perpetuam rei 
memóriám, egész terjedelmében. 

„T. ház ! Nem azért szólalok fel, hogy a t előttem szó-
lott képviselő urnák azon szavaimat magyarázzam meg, a 

melyeket tegnap mondtam ; nem azért, hogy constatáljam, 
miszerint én, midőn a különböző vallásfelekezeteknél fen-
álló kötelező szabályoknak különbségére utaltam, a házas-
ság tekintetében, nem azt akartam mondani, hogy e helyze-
tet, mely meg van, fenn kell tartani s azon változtatni nem 
lehet ; hanem, hogy kimutassam, miszerint a polgári házas-
ság elvének kimondásával igen keveset tettünk, mert előbb 
egy materiális házassági jogot kell teremtenünk, olyant, a 
mely azután a polgári házasságnak, a mennyiben az beho-
zatnék, tartalmát képezze, és hogy ez szoros összefüggésben 
levén a családi jog más jogi kérdéseivel, véleményem szerint 
legczélszerübben ugy és akkor oldatik meg, midőn a családi 
jognak szabályozása, mely ugy sem maradhat el sokára, be 
fog következni. De azért szólalok fel, hogy a t. képviselő ur 
némely retrospectiv nézeteire megmondjam a magam meg-
győződését. (Halljuk !) 

Nem akarom azon történeti tényeket fölemliteni, a 
melyek kénytelenné teszik, hogy midőn hazánkban a ma-
gyar alkotmányosság meg volt támadva, mikor az veszélyez-
tetve volt, karöltve ott küzdöttek a mellett épugy a főpa-
pok, mint a klérus többi tagja. (Ugy van ! jobbfelől.) Nem 
akarom én Széchényi György és mások emlékezetét fel-
idézni, a kik határozottan hazafias szellemben nyilatkoztak, 
nem akarok azon tényekre hivatkozni, a melyek ezt kétsé-
gen kivül helyezik. Ez a történelem tagadhatatlan igazsága, 
ezt csak megérinteni elégséges, kifejteni ugy hiszem, feles-
leges. (Helyeslés jobb felől.) 

Azért szólalok fel, mert az 50-es évekre történt utalás 
a tanitás tekintetében, és a t. képviselő ur oly formán és oly 
szellemben nyilatkozott, mintha akkoriban a katholikus cle-
rus azon tendentiáknak szolgált volna, melyeket a nemzet 
.visszautasított. Én igen közelről ismerem az akkori iskolai 
viszonyokat és mindenki, ki azokat ismeri, igazat fog ne-
kem adni, hogy a hazafias szerzetes rendek, (Ugy van ! jobb 
felől) a benczések, piaristák, (Halljuk ! Halljuk !) a ferencz-
rendiek, a cisterciták (Halljuk ! Halljuk !) legerősebb védfa-
lát képezték a magyarságnak, ugy hogy azoknak törekvésein 
megtört a germanisatorok minden iparkodása. (Élénk he-
lyeslés jobbfelől. Zaj a szélső baloldalon.) 

Állami iskolákat kellett akkor folállitaai, hogy létesít-
sék azt, a mit létesíteni akartak, mert ezen hazafias rendek 
mindent elkövettek, a mit akkor elkövetni lehetett, hogy a 
magyar tanitást fentarsák, s hogy a hazafias érzelmeket az 
ifjúság szivébe csepegtessék. (Élénk helyeslés a jobboldalon. 
Zaj a szélső balon.) Nyilvános elismerést adott ennek a ház 
akkor, midőn a választási törvény tárgyalásakor majdnem 
egyhangúlag kimondotta, hogy ezen rendek kivételt képez-
nek hazafias érdemeiknél fogva. (Helyeslés a jobboldalon. 
Egy hang a szélső baloldalon : A jezsuiták !) 

A jezsuiták egy-két gymnasiumban tanítottak, a tani-
tás a többi iskolákban az általam emiitett szerzetes rendek 
kezében volt. Én csakis azért szólaltam fel, hogy ne hangoz-
zék el a vád ezen házban azon férfiak iránt, kik akkor nem 
minden veszély nélkül, hanem gyakran koczkáztatva állásu-
kat, küzdöttek a magyar nemzetnek, az országnak kívánsá-
gai mellett. E tekintetben tehát nem gáncsot, hanem hálát, 
elismerést érdemelnek. (Élénk helyeslés a jobb oldalon.) Ezt 
megadta nekik az akkori nemzedék, (Helyeslés a jobb olda-
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Ion) megadta az országgyűlés, midőn kivette őket az incom-
patibilitas alól és meg fogja nekik adni a jövő és a történe-
lem, akármit mondjanak is egyesek. (Elénk helyeslés a jobb 
oldalon.) 

Németország. A marpingeni pör, mely f. hó 3-ika óta 
a saarbrücki fenyitőtörvényszék előtt folyik, jelenleg első 
helyet foglal el azon tárgyak közt, melyekről az emberek 
beszélnek. Nem csoda. Hi t és hitetlenség, korunk szellemi 
nagy harczának e két küzdő tényezője, egyaránt érdekelve 
vannak. Saarbrück nem látott még ily igazán monstre-
pört, melyben a hitetlenség valóban óriási erőt fejt ki, hogy 
elnyomja ellenfelét. A hallgatóságnak fenntartott hely min-
dig tömve van. A hírlapirodalomnak tágas helyiség van 
kijelölve. Huszonkét katholikus lap képviselteti magát. A 
,Köln. Zeit.' két képviselőt küldött. Vádlottak huszonegyen 
vannak. A vád nem visióban a részesült gyermekek ellen van 
intézve. Ezek még nem haladták meg a 12. évet. A bűn-
vádi keresetnek alapul a bűnt. törvkönyv 263. §-a szol-
gál, mely igy szól : „Bárki, hogy magának vagy egy har-
madiknak tilos nyereséget biztosítson, másnak érdekeit 
megsérti, hamisságokat koholva vagy az igazat elferdítve és 
eltitkolva akként, hogy ez által némelyek tévedésbe esnek 
vagy abban megmaradnak, a csalás szerzőjének büntetése 
alá esik. Egyszersmind 3000 márkáig terjedhető pénzbir-
ságra és polgári jogainak elvesztésére Ítélhető. A bünkisér-
let szintén büntetés alá esik." A három gyermek szülei vá-
doltatnak, hogy 1876. és 1877-ben ily csalárdságot követtek 
el. Ugyanezen bünvádja emeltetett Neureuther marpingeni 
plébános, kivüle még négy egyházi férfiú és egy kath. hír-
lapíró ellen. A többi vádlottak mint bűnsegédek vannak 
megidézve. Eich, heusweiteri plébános ezen felül még arról 
vádoltatik, hogy a törvények iránti engedetlenségi-e izgatott. 

Ezúttal nem levén még a pör befejezve, nem bocsát-
kozunk annak érdemleges bírálatába. Csakis bevezetésül o 
akartuk az itt mondottakat érinteni. Azonban már most is 
ki kell emelnünk, hogy az egész pör merő önkényen alápzzik 
s azon indokolhatlan föltevésből indul ki, hogy csodák nem 
történhetnek, hogy ennélfogva csodákba hinni, azokat hir-
detni, nem lehet egyéb csalásnál. Azt mondják, a mai állam 
felekezetlen. Igen, mert minden hitből kivetkőzött s a ratio-
nalismus és naturalismus álláspontjára helyezkedvén az ál-
lami hatalmat a hit elnyomására s a hitetlenség előmozdítá-
sára fordítja. Felekezetlenség tényleg annyit jelent mint hi-
tetlenség. E hitetlenség kezébe kerité a bírói hatalmat és 
pártkérdést csinál az igazság szolgáltatásból. Bitkán mutat 
kozott a birói részrehajlás oly kirivólag, mint a marpingeni 
pörben. A mi vádlottak mellett szól, az az elnöklő birónak 
nem kedves; a mi ellenök van, azt tüntetőleg kiemeli ; „ime, 
szokta ilyenkor mondani, a constatált tény." Szóval, e pör 
az igazságszolgáltatásnak caricaturája. 

IRODALOM. 
-f- A párisi kath. egyetem hittudományi karát 

megnyitó beszéd. Theologicae facultatis in catholica Parisi-
enbi Universitate auspicalis Oratio a Carolo Maria Jovene 
S. J. sacrorum dogmatum professore, habita die VII. No-

vembris M D C C C L X X V I I I . Parisiis, Lahure 1878. N. 8-acl 
rét 39 1. 

Az ifjú párisi kath. egyetem első dogmaticusa szólal 
meg e beszédben először. Szerző Jézus-társasága nápolyi tar-
tartományának tagja. Emelkedett szellemű beszédében be-
bizonyítja, hogy az isteni gondviselés a kath. egyház emelé-
sére korunkban egyik föeszközül a theologiát, a hittudományo-
kat, használja. A hittudomány megtisztítja az emberi elmét 
az emberi bölcselkedések által fölvert porfelleg homályától, 
és lelkünket bevezeti a magasabb eszmék, a fensőbb szellemi 
élet fénykörébe, — oda, hová eszünk természettől öröklött 
erejével behatni nem képes. Szónok a theologia tisztázó és 
fölvilágosító működését különösen szükségesnek tartja Fran-
cziaországra nézve, mint a hol a bölcsészeti század és a né-
met rationalismus annyi pusztítást okozott és okoz folytono-
san. E nagy tudománynyal, ékes, élénk latin irálylyal s meg-
ragadó szónoki erővel irt inauguralis beszéd igen alkalmas 
a theologiai tudományok iránt figyelmet és érdeklődést kel-
teni, a mire napjainkban, midőn itt-ott a theologia tudo-
mányszámba sem vétetik, fölöttébb nagy szükség van. 

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

jesztésére, Németh József, isauropolisi fölszentelt püspök és 
csanádi székesegyházi nagyprépostot, szkopi czimzetes püs-
pökké nevezem ki, — Nogáll Károly pápóczi prépost, győri 
székesegyházi kanonok, Szt -Andrásról nevezett sári vagy 
sármonostrai czimzetes apát és püspöki helynöknek, az oze-
rói (ansariai) czimzetes püspökséget adományozom. 

Kelt Budapesten, 1879. évi márczius 6-án. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s k. 

VEGYESEK. 
— Pápa ö szentsége nagylelkűségét, melyet elődjeitől 

örökölve, árviz által sújtott nemzetünk iránt tanusitott, az 
ország hivatalos lapja ünnepélyesen hirdette. F. hó 20-i szá-
mának élén jelenté, hogy X I I I . Leo a szegedi és vidéki ká-

rosultaknak 5000 frankot küldött aranyban. 
— Ö eminentiája, az ország hgprimása, alig érkezett 

meg mult szerdán a fővárosba, rögtön személyesen 12,000 
ftot vitt a belügyminiszterhez az árvízkárosultak javára. 

— Részrehajlás és igazság. E napokban tartotta a , Va-
sárnapi Újság ' fennállásának 25 évi jubilaeumát. Ez alka-
lomból sokan sokat elmondtak, a mi közelmultunk irodalmi 
és társadalmi állapotaira érdekes és tanulságos fényt derít. 
Jókai is szólott. Ö szintén alapitója volt e lapnak. És a mit 
Jókai irt, az, mint mindig, érdekes és egy kissé furcsa. Fur -
csa ott, hol protestáns önzés és részrehajlással ítél a forra-
dalom utáni lapirodalmi állapotokról, azt mondva, hogy: „a 
hivatalos lapon kívül még egy politikai napilap, azután meg 
egy pár szépirodalmi lap teugette életét az örökké hű gaz-
datisztek és protestáns papok részvét maradványából." Jókai 
előtt csak a protestáns papoknak van irodalmi érdemök ! A 
nemzet politikus költője, igaz, ezzel semmi ujat sein mondott ; 
de még kevesebb igazat mondott vele. Gyulay Pál, ki szintén 
a ,Vasárnapi Újság' alapitó írói közé tartozik, mint rendesen, 
itt is igazságos és tárgyilagos. Említett alkalomból a ,V. U.' 
szerkesztőjéhez intézett emlékiratszerü levelében ezt mond-
ja : „A forradalom bukása majd minden hírlapot, folyóira-
tot, irodalmi válalatot ír agával sodort. Csak a Gazdasági 
Lapok és a ,Religio' élte tul a szörnyű katasztrófát." (V. U . 
1879. márcz. 16.) Azt Jókai is csak tudja, hogy a Religiót 
nem ,protestáns papok' írták. Ha valakinek nincs érzéke a 
történeti igazság iránt, az ne mondjon történeti becsre szá-
mitó ítéletet ! 

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

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Miként vélekedik a nagyvárosi „közönség" 
a polgári házasságról ? 

i . 
A liberalismus áldásainak egyike, melyekkel 

elárasztani és boldogitani szokta a népeket, a polgári 
házasság. Ez az intézmény még az egyedüli, melyet 
a liberalismus mindeddig nem birt rá erőszakolni 
szegény hazánkra; többi szülöttjei és kedvenczei 
már mind megvannak minálunk is. Vannak közös-
iskoláink, van általános hadkötelezettségünk, van 
vallásegyenlöségünk és szabadságunk, és ki tudná 
mind előszámlálni azon áldásdús intézményeket, 
melyeket eddig a külföldről átültettünk — vagyis 
jobban mondva, átültettek némelyek. Hogy deficit-
jeink, napról napra több adóvégrehajtásunk s vele-
já ró folyton szaporodó elszegényesedésünk, socialis 
mozgalmaink is vannak, azt nem is kellene talán 
említeni, mert hiszen az ily csekélységek össze sem 
hasonlíthatók amaz áldások óriási nagyságával. Az 
sem méltó talán figyelemre, hogy a hazát százado-
kon át vérével és vagyonával fentartó társadalmi 
osztályunk folyton hanyatlik s kormánypálcza he-
lyett máris koldusbotot visel : hiszen támad he-
lyébe egy másik osztály, mely holdba nem szállít-
hat ja a földeket, itt lenn pedig mindig megtalálja 
az adóbiztos, akár kinek kezében legyenek. Ezek 
mind — czikkünk keretébe nem tartozóknak látsza-
nak, de tulajdonképen mégis ide valók. Nálunk az esz-
mevilág tökéletesen bankerott; hetekig irnak min-
denféle ügyeink rendezéséről, hogy ugyanazt azután 
hónapokig újra elmondják. A hazát innen-onnan fe-
nyegeti veszély, bajaink kutforrását mindenki má-
sut t keresi, s mégis mindenki megtalálja, de midőn 
alkalmazni kell a mentőszert, mindfiascót vall,vagy 
pedig megfutamodik. I ly általános lelki szegénység-
ben a külföldhöz folyamodnak s mintha már nem 

volna elég, a mit eddig importáltak, még mindig 
többet és többet kívánnak. 

Időről időre a polgári házasságot emlegetik. 
Lafayette mondása, hogy a forradalom körutat tesz 
a földön, a polgári házasságról mint a forradalom 
szülöttéről is áll. Mindenütt, hol a liberalismus 
forradalmi eszméi az államokba behatoltak, megta-7 O 
láljuk vagy valósítását a polgári házasságnak, vagy 
pedig annak eszméjét. Igy van az minálunk is. Vá-
lasztások előtt és alatt sok honatya in spe — a pol-
gári házasság édenjével csiklandja hallgatóinak ér-
zékeit ; választások után, midőn a nagy terhek súlyja 
alatt nyögnek az ország népei, délibábként feltüne-
deznek liberális lapjaink hasábjain a polgári házas-
ságnak dicsőítései s inagasztalásai. Magától értetik, 
hogy a sorok között mindig ki lehet olvasni e bol-
dog állapotok utáni sóvárgásokat, vagy a nagyvá-
rosi közönség félrevezetésére czélzó ámításokat. 

A mint a lapok annak idején írták, az ország-
gyűlés „függetlenségi" pár t ja márczius 11-kén tar-
tott értekezletén elhatározta, hogy a közoktatási 
költségvetésnél a kötelező polgári házasság behoza-
talát fogja sürgetni. 

Azt hittük, hogy a tiszavidéki catastropha ki 
fogja őket s ki fog még sok másokat is ábrándítani. 
Csalódtunk. A polgári házasság szalmáját ország-
gyűlésünk ismét kénytelen volt elcsépelni. És ez 
úttal egy szem magot sikerült e szalmából kicsé-
pelni, a mennyiben a polgári házasságra vonatkozó 
határozati javaslat többséget nyert. 

Mondtuk, hogy a polgári házasság-féle ámitá-
tások a nagyvárosi közönség félrevezetésére számit-
vák; a falusi népnek, mely csendes magányában hí-
ven szolgál Istennek, a polgári házassághoz semmi 
köze, a mint ez általában semmit sem akar tudni a 
liberalismus szörnyszülöttéiről s eddig is már eléggé 
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megutálta áldásait. A falusi nép határozottan con-
servativ s fél minden újítástól, s hogy az ujitás elöli 
félelme itt ott a jónak is hátrányára van, ez is csak 
az u j aerának tudandó be, mely sokszor már meg-
csalta mindenféle trójai falovakkal. Timet Danaos et 
dona ferentes ; és okosan teszi. A megismerés fája 
sokszor ö reá is kárhozatot hozott már ; nem hisz 
többé a csábkigyó szavainak. Tudunk saját tapaszta-
lásunkból, — s mint mellesleg megjegyezve, mindeze-
ket saját csekély s más érdemdúsa lelkipásztorkodás-
ban megőszült férfiak tapasztalásai után í r juk ,— tu-
dunk esetet, hogy egy országgyűlési képviselőnek 
szégyennel kellett távoznia egy községből, mert elég 
vakmerő volt a polgári házasságnak miazmás esz-
méjét pengetni katholikus hallgatói előtt. A község 
bizalma több éven át emelte öt a képviselői polczra, 
de legott elvonta tőle bizalmát, mihelyt benne a 
polgári házasság csatlósát fölismerte. A falusi és 
általában vidéki népre tehát nem számit a libera-
lismus szabadkőműves lapserege; hálóját a nagy-
városi „közönségre" veti ki. 

A nagyvárosi közönség, az úgynevezett „köz-
véleménynek", a „közéletnek" szülője. Innen, mint 
megannyi központból, erednek a mozgalmak, épen 
ugy mint a nap mindenfelé küldi sugarait ; azzal a 
lényeges különbséggel azonban, hogy mig a nap 
sugarai melegítik és termékenyítik a földet, éltetik 
a természetet, addig a fővárosok gyúpontjából lö-
velt szellemi sugarak megölik a népnek szellemi és 
természetfölötti életét. A fővárosi nagy, selyemka-
lapos közönséget sajtója neveli; ez tanítja zúgolódni 
elöljárója, a kormány és egyház ellen ; ez irja le 
neki a köztársaságok virágzási állapotát, a népek 
jólétét az ily köztársasági formák alatt, a nagy sza-
badságokat és élvezeteket: hogy a monarchiák mind-
azt nem képesek fölmutatni, hogy nem „boldogít-
j á k " annyira a népeket mint a köztársaságok. Ez 
utóbbit nyiltan nem meri kimondani, mert fél a 
rendőrségtől, hanem bizik nagy közönsége müveit-
ségében, mely legalább annyi értelmi tehetséggel 
bir, hogy le tudja vonni a következtetést. Valami 
positiv tudománynyal, ismeretekkel az ily nagy kö-
zönség nem bir ; legfölebb holmi hajmeresztő gyil-
kosságok legparányibb részletezése, a legocsmányabb 
bűnök szemérmetlen ecsetelése az,mire sajtója tanitja. 

Ha már a közügyekre nézve semmire sem ok-
tatja e népet sajtója, még a törvény iránti tiszteletre 
sem, annál kevesebb az, vagyis jobban mondva, sem-
mi, a mit az egyházról tanul belőle. Megjegyzendő, 
hogy e semmi ,jó' értelemben veendő, mert rosszat 

nagyon is sokat tanul a fővárosi ,közönség' lapjai-
ból. Soha semmiféle komoly irányú könyvet nem 
olvas ; az egyházat és intézményeit csakis lapjából 
ismeri, mert azt, a mit valaha tanult, ha csakugyan 
tanult az iskolában, — régen kiverte fejéből a fel-
világosultság. A nagyvárosi „müveit" „lábbeli ké-
szítő" és maga dolgozó ,gyártulajdonos' ugy beszél az 
egyház hierarchiájáról, a pápáról, infallibilitásról, 
gyónásról, coelibatusról, mintha csak valami fen-
söbb hittudományi tanfolyamot végzett volna ; böl-
csesége, tudománya kiterjed mindenre, a miről lapja 
ir, következőleg a polgári házasságra is. 

A polgári házasságnak épen ugy mint a forra-
dalom másik szülöttjének a köztársaságnak dicső-
ségét zengedezi idővel időre az ö lapja. A páholy 
kiadja a jelszót, a lapsereg mint megannyi trombitás 
kürtöl és a nagyvárosi közönség olvassa a polgári 
házasság dicsőítését. Mindezzel még annyira nem 
törődnénk, ha legalább arra is tanitaná, hogy : mi 
az a polgári házasság. De épen itt fekszik az eljá-
rásnak legbünösebb volta, hogy a „nagy" közönség 
közé vetik a szikrát s tudatlanságban hagyják iránta. 
A nagyvárosi sajtó által müveit és nevelt közönség, 
nálunk a polgári házasságot minden a házasságra vo-
nathozó törvényes korlát megszűnésének tekinti. Azt gon-
dolj a, hogy a polgári házasság behozatalával meg-
szűnik minden törvény, hogy szabad lesz házasodni 
s elválni, mikor kinek s a hogyan tetszik. A pol-
gári házasság fogalma nagyvárosi közönségünknél 
egyenlő teljes és korlátlan szabadsággal házassági ügyek-
ben. Ez a liberális sajtófiliszter előtt oly állitásnak 
fog látszani, melyet nem fog könnyen elhihetönek 
tartani, de ha alkalma lenne e tekintetben érint-
kezni a „nagy" közönséggel, bőven tapasztalná, mily 
gyümölcsöket terem a polgári házasság eszméje. 

A házasságnak minden népnél megvannak a 
maga törvényei. A polgári házasság sem lehet tör-
vények nélkül ; de ezekről a nagyvárosi, templomke-
rülő, csakis újságot olvasó közönség semmit sem tud 
és a polgári házasságot, legalább minálunk, nyitott 
kertnek tekinti, melybe minden időben minden kö-
rülmények között, mindenkinek tetszése szerint sza-
bad a be- és kimenet. (Vége kör.) 

De p e c u l i o e c c l e s i a s t i c o 
et 

de eius usu canonico-
(Folytatás.) 

Sed vero nec consuetudo et tolerantia ecclesiae iuste 
allegari potest. Etquidem scio consuetudine leges abrogari, 
at non omnis consuetudo légitima est. Si leges universales 
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ad abolendos contrarios mores, firmandumve disciplinae ner-
vum quacunque data occasione renovantur, irrita est quae-
cunque consuetudinis allegatio. Evenisse iam id in propug-
nata a me sententia, patescit omnino ex iis, quae superius 
proposui. Postremos enim canones et mediis et primis res-
pondere, atque per omnia sane tempóra eandem fuisse in ec-
clesia circa administrationem peculii clericorum probatam, 
confirmatam, renovatisque iugibus legibus adversus corrup-
tos quorundam mores vindicatam disciplinam neque aliam 
fuisse recentioribus, aliam vetustis, aliam mediis saeculis 
sententiam, aflfatim probare adnisus sum. Numquid, amabo, 
hie consuetudo contra legem vim iuris habebit? Minime. 
Qui itaque, in procuratione peculii eccles. licet plurimorum 
mores et vitae rationem pro ipsius ecclesiae disciplina acci-
pere se posse contendunt, abusus pro disciplina ecclesiae, er-
rores pro veritate tuentur, immemores verborum Nicolai I. : 
„Mala consuetudo, quae non minus, quam perniciosa cor-
ruptela vitanda est, nisi citius radicitus evellatur, in privi-
legiorum ius assumitur, et incipiunt praevaricationes et va-
riae praesumtiones celerrime non compressae, pro legibus ve-
nerari et privilegiorum more perpetuo celebrari."1) Non 
enim eadem hora invalescunt corruptelae, sed more flumi-
num decursu augentur, initiis verecundis, progressu immo-
dico ac legum omnium experte, quanto maiores, tanto no-
centiores. Quapropter nihil perniciosius est, quam a communi 
multorum usu ipsam ecclesiae disciplinam statuere, illudque 
velle ab ecclesia etiam probatum, quod forte communiter 
factitatur, aut praetendere, disciplinam ecclesiae consuetu-
dine contraria abrogatam, eo quod passim ab ea recedatur. 
Falso igitur existimaretur contrarios mores obtentu consue-
tudinis, aut beneficio temporis purgari posse : quanto enim 
diutius, tanto peius peccatur, nam ut bene s. Cyprianus ob-
servât : „Consuetudo, quae apud quosdam obrepsit, impedire 
non potest, quominus Veritas praevaleat et vincat, nam con-
suetudo sine veritate vetustas erroris est."2) 

Nihil porro iuvat in subsidium contrariae opinionis 
adducere tolerantiam ecclesiae ex eo deductam, quod reme-
diis iuris non animadvertat in clericos, qui superflua bona 
eccles. in causas profanas erogent, vel eorum haeredes in 
testamentis cognatos suos scribant. 

Esto; ecclesia hanc adhibet tolerantiam; sed an ideo 
etiam dicere fas est, earn a sua recessisse disciplina, eo quod 
praevaricatores legis non puniat, neque rationem dispensa-
tionis ab Ü3 exigat? Nequaquam sane. Qui enim sapientiam 
ecclesiae, quam in salute populorum adhibet, aequo pensitat 
animo, is minime ignorât, eandem pleraque considerata ra-
tione tolerare, sed nunquam in suis decretis et constitutioni-
bus a concordia canonicae traditionis recedere. Constat abu-
sus interdum adeo invalescere, multitudinemque illis patro-
cinantium tantam esse posse, ut si eos eradicare velit, non-
nunquam contra Domini praeceptum eradicando zizania, si-

1) Can 3.t. 8. 
2) Ep. ad Pomp. — Iis, qui praetexunt, consuetudinem haue pio-

rum aeque ac doctorum clericorum exemple confirmari. optime respon-
det Berardus : „Ego hie nolo de pietate ac doctrina singulorum iudi-
care ; neque enim id meum est. Tantum sciscitari possem, an ii docti 
sint, qui leges ecclesiae perennes penitus negligunt, contemnunt, ever-
tunt ; itiilem. an huius generis homines pii sint, qui pias causas 
etiam in iis, quibus omnino, et ex lege parendum est, fraudant." (Comm. 
in ius eccl. univ.) 

mul eradicaret et triticum ; quapropter eos ad tempus susti-
net, dissimulât aut saltem impunitos permittit, quin tarnen 
approbet.3) „Leges humanae, ut recte observât Thomas 
Aquin., dimittunt aliqua peccata impunita propter conditi-
ones hominum imperfectorum, in quibus multae utilitates 
impedirentur, si omnia peccata prohiberentur districte poe-
nis adhibitis."4) Etsi quidem hac prudenti utitur ecclesia 
oeconomia, non tarnen cessât filios et ministros suos commo-
nere obligationis suae, uti id supra relatum est abunde. Quo-
modo ergo potest tolerantia haec appi-obationis loco haberi, 
quae tot decretis, totve clamoribus est interrupta ? 

Denique, ut vela iam contraham, quibus expansis lon-
gius, quam volueram, progressus sum, nemo sibi blandiatur 
a quibusdam scriptoribus robur opinioni suae contrariae se 
comparare posse. Nuperi hi sunt, atque legibus publi.cis ne-
glectis versatilis cuiusdam aequitatis studio reguntur. Num-
quid hi eandem habeant vini et auetoritatem, quam tot ca-
nones, décréta synodorum, effata Patrum et Pontificum, qui 
et fidei pondéré et utilitatis ubertate minutos hos iurisperi-
tos vineunt ? Quae enim tanta gravitas, quae tanta constan-
tia, magnitúdó animi, quae tam egregia doctrina, tam excel-
lens in omni genere virtus in illis est, ut sit cum S. Patribus 
comparanda? Quid statuta conciliorum et Pontificum, quid 
canones proderunt tot vigiliis elaborati, tanta contentione 
defensi, si nonnullorum adversa opinione solvi possent? Si 
integrum est praetextu anetoritatis unius alteriusve scripto-
ris a communi recedere doctrina, nulla certe erit laxa opi-
nio, quae suos et patronos et sectatores habere non possit. 
Si praetextu versatilis cuiusdam aequitatis fas est a iure re-
çedere, quaenam erit iniquitas, quae indulgentia vel huma-
nitate non protegatur? 

Imbecillia sane et infirma sunt haec, quibus ad excu-
sandas excusationes in peccatis pugnatur aeque incassum, 
atque periculo salutis. Oflensio Dei quippe meretur iram, 
excusatio provocat ad vindictam. 

Sed haec hactenus. 
Moderetur, Yen. Fratres et Filii Dil., inconcussa haec 

ecclesiae doctrina institutum vitae nostrae, ut de bona con-
scientia iugiter gaudeamus. Ditari quidem divitiis bonum 
est, sed inde ditari, unde non debeas, non est habenda facul-
tas, inquit Julianus Pomerius5), sed detestanda calamitas. 
Nihil est enim calamitosius illo, qui iniquis acquisitionibus 
ereseit, quem locupletem fraudes faciunt ac rapinae. Initio 
mox sunt cupiditatis fibrae evellendae, ne si noluerimus re-
sistere ingressurae, iam resistere nequeamus ingressae. Et 
revera, ut apprime monet Berardus,6) „vix ullum est vitium, 
quod difficilius eradicari potuerit, aut etiam possit, quam 
vitium in amore peculii situm. Quod facile omnis aetas con-
traint, nulla deponit, quod in adolescentia luxum fovet, vi-
rorum ambitum nutrit, in senectute avaritiam tenacitatem-
que alit. Et quamquam sit innumerorum malorum origo, 
quandocunquo tarnen protegitur sub specie honoris, decoris 
quod dignitas adepta postulat, ac sub specie cuiusdam soli-
citudinis ac providentiae debitae in res familiares, ad peren-
nitatem nominis, ad agnationis splendorem : unde omnino 
fieri solet, ut in vulgare adagium abierit, quo praedicetur, 

3) Yan-Espen, Gomm. in can. iur. veter. 
4) See. seedae q. 78. art, 1. ad 3. - 6) 1. c. — 6) 1. c. 
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utplurimum morientes homines non bona dimittere, sed a 
bonis dimitti, non exuere opes, sed opibus exui ; turn di-
mittere, tum exuere, quum iam tenere non possint," 

En Yen. Fratres et Filii Dil., his literis ad vos profi-
eiseitur vox mea paterna : tribuetis illis temporis et studii 
quantum poteritis, poteritis autem, quantum voletis, tantum 
autem velle debebitis, quantum et gravitas rei et muneris 
vestri ratio exposcit. 

Quod vero ad ieiunii et abstinentiae legem atque veniam 
eius adtinet, standum est praeseriptioni anno 1874. editae. 

Datum Agriae, dominica sexagesimae, die 16. mensis 
Februarii, 1879. Josephus m. p. Archi-Eppus. 

A Szent-István-Társulat 
f . évi már es kis 20-ikán tartott közgyűlése. 

Az egyet, templomban 9 órakor ft. Pellet József ez. ka-
nonok, papneveidei alkormányzó által mondott sz mise után, 
mely alatt a közp. növendékpapság jeles énekkara működött, 
a társulat megjelent tagjai bevonultak a papneveidei nagyte-
rembe, hol gr. Cziráky J . ő exja a társulat egyik világi elnöke 
sajnálatát fejezte ki a fölött, hogy elnök társa gróf Károlyi 
István ő exja, noha különben mindnyájunk által óhajtott jó 
egészséggel bir (e nyilatkozatot a jelenlevők zajos éljenzés-
sel fogadták), mégis nagy kora által igényelt elővigyázatnál 
fogva köztünk meg nem jelenhetik. Azért neki esik tisztül a 
fényesnek Ígérkező nagygyűlést megnyitni. Értesité a társ. 
tagokat, hogy a közgyűlést Simor JáilOS bibornok-primás ő 
eminentiája magas megjelenésével fogja megtisztelni s szemé-
lyesen fog elnökölni. Hidassy Kornél v. püspök elnöklete alatt 
Gervay Mihály, Balogh Sándor, Barta Béla, Buzsicska Já -
nos és Frey József urakból álló küldöttséget nevezett ki, 
hogy ő eminentiáját az elnöki szék elfoglalására meghivja. 

Néhány perez múlva a küldöttség azon örvendetes jelen-
téssel tért vissza, hogy a bibernok ő eminentiája azonnal 
megjelenni méltóztatik. 

Erre közvetlenül gróf Cziráky János ő exja a társ. 
tisztikar élén az ajtóban fogadta az egri érsek 03 több püs-
pök kíséretében érkező bibornokot, ki elfoglalván az elnöki 
széket, azon monumentális beszédet tartá, melyről már meg-
emlékeztünk s melyet t. olvasóink már átélveztek. 

A viharos lelkesedéssel fogadott beszéd után Cziráky 
János elnök ő exja szivből fakadt meleg szavakkal köszöne-
tet mondott ő eminentiájának a munumentalis beszédért, 
mely hatását nem fogja téveszteni a távollevő társakra sem. 
S noha a hírlapok által is mennél szélesebb körökben el fog 
terjesztetni, mindamellett indítványozza, hogy az egész ter-
jedelmében a jegyzőkönyvbe is fölvétessék. Mit a közgyűlés 
közfólkiáltá8sal elfogadott. 

Elnök ő exja még némelyeket előadott, melyeknek 
részletezése az alelnök tisztéhez tartoznék ugyan, de mivel 
azok őt személyesen érintik, s ugy szerénysége tiltaná azokra 
kiterjeszkednie, az előadás e részét elnök maga pótolja. Miu-
tán érintette, hogy XI I I . Leo pápa ő szentsége trónralépte-
kor az alelnök által készített hódolati föliratot a hozzácsa-
tolt szeretetadományokkal alelnök ő nga személyesen adta 
át a szent atyának, fölemlítette, hogy IX . Pius pápa ő szent-
ségének a választmány határozatából jelesen festett s már a 
terem falán diszlő arczképe készült, mely a bold. sz. Anyát 

álló helyzetben ábrázolja. Az alelnök birtokában levén IX . 
Pius egy sajátkezű s épen áldást kifejező e pár szónyi 
iratának : Benedicat vos Deus et custodiat e becses 
kéziratot kristályüveg alá foglalva és a kép keretébe alkal-
mazva a társulatnak ajándékozá. Továbbá az alelnök aján-
dékából a társulat nagy terme két uj diszt, két, művészi 
ecsettel festett arczképet nyert ; egyik a társulat legnagyobb 
jótevőjét, b. e. Bartakovics Béla egri érseket, másik a társu-
lat másik státorát, a ház szerzőjét Ipolyi Arnold püspököt 
ábrázolja. — Továbbá az uj hatévi cyclusra megválasztott 
alelnök, hogy a társulat iránti forró érzelmét kijelentse, 
alelnöksége tartamára évenkint 50—60 db. cs. aranyra, vagy 
körülményeihez képest többre is mehető összeget ajánlott 
föl, mely a társulat szükségleteihez képest, vagy iskolaköny-
vek, vagy tagilletményül adandó művek megírására pálya-
díjul lesz fordítandó, — s ez évben egy leányiskolák számára 
írandó olvasókönyvre tűzetett ki. 

Ezen becses adományokért az áldozatkész alelnöknek 
jegyzőkönyvileg köszönet szavaztatott. 

Gróf Cziráky János elnök ő exja erre fölkérte bibor-
nok ő eminentiáját, hogy pápa ő szentségének a társulat 
föltétlen hűsége, tántorithatlan ragaszkodása és fiúi szeretete 
érzelmeit tolmácsolni kegyeskedjék. Mit ő eminentiája a leg-
nagyobb készséggel megígért. 

Ezek után Tarkányi Béla alelnök ő nga előadást tar-
tott a társulat szellemi és anyagi állapotáról. It t csupán a 
főadatok fölemlitésére szorítkozunk. 

Az összes kiadványok főösszege 356,700 példány 
2,821,000 iven. 

A vagyonállást illetőleg 1878-ban a társulat bevétele 
volt 77,454 frt 87 kr. ; kiadása 75,539 frt 41 kr. — Tőke-
pénz a mult hó végéig 200 frank és 39,455 frt. — Letéti 
vagyon : Magyar fóldhitel-részvénytársulati 500 forintos 
záloglevél. 

Az ügynökségi üzletforgalom multévi márczius 1-től 
f. é. febr. végéig könyvekben 434,765 példányt, egyéb nyom-
tatványokban 26,405-öt, képekben 23,059-et mutat elő, me-
lyekért bevétele 59,958 frt 35 kr volt. 

Ajándékul 4215 könyv osztatott ki. 
Az adakozások és végrendeleti hagyományok össze-

sen 863 frt. 
Az 1879-ki költségvetésben bevételül 75,341 f r t71kr , 

kiadásul 75,283 frt 37 kr van előirányozva. 
A vagyonállás mérlege nyomdai folyó számlákért bi-

zományba vett könyvekért stb. 37,337 frt. 23 krt mutat tar-
tozásul. Ennek födözésére különféle czimek alatt követelé-
sül 71,590 frtot. Ha hozzávesszük a ház értékét, a tagdij-
hátrálékokban s bizományba adott könyvekért járó tartozá-
sokban való követeléseket, — a tartozási tétel háromszoro-
san, — négyszeresen is födözve van. 

Azután alelnök részletes jelentést tett az ő Szentsége 
X I I I . Leo pápához intézett hódolati fölirat átadásáról és 
megemlékezett a kir. kitüntetésrél, mely gr. Cziráky János 
ő exjának a Szent-Istvánrend nagykeresztesévé lett kinevez-
tetésében a társulatra is áradott. Ezekről itt bővebben nem 
szólunk, mivel annak idején mindkét mozzanatról részletes 
tudósitást hoztunk. 
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A fönnebb kivonatolt költségvetés fölolvastatott és 
helybenhagyatott. 

Fölolvastatott a számvizsgáló bizottság jelentése, mely 
az 1878-ik évi számadásokat helyeseknek, minden kifogáson 
nélkülieknek találta, és a pénztárnoknak ft. Novákovics Já -
nos urnák nem csupán a szokásos fölmentvényt kiadatni, ha-
nem buzgó és önzetlen fáradozásaért köszönet szavazását is 
javasolta. A közgyűlés teljesen magáévá tevén a jelentést, 
elhatározta a fölmentvény kiadatását, s érdemeinek jegyző-
könyvileg megörökítését elhatározta. 

A hivatalos ügyek ezen elintézése után Tárkányi Béla 
társ. alelnök ő nga 1877-ben nyert megbízatásánál fogva 
Mindszenty Gedeon feledhetlen költőnk felett költői és rhe-
torikai szépségekben gazdag emlékbeszédet tartott. 

Az igazgató-választmány kiegészitéseül uj választmá-
nyi tagokul az elnökség által ajánltattak és közfelkiáltás ut-
ján megválasztattak : Márkus Gy. kanonok, központi papne-
veldei kormányzó, dr. Belopotoczky Kálmán tanulmányi 
felügyelő a központi papneveldében, Petrovich Ferencz 
gymn. tanár, a közoktatási tanács tagja, dr. Csernoch János 
és Séda Ernő terézvárosi, Némethy Lajos buda-vizivárosi 
segrédlelkészek. 

Társulati titkár ur a következő uj tagokat jelentette be : 
Alapitók : Kamaszy Mátyás beszterczebáuyai kanonok, 

Majovszky Antal prépost, beszterczebányai kanonok, Navra-
til Ede katymári plébános. 

Rendes tagok : Heim Péter miniszteri osztálytanácsos 
a kereskedelmi minisztériumban, Dr. Donhoffer Ede minisz-
teri titkár a kereskedelmi ministeriumban, Kisfaludy Vin-
cze magyarbéli plébános, Reviczky Imre birtokos, kir. ta-
nácsos, Probojcsevics Fülöp, Parcsetich Endre, Mamuzsich 
Felix, Szabadka-Szentgyörgy-városi káplánok, Mamuzsich 
Mátyás Szabadka-belvárosi káplán, Stark Pálbajmoki káp-
lán, Timon Ferencz, Vas Alajos szolnoki tanitók, Fleisch-
mann Ferencz majsai káplán, Bundalla Béla mohácsi káp-
lán, Márkus József jászárokszállási ügyvéd, Markovics Ká-
roly dobronoki káplán, Balázs Lajos, Eiszrich György, Far-
kas János, Halmay József, Hegedűs Imre, Igaz Péter, Po-
zsár András, Schimmalcsik Ignácz Lajos, Ujfalusy István 
vácz-egyházmegyei növendékpapok, Mórocz István elemi 
főtanitó Szombathelyen, Szent-ferenczrendi zárda szombat-
helyen, Kovácsics Márk stináczi plébános, Köberl János 
egervölgyi plébános, Vetzel István beszterczebányai püs-
pöki tollnok, Riedl Lajos beszterczebányai növendékpap. 

Összesen 3 alapitó és 30 rendes tag. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Lipovniczky Vilmos nm. 

semmitőszéki alelnök és Hidassy Kornél vál. püspök urak 
kérettek föl. 

Végül bibornok ő eminéntiája főpásztor! áldását adta 
a jelenlevőkre, melylyel az ünnepélyes közgyűlés véget ért. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, márczius 25. Az alsóház ülése márczius 

17-én. (Vége.) — Az alsóház függetlenségi pártja márczius 
17-én nem elégedett meg avval, hogy, mint azt a mult szám-
ban említettük, a vallásszabadság és polgári házasságra vo-
natkozó javaslatát nyújtsa be, hanem ezenfelül a katholikus 
alapok és alapitványok ügyét is újonnan felbolygatta, azt 

követelve, hogy ez alapok költségvetése is bevétessék az 
országos költségvetésbe, — a mi magyarul annyit jelent, hogy 
ez alapok elkoboztassanak. Az inditvány dicsősége e kér-
désben Helfy képviselőt illeti meg; és mi megvalljuk, 
hogy e kérdés szóbahozatala bennünket, azok után, miket 
Irányi követelt, nem lepett meg. Azok, kik a vallás szent-
ségére oly keveset adnak, hogy készek megengedni, mint azt 
Trefort ő excja helyesen jegyezte meg, miszerint minden 
koborló az utczaszegletén hirdethesse dogmáit, és ezek alap-
ján egyházat alapítson ; igen, kik a vallás szentségével ily 
keveset törődnek ; mit törődnek azok a jogossággal, mit az 
igazsággal? Hogyan várhatnék ezektől azt, hogy lelkiisme-
retesen járjanak el a katholikus egyházzal, annak vagyoná-
val szemben, kik az embert függetlenítik magától az Isten-
től? A függetlenségi párttól e kérdés ismételt megbolyga-
tása csak következetesség; mert ha ők feljogosítottnak érzik 
magokat, hogy a házasságot, melyet Isten szentségi méltó-
ságra emelt, puszta szerződéssé változtassák : miért ne tehet-
nék meg a jog és igazság ellenében azt, hogy a kath. egy-
ház javait elkobozzák ? Az indítványból is kitűnik, hogy a 
jog és igazság védelmet csak ott találhat, hol vallásosság 
uralkodik, kitűnik, hogy a keresztény vallás mily kimond-
hatatlan jótétemény az egyesek és államokra nézve a jog-
rend érdekében is. 

Csak örvendenünk lehet tehát és elismerésünket kell 
kifejeznünk Trefort ő excja iránt, hogy az inditványnyal 
szemben, nemcsak hivatkozva régi nyilatkozataira, kijelen-
tette, hogy nincsen mit változtatni azokon, és inkább kész 
miniszteri székét elhagyni, hogysem nézetén e tekintetben 
változtasson ; hanem ezenfelül ki is nyilvánította, hogy ő 
személyesen ezen alapokat katholikusoknak tartja és nem 
tartja czélszerünek, hogy a katholikus polgárok évenkint 
ezen alapok confiscálásával ijesztgettessenek. Örvendünk, 
mondjuk, hogy e nyilatkozat hivatalos helyről tétetett, mert 
eddig mindig lehetett azon látszólagosan helyes indokkal 
agitálni ezen alapok ellenében, hogy azokat a kormány sem 
tartja katholikus természetüeknek ; most azonban ez az in-
dok nagy megelégedésünkre elesik, nemcsak, hanem magok 
a katholikusok megérthetik, hogy itt nagy érdekeik vár-
nak védelemre. Mert kérdezzük, midőn p. o. a vallás alap-
ból a kath. papok fizettetnek, midőn ugyanezen alapból 
templomok építtetnek, midőn az isteni tisztelet fénye ugyan-
ezekből tartatik fenn, mi más ez, mint a katholikusokat ér-
deklő ügy? Vagy midőn a tanulmányi alapból kath. tani-
tók és tanárok fizettetnek, midőn ugyanezen alapból kath. 
iskolák tartatnak fenn és emeltetnek, midőn kath. jogaka-
démiáink, egy párt leszámitva, ezen alapnak köszönik létö-
ket, és igy köszönhetik a kath. szülék is, hogy nem kell 
gyermekeiket a nemcsak drága, hanem erkölcsrontó fővá-
rosba küldeni fensőbb kiképzés végett, — mi ez ismét más, 
mint a katholikusokat érdeklő ügy ? 

Bizonyára annak megfontolása és átértése egyrészt, 
hogy ő excja nyilatkozata a katholikusokat tettre ébreszt-
hetné ; az a jóindulat (?) másrészt, melylyel Molnár Aladár ur 
a katholicismus iránt viseltetik, — ami azonban nem akadá-
lyozta őt, hogy az ő szeretetháza érdekében a katholikus 
főpapok zsebjéhez folyamodjék, — igen, e két indok összevéve 
vezethette M. A. urat arra, hogy e kérdést más térre játsza 
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át, mint melyen annak mozogni kell. M. A. a helyett, hogy 
e kérdést felszólalásával tisztázza, azt még bonyolodottabbá 
akarta tenni. Szerinte a miniszter nyilatkozata után most 
már nem ugy áll a kérdés, hogy minő természetűek ezen 
alapítványok, hanem ez most már alkotmányos kérdés. Es 
miért alkotmányos ? Azért, mivel a miniszter ur, mint felelős 
miniszter, nem akarja M. A. parancsára az alapok költség-
vetését az országgyűlésnek bemutatui. Senki igazságtala-
nabb támadást nem intézett még valamelyik miniszter ellen, 
mint M. A. a vallásügyi miniszter ellen jelenleg. Felelős 
igenis a miniszter az országgyűlésnek, minden oly kérdés-
ben, mely az országgyűlés hatáskörébe tartozik, de nem fe-
lelős azokért, a mik az országgyűlés jogkörén kivül esnek. E 
lényeges különböztetést méltóztatott M. A. akarva-e, nem 
akarva-e, nem tudjuk, elfelejteni, midőn a minisztert megtá-
madta. Az emiitett alapok költségvetésének elkészitése, ke-
zelése pedig az országgyűlés jogkörén kivül esik. Kezeli 
ezen alapokat ugyan más tekintetben a felelős miniszter, 
de kezeli, nem mint az országgyűlés megbízottja, hanem mint 
a legfőbb patronusnak, Ó Felségének megbízottja. Azt hisz-
szük, hogy e körülmény is oly fontos, hogy ezt nem lenne 
szabad szem elől téveszteni annak, ki e kérdéshez hozzászó-
lani akar, mert ama körülmény felvilágosítást nyújt arra 
nézve, hogy a miniszter annak felelős, akinek megbízottja, 
vagyis a jelen esetben nem az országgyűlésnek, hanem 0 
Felségének. Miből önként következik M. A. azon állításá-
nak is alaptalansága, mintha a miniszter absolut hatalom-
mal rendelkeznék az alapok felett. M. A. e kérdésben nem 
most szólal fel először ; ő, mondhatni, hogy protestáns létére, 
vagy talán épen ezért vezérszerepet játszik a kath. alapok 
kérdése körül, és mi nem mulaszthatjuk el neki annyiszor, 
amennyiszer emlékezetébe hivni, hogy nálunk Magyaror-
szágon a király nemcsak mint egyszerűen király, hanem 
mint apostoli király szerepel, és mint ilyen bir azon kitűnő 
joggal, hogy az egyház patrónusa ; mint ilyen bízza meg a 
minisztert, hogy nevében a kath. alapokat kezelje. 

Ezt ismételjük tudni kellett volna M. A.-nak, mielőtt 
a minisztert, mielőtt az alapokat megtámadta. Megtámadta 
mondjuk, mertphrasisnál nem egyéb az, midőn azt mondja, 
hogy az alapok költségvetésének beterjesztésével az alapok 
természetének nincsen praejudikálva. Megvagyunk ugyan 
győződve, hogy az első, sőt talán második beterjesztés al-
kalmával sem támadnák meg ez alapok katholikus termé-
szetét ; de hogy már e beterjesztés is praejudikál természe-
töknek, elég világos abból, hogy oly testület elé terjesztet-
nének, melynek jogkörén kivül esnek. A beterjesztés által 
üttetnék az első állami bélyeg az alapok katholikus termé-
szetére, melyből a confiscatio önként következnék; mert az 
bizonyos, hogy egy pár év után az okoskodás oda fejlődnék 
ki, hogy mivel ezek alapok költségvetése az országgyűlésnek 
beterjesztetett, világos, hogy azok állami természetűek, hiszen 
különben az országgyűlés elé épen ugy nem terjesztetett 
volna a költségvetés, mint nem terjesztetik a protestánsoké 
stb. M. A. nagyon-nagyon jól tudja, hogy ez bekövetkez-
nék és talán épen ő lenne, ki annak idején e conclusiót leg-
először kimondaná, azért mi az ő nyilatkozatát csak phrasis-
nak tekintjük, mely alatt a confiscatio rejlik. 

Yan még valami, mit ez alkalommal meg akarunk je-

gyezni, mit már fentebb kellett volna tennünk, és ami M. A. 
alkotmányos érzületére fényt vet akkor, mikor a katholikus 
vagyonról van szó. Ö a miniszter nyilatkozatában, mivel 
nem akarja beterjeszteni a költségvetést, alkotmány-sérel-
met lát : miből az következik, hogy M. A. nagy alkotmány-
tisztelő. De akkor hogy egyeztethető meg az ő támadása az 
1790. X X I I I . és XXVI- ik tvczikkével ? Ami szerény felfo-
gáslmk szerint, ámbár nem vagyunk országos képviselők, 
mégis ugy ítéljük, hogy idézett tvczikkek épen oly alkotmá-
nyos módon hozattak, mint a mostani törvények és e szerint 
egyenlő tiszteletben részesitendők, vagyis, ha M. A. csak-
ugyan oly nagy alkotmánytisztelő volna, az alkotmányos 
alapon hozott 1790. X X I I I - é s XXVI- ik tvczikket nemcsak 
meg nem támadta, hanem védelmezte volna : a támadás te-
hát másvalamire, mint alkotmányos tiszteletre mutat. A t. 
protestáns képviselő t. i. tiszteli a törvényt, de csak akkor, 
ha az a protestánsoknak kedvez; ha a katholikusoknak is, 
no ez egészen más. Legjobb meggyőződésünk szerint azt 
ajánljuk mindenkinek, ki ez alapok mellett felszólal, hogy 
valamint ezt a miniszter ur tette, ugy mindenki e tvczikkre 
hivatkozzék,mert a többi,szintén fontos okok mellett,e tvczikk 
fog egykor a bir óság mint illetékes forum előtt ezen alapok 
természete felett dönteni. Különben más alkalommal e ne-
vezetes ülésre még visszatérünk. â 

Par is . A franczia kulturharcz a nevelés és oktatás te-
rén minden irányban kitört. Jules Ferry, közoktatásügyi 
minisster, ki pusztán civilházasságban él és gyermekeit nem 
engedi megkereszteltetni, tervszerűen volt kiszemelve arra, 
hogy Francziaország közoktatási rendszerét halomra döntse 
éa teljesen elkereszténytelenitse. A mult századi nagy for-
radalom a gyermeket confiscálta a hitetlen, vallástalan, atheus 
állam részére. Napoleon és az ő császársága meghagyta az 
állam e monopoliumát. A restauratio nem restaurált e tekin-
tetben ugy szólván semmit. Negyven évi nehéz küzdelem 
után sikerült a franczia katholikusoknak a szabadelvű ab-
solutismustól kicsikarni azt a szabadságot, hogy az állami 
alsó és középiskolák mellett szabad intézeteket is lehessen 
felállitani. A felsőbb iskolákra nézve az allámi monopolium 
egész 1875-ig fennállott. Ez évben vivta ki Dupanloup in-
ditványa az oktatás szabadságát a felsőbb iskolákra nézve 
is. Ekkor elhatároztatott, hogy a tudori rangfokozatok ve-
gyes, t. i. állami és szabad felsőbb tanintézetek tanáraiból 
alakított bizottság előtt tett vizsgálatok alapján adandók 
meg. Ugyanekkor országos közoktatási tanács is alkottatott, 
melybe a franczia püspöki kar, a szabad kath. iskolák s ál-
talában a nevelés vallásos jellegének védelmére, képviselő-
kül kebeléből négy tagot hivatott meg választani. 

Mindezt Jules Ferry, vagyis inkább, kik őt előtérbe 
tolták, — mindezt t. i. egy egész generatio küzdelmének, mun-
kájának és áldozatainak nagy művét, két törvényjavaslattal 
megsemmisíteni akarják. A páholyokban kifőzött terv sze-
rint a család és egyház nevelési joga semmi s a gyermek ki-
zárólag az államé levén : 1) Az országos közoktatási tanács-
ból az egyház illetőleg a püspöki kar képviselői kizárandók. 
2) A kath. egyház általalapitott egyetemek elvesztik egyen-
jogúságokat, ,katholikus' néven nem nevezhetők, nyilvános 
jellegöktől megfosztatnak, mert növendékeik csak ugy nyer-
hetnek tudori s alsóbb rangfokozati diplomákat, közhivatalra 
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képesítő bizonyítványokat, ha magokat az állami intézetek 
vizsgáló bizottságainak alávetik. 3) A kath. középiskolákra 
ugyan ily halálos csapást mér Ferry törvényjavaslata, nem 
ugyan nyiltan és egyenesen, ennyire az egyház ellenségeinek 
becsületes őszintesége nem vitte, hanem mintegy orozva, há-
tulról, mellékesen ; azt mondja ugyanis a javaslat 7. §-a,hogy : 
„Senki, ki valamely, az állam által el nem ismert szerzetesi 
társulathoz tartozik, nem adhat nyilvános vagy az államtól 
független oktatatást, sem valamely tanintézetet, bármely fok-
ban, nem vezethet." Mármost tekintve azt, hogy ily szerzetes 
társulatok 88 közép-tanintézetben 1937 tanár által 71,000 nö-
vendéket nevelnek és oktatnak, tehát 1000-rel többet, mint az 
állami iskolák növendékei, kiknek száma alig éri el a 70,000: 
-elgondolhatni, mily óriási rombolás lesz az, ha egyszerre 
71,000 tanoncz tanár nélkül marad és 1937 tanár szűnik meg 
tanitani. 4) Az elemi és polgári kath. fi- és leány iskolákat 
ugyanezen veszély fenyegeti. 200,000 leányt tanítanak, az 
állam által, mint szokás mondani, nem „autorizált" nőszer-
zetesi rendek. Az iskolás testvéreknek pedig,kik ugyanegy-
kor állami elismerést nyertek — hála nélkül, de a mos-
tani állam halálosan gyűlöli őket, csak mágában Parisban 
70,000 tanonczuk van. Elképzelhetni, mennyi lehet egész 
Francziaországban ! Most, ki levén adva a jelszó, hogy ki a 
pappal az iskolából, pusztulni kell mindennek. Végig te-
kintve az imént vázolt helyzeten, vájjon lehet-e méltó sza-
vakat találni azon rombolás jellemzésére, melyet az uralkodó 
radicalismus csupa gyűlöletből a kath. egyház ellen véghez 
vinni készül? 15 milliót kér a közoktatásügyi miniszter, hogy 
állami képezdéket állithasson fel, melyekben világi tanerő-
ket akar képezni a földönfutókká tett szerzetesi tanárok, ta-
nítók és tanítónők helyébe. Laicusnak kell lenni mindennek. 
Es ezen ábrándért, mely a franczia katholikusok lelkiisme-
retét vérig sérti, 15 milliót kell áldozniok, holott ők szerze-
tes rendjeik oktatásával a lehető legjobban vannak megelé-
gedve, — csak azért, mert néhány ezer ,szabadgondolkozó-
nak' a keresztény vallás és a kath. egyház nem tetszik. Gam-
betta, kit Thiers mint „dühös bolondot" (foux fouribond) 
jellemzett, kimondta : Le cléricalisme, voilà l'ennemie : s ime 
Francziaországot megszálta ugyanazon vak gyűlölet. Tom-
bol ; tépi, marczangolja, pusztítja önmagát ; lerombolni ké-
szül, a mit egy félszázad alatt a közoktatásügy terén épitett. 

Vajha Isten megkönyörülne már e szerencsétlen or-
szágon ! Ugy látszik azonban, hogy az újjászületést nem egy 
párisi, hanem egy általános francziaországi communenak 
kell megelőzni. 

Berlin. Májunké a marpingeni perről, az itteni „Berli-
ner-Börsen-Courier" szerkesztőjének felszólítására, egy le-
velet irt, mely lehető legrövidebben megvilágítja az egész 
marpingeni ügyet.A levél igy szól : „Tisztelt Szerk Ur ! Irán-
tam nyilvánított óhajának, hogy a marpingeni perről és 
ennek alapjáról véleményemet kimondjam, szives örömest 
engedek. Én kezdettől fogva meg voltam győződve a mar-
pingeni természetfölötti jelenések valóságáról, — (ön tudja, 
hogy én a szellem és szellemi világ valóságában hiszek,) — 
ós az eddigi perfolyam ezen meggyőződésemben még jobban 
megerősített. Hogy a gyermekek visszavonták állitásaikat, 
Hüllesem rendőrbiztossal való érintkezésüknek tulajdoní-
tom ; ezen felül hittudományi commentárt csinálok hozzá 

magamnak, melynek bővebb magyarázgatása ön előtt, ki 
egészen más álláspontot foglal el, érdektelen lenne. Oly tel-
jes megtagadás, milyen Judásé volt, a gyermekek részéről 
nem történt, minthogy lelkipásztorukkal szemben mindig 
ugyanazon állítás mellett maradtak ; az ő magaviseletük 
leginkább hasonlítható ahhoz, midőn Péter Krisztust meg-
tagadta. Ismétlem azonban ön előtt is, a mit már a törvény-
szék előtt kijelentettem : hogy mindez pusztán egyéni meg-
győződésem s hogy én ennélfogva minden máskép szóló 
egyházi Ítéletnek alávetem magam. Most Saarbrückenben 
vallatás alá vettem ezen 5 férfiak egyikét is, kik a jelenést 
látták, és mondhatom, semmi olyast nem vettem észre, mi 
állításait gyanúsakká tenné. A mi a tanok ellenmondásait 
illeti, azok a törvényszék elnöke által használt ügyvezetési 
mód miatt igen könnyen lehetségesekké lettek . . . Hiszen 
maga az elnök is tévedésekbe, összezavarásokba, ellenmon-
dásokba esett a tágyalás folyama alatt. Általában azt hi-
szem, hogy a vizsgáló biró által annak idején fogalmazott 
jegyzőkönyvek, — melyeknek szövegét a falusi nép rende-
sen nem szokta visszautasító birálat alá vonni, még akkor 
sem, ha gondolataikat nem egészen kiven látják bennök visz-
szatükröződve, — annál kevésbbé vonandók szigorú vizsgá-
lat alá, minthogy a nekik alapul szolgáló nyilatkozatok meg-
félemlített, tényleg ostromállapotban levő falusi néptől szár-
maznak. Valami csalást vagy jogtalan nyerészkedést valamely 
vádlottra rábizonyítani eddig a legszorgosabb kutatásnak sem 
sikerült. Örvendek, hogy ön alkalmat adott lapjában véde-
nem az igazságot ; mert csakugyan az ön egyéni felfogásán 
egy körömnyi csorba sem esik a tényleges állapot tárgyila-
gos megitélése által. Egyébiránt magok a hittudósok sincse-
nek egy véleményen a marpingeni események felől, habár ed-
dig alig találkozott köztük valaki, ki azt tartaná, hogy csalás-
ról van szó. Ez az egész ügy a katholikusokra nézve általában 
véve szoros d o g m a t i k u s értelemben nem hitbeli dolog, sőt e 
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tekintetben mindenki a maga módja szerint tehet a mi tet-
szik. Maradok stb. Dr. Majunke.u 

IRODALOM. 
-f- A pápák története dióhéjban. Igy lehet nevezni 

Hergenröther legújabb kis müvét, mely épen most hagyta 
el a sajtót következő czim alat t : „Abriss der Papstgeschichte 
von Dr. J . Hergenröther, päpstl. Hausprälat und Professor 
an der Hochschule zu Würzburg. U. o. 1879. Woerl 16-od 
rét 79 lap. 

A protestánsok tudvalevőleg pápistáknak nevezik a 
katholikusokat. Ok tudják, — de mi is tudjuk, miért; ille-
tőleg csak mi tudjuk igazán, mert ha a protestánsok igazán 
tudnák, s nem ugy, a mint magoknak százados, megrögzött 
előítéletek alapján képzelik : lehetetlen, hogy korunk szelle-
mének minden téren a nihilismusba átcsapkodó hullámzása 
elől azon sziklára ne sietnének vissza, melyről írva vagyon : 
Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo ecclesiam, et 
portae inferi non praevalebunt adversus eam. A világtörté-
nelem nem ismer intézményt, mely oly fontos szerepre volna 
hivatva, s melynek annyi ellensége, de egyszersmind annyi ér-
deme volna, mint a pápaságnak. A pápaság történelmének 
ismerete nélkül egy tapodtat sem lehet biztosan, tévutakra 
való kalandozások nélkül tenni az európai civilisatio törté-
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netében ; vagy ha megpróbálja valaki, akkor nem történelem, 
hanem költemény lesz az, a mit fejében magának alkot. A 
pápaságról, ezen elsőrangú világtörténelmi intézményről szól 
az előttünk fekvő füzet katekizmusi rövidséggel, a pápák 
nagy tetteihez mért velősséggel, s igazán mondhatni — her-
genrötheri ecsettel. Katholikusoknak, kik egyházuk törté-
nelmét nem tanulták, vagy már kissé elfeledték, kitűnő 
szolgálatot tehet, mint kátészerü vezérfonal. Jó lett volna o * 
talán, ha a nagynevű szerző a cultur történél mi mozzanato-
kat szélesebb alapon és világosabban jelzi vala. 

= Előfizetési felhívás a budapesti közp. növendékpap-
ság magyar egyház irodalmi iskolája „Munkálata inak" 42-ik 
évfolyamára. 

I. „ Az oktatás szabadság." Irta Mair C. — A modern ál-
lam által gyakorolt oktatásmonopolium uj meg uj tiltako-
zást hoz létre. Jelen műnek szerzője is csatlakozik azon föl-
kent harczosokhoz, kik az állam által lefoglalt iskola elle-
nében a család, község és egyház jogainak védelmére férfia-
san keltek ki. Előadja az egyház, állam és iskolának felada-
tát ; az oktatásszabadság történetét egész a franczia forra-
dalomig ; az oktatásszabadságért folyt küzdelmet s ennek 
kivivása után az oktatásszabadság ellenében vivott harczot; 
végül behatóan foglalkozik az oktatás-monopolium ész-, 
jog-, és lelkiismeretellenes voltával. — E mű gazdag önálló 
eszmékben, felettéb lekötő erős érvelésében, valamint tanul-
ságos a sokoldalú adatoknál fogva, melyeket a kérdések 
megvilágítására összehalmoz. Föllépése erélyes, nyelve ha-
tározott. A ki a keresztény iskola mellett buzgólkodik, Mair 
C.-nek e művét s a mi fáradságunkat teljesen méltányol-
ni fogja. 

IL „A babona." Irta Dr. S imar Theophil. — Szerző ezen 
művében igen szép világitásba helyezi a babonának fogal-
mát, természetét és annak történelmét, De különösen éles 
bonczkés alá veszi a babonának az egyházhoz való viszo-
nyát. Irályát a legkellemesebb egyszerűség, könnyedség és 
világosság jellemzi. E müvet annál is inkább ajánljuk a 
nagyérdemű közönség figyelmébe, mert a folyton és főleg 
nálunk a legújabban felmerült vádak ellenében, mintha a 
babona vallásunk kifolyása lenne, nemcsak igen erélyesen 
tiltakozik, hanem egyszersmind bebizonyitja, hogy az egy-
ház nem szülője, de kiirtója a babonának. E két mű fogja 
képezni m. e. i. iskolánk jelen évi kiadványát, melyet tekin-
tettel a művek valóban korszerű tartalmára teljes bizalom-
mal ajánlunk a nagyérdemű közönség figyelmébe. 

Az okatásszabadságról szóló mű 15 ivet fog tenni, mig 
a babonáról szóló 6 egész 7 ivet. Mindkét mű 1879. aprilhó 
elején fog megjelenni. 

Mindkét mű ára 1 frt 60 kr, külön-külön az „Okta-
tásszabadság" 1 fr t 60 kr, a „Babona" 50 kr, bolti áruk 1 
f r t 20 kr és 60 kr lesz. Növendékpapoknak, ha mindkettőt 
megrendelik, 1 frt 40 kr. 10 egyszerre megrendelt példány 
után tiszteletpéldánynyal szolgálunk. 

Kelt Budapesten, 1878. november 26-kán. Il.-bizott-
mányi gyűlésünkből. 

A magyar egyházirodalmi iskola ez évi tagjai. 

VEGYESEK. 
-f- Fm. és főt. Simor János bib. herczegprimás ő emi-

nentiája a szegediek számára szánt 12,000 forintnyi nagy-
lelkű adományt Tisza Kálmán miniszterelnök ur ő excellen-
tiájához a következő emlékezetes sorok kíséretében küldte : 
„Nagyméltóságú Miniszterelnök Ur ! Ama roppant csapás, 
mely alig néhány nap előtt a hazai föld legmagyarabb részét 
érte, s melynek hire kinzó gyötrelemmel járta be a társada-
lom minden rétegét, sötét gyászában egyetlen fénypontot 
mutathat föl, ama nemes részvétet, mely Isten haragját a 
felebaráti szeretet műveivel enyhíteni s a nyomor időszakos 
uralmát az emberi kebel legnemesb indulatainak életre kel-
tésével ellensúlyozni törekszik. E fény ragyogott népe sor-
sán könnyező koronás fejedelmünk szemeiben, — s az Is-
ten irgalmasságán tul ez az egyetlen, mely tűrhetővé teszi a 
szenvedést, mely reményt nyújt a csüggedő léleknek a jö-
vőre. — Részemről a legbensőbben osztom a szegény orszá-
gunkat ért súlyos csapás fölötti fájdalmat, s ugy föpásztori 
mint hazafias kötelmemnek sietek nyilvánulást adni, midőn 
mellékelt 12,000 frtnyi összeget excellentiádhoz azon czélból 
átszármaztatom, hogy azt az alföldi szerencsétlen vizkáro-
sultak javára forditatni méltóztassék, stb." 

— A paderborni megyében már 85 plébánia van lelki-
pásztor nélkül. A hivek éjjel, vagy titokban, vagy az erdő-
ségekben járulhatnak csak a szentségekhez. 

— A szükség.... nem bont törvényt. Ez a porosz igaz-
ságszolgáltatás legújabb philosophemája. Egy káplán felol-
dozott egy haldoklót, a ki három óra múlva meg is halt. 
Bepörölték és a törvényszék elitélte, — mert szerinte a beteg 
még nem volt in extremis. 

— A kölni megyéből két áldozárt és egy szerpapot kény-
szerítettek tényleges fegyverszolgálatra. Gottesfurcht und 
fromme Sitten ! 

— Chinábun az éghség már 23 millió embert ragadt 
el: tehát a mennyei birodalmat szószerint megtizedelte. Hit-
küldéreink igen sokat szenvednek. 

— Protestáns lapok nagyban dicsekednek, hogy meny-
nyire kedveznek a protestantismusnak Francziaországban a 
viszonyok. Az „évangyélizálás" szerintök örvendetes lendü-
letet v e t t . . . Furcsa évangyélizálás lehet az, mely a hitet-
lenséggel karöltve jár és a radicalismus ápoló kezei alatt 
virul fel. 

— A világ legterhesebb püspöksége talán a bázeli püs-
pökség. Más püspökségnek, ha conflictusban van a kormány-
nyal, egy kormánynyal van baja. Ennek egyszerre Bern, 
Bázel, Aargau, Solothurn, Schaifhausen protestáns, cultur-
harczos és radicalis kormányaival kell küzdenie. 

— Egy solothurni hagyatéki pörben egyszerre a pápa, 
az osztrák-magyar monarcha és a bajor király vannak érde-
kelve. Örökös a pápa, de nem személyére, mert a hagyaté-
kot a hitterjesztésre kell forditani. Némely lapok a brazíliai 
császárt is a liagyatékosok közt említették. Ez téves. A 
freiburgi ,Liberté' hiszi, hogy, a mi pápaság részét illeti, az 
ügy békés egyesség utján fog eldőlni. 

— A gráczi magyar olvasó kör f. hó 16-án tartott köz-
gyűlésén a bpesti kir. magyar tud. egyetem több tanárát, 
köztük dr. Berger János ny. r. hittanárt, tiszteletbeli tag-
jaivá választotta. 

Kegyeletes adakozás-
Poliakovics Ignácz, szobi plébános, hívei közt gyűjtést rendezvén, en-
nek eredményeiil a szegedi árvízkárosultak számára beküldött 6i ftot. 

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

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 



^P 
^Megjelenik e lap heten-°P 
! kint kétszer : 
: szerdán és szombaton. 
; Előfizetési dij : 
; félévre helyben s posta-

küldéssel 5 frt. 
' Szerkesztői lakás-. Buda-
: pest, VIII., József-utcza 
: 17., hova a lap szellemi 
: részét illető minden kül-

demény czimzendö. a 

!<- -&Â 

R E L I G I O . 
K A T H . E G Y H Á Z I S I R O D A L M I F 0 L Y 0 1 R A T . 

HARMINCZNYOLCZADIK ÉVFOLYAM. 

B u d a p e s t e n , m á r c z i u s 29. 26. 

iL ^ 
vElonzethetni minden kir. 7 

postahivatalnál ; j 
: Budapestenaszerkesztő- ; 
: nél, és Kocsi Sándor ; 
; nyomdai irodájában, inu- ! 
; zeum-körut 10. sz. alatt, : 
! hova a netaláni réclama- ; 
; tiókis, bérmentes nyitott ; 

} levélben, intézendők. ^ 
cPc£- sScrC 

I . Fé l év , 1879. 

TARTALOM: Miként vélekedik a nagyvárosi „közönség" a polgári házasságról. — A szatmári egyházmegye főpász-
torának, Dr. Schlauch Lőrincz püspök ur ő méltóságának nagyböjti körleveléből. — A keresztre feszitett Jézus tisztelete. 
— Egyházi tudósitások : Budapest. Ö eminentiája megnyitó beszéde a Szent-István-Társulat nagygyűlésén. Róma. A Va-

tikán és Oroszország. — Irodalom : IX. Pius pápasága. — Vegyesek. 

Miként vélekedik a nagyvárosi „közönség" 
a polgári házasságról ? 

(Vége.) 

II. 

A tapasztalás igazolni fogja nézetünket és ál-
lításunkat. A sok eset közül csak néhányat emiitünk-

Az illetékes lelkésznél jelentkezik egy özvegy 
férfi, kinek állítása szerint régen elhalt a neje ; ma-
gával hoz egy özvegy nőt, kit most feleségül el akar 
venni. A lelkész kötelessége szerint követeli a ha-
láleseteket feltüntető okmányokat ; megmondja neki, 
hogy ily fontos ügyben „becsületszóra" el nem jár-
hat, hogy esetleges vétség esetében szigorú bünte-
tés vár reá, fölhasznál mindent, hogy felvilágosítsa 
a félt, hogy e követelések legkevésbbé sem a pap-
nak „szeszélyei", „az emberiség haszontalan boszan-
tásai." Nem, ö nem hagyja magát meggyőzni, ha-
nem egyenesen előáll a fenyegetéssel, hogy meg-
várja a polgári házasságot, mely fölszabadítja az 
emberiséget a papság zsarnoksága alól. Ráolvas-
hatja a lelkész az ilyenre még a legújabb büntető 
törvény 253. §-át is, az mind semmit sem használ, 
ő mégis megmarad a lapjából merített hamis nézete 
mellett, s inkább a polgári házasságot várja, mint-
sem a pap bosszantásának tenné ki magát. 

Egy másikat közeli rokonsági kötelék füz sze-
retőjéhez. A lelkész megmondja neki, hogy ilyenkor 
csakis a legritkább esetekben és legfontosabb okok-
ból adatik a fölmentés; de ő a lelkész szavára mit-
sem hallgat s inkább ágyasságban él addig, mig a 
polgári házasság országa be nem köszönt. Ezt ugyan-
is még a természeti törvény megszűnésének is te-
kinti. Még a katonai kötelezettségből származó tiltó 
akadályt is csak a lelkész személyes követelésének 
tar t ja sok felvilágosult újságolvasó, pedig föl lehet-

ne tenni, hogy ha még mindenben rosszul, legalább 
e tekintetben jól informálta mindennapi olvasmá-
nya ; de nem, erről ő nem olvasott, nem hallott, de 
annál többet a polgári házasságról. A hirdetéseket 
nem is emiitjük, mert ezeket semmi esetben sem 
tűri meg az a fogalom, melyet ő a polgári házasságról 
magának alkotott. 

Fölhozhatnánk még több esetet, de ennyi is ele-
gendő. Minden nagyvárosi lelkész jön többször azon 
kellemetlen helyzetbe, hogy a mint valamely aka-
dályt tudomására hoz a liberális sajtó által meg-
rontott észjárású házasságkövetelőnek, ez azonnal a 
polgári házasságot emlegeti. A lelkész rosszaságot 
még gorombaságot is kénytelen elszenvedni, s mint-
hogy az állam nem gondoskodott kellőleg róla az ö 
törvényeiben, büntető kar ját nem is veheti igénybe 
a szenvedett sérelemért. 

Megtörténik ugyan nem egyszer az is, hogy a 
házasságkövetelö hitehagyással fenyegetőzik s azzal 
jön elő, hogy protestáns, lesz ; de ez is csak nézetünk 
mellett bizonyít. A fogalom, melyet ő magának a 
protestantismusról alkotott, nagyon is közel áll ah-
hoz, melyet a polgári házasságról bir. S ezt nem is 
lehet csodálni ; mert mig a katholika egyház még 
a leghatalmasabb királyok ellenében is védi a házas-
ság szentségét, felbonthatlanságát, addig a protes-
tantismus mindakettőt föláldozza s szabad tért en-
ged a szenvedélyek játékának. 

Giraud bibornok tudatlanságban leli annak ma-
gyarázatát, hogy vannak Francziaországban embe-
rek, (ámbár aránylag igen kevesen) „kik frigyet 
kötnek anélkül, hogy az Isten nevét segítségül hí-
nak"1) E hitetlenséggel vagy hitközonynyel páro-
sult tudatlanság a mi nagyvárosi lakóinknál is oka 
a polgári házasság utáni vágyakodásoknak. Ha tud-

*) L. Rive, A házasság stb., ford, a csanádi npsg. 324. 1. 
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ná, hogy a polgári házasságot sem kötheti hirdeté-
sek, vagy kivételes esetekben azok alóli fölmentés 
nélkül; ha tudná, hogy az államnak a katonai kö-
telezettségből folyó akadályai a polgári házasságra 
nézve is érvényesek ; ha tudná, hogy a polgári há-
zasság megkötése is bizonyos törvényes követelmé-
nyekhez van kötve, melyek sokszor szigoruabbak az 
egyházéinál, nem követelné a polgári házasságot. 

De igy nem tudván mit kér, akármily nehéz-
ségnél, melyet a lelkész tudomására hoz, azonnal a 
polgári házasság után sovárog. 

Azt mondtuk, hogy a nagyvárosi közönség nem 
tudja mit kér, mikor a polgári házasságot emlegeti. 
Nem tudja annyiban, mivel gondolja, hogy annak 
megkötése semmiféle törvényszerű nehézségekkel 
nem jár , és az, miről tud és a init követel, merő tör-
vénytelenség, vagy jobban, minden positiv törvény-
nek hiánya. Amint sokan könnyen véltek szert tenni 
nagy vagyonra Amerikában, a mint sokan gondol-
ták, hogy gazdátlan földeket fognak kapni Bosniá-
ban, a mint talán még többen választások előtt 
azon reményben ringatták magukat, hogy föl fog-
ják magok közt osztani a nagyurak és papok birto-
kait, ugy képzelik a nagyvárosi fölvilágosultak a 
polgári házasságot. 

A liberális újságolvasó közönség ily véleményt 
annál inkább formál magának a polgári házasság-
ról, mivel a fennálló rend szerint épen a lelkész hajt ja 
véo-re sok tekintetben az államnak a házasságra vo O CD 
natkozó törvényeit és rendeleteit is, és a felvilágo-
sult még ezeket is az egyház törvényeinek tekinti. 
A lelkésznek mint lelkésznek ö nem barátja. A lel-
kész ő előtte az egyház conservativ elveinek képvi-
selője; ebben ő mindig gátot lát liberális törekvé-
sei ellen, és valahányszor oppositiót csinál ellene; 

föl akarja magát szabadítani az egyház állítólagos 
kényszeruralma alól, és mikor ezt teszi, mindig za-
bolatlanság törekvéseinek végczélja. Midőn sok iz-
gatás után végre sikerül elérnie az óhajtott czélt, 
csak akkor veszi észre, hogy az államnak is vannak 
törvényei s ezek sokszor szigoruabbak, mint az egy-
házéi voltak. Csalódás rendesen az elcsábitottaknak 
jutalma. 

Hazánkban az „u j aera" erre vonatkozólag nem 
egy tekintetben tanulságos. Mikor az iskolák elközö-
sitéséröl volt szó, akkor sokan a tanítók közül azoknak 
az egyház befolyása alóli emancipatióját követelték, 
azon hiszemben, hogy majd ők lesznek a parancso-
lók s mindenféle szabadságot fognak élvezni. És 
mennyire csalódtak. Az egyetemi műveltségű pap-

pal szemközt némi alárendeltség, inkább barátság és 
kölcsönös bizalmon, mint szigorú törvényen ala-
puló viszonyban állani, méltóság alulinak tekinte-
tett. E helyett most el kell türniök, hogy sokszor 
olyanok parancsolnak, kik alig tudnak többet mint 
nevöket aláirni. 

A polgári házasságért rajongókkal hasonló tör-
ténnék. A keresztény szeretet hangján szóló lelkész 
helyett, hallgatni kellene a bureaukrata szellemű 
hivatalnok szigorteljes parancsára; a kereszténység 
édes igája helyett az állam nehéz terhét kellene 
viselniök. 

A nagyvárosi közönség fogalma tehát a pol-
gári házasságról egyenlő a törvénymentességgel, 
törvényhiánynyal házassági ügyekben. Igen keve 
sen vannak, kik a polgári házasságot óhaj t ják; de 
azok is, kik itt ott előállanak vele, nem azért kö-
vetelik, mintha az előttük valami tökéletes eszmény 
lenne, hanem azért, mivel jövőben a törvény alól 
föloldottaknak hiszik magokat. Az izgatók az egy-
ház elleni gyűlöletből indulnak ki ; a fölizgatotta-
kat tudatlanság vezérli. Vannak rövidlátó politiku-
sok, kik az ál lamhatalmának emelésére nem tudnak 
jobb eszközt, mint a katholicismus elleni harczot. 
Ezek azon meggyőződésben élnek, hogy a trón, ille-
tőleg, erre nem igen gondolnak, az ,állam', mely 
alatt lehet gondolni köztársaságot is, annál eröseb 
ben áll, minél inkább aláássák az egyház hatalmát, 
s hogy az államhatalom annál erösebb, minél inkább 
sikerül nekik a papság befolyását gyöngíteni s meg-
ingatni a népben a papság iránti bizalmat. A mint 
minden egyházellenes intézkedésnél, ugy a polgári 
házasságnál is számítanak egyrészt a nagy közön-
ség tudatlanságára az egyházi dolgokban, s más 
részt annak szenvedélyeire. A katholicismusnak 
nincs nagyobb ellensége a tudatlanságnál, különö-
sen akkor, midőn ez szenvedélyek szolgálatában áll. 
A szenvedélyekkel párosult tudatlanság azonban 
nemcsak az egyháznak ellensége, de az államé is. 
Mily gyümölcsöket hozhatnak ugyanis az ily tör-
vények ? 

Ha az isteni és az állami törvény egymással 
ellenmondásban van, akkor a szenvedély az utób-
bit fölhasználja avégre, hogy az elsőt kigúnyolja és 
kicsapongásait a törvény leple alatt büntetlenül űzze. 
Sokkal több szenvedély van az emberi szívben, és a 
bűntények száma sokkal inkább szaporodik, hogy 
sem óvakodni ne kellene azoknak még ily segédesz-
közöket is nyújtani. A polgári házasság is oly in-
tézmény, melylyel a szenvedély Isten parancsai 
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ellen ingereltetik. Ebben a törvényszerűség és az 
erkölcsiség éles ellenmondásba jönnek egymással, 
melyből iszonyú romlás származik, annál nagyobb, 
mert megmételyezi a családot, mely az államnak 
a l a p j á t képezi. Dr. Csernoch János. 

A szatmári egyházmegye főpásztorának 
Dr. Schlauch Lőrincz püspök ur ö méltóságának 

nagyböjti körleveléből. 

Mintegy vezérmondat gyanánt bocsátván előre ez. Pál-
nak azon az isteni kegyelemnek igénybevételére serkentő 
szózatát : „Ecce nunc tempus acceptabile, ecce nunc dies sa-
lutis" (II. Cor. 6, 2.), atyailag buzdit a gondos főpásztor, 
hogy az idő rövidsége s az emberi élet bizonytalansága te-
kintetéből is haladéktalanul ragadjuk meg az Urnák kínál-
kozó kegyelmét, azt magunk s mások üdvére fordítandók. 
Ennek következtében főpásztori szózatát két fő részre osztja, 
azon gondosságot tárgyalván, melylyel a lelkipásztor először 
sajátmaga, másodszor hivei szellemi és erkölcsi tökéletesbűlését 
eszközölni hivatva van. 

A lelkipásztor saját tökéletesbűlését illetőleg, az eszé-
lyes főpásztor a világi, profán tudományokban való jártas-
ságot sem tarja megvetendőnek. A ki harczol, ugy mond, 
annak ismernie kell az ellenség fegyvereit. Sz. Ágoston, az 
első századok apologetái, szent Pál, elleneiket leginkább sa-
ját fegyvereikkel verték vissza . . . . De nem titkolja el az 
őszinte főpásztor, hogy a tapasztalás fájdalmas tanúsága 
szerint, a szent tanok ismerete körül is nagy hiány és felü-
letesség észlelhető ; pedig épen a szent tanok azok, melyeket 
első sorban megvédenünk kell. E hiánynak okát azon körül-
ményben találja, melynélfogva sokan a pályavégzettek kö-
zül azt hiszik, hogy pályájokat bevégezve, bevégezték egy-
szersmind önmüvelődésöknek egész munkáját; a minek 
aztán az a szomorú következménye van, hogy nagy részét 
annak, a mit iskolai pályájokon gyűjtögettek, lassankint el-
vesztegetik, a mit tanultak, elfelejtik; s nem csuda, ha a ha-
ladó világ mögött elmaradnak, félretolatnak s megvettet-
nek ! — Mindenkinek kötelelessége, tökéletesnek lenni ab-
ban, a minek lennie kell. Ámde, ha a pap járatlan és tudat-
lan abban, a mi kötelmeihez tartozik, hogyan lehetne töké-
letes abban, a minek hivatásánál fogva lennie kell?! Kell 
pedig tanitónak lennie, kell áldozárnak lennie. Mint ilyen-
nek a sz. iratok ismeretére van szüksége ; kivánja ezt hite-
lemzői és hithirdetői hivatása; szüksége van a hittan a dog-
matica ismertére saját hite s a hitnek megvédése iránti te-
kintetből ; az erkölcstan ismeretére, a gyóntató szék miatt, s 
hogy mind maga, mind mások lelkiismeretét megnyugtatni 
képes legyen ; a jogtan tudományára, igénylik ezt a plébá-
niai és házassági ügyek megvédése és önvédelme ; a lelki-
pásztorkodástanban való jártasságra, lelkipásztor és a hivei 
közt létező viszonynál fogva; a miért is a papnak egész éle-
tében theologiai tanulmányoknak kell magát szentelnie, hol-
tig tanulnia ; annyival inkább, mivelhogy a bölcsészeti ta-
nulmányok az egyetemre vannak relegálva, a metapliysicá-
ról pedig sokaknak fogalmuk sincs, habár eme tantárgyak 
kétségbevonhatlanul szükséges előkészítőül szolgálnak a 
theologiai tanfolyamra. E hiányt csak szünet nélküli és fá-

radhatatlan tanulás fogja pótolhatni az isteni tudományok 
kimeríthetetlen mezején. Ámde a ki a papnöveldében azt, a 
mit tanul, csak felületesen tanulja, a lelkipásztorkodás pályá-
ján pedig nem ismétli a tanultakat, nem olvasgat,— az, idővel, 
az emberi elme feledékenységénél fogva, szomorú tudatlanság 
által fog kitűnni azokban, a mik pedig okvetlen tényezői a 
papi hivatásnak. Mi több : a fiatalkori restség, a tudatlan-
sággal párosulva, szülendi az egyháziaknak azon faját, kik 
úgynevezett liberalismusukkal, szabadelvüségökkel máris 
oly érzékenyen sebzék az egyházat ; nem is annyira az egy-
házon kivül levő szájhősök, vagy a ferde irányú profán tu-
dományosság ártott annyit az egyháznak, mint épen a clerus 
kebeléből kiemelkedő tudatlanok és elámitottak. 

Oly mély az istenes tudományok tengere, hogy mennél 
többet meriténk belőle, annál inkább látjuk át, mennyi van 
még merítni, tanulni való ! Es ha Göröghon bölcse, Themi-
stocles, száz hét éves korában, élte alkonyán megvallá : meny-
nyire fájlalja, hogy akkor kénytelen az élettől bucsut venni, 
midőn már bölcs lenni kezdett; — mennyire kell méltán 
sajnálkoznunk azon ifjú fölött, ki alig hogy ifjúsága küszö-
bén átlépett, már is azt hiszi, hogy ő már megtanult és be-
végzett mindent. 

A pap, ki az egyházat szolgálja, kit az anyaszentegy-
ház táplál, ki az Urnák szolgája levén az ő egyenruháját vi-
seli, fontolja meg saját nevét s legyen az, a minek nevezik. 
IIa e szó „Kleros" sorsot, részt jelent, mivel vagy Istennek 
sorsosa, részese, vagy Isten az ő sorsa és része : rajta legyen, 
hogy a név meg ne hazndtolja őt. A szent irást, sz. Jeremos 
intelménél fogva, gyakran olvasgassa, sőt soha le ne tegye 
kezeiből a szent olvasmányokat. 

A tudományokbani tökélyt az erkölcsi tökéletességnek 
kell követnie. E kettő a pap személyében elválaszthatatlan s 
nagyobb mértékben kívántatik meg tőle, mint a világitól. 
Imádkoznia kell mindenkinek, de legtöbbet a papnak. Min-
denki imádkozik önmagáért; a papnak a népért is imádkoz-
nia kell. Kivált a sz. zsolozsma elmondása oly szoros köte-
lessége minden papnak, hogy azt súlyos bűn betudása nélkül 
el nem mulaszthatja. Ha az isteni mester tanítványaiért, a 
tökéletesbekért imádkozott, mennyivel inkább kell a papnak 
a hívekért, a kevésbbé tökéletesekért imádkoznia. A kifogás, 
hogy egy lelkipásztor, ki ezer meg ezer ügygyei van elfog-
lalva, rá nem ér, hogy mindig imádkozzék, hiu és hasztalan. 
Mert habár a jó szándékkal teljesített munka is imádság ; 
nem képzelhetni mégis a teendőknek oly nagy halmazát, 
hogy miatta az imádságra ne jusson egy kis idő, s a ki azt 
elmulasztja, az kötelmei teljesítésében is lankadni fog idő-
vel ; az Istentől elidegenített elme önnönmagától idegenedik 
el. Az ima ne legyen szórakozott. Hogyis kivánhatná az 
imádkozó, hogy Isten hallja meg az ő imáját, melyet maga 
sem hall ; hogyan figyeljen az ő könyörgésére, melyre maga 
sem figyel. Nem annyi-e ez, mint nyitott szemmel aludni, 
mondja sz. Cyprian. 

Valamint a hittel összekapcsolandók a jó cselekedetek, 
ugy kötendők össze az imával az istenes gyakorlatok. A pap 
megtestesülése kell hogy legyen a katholikus hitnek ; ugyan-
azért egyéni életmódjában az egyház életének kell visszatük-
röződnie ; meg kell győznie a kétkedő világot arról, hogy a ke-
resztény moral szabályai nem követelnek tőlünk lelietetlen-
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séget, hogy nem csak a parancsolatok, de az evangeliumi ta-
nácsok megtartása is tőliink függ, nem ugyan, mintha a leg-
főbb tökélyt elérni, vagy Isten segitő malasztját nélkülözni 
tudnók, hanem azoknak magasztos példája után indulva, a 
kik bennünket e téren megelőztek, azon buzditó elv szerint: 
„Si potuerint hi et hae, cur non et tu Augustine !" — Az 
ut, melyen a pap járdái, olyan legyen, hogy őt azon a hivek 
jó lélekkel követhessék; az igazságot, a melynek hirdetője, 
sugározza vissza az ő életmódja, nehogy azt mondhassák 
róla : egyebet mond és egyebet cselekszik ; hanem hogy élet-
módja olyan legyen, miszerint abból is kitűnjék azon ügynek 
szentsége, melyet hirdet és védelmez. 

Krisztus katonái vagyunk, úgymond az atyailag ok-
tató főpásztor. Vájjon nélkülözhetnők-e azt, a mi dísze egy 
katonának ? Nem a világnak vagyunk katonái, kik az ara-
nvat kedvelik, vagyonosságra törekszenek, préda után vágy-
nak, szemtelenkedők, hánykolódók, járdataposók, lebujok-
ban mulatók ; de katonái vagyunk Krisztusnak, kik a va-
gyont magok és mások üdvére fordítják, szigorúak önma-
gunk, irgalmasok mások iránt, a szószátyárságtól irtózok, a 
hallgatagságot kedvelők, a szelidség jellemét viselők. Két 
tulajdonságot sajátítsunk el a katonától : sérthetlen becsületes-
séget és önfeláldozást. A harczfi annyira féltékeny becsületére, 
liogy azt fegyverrel is megvédeni kész megtámadója ellené-
ben, mert igazán szereti a maga állását, attól megválni nem 
óhajt ; az az ő büszkesége ; nem is képzelhetni esetet, misze-
rint szégyenelje, hogy katona, sőt kérkedik avval. Ugydo 
hány katonája van Krisztusnak, s köztük hány pap, kik 
szégyenlik a papi talárt s örömest váltják fel azt világi fosz-
lányokkal ; mintha hajdanta a tóga nem a legnagyobb tisz-
tességnek lett volna jelvénye a rómaiaknál ! mintha szégyen 
volna Gallia és Britannia ügyvédeire nézve máig is az öl-
tönynyel fejezni ki az általuk védetc ügynek komolyságát ! 
mintha bizony a becsületes világiak s a buzgóbb nők nem 
megvetéssel néznék le az ilyen ugrifüles hánykolódókat, kik 
feledékenységbe temethetnék el azon állást, a melyhez tar-
toznak. A ki ezt magával elhitetni képes, az nem ismeri a 
világot ! Megvetés tárgya az olyan pap a komoly férfiú s él-
ezés guny tárgya a könnyelműek s a nők szemében. Hosszú ta-
lár és a papi tisztesség nem ellentétben, de kapcsolatban van-
nak egymással. A ki valódi tisztességet nem keres, annak 
tisztességet a felöltő nem szerez. A ki azt hiszi, hogy külső 
mezzel papi jellegét elrejtheti, csalatkozik. Még ha tagadná 
is, rá ismer mindenki ; se becsülete nincs a világ előtt a szö-
kevénynek, vagy árulónak. 

A másik, mit a harczfitól el kell sajátítanunk, az az 
önfeláldozás. — Jól tudjátok, szeretett kedves testvérek és 
fiaim, mondja a szerető főpásztor, hogy sokan a világiak kö-
zöl a kényelem és csendes nyugalom állapotának tartják a 
papi állást. Mennyire csalódnak ezek, legjobban tudjátok ti, 
kik a nap terhét és hevét viselitek, ti tudjátok, kiket sem a 
nap, sem az éj nem biztosit nyugalmatokról : ti tudjátok, 
kiknek minden időtöket, mely a lelkipásztori foglalkozások-
ból fönmarad, tanulmányozásra s önmüvelődéstekre kell for-
dítanotok. Nem is emlitem a világi örömök nélkülözését ; 
nem a csapásokat, melyek híveinket sújtva, bennünket s ál-
lapotunkat is érintik ; nem a pusztító ragályt, midőn ma-
gunkról mintegy megfelejtkezve, a minden pillanatban be-

következhető életveszélylyel nem törődve, csupán hiveink-
nek s hivatásunknak élünk. Valóban áldozat a pap élete, s 
kiválóan a lelkipásztoré. 

De midőn a téves vélemény tétlenségről vádolja s rá-
galmazza a papi állást, vájjon ennek nem azok-e okai közö-
lünk, kik valóban tétlenek, kik a hittanok tanulmányozását 
elhanyagolva, szabad idejöket világi gyönyörök, sikamlós 
tréfák és mulatozások között töltve, nem épülődésére szol-
gálnak másoknak, de még a papnövelde üdvös épitését is le-
rombolják s azon pontig sülyednek alá, a hol a jó érzelműek 
tiszteletadása és becsülése megszűnik ; kik nem az egyház 
szolgálatában teljesítendő munkásság terének, hanem szerzés 
és birtoklás forrásának tekintik a javadalmat, a javadalom-
mal járó kötelmeket felületesen és csak szinre töltik be s oda 
tántorodnak alá, a hol a pásztor eszméje megszűnik s a bé-
rencz fogalma kezdődik. 

Távol legyen tőlünk, hogy ilyenek találtassanak kö-
zöttünk, vagy, ha találtatnak, olyanok maradjanak 

(Folytatása köv.) 

A keresztre feszitett Jézus tisztelete.*) 
1. A keresztút látogatása. 

Azon ájtatos gyakorlatok között, melyeknek, tárgyát 
a mi Urunk Jézus Krisztus szenvedéséről, keresztjéről és ha-
láláról való elmélkedés képezi, a leghathatósabb eszköz a 
bűnösök megtérítésére, a lanyhák fölbuzditására, az igazak 
megszentelésére a kálvária utjának gyakorlása, vagyis az 
úgynevezett „keresztút." Állandó hagyomány szerint ez azon 
időtől, midőn Jézus mennyekbe ment föl, vette eredetét Je-
ruzsálemben az első hivek ama jámbor gyakorlata alapján, 
melynél fogva a nevezetesebb sz. helyeket, melyeket az 
isteni Üdvözitő szenvedése által megszentelt, tiszteletben 
tartották. Ez időtől kezdve, mint sz. Jeromos értesit min-
ket, — seregesen tódultak oda a keresztények a szent he-
lyek látogatására és még az ő idejében is tartott a kereszté-
nyeknek a világ legtávolabbi részeiből való gyülekezése. Es 
innen ezen ájtatosságot némely jámbor és szent férfiak, kik 
buzgóságuk kielégítése végett Palaestinában megfordultak, 
Európában is elterjesztették, mint azt a prédikátorok rendé-
ből való bold. Alvarusról olvassuk, ki Cordovába1 a sz. Do-
monkosról nevezett kolostorba visszatérvén, több imaházat 
alapitott, melyekben a kárvária utja minden ott történt ese-
ménynyel együtt a különböző stácziók alakjában ki volt fe-
jezve. Különösen pedig a sz. Ferencz szabályáról nevezett 
kisebb testvérek, amint szerzetök alapitása után Palaesti-
nába behozattak és még inkább, midőn 1342-ben Jeruzsá-
lemben állandósittattak, kikre e tiszteletre méltó helyek fel-
ügyelete bizatott, kezdték a keresztút ájtatosságát Olaszor-
szágban és máshol is, ugy szólván az egész ker. világban, ter-
jeszteni fölállitván kivált saját templomaikban a 14 külön 
stácziót, melyek látogatása által a hivek képesekké tétettek 
arra, hogy amaz utat, melyet a zarándokok, a sz. helyek lá-
togatására Jeruzsálemben személyesen tettek, lelkiképen 
megtehessék, megemlékezvén arról, mennyit szenvedett az 
Ur Jézus élte utolsó óráiban örök üdvünkért e sz. helyeken. 

Ezen annyira üdvös ájtatosság az egyház által a pá-

*) Mutatványok a „Raccolta di Oraz'oni e pie opere" czimü könyv 
forditásából. 
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pák többrendbeli, úgymint a tiszteletre méltó XI . és XI I . 
Incze, XI I I . és XIV. Benedek, és XII . Kelemen constitu-
tióival megerősítve, az egész kath. világra kiterjesztetett, 
minden rendűek által folytonosan gyakoroltatott és számos 
búcsúval elláttatott ; mert a keresztút ájtatos látogatása ál-
tal mindazon búcsúkban részesülhetünk, melyek azoknak, 
kik asz. helyeket személyesen meglátogatják, engedélyeztet-
tek. De ezen bucsuk elnyeréséhez szükséges, hogy a keresztút 
látogatása alkalmával mindenki tehetségéhez képest a mi is-
teni Üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak szenvedéséről elmél-
kedjék és az egyik stácziótól a másikig menjen> a mennyiben 
azt a látogatók sokasága, vagy a hely szük volta, hol a stá-
cziók föl vannak állitva, megengedi. Végre a minden stá-
cziónál elmondatni szokott V. Imádunk téged stb. Miatyánk ; 
Üdvözlégy Mária és a V. Irgalmaz mi nékünk, csak jámbor 
és dicséretes szokás, melyet a jámbor hívek a keresztút lá-
togatásánál behoztak, mint az a bucsu sz. congregatiójának 
a keresztút ájtatosságának gyakorlásáról szóló tudósítása VI-
és IX . pontjából kitűnik, mely XI I . Kelemen 1731 april 
31-iki rendeletével és megerősítésével közhírré tétetett ; me-
lyek szerint egyszersmind tiltatik a katekétáknak, hitszóno-
koknak stb. részletezni ama búcsúkat, melyeket a keresztút 
látogatása által nyerhetünk; mivel e tekintetben ahhoz kell 
magunkat tartani, amit a fentnevezett pápák kijelentettek és 
megerősítettek. 

Továbbá a betegek, valamint azon keresztények, kik 
tömlöczben, tengeren vagy hitetlenek közt vannak, vagy 
azok, kikre nézve teljes lehetetlenség a templomban vagy 
nyilvános kápolnában fölállított keresztút stáczióit megláto-
gatni, részesülhetnek a fentnevezett búcsúkban, ha ájtatosan 
és legalabb bűnbánó szívvel 14 Miatyánk-ot, Üdvözlégy Má-
riá-t és Dicsőség az Atyának stb. elmondanak, és ennek vé-
geztével ismét 5 Miatyánk-ot, Üdvözlégy Már iá-1 és Dicső-
ség az Atyának és azután még egy Miatyánk-ot, Üdvözlégy 
Máriá-1 és Dicsőség az Atyának stb., ha sárgarézből vagy 
más erős anyagból készült keresztet tartanak kezökben, 
mely keresztnek a szabályzott minoriták rendének generáli-
sától, vagy valamely neki alárendalt guárdiántól megszen-
telve kell lennie. Ezen kegyet XIV. Kelemen pápa 1773 
jan. 26-ikán a szabályos (observ.) minoriták folyamodványá-
ra a Rómában levő sz. Bonaventura klastromának engedé-
lyezte, kik ezen decretumot irattárukban őrzik. És itt föl kell 
emlitenünk, hogy az ily kereszteket, miután megszenteltettek, 
a bucsuk sz. congregatiójának ide vonatkozó rendeletei alap-
ján, nem lehet eladni, elajándékozni, vagy másnak kölcsön 
adni oly czélból, hogy az a keresztút búcsújában részesüljön. 
I t t következnek a keresztút stáczio-imái, melyek azonban 
nincsenek bizonyos szöveghez kötve. 

2) Ájtatos gyakorlat pénteken. 

Ezen oly jámbor és alkalmas ájtatosságot arra nézve, 
hogy minket bizonyos órában és napon emlékeztessen azokra, 
miket az Ur Jézus értünk szenvedett, mely némely helyen 
már be is volt hozva, XIV. Benedek pápa mindenkorra és 
egyformán akarta az egész kath. világban gyakorlatba hozni. 
Azért 1740. decz. 13-iki „Ad Passionisu brevéjével megpa-
rancsolta az egyházi elöljáróknak, hogy a sz. engedelmes-
ségnél fogva minden pénteken, olasz számitás szerint 21 óra 

tájban, tehát mintegy 3 órával az est véli angyali üdvözlet 
előtt harangoztassanak, és 100 napi búcsút engedett mind-
azon hiveknek, kik olykor letérdepelve 5 Miatyánk-ot és 
üdvözlégy Máriát elmondanak könyörögvén a ker. fejedel-
mek egyetértéseért, az eretnekségek kiirtásaért, az anyaszent-
egyház fölmagasztalásaért és a bűnösök megtéréseért. 

3. Más ájtatosság pénteki napokon. 
VII. Pius pápa a memorialium titkárságának 1816. 

april 6-iki rescriptumával mindazon hiveknek, kik nagyböjt 
7 péntekjén át bizonyos ájtatosságot, úgymint sz. beszélge-
téseket, elmélkedéseket stb. végeznek, melyek egy 1816- ban 
Rómában megjelent könyvben vannak összegyűjtve, a kö-
vetkező búcsúkat engedélyezte: 

300 napi bucsut mind a 7 pénteken át ; 
teljes bucsut a 7 péntek egyikén azoknak, kik meg-

gyónva és megáldozva az anyaszentegyházért imádkoznak ; 
300 napi bucsut azoknak, kik ezen ájtatosságot az év 

bármely péntekjen gyakorolják ; 
teljes bucsut azoknak, kik ezen ájtatosságot évközben 

más hét pénteki napon végzik, melyet tetszés szerint a hét 
péntek bármelyikén nyerhetnek, ha meggyónva és megál-
dozva az anyaszentegyházért imádkoznak. 

De minthogy a nevezett könyv már régen nem adatott 
ki újra és nehezen szerezhető meg, azért XVI . Gergely pápa 
a bucsuk sz. Congregatiójának 1837. aug. 4-iki rescriptumá-
val a fentnevezett búcsúkat újból és mindenkorra megerősí-
tette és kijelentette, hogy mindazon hívek, kik vagy nem 
tudnak olvasni, vagy ama könyv birtokában nincsenek, 
ugyanazon búcsúkban részesülhetnek, ha az előirt pénteki 
napokon meggyónnak és megáldoznak, valamely templomot 
vagy nyilvános kápolnát meglátogatnak, ott ő szentsége 
szándékára imádkoznak, és a megfeszített Jézusnak bárminő 
képe előtt 7 Miatyánkot, Üdvözlégy Máriát és Dicsőség az 
Atyának, stb. elmondanak, annak emlékére, hogy mennyit 
szenvedett O a mi üdvünkért a getszemáni kertben való 
haláltusájától kezdve haláláig. Közli Nemeskey Andor. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, márczius 28. Ö eminentiája megnyitó beszéde 

a Sz.-István- Társulat nagygyűlésén. — Nem uj, nem meglepő, 
hanem mindenki által tapasztalt, senki által nem tagadott, 
mindenki által elismert, senki által kétségbe nem vont igaz-
ságot mondunk, midőn állítjuk, hogy hitetlen korban élünk. 
Ezt bizonyítják hivők, hitetlenek egyaránt ; a hivek, mert 
imáik és fohászaikban, napi panaszaik és sóhajaikban mit 
sem emlegetnek inkább, minek megszüntetését sem kérik 
forróbban, mint a hitetlenség uralmáét ; a hitetlenek, mert 
szavaik és tetteikben igazolják a hivek állításának igazságát, 
tettekben is, mondjuk, mert nem szükség, hogy valaki szó-
val tagadja az Isten létét, a keresztény hit és erkölcsi tör-
vény igazságait, a tények elég hangosan megmondják, mi-
nők lennének a szavak, ha az ajkakról elhangzanának. Ki 
állithatja azt korunkról, hogy tettei a keresztény hit és er-
kölcsi törvény igazságainak megfelelnek ? Az eredmény 
mindig oly természetű, mint a forrás, honnan származik : 
korunk tettei nem keresztények, forrása tehát csak hitetlen-
ség lehet. 

Hangoztatni és ismét hangoztatni a keresztény hit szük-
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ségességêt opportune et importune, egyesekre és államokra, 
korunk első postulatuma. A keresztény hit a világból nem 
fog kiveszni, de meggyengülhet, nem fog kihalni, de lan-
kadhat, nem fog elenyészni, de megapadhat. Napjaink ese-
ményei kettőnél több és erősebb bizonyitékot szolgáltat-
nak állitásunk mellett. Megakadályozni a további elgyengü-
lést, életre ébreszteni a lankadást, meggátolni a megapadást, 
annyit tesz, mint a jelen és jövő nemzedék háláját kiérde-
melni. Kik napjainkban a ker. hit szükségességét hangoz-
tatják, azok a jelent a társadalmi élet összeroskadásától men-
tik, a jövőnek pedig útját egyengetik, hogy társadalmi 
életöket a keresztény hit szilárd alapján szervezhessék. El-
szakad egyik a ker. hittől, megnyeretik a másik, elfordul-
nak többen a keresztény hittől, visszatérnek számosan pó-
tolva a támadt ürt. Ha barátaiból ellenség, ugy ellenségei-
ből barátok támadhatnak, a Saulok Pálokká változhatnak, 
ha hallják a soha meg nem dönthető érvek erejével bebizo-
nyított ker. hit szükségét. 

Az egyházban ugyan soha ki nem hal a figyelmeztetés 
a keresztény hit szükségességére nézve, mert gyengeség és 
rosz indulat a világon, nagyobb vagy kisebb mérvben min-
dig létezik ; de midőn oly „óriásmérvü törekvések véglete-
inek vagyunk tanúi", mint napjainkban, kell, hogy az 
igazság harsogója kétszeres erővel hangozzék. És ebben ta-
láljuk mi nagy jelentőségét, kiszámithatlan horderejét azon 
beszédnek, melylyel ő eminentiája az ezévi sz.-István-tár-
sulati nagygyűlést megnyitotta. Korunk létező bajainak for-
rásaira mutat e monumentális beszéd ; de kijelöli a gyógy-
szert is, mely biztos gyógyuláshoz vezet. A társadalom beteg, 
orvosra van szüksége, betegsége a hitetlenség ; gyógyszerét 
a keresztény hit képezi. Napjaink azt, amit az ősöktől örök-
löttek, elvetik, vagy meggyengitik; mit megtartanak az 
ősök hagyományából, saját nézeteikkel össze vegyitik, és 
midőn azt hiszik, hogy újításokkal az emberiség haladását 
egy lépéssel előbbre vitték, közelebb megvizsgálva tetteiket 
azt találhatják, hogy mit haladásnak neveznek, az vissza-
esés, mit épitésnek mondanak, az rombolás. Mig hajdan az 
ősök a keresztény hitet egyesre és az államra is kötelezőnek 
tartották, ma már az állam kivétetik e kötelezettség alól és 
a keresztény hit csak egyeseknek engedtetik meg ; és még az 
egyes embert is szétválasztják és két emberré osztják, — az 
államférfiura és a privát személyre. Otthon szabad mint pri-
vát embernek imádkozni, szabad gyermekeit vallásra ne-
velni, szabad magán polgárnak egyházi házasságot kötni, 
mint állam j ér fiúnak a szószéken kötelessége a polgári házas-
ság, a közösiskola, az imádság kizárása mellett szónokolni ; 
otthon szabad a ker. vallás törvényeit tiszteletben tartani, 
mint állainférfiunak kötelessége az Isten törvényeit korlá-
tozó, megsemmisítő törvényekre szavazni. Ebben nyilatko-
zik korunk óriási ellenmondása, ebben nyilatkozik a keresz-
ténységgel ellentétes álláspontja, ebben rejlik tévedése, ebben 
van oka a bomladozásnak, melynek tanúi vagyunk. A ker. 
hit nemcsak egyes emberek, hanem államokra is áldásthozó, 
nemcsak a magánpolgárt, de az államférfiut is kötelezi, 
mert, mint ő eminentiája mondja, a keresztény religio . . . . 
életrendszer, életelv, társadalmi tan, egyesitő, fenntartó erő, 
isteni intézmény e földön, mely nélkül, melynek rendszeres 
alkalmazása nélkül mindennek bomlani, összeroskadni kell. 

Fájdalom, hogy az uj aerában, a hitetlenség tanai ha-
zánkban is viszhangra találtak ; minek megfontolása készté 
ő eminentiáját a felkiáltásra : Bárcsak szeretett hazánk ha-
tárain ily tanok át ne csaptak volna ! Mert nagy tévedés az, 
mintha épen szeretett hazánk lenne ment ama felforgató, hi-
tetlen tanoktól, melyektől a külföld visszhangzik. Mióta a 
szabadkőművesség szép hazánk határain belül felütötte t a -
nyáját, a sajtó, szószék, tanterem és törvényhozás többé-
kevésbbé a hitetlenség zsoldjában van. A nyilvános élet a 
hitetlenség által meg van mételyezve és bizonyos, hogy a 
ker. hit igazságai és törvényei nem szolgálnak nálunk sem 
állami életünk berendezésénél irányadóul. Amit ő eminen-
tiája általában mondott, hogy „a keresztény hitet egyes em-
berek magánügyének kiáltva, az állami, a társadalmi életet 
Isten nélkül, keresztény hit nélkül akarván szervezni — az 
Istennel, az O örök törvényével, a népek keresztény hitével, 
meggyőződésével jöttek ellenkezésbe", — ez sajnos, nálunk is 
megtörtént. A nemzet a szabadságot, az alkotmányos életet 
nem ily irányban értette és óhajtotta, mint ez nálunk való-
sittatott. Ha semmi más nem bizonyos is, de az az egy két-
ségtelenül bizonyos, hogy a nemzet nem vallástalan alkot-
mányosságra gondolt akkor, midőn 1867-ben a felelős mi-
nisztérium az országházába bevonult. Nem ! ami hazánk sem 
ment ama hitetlen velleitásoktól, melyeknek vészes követ-
kezményeit a külföld már oly keservesen érzi, melyeket mi 
is érezni fogunk még jobban, mint már érezzük, ha elzárjuk 
eszünket és szivünket azon felhivások elől, melyek bennün-
ket a ker. hit szükségességére figyelmeztetnek. 

A lelkek megnyerésén felül nagy hazafiúi fájdalom, és 
igy nagy hazafiúi szeretet vezérelte ő eminentiáját, midőn az 
óriás : ellentétek küzdelme közt, a nemzetet a keresztény hit 
szükségére figyelmeztette. Kitűnik ez ő eminentiája azon 
szavaiból, midőn mondja: „Társulati működésünkben, iro-
dalmi termékeinkben oda törekszünk, hogy népünkben a 
kath. szellem ápolásával, a már betört vészt gyengitsük, a 
még betörőt lehetőleg akadályozzuk, a nemzet fiait társadal-
mi kapcsaikban megóvjuk. Annyi elágazó törekvések, annyi 
ellentétes érdekek közt nálunk is, kath. egyházi életfegyel-
münk a legerősebb, a leghatályosabb erkölcsi tényező a 
fenntartásra." E szavak bizonyára semmi más, hanem csak 
azon nagy hazafiúi szeretetről tanúskodnak, mely a nemzetet 
megóvni akarja azon katastrófától, mely bizonyosan bekö-
vetkezik, ha eddig követett irányától el nem tér. Tudjuk, 
hogy első sorban és közvetlenül e figyelmeztetés a katholi-
kus honpolgárokhoz vau intézve, de megérdemli az, hogy 
mások, t. i. más felekezetűek is gondolkozzanak fölötte, le-
gyenek bár államférfiak, vagy nem. (Vége k.) 

Róma. A Vatikán és Oroszország - közti viszonyról a 
,Défense' római levelezője márcz 19-én következő érdekes 
tudósítást irt. „Szerencsés voltam, úgymond, igen hű értesü-
léseket szerezni a szentszék és Oroszország közti viszony jelen 
állásáról. Kormányának első napjai óta, XI I I . Leo, azon levél 
kapcsán, melyet Oroszország császárjának küldött, utat re-
mélt nyitni közeli tárgyalásokra. Oroszország nem mutatott 
ellenséges indulatot a közeledés eszméje iránt, de a szent 
szék kénytelen volt tekintettel lenni a IX . Pius uralkodása 
alatt váltott diplomacziai jegyzékek folytán történt rögtöni 
erőszakos szakítás által okozott helyzetre. Ezen jegyzékek 
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fölöttébb alkalmatlan (fort Inopportune) közhírré tétele a 
helyzetet még kényesebbé tette, mert e közlés által a szent 
szék méltósága és tekintélye tolatott előtérbe. 

A pápa bár sajnálta e közzétételt, mégis igen óhajtotta, 
hogy valami történjék a szent szék és az orosz kanczellárság 
közti viszonyok javítására. Franchi bibornok, nagy initiati-
vákra mindig kész levén, sietett elősegíteni az egyház fejé-
nek nemes eltökéléseit. Mult év vége felé ez a kérdés kellő 
megfontolás végett egy bibornoki bizottság elé terjesztetett. 
Nina és Bartolini bibornokok tagjai voltak e bizottságnak. 
Ez azon véleményben volt, hogy mivel a szentszék egyene-
sen méltóságában sértetett meg, azért nem volna illő, ha 
Róma tenné meg az első lépést. Ezen vélemény következő 
föltétlen határozatban nyilvánult : Non tractetur. A szent 
atya e fogalmazást igen szigorúnak (trop exclusive) talál-
ván, a bizottság uj megfontolás alá vette a fontos ügyet, és 
mindenben fenntartván e formulát, azon további véleményét 
fejezte ki, hogy e formulának korántsem kell a tárgyalások 
útját elzárnia, ha az orosz kanczellária hajlandónak mutat-
kozik az initiativára. 

Ezen közbentörténtek alapján egy személyiség, ki nagy 
befolyásnak örvend Pétervárott s ki egyszersmind nagy liive 
a szentszéknek, Rómába jött. Jelenléte igen alkalmas volt 
különféle kérdések megvilágítására. A szent atya többször 
fogadta és nem titkolta előtte nagy örömét, melyet főpász-
tori szive a közeledés eszméjében talál. Az orosz korlátnok-
ság viszont nem késett mellesleg óhaját nyilvánítani a kibé-
külés iránt ; és minthogy Urusow herczeg megjelenése csak 
nagyobb nehézségeket okozhatna, tekintve, hogy épen e dip-
lomata vett közvetlen részt a szentszék és Oroszország közti 
viszony megszakitásában, — a pétervári kabinet kötelességé-
nek hitte békés szándékairól bizonyítékot adni az által, hogy 
Urusow herczeget más teendőkre hivta meg. Azt mondják 
azonban, hogy az orosz kanczellária a szent széktől, viszon-
zásul ezen eljárásra, bizonyos tényeket követelt, melyeknek 
czélja volna minden ürügyet megszüntetni azon több ke-
vesebb érdekkel bíró gyanakodásokra, melyek Sz. Pétervá-
rott a lengyel befolyásokra nézve észlelhetők, mely befolyá-
sokban az orosz kabinet többször a római curia magatartá-
sának okait vélte feltalálni. Azt hiszik ugyanis Sz. Péter-
várott, hogy a váltott diplomatiai jegyzékek közzététele, 
az Urusow herczeg és Simeoni bibornok közt kitört szakítás 
idején, lengyel személyiségek befolyása következtében tör-
tént. Legutóbbi értesüléseim e tekintetben azon föltevés felé 
hajlanak, hogy komoly tárgyalások nehezen indulnak meg 
addig, mig Oroszország e pontban határozott biztosítást 
nem kap. 

Beszéltek Tolstoyról, amint Urusow herczeg utódjá-
ról ; de alig hihető, hogy e hir igazat mondjon, mert Tols-
toy bizonyára nem lenne az, ki, előzményei után, a közeledést 
megkönnyithetné." 

IRODALOM. 
X IX. Pius pápasága. II. rész. Irta Füssy Tamás stb. 

Nem régiben volt alkalmunk a fónczimzett mű első részét e 
lap olvasó közönségének bemutatni. Jelenleg azon helyzet-
ben vagyunk, hogy ugyanezen mű második részéről is ismer-
tetést Írhatunk. 

A 35 ivnyi ujabb kötet, IX. Pius pápaságának, a Gae-
tába való meneküléstől az osztrák concordatum megkötéséig 
(1855.) terjedő történelmét tárgyazza. 

A forradalmárok által félrevezetett s felizgatott nép 
dühe az örök város elhagyására kényszeríti a szent atyát, ki 
gróf Spaur, bajor követ segedelmével s társaságában Gae-
tába menekül, hol a meghatottság könnyeivel szemében fo-
gadja őt Ferdinánd jámbor nápolyi király. Gaeta lesz egy 
időre a pápa székhelye. A forradalmároktól üldözött pápa-ki-
rályhoz, a katholikus világ minden részéről részvét-nyilat-
kozatokat küldenek a püspökök (köztük a magyar püspöki 
kar is), az alsóbbrendű clerus, a városok s községek, sőt 
egyes hivek is. És Francziaország példájára, a jövedelmétől 
megfosztott sz. atya részére, világszerte megindul a péter-
fillérek gyűjtése. A katholikus nemzetek vetélykedve hív-
ják a pápát országukba. Ö azonban Gaetában marad. Ezalatt 
a forradalmárok meghökkenve értesülnek a pápa távozásá-
ról. Megkísérlik őt visszahívni Rómába. A pápa azonban a 
visszahívó küldöttséget színe elé sem bocsátja. De nem mu-
lasztja el alattvalóit hozzájok intézett kiáltványai által el-
ámittatásukról felvilágosítani s a hűség útjára visszahívni. 
A forradalmárok zavarukból némileg felocsúdva, s azon hit-
ben, hogy most már szabad a vásár, — kikiáltják Rómában 
a köztársaságot. A mazzinianismus diadalt arat a piemontis-
mus felett. A mérsékeltek elnyomatnak s az ultrák jutnak 
uralomra. A vallás és papság kegyetlenül üldöztetik. A 
győzelmi mámor azonban nem sokáig tart. Mazzini és hivei 
nem csekély meglepetéssel tapasztalják, hogy Europa kor-
mányai a római köztársaságot elismerni vonakodnak. Nem 
sokára pedig megdöbbenve hallják a forradalmárok ama liirt, 
hogy Piémont, Nápoly, Francziaország, Ausztria és Spa-
nyolország a római pápa javára interveniálni akarnak, s 
hogy noha a pápa Piémont interventióját visszautasította, 
de az említett többi országok követei Gaetában az interven-
tionals mikénti eszközléséről tanácskoznak. Még javában 
folytak e tanácskozmányok, midőn egy nap rémülve érte-
sülnek a mazzinisták, hogy Oudinot tábornok egy franczia 
hadcsapattal Civita-Vecchiában partra szállt. Napoleon La-
jos franczia köztársasági elnöknek álnok politikája ugyan 
még egy ideig némi reményt nyújtott a forradalmároknak, 
hogy a frànezia hadsereg nem a pápaság, hanem a forrada-
lom javára interveniál. De nem sokára e reménysugár is el-
tűnt. Oudinot ostrom alá veszi és rövid idő alatt elfoglalja 
Rómát. Mazzini és társai írenekülni kénytelenek Napoleon 
ugyan még ezután is erőlködik kétszinü politikáját tovább 
folytatni, és a pápát az örök városba való visszatérésben 
megakadályozni. Azonban a franczia parlament nagy több-
sége elitéli s megdönti Napoleon politikáját. IX . Pius dia-
dallal tér vissza Rómába. Ujabb, s a forradalom veszélyei-
től bölcsen ellenőrzött alkotmányt ad alattvalóinak. Miután 
ekkép a béke s a rend a pápai államban helyreállt : a 
szent atya a világegyház ügyeinek rendezéséhez fog. Visz-
szaállitja az angol és hollandi hierarchiát. Spanyolor-
szág, Toscana s több amerikai állam kormányaival con-
cordatumokat köt. A katholikus világ általános helyes-
lése s öröme közt kihirdeti a boldogságos Szűz szeplőnél-
küli fogantatásának hitczikkelyét. Az osztrák birodalomban 
az 1855-iki concordatum erejével a josephinismus által lé-
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tesitett állami túlkapásokat véglelesen megszünteti, s az 
egyház és állam közt a keresztény elveknek megfelelő vi-
szonyt teremt. 

Dióhéjba szorítva ez tartalma IX . Pius pápasága 2-ik 
részének. 

A mit e mű első részének dicséretére a minapában el-
mondtunk, — mindazt bátran elmondhatjuk a 2-ik részről is, 
— melynek azonban azon előnye van az első rész felett, 
hogy kevésbbé van történeti okmányokkal telitve. Ezenkivül 
ki kell emelnünk, mint a történeti korrajz fénypontját : a 
római forradalmi kormány történetének élénk s minden pha-
sisaiban hű ecsetelését ; s a hirhedt Mazzini Józsefnek ta-
láló, de azért, minden szenvedélyességtől, vagy részrehajlás-
tól ment jellemzését. 

Tiszta szivből hivánjuk, hogy szerző szellemi s testi 
üdeségben irhássá meg műve 3-ik részét, s fejezhesse be a 
pápáság történetének egyik legérdekesebb s legtanulságo-
sabb korszakának történetét. 

Minthogy azonban szerző, a még hátralevő 3-ik rész-
ben, a halhatatlan emlékű pápa uralkodásának 1855-től 
1878-ik év elejéig terjedő eseményeit, oly bőven mint az 
előbbi évekéit megirta, — nem ecsetelheti, — egyéni véle-
ményünk szerint a sz. István társulat igen helyesen csele-
kednék, — ha a jövő évre befejezendő műnek mintegy kie-
gészítéséül a vatikáni zsinat s a porosz culturharcz történe-
tét különlegesen megíratná.*") IX . Pius pápasága történetének 
e két monumentuma különben is oly annyira fontos, hogy 
azt egy élet- vagy korrajz keretében kellő részletességgel 
ecsetelni nem lehet, mig ellenben ugyanezen két monumen-
tum egy monographiához nagyon is hálás tárgyat szol-
gáltathat. Kazaly. 

— Előfizetési felhívás Manning II. E . londoni bibor-
nok-érsek „Korunk négy föliibája" czimü, a második angol 
kiadás után fordított művére. 

Minden gondolkozó fő meg van győződve arról, hogy 
az emberiség korunkban — beteg. Manning, a nagynevű bi-
bornok és író, mint valamely tapaszlatokban megőszült or-
vos, szemlét tart az egész földön — e nagy ispotályban — 
és az észlelt kórjeleket fönczimzett művében teszi közzé. S 
ezek: 2. Az ész lazadása Isten ellen. (Az atheismus, deismus 
s a gyakorlati hitetlenség.) II. Az akarat forradalma Isten 
ellen. (A forradalmak dicsőítése. A ker. házasság megtáma-
dása. A tekintély gyűlölete. Az elpuhultság és világiasság 
szelleme.) III. A társadalom elpártolása Istentől. (A keresz-
ténység előtti, az azzal frigyre lépett, és az attól elszakadt 
társadalom.) IV. Az Antikrisztus szelleme. (A politikának 
semmi köze a valláshoz? Az egyház elleni agyarkodás. A 
szerzetesi fogadalmak, a papság s a pápaság ellen intézett 
támadás.) — Ez rövid tartalma a műnek, melyben alkalmas 
gyógyszerekről is gondoskodva van. Megjelenni május hó-
ban fog, terjedelme 7 (nyolczadalaku) ív. Á ra, bérmentes 

*) Igénytelen véleményünk szerint, ez, a mit az i. t. recensens ur 
javall, figyelemre méltó eszme, csakhogy általa azon a bajon, miszerint 
eddig IX. Pius pápaságából 10 év története (i846—I85ö.) 2 kötetben 
levén inegirva, a további 21 évre a sz.-István-társulat által kiszabott ha-
tárok közt csak 1 kötet marad, — gyökeresen nem lesz segitve. Ha ugy 
nem akarunk járni, mint az Encyclopaediával, nincs más hátra, minta 
derék, fáradhatlan szerzőnek szabad kezet adni, hogy müvének hátralevő 
részét oly arányokban folytathassa és végezhesse be, milyeket az előzmé-
nyek kívánnak. Ez, a mint mondtuk, csak igénytelen vélemeuy. Szerk. 

szétküldéssel, 60 kr. Minden öt példány után tiszteletpél-
dány jár. — Esztergomban, 1879. sz. József napján. Molnár 
nep. János, esztergom-sz.-k.-városi segédlelkész. 

VEGYESEK. 
— Főt. Peitler Antal, váczi püspök ő excja, a mint 

megtudta, hogy jeles tollú munkatársunk, Kazaly Imre vá-
czi hittanárnak édes anyja és testvérei a szegedi árvízből 
csak életöket voltak képesek megmenteni, rögtön papjának 
vigasztalására sietett, 100 ftot küldve segélyére azon ígéret-
tel, hogy ezen összeggel három évig fogja támogatni. A fő-
pásztor ezen atyai gondoskodásának emlékét, melylyel le-
sújtott papjának óhajait felülmúlni sietett, bizonyára az 
összes papság a legnagyobb örömmel és hálával fogja ápolni 
szivében. 

— Az üvegfestészet meghonosítására nálunk tudvale-
vőleg az első lépést ő eminentiája Simor János, bib. hgpri-
más, mint győri püspök tette. A művész, kivel kísérletet tett s 
kinek a műeszközöket oda ajándékozta, Wilfing József sop-
ron-városi rajztanár volt. Epen e napokban vettük a családi 
gyászjelentést, melyből megtudtuk, hogy e művész hazánk-
fia f. hó 16-án jobb létre szenderült. Az egyházi művészet 
körül kifejtett érdemeiért, a család óhajára, ajánljuk paptár-
saink imáiba. 

-— Az angol felsőház bizottságot küldött ki a részeg-
ség elleni rendszabályok tanulmányozása végett. Eredmé-
nye az lett, hogy sem a nagy szorgalommal hozott 1872 és 
1874-i törvények, sem a rendőrség megfeszített igyekezete 
nem képes e társadalmi bajt megszüntetni, sőt kénytelen a 
bizottság bevallani, hogy Angliában és Skóthonban az utolsó 
5 év alatt a mértékletlenség tetemes növekvést mutatott, (a 
very considerable increate of intemperance, mint a Tablet 
márcz. 22-i sz. olvassuk.) Irhonban ellenkezőleg a mérték-
letesség nagy haladást tett ; mert ott nem írott törvények 
és rendőrség, hanem a kath. egyház vezérli ez üdvös társa-
dalmi reformot. 

— A paray-le-moniali szentély káplánjainak egyike leg-
újabban következő kiváltságokat kapta Rómában a legszen-
tebb sziv e szentélye számára : 1) felhatalmazást a szentély 
káplánjai számára, hogy sz. beszéd után pápai áldást adhassa-
nak ; 2) második privilegiált oltárt a templomban : 3) teljes 
bucsut mindazok számára, kik paray-le-moniali zarándok-
latban részt vesznek. 

— Jules Ferry, a culturharczos franczia közoktatás-
ügyi miniszter egy alkalommal következő bizonyítványt ál-
lított ki maga felől : „Én, úgymond, ügyvéd, journalista va-
gyok, következőkép e két társ. osztályra nagy tekintettel 
kell lennem ; csakhogy, köztünk legyen mondva, elismerem, 
hogy ha az emberiség csupán journalisták és ügyvédekből állna, 
ugyancsak szomorú sorsa lenne az emberiségnek."-

— Newman atya, ki, miként Manning bíbornak, mi-
előtt a kath. egyház kebelébe visszatért, hírneves író s az 
angol protestantismus dicsősége volt, csakugyan meghódolt 
a szent atya óhaja előtt s elfogadta a bibornoki fejedelmi 
méltóságot. Szerzetes levén, szegény mint a templom egere, 
azért most az angol katholikusok gyűjtést rendeznek szá-
mára. Protestáns korában irt művei uj kiadást érnek s pro-
testáns körökben most is kapósak. Angolországban, két con-
vertita bibornok, maga fölér a protestantismus másutti ,évan-
gyélizálásával'. 

— Köszönettel vettük az esztergomi, váczi és kassai, 
1879. évre szóló Schematismusokat. 

Kegyeletes adakozás. 
A szegedi árvízkárosultaknak Csajághy Károly esp. plébános 5 ftot. 

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

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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I . Fé l év , 1879. 
TARTALOM: Havi szemle: Az uralkodó eszmékben rejlő igazságot mindig az egyház menti meg. A szabadelvüség 
tönkre teszi a szabadságot. — A szatmári egyházmegye főpásztorának nagyböjti körleveléből. — Declarationes S. Poeni-
tentiariae de quibusdam Jubilaei conditionibus. — Bossuet egyházi szónoklatának jellemvonásai. — Sz.-László-Társulat. — 
Egyházi tudósitások : Budapest. Ö eminentiája megnyitó beszéde a Szent-István-Társulat nagygyűlésén. Róma. Az igazi 
és az ál-katholikus conservativ pártalakulásról. Spanyolország. Szent Jakab apostol sírjának megtalálásáról. — Irodalom : 

Aquinói sz. Tamás egy eddig ismeretlen s kiadatlan levele. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
A mai nap csak folytatja azt, mit. a tegnap is csak 

folytatott. A lefolyt hó szintén csak folytatása volt 
az előbbinek jóban és roszban egyiránt. Vájjon te-
het-e ily körülmények közt a havi szemlész egyebet, 
mint szintén csak folytatja a folytatást, kiemelve 
azon kiváló különlegességeket, melyek a lefolyt hó 
alatt az események folyamát változatosság kedve-
ért néhány újdonsággal tarkítani s a hosszú társa-
dalmi harczot únni kezdő szellemeket ez által fel-
villanyozni valának hivatva. 

Harcz és küzdelem az emberiség sorsa e vilá-
gon, mióta az Isten elleni lázadás vezére, a gonosz 
szellem, az emberi lélekbe a jó és rosz közti tusa 
csiráját becsempészte. Militia est vita hominis su-
per terra, mondá a legbékésebb emberek egyike, 
Jób. Harcz és küzdelem nélkül az erény nem volna 
oly erős, az érdem nem volna oly fényes, sőt maga 
a boldogság sem volna oly édes. A lég megtelnék 
miasmákkal, ha erős szelek szét nem szaggatnák 
megfertőztetett rétegeit. A sürgés forgás hevében 
felvert földi por elboritaná végre az eget, ha onnan 
felülről menykövek és villámok időről időre meg 
nem tisztítanák a levegőt s a felhők csatornáinak, 
hol csendes, hol viharos zuhanyai le nem vernék a 
föld porát a maga helyére. 

Az emberiség története,nagy részt,nem egyéb mint 
folytonos sikertelen harcz az ég ellen. Folytonos, mert 
mióta az Istentől elrugaszkodott emberi szellem a 
paradicsomban elfogadta a csábitó gonosz lélek is-
mert sugallatát : eritis sicut dii, lesztek mint az 
istenek: azóta az ostromló küzdelem egy perezre 
nem sziint meg. Sikertelen, mert az ég csak egy erő-
szakot ismer, mely előtt kénytelen megnyilni, — az 
alázatosságét, az Isten iránti hódolat és engedel-

messég szellemében gyakorolt erényét. Ez mindig 
sikeresen ostromolja az eget és diadalmasan vonul 
be a dicsőség és boldogság hónába, mig az istente-
len önhittség mindig megszégyenülve kénytelen visz-
szavonulni. Ha ezerszer tiizi ki Isten ellen a lázadás 
zászlaját, ezerszer kénytelen látni, miként tépik szét 
magasabb hatalmak az emberi büszke számítás fosz-
lányait s miként dőlnek meg egymásután s omol-
nak porba, hol rohamosan, hol az idők vas foga ál-
tal lassan megemésztetve, az ég, az egély, a religio, 
a vallás ostromlására századok folyama alatt emelt 
bábeli fellegvárak. 

De habár az emberiség balsorsú küzdelmeinek 
szakadatlanul mindig egy s ugyanazon főiránya van 
— t. i. az ég ellen; bár a világtörténelemnek, mint 
Göthe mondá, csak egyetlen igazi mély themája van, 
— a hitetlenség és hit harcza : ezen folytonos,önmagá-
hoz mindig egyenlő thema azért korántsem teszi egy-
hangúvá nemünknek óriási ellentétek közt le- fel-hul-
lámzó, szivet lelket reszkedtetö concertjét. Minden 
korszak, majdnem minden század, ugyanazon the-
mát más és más alaphangból variálja, más és más 
alakban tünteti fel, sőt mondhatni, hogy minden év, 
csaknem minden nap valami ujjal lep meg bennün-
ket, kivált korunkban, midőn a rombolás szelleme, 
vagy diadalát vagy vesztét érezve, lázas izgatott-
sággal intézi uj és uj támadásait mindenütt és min-
den irányban az isteni intézmény, a kereszténység, 
a kath. egyház sziklavára ellen. 

Minden kornak, most pedig a rohamos kifejlődé-
sek korában, nemcsak a századnak, sőt csaknem min-
den évtizednek meg van a maga, mindenekfölé emelt 
divatos, u. n. vezéreszméje; melyet, minthogy az 
emberek nagy tömege ,opinione inagis ducitur quam 
rei veritate', a képzelet bizonyos bűvös fénykörrel 
vesz körül: minek az a végzetes következménye van, 

27 



210 

hogy az emberek, igazat és tévest, való igazságot és 
képzeleti alakokat vegyitvén össze, hanyathomlok, 
lázas agyvelővel rohannak társadalmi megvalósítá-
sára annak, a mi, ha hideg észszel megvizsgálnák, 
kitűnnék, hogy nem egyéb, mint tiszta igaz eszme 
gyanánt képzelt phantasma, ábránd, csalfa szellemi 
délibáb. Ilyen, az emberiséget végzetes társadalmi 
átalakulásokra magukkal ragadó ,eszmék' voltak a 
16. században a reformatio, a 18-ikban az ész és 
philosophia, és korunkban, mindenekfölött, a sza-
badság'. 

Minden kísérletnek legbiztosabb próbaköve az 
eredmény. Ha nem mutatja fel az eredmény azt, mi 
czél gyanánt lebegett a törekvések előtt, jele, hogy 
vagy az alapban, vagy a számításban, vagy a mű-
veletben, vagy ha az alapban kezdődött a tévedés, 
mindaháromban hiba történt. Igy vagyunk a fennt-
emlitett ,korszakokat alkotó' eszmékkel. Az u. n. re-
formátió magával ragadta az emberiség egy részét s 
három század alatt lerontotta benne, a mit újra épí-
teni akart, a Krisztusban, mint Istenben való ,tiszta' 
hi tet ; a 18 ik századbeli philosophia lerontotta szin-
tén ugyanazt, a mit oltárra akart helyezni, az ész 
és philosophia tekintélyét; végre korunk fő-fő ural-
kodó planétája, a ,szabadelvüség', zászlaja alá cső-
dítvén a haladásért rajongó szellemeket, szemünk 
láttára, irtó háborút visel mindenütt az ellen, a mit 
bálvány gyanánt látszik tisztelni, a szabadság ellen. 

A világtörténelemnek sajátságos jelensége, mely 
a fenkölt szellemek figyelmét kiválóan megérdemli, 
az, hogy mindezen küzdelmek éle a kath. egyház 
ellen volt és van irányozva. Az u. n. reformatio 
állítólag a hitet vélte védelmezendönek az egyház 
ellen ; a rnult század philosophiája állítólag az ész 
jogaiért harczolt szintén az egyház ellen; napjaink-
ban a tudomány és politika a szabadság nevében, 
állítólag a szabadságért küzd szintén a kath. egy-
ház ellen. A legkülönösebb pedig e hármas harcz-
ban az, hogy épen az, a mi ellen a hit, ész és szabad-
ság nevében folyt és foly a küzdelem, épen a kath. 
egyház az, mely az állítólagos hitvédő reformátió-
val szemben a hitet, az észt és philosophiát bálvá-
nyozó rationalisinussal szemben a philosophiát, a 
szabadságot hangoztató szabadelvüséggel szemben a 
szabadságot kénytelen védeni és megmenteni. Igen, 
megmenteni a bitet ; mert a Krisztus istenségében 
való hit nem ingott-e meg már régen a protestantis-
mus keblében : mig a kath. egyház nem épen ugy 
küzd-e e magasztos igazság mellett, kizárva keblé-
ből az istentagadást, mint Arius korában ? Megmen-

teni a philosophiát; mert a bölcsészet hitele, becsü-
lete és tekintélye visszaállítására, hogy egyebeket 
mellőzzünk, fejt e valaki oly nagymérvű, az egész 
világegyházat átölelő tevékenységet ki, mint épen 
a kath. egyház jelenlegi feje, a bölcs XIII. Leo pápa, 
ki, mióta sz. Péter székét elfoglalta, nem szűnik 
meg a bölcsészeti tanulmányok emelését hang-
súlyozni ? 

De maradjunk jelenleg a szabadságnál. 
A szabadelvüség a szabadságot irta fel zászla-

jára. A szabadságért küzd, és pedig, mint nap nap 
után hirdetik, a kath. egyház ellen. A kath. egyhá-
zat a szabadság ellenségének kiáltották ki És váj-
jon mi történik? Mit kell látni, mit kellene belát-
nia mindenkinek, ki ép érzékekkel s józan észszel 
van megáldva ? . . . Hogy a szabadelvüség szabadságra 
vezet ? Hogy a szabadelvüség a szabadságot védi ? . . . 
Egy pillantás Francziaországra meghozza a feleletet. 

Francziaország azzal a büszke praerogativával 
dicsekszik, hogy a divatos eszmék a franczia szel-
lem szikrái. Ismeretes Lamartin kevély mondása : 
„Quand la providence veut qu' une idée embrasse 
le monde, elle l 'allume dans l'âme d'un Français!*' 
A szabadelvüség, ugy a mint az az európai száraz-
földön uralkodik, szintén ily franczia találmány, 
franczia divat. És ebben a szabadelvüségben a fran-
czia szabadelvűek mindig legelsők. A lefolyt évti-
zed alatt is az európai szárazföld valamennyi sza-
badelvű elemeit megelőzték, — mert a szabadelvü-
ség ne továbbjáig, a szabadelvüségnek mindenütt 
epedve óhajtott eldorádójaig, — a köztársaságig 
jutottak, hova más országok szabadelvűi még csak 
gondolatban tehetnek kéjvonatos kirándulásokat. 

Szóval : Francziorszá"; a szabadelvűsé«? minta-Ö o 
állatna. A mit ott a szabadelvüség tesz, azt a libe-
ralismus mindenütt mint a szabadelvüség ,legelöre-
haladottabb' vívmányát üdvözli, ha nem nyiltan, 
mert ezt bizonyos tekintetek talán meg nem enge-
dik, — legalább lelke mélyén, szive rejtekében. 

Lássuk tehát, milyen ez a minta-szabadelvti-
ség? Mit mivel, init tesz a szabadságért : hogyan 
védi, hogyan ápolja, hogyan fejleszti a szabadságot ? 

Ötven évig küzdöttek a katholikusok, inig a 
franczia közoktatást az alsó, közép és felső iskolákra 
nézve az állami monopolium igájából kimenteni s 
mind a három fokozaton szabaddá tenniök sikerült. 
A közoktatásügyi emancipatio e korszakot alkotó mü-
vét— az 1875-i egyetemi törvény tetőzte be. Azóta 
négy év folyt le. E négy év alatt az oktatásügy hala-
dása hallatlan lendületet vett. A szabadság millió-
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k a t varázso l t elő önkéntes közok ta t á sügy i áldoza-
tokban ; öt, ha t , söt hét szabad egye tem rész in t 
mega laku l t , r é sz in t a l aku ló félben van . A nemzet 
műve lődés i töké je t ehá t in tézetekben, azoknak fel-
szerelésében négy év a l a t t oly g y a r a p o d á s t m u t a t , 
me ly a v i l ág tö r t éne l emben r i t k í t j a p á r j á t . S ta t i s t i -
ka i l ag be van b izony í tva az is, hogy a szabad okta-
tás rendszere a fe lsőbb iskolák t anu ló inak számá t 
sz in tén tetemesen növel te . Az á l lam, hogy intézetei 
a nemes ve r senyre kelt ve té lykedésben el ne marad -
j a n a k , u j t u d o m á n y ka roka t s a régiekben u j t an -
székeket á l l í to t t fel. A szabad intézetek t a n á r a i és 
i f j ú s á g á n a k törekvései az á l l ami intézetek t a n á r a i r a 
és i f j ú s á g á r a fe lv i l lanyozólag ha t fo ly tonosan. Osz-
szeütközés a szabad intézetek és az á l lam, ennek 
közegei és intézetei közt nemcsak egyet len egy sem 
f o r d u l t elő, sőt m i n t h a m á r századok óta egy rend-
szerré let t volna összefor rva a szabad és az á l l ami 
intézetek működése , m inden a legszebb öszhanffban • o o 
és egye té r t é sben s imu l t össze a nemzet művelődé-
sének emelésére. 

í g y i n d u l t v i r ágzásnak F rancz iao r szág közok-
t a t á s ü g y e — a szabadság varázsa alatt, me lye t a ka th . 
egyház küzde lme v ivo t t ki. 

És most ? 
Most előál l a szabadelvüség s egy to l lvonássa l 

megsemmis í t en i aka r j a , a mi t két nemzedék é p í t e t t ; 
megsemmis í t en i a k a r j a , a ini a nemzet i közokta-
t á sba u j le lket ön tö t t , — a szabadságot . 

J u l e s F e r r y t ö r v é n y j a v a s l a t a v i sszaá l l í t j a az 
á l l am közokta tás i m o n o p o l i u m á t ; a szabad intéze-
teke t megfosz t j a szabadságuk tó l . Veleje e tö rvény-
nek, m ikén t egy f ranczia publ ic i s ta gúnyosan meg-
jegyzé , következő egye t len §-ba f o g l a l h a t ó : , ,L' en-
se ignement libre est privé de sa liberté 

J ó l m o n d á B u r k e a f rancz ia szabade lvüségrő l , 
m időn az Medusa fejét a n a g y f rancz ia fo r r ada lom-
ban először fölemelte : . .Their l i be r ty is not libe-
r a l . " Az ö szabadságuk nem szabadle lkü. Az ő sza-
bade lvüségök zsarnokoskodó szolgale lkűség. 

Ez a lefolyt hó egyik l egnagyobb t anu l sága . 
H á n y s z o r i smé t lődö t t m á r s hányszor fog még 

kel leni i smét lődnie e t anu l ságnak , m i g az emberek-
nek végre k inyi l ik a s z e m ö k ? ! 

A szatmári egyházmegye főpásztorának 
Dr, Schlauch Lőrincz püspök ur ö méltóságának 

nagyböjti körleveléből. 
(Folytatás.) 

A hivatásunknál fogva ránk nehezedő második teendő 
a nép, tulajdonképen híveink tökéletesbitése. Ez roppant terje-

delmű mező. A jó pásztor ismertető jele, Üdvözítőnk sze-
rint, hogy juhait ismerje, valamint, hogy a juhok is ismer-
jék őt. Az orvos nem egy általános orvosságot rendel min-
den betegség ellen, hanem azt a beteg természetében, a be-
tegség minőségében, az életmód, az állapot, a család körül-
ményeihez alkalmazza, ha eredményt elérni óhajt. Nemkü-
lönben a lelki bajok orvoslójának, a lelkipásztornak is, ha 
sikerrel kivan működni, ismernie kell a maga hiveit, azok-
nak szokásait, hajlamait, erényeit és bűneit, kinek kinek 
egyéni indulatait. Mily nehéz ez, mindenki beláthatja. Elfa-
julásai megromlott természetünknek oly számosak, a csábi-
tás veszélyei oly nagyok s — mi tűrés tagadás ! — elleneink 
annyi konkolyt hintettek már szántóföldünkbe, hogy a szi-
veknek nem annyira vezetéséről, mint inkább visszatere-
léséről lehet immár szó. Ez azonban ne lankaszszon, sőt hat-
hatósabban buzditsou kötelmeink lelkiismeretes teljesítésére. 
Nagyobb dicsőség az elveszett juhot visszaterelni mint a 
hűeket megtartani ; s ki tudja, vájjon nem saját hibánk s 
bűnünk miatt vesztek, vagy tántorodtak-e el némely juhok ? 
De legyen bár ez a kor hibája, vagy saját hibánk, annak 
orvoslása végett el kell mindent követnünk. 

It t ismét kettőt ajánlhatok nektek, szeretett testvé-
rek és fiaim, mond a kegyes főpásztor : a kisdedek szeretetét s 
a nép szeretetét. Az első uj nemzedéket adand, a másik a bár 
ellenszegülők hajlamát biztositandja számunkra. 

A tapasztalás tesz arról bizonyságot, hogy a szülők 
szivébe vezető legbiztosabb ut a kisdedek szeretete. Ez ter-
mészetes. Valamint a szülőknek szetetete a sziv valameny-
nyi indulatai közt a legtisztább, ép oly csodaszerü eme 
szeretetnek kiáradása mindazokra, kik a kisdedek iránt 
őszinte szeretettel viseltetnek és bizonyos a szülők liálada-
tossága mind azok iránt, kik gyermekeikkel jót tesznek. 
A kisdedek a keresztség szentségében adatnak át az egyház-
nak, a lelkipásztor az egyház nevében veszi azokat át ; váj-
jon mi egyezhetne meg inkább az ingyen-kegyelem termé-
szetével, mint hogy ama lelki kötelék a kisded és az egy-
ház között a kor haladtával szorosabban fűződjék. Krisztus a 
kisdedeket hivá magához s ez uton nyeré meg a szülők szi-
vét. Az egyház sem várja a felnőtt kort, hanem születés 
után azonnal természetfölötti szükségességnél fogva leköte-
lezi maga iránt a kisdedeket. E két indok elég súlyosnak 
látszik annak beigazolására, mily nagy fontosságú azon ál-
litmány : hogy a lelkipásztornak egyik legfőbb teendője, mi-
szerint a kisdedeket szeretettel ölelje magához. 

Jól tudjátok továbbá, emlékeztet az óvó főpásztor, 
mily nagy harcz támadt az állam és az egyház között a gyer-
mekek nevelése miatt. Az egyház a családok szeplőtelensé-
gének őre s nem akarhatja azt veszélynek kitenni azon kor-
ban, midőn a gyermek a családi körből átlép az iskolába ; 
az egyház folytatni akarja a család szentélyében megkez-
dett nevelést, meg akarja őrizni az erkölcsök szűzi tisztasá-
gát, a hit tántorithatlan szilárdságát, a családi tisztesség és 
becsület traditióit. Nem is követel magának kizárólagos ha-Ö ö 
talmi befolyást a gyermekekre, de megosztja azt a család és 
maga között, sőt a jól szervezett családot a hit erős bástyá-
jául tekinti. De nem ugy az állam. Az állam a családok bei-
életébe avatkozik, megfosztja vallásos jellegétől s a gyerme-
kek oktatását monopolizálja. S ezen szándékát az állam min-
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den módon, minden eszközzel ki is vinni iparkodik. I t t rej-
lik a nagy veszély ! Elszakittatván a gyermek a családtól, a 
családnak szükségkép fel kel oszolnia. Ha a tanitó nem a 
család helyetteseként, hanem az állam megbizottaként kezeli 
az iskolában az oktatást : az ellentétes elemek a megkíván-
tató öszhangzatot lerontják; mindenkép szenved pedig a re-
ligio. Az állam nyiltan bevallja, hogy neki vallása nincs ; 
ez igy levén, vájjon az állam nevében működő tanítónak 
lesz-e vallása ? ! Igen, ha vallásosan neveltetett ; de nem szük-
séges épen vallásosnak lennie, mivel ezt az állam nem köve-
teli tőle. Nem szándékozom e helyen rámutatni azon szomorú 
következményekre, melyeket az úgynevezett közös iskolák 
körül a mindennapi tapasztatás felmutat és mi saját szeme-
inkkel szemlélhetünk. Egyet mégis kénytelen vagyok elő-
hozni és ez az, hogy az úgynevezett közös iskolák számos lel-
kipásztorra nézve a kényelmesség párnájául s a nem-törődés 
mentségeül szolgálnak ; ez által ugyanis, hogy némely isko-
lák megszűntek kath. jellegűek lenni, némely lelkipásztor 
felmentettnek véli magát a kisdedek mindennemű gondozá-
sától. Holott ép az ellenkező áll ! A hol nagyobbodik a ve-
szély, ott nagyobbodnia kell a buzgalomnak is ; nem is fog-
juk kikerülni a felelősséget Isten Ítélőszéke előtt azon nem-
törődésért, melylyel saját lelkiismeretünket elaltatni ipar-
kodánk. Krisztus urunk nem csupán az iskolára szoritá a 
tanítás kötelmét; a parancs általános, határozott. Az úgyne-
vezett felekezeti iskolák is gyarlók lehetnek a lelkipásztor 
hanyagsága miatt ; a közös iskolák veszélyessége ellenben 
kisebbedni fog a lelkipásztor szorgalma és folytonos éber-
sége mellett. Az ajtó még nincs elzárva előlünk, lépjünk azon 
be s tegyük meg, a mi kötelességünk ; az elcsábítás veszélye 
nem fog ugyan végkép megszűnni, de innen onnan kitépve a 
konkolyt, dúsabb aratást remélhetünk. A lankadatlan küz-
delem biztositandja a győzelmet, ha vitézül álljuk meg he-
lyünket ; a kard csapásait nem fogjuk ugyan kikerülhetni, 
de Isten kegyelmével sok lelket mentünk meg; mi több, el-
leneink látván, hogy mi nem önhasznunk és kényelmünk, 
hanem egyedül a kisdedek üdve által ösztöuöztetve küzdünk, 
nem fogják tőlünk megtagadhatni becsülésöket. 

De nem csupán az iskola azon hely, hol a kisdedek 
iránti szeretetünket tanusithatjuk ; keressük fel mindazon 
helyeket hol a gyöngéd szivek megrontása eszközöltetik, 
iparkodjunk magunknak megnyerni a jobb hajlamú családo-
kat ; győzzük meg a családapát arról, hogy a pap legjobb 
barátja az ő gyermekeinek. Midőn a hat évesek első gyóná-
sukat végzik, legyen a szivnek ezen első kiömlése bizalmas 
és őszinte, olyan, minő az szokott lenni, midőn a gyermek 
keble bensejét tárja ki a szerető anyának ; midőn elsőben já-
rulnak az Ur asztalához, legyen az első szent áldozás ünne-
pélyes, és ne csak kül-ünnepélyesség, hanem a túláradó ke-
belnek diadal-ünnepe. A gyermekiszivre ható első benyo-
más legtartósabb szokott lenni ; a mindennapi élet viszon-
tagságai által szórakoztatott ember sokat felejt ; de a zsenge 
korban nyert benyomások élénkebbek s maradandók az agg-
korig ; nem ugy, mint az élet delén vettek. Midőn tehát a 
lelkipásztor gyöngéd gondot fordít a kisdedekre, ez által 
ércznél tartósabb alapját rakja le a jövő emlékének. 

(Vége köv.) 

Declarationes S. Poenitentiariae de quibusdam Jubilaei 
conditionibus-

Relate ad Jubilaeum, a SSmo Domino Nostro indi-
cium, atque ddto 23. Febr. a. c. sub Nro 1300. publicatum, 
S. Poenitentiaria die 26. Febr. h. a. declaravit : 

I. Jeiunium pro hoc Jubilaeo consequendo praescrip-
tum adimpleri posse etiam tempore Quadragesimae, dum-
modo fiat extra dies in Litteris Apostolicis exceptos, et ad-
hibeantur cibi tantum esuriales, vetito usu quoad qualita-
tem ciborum, cuiuscumque indulti seu privilegii etiam Bul-
lae Cruciatae. 

II . Christifidelibus etiam cum Capitulis, Congregatio-
nibus, Confraternitatibus nec non cum proprio Parocho aut 
Sacerdote ab eo deputato, Ecclesias pro lucrando Jubilaeo 
visitantibus applicari posse ab Ordinariis indultum in Lit-
teris Apostolicis eisdem Capitulis, Congregationibus etc. 
concessum. 

III . Una eademque Confessione et Communione non 
posse satisfieri praecepto paschali et simul acquiri Jubi-
laeum. 

IY. Jubilaeum quoad plenariam Indulgentiam, bis aut 
pluries lucrifieri posse, iniuncta opera bis aut pluries ite-
rando, semel vero, id est prima tantum vice quoad favores ei-
dem Jubilaeo adiunctos, nempe absolutiones a censuris et 
casibus reservatis, commutationes aut dispensationes. 

Y. In hoc etiam Jubilaeo locum habere, sine ulla ex-
ceptione, resolutiones dubiorum ab ipsa s. Poenitentiaria 
pro ordinariis Italiae éditas sub die 1. Junii 1869. 

E declaratione sub I. patet, ieiunium, ut conditionem 
lucrandi Jubilaei, etiain in Quadragesima adimpleri posse 
tali aliqua die, qua quis in lege abstinentiae quadragesima-
lis legitime dispensatus est, dummodo non sit una e diebus 
in Litteris Apostolicis exceptis, quales sunt feriae sextae 
per Quadragesimam, ultimae item très dies maioris Hebdo-
madae, dummodo item adhibeantur cibi tantum esuriales. 
Quaeritur autem, quid hic nomine ciborum esurialium in-
telligi debeat ? Siquidem in declaratione expresse dicatur 
quoad qualitatem ciborum, vetitum esse usum cuiuscunque 
indulti, 3eu privilegii etiam Bullae Cruciatae, dubitari ne-
quit, prohibitum esse in ieiunio Jubilari usum non solum 
carnis vel carnalium, sed etiam ovorum et lacticiniorum, 
quibus nempe diebus abstinentiarum et ieiuniorum secus 
utimur vi concessionis, seu indulti Apostoliéi. 

Circa concessiones puncto II. comprehensas provisum 
est in praecitatis Pastoralibus Litteris. 

Punctum III . nulla indiget explicatione. 
Indultum puncto IV. concessum plane novum est, ut 

nimirum quis non una tantum vice, sed pluribus etiam vici-
bus lucrari valeat Indulgentias Jubilaei, quoties quis nimi-
rum satisfecerit per praestitutum tempus conditionibus 
ipsius Jubilaei. 

Daclaratio puncto V. data, ad solam pertinet Italiam, 
et respicit ad responsa S. Poenitentiariae, quibus norma 
praescribitur absolvendi eos, qui censuram incurrerint tum 
ob invasionem territorii Pontificii, tum ob bonorum eccle-
siasticorum usurpationem. 

Strigonii, die 17-a Mártii 1879. 
Joan. Card. Simor, m. p. Archi-Episepus. 
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Bossuet egyházi szónoklatának jellemvonásai. 
(Folytatás.) 

VIII. Bossuet beszédei lelkesedésről, heves indulatokról 
tesznek tanúságot. — Erezhetni beszédeinek olvasásánál is, 
hogy lelkesültséggel,szivből szivhez adta elő tárgy át.Meg volt 
győződve, hogy nem csupán megismerése az igazságnak ve-
zeti igazságra az embert. Ha beszédei csak az igazság fényé-
vel, de nem egyszersmind a szivből kisugárzó szeretet melegé-
vel birnának, mindenesetre szép, de jéghideg tükröt képezné-
nek. Ha a nap melegség nélkül legszebb része volna is a világ-
nak, még sem lenne minden szépnek teremtője a természet-
ben : igy a beszéd is, bármennyire kitűnnék is gondolatainak 
fénye által, mégis indulati melegség nélkül száraz előadássá 
törpülne. Bossuetnél a nyelv fénye csak arra szolgál, hogy ér-
zelmeit s indulatait nagyságuknak megfelelő öltözettel fölru-
házhassa. Hogy csak egy példában is láthassuk, mennyiben 
párosul nála a szép nyelv az indulat erejével, egy helyet idé-
zünk az angol királyné fölött mondott gyászbeszédéből. „Az 
ég Ura, kitől függnek minden birodalmak, kié egyedül 
minden tisztelet, dicsőség ós határtalan hatalom, O egy-
szersmind az egyedüli ki azzal, dicsekedhetik hogy a ki-
rályoknak törvényeket ir elő, és nekik, ha akarja, hatalmas 
és rettenetes tanulságokat ad. Akár fölemeli, akár pedig 
ledönti a trónokat, akár közli hatalmát az uralkodókkal, 
akár pedig nem, nem hagyván nekik egyebet saját gyarló-
ságuknál : a legnagyobb Uralkodóhoz méltó módon tanitja 
kötelességeik teljesítésére. Mert ha hatalmát adja nekik, pa-
rancsolja egyszersmind, hogy azt ugy használják, mint O, 
a népek üdvére ; és ha ismét visszavonja, meg akarja az 
uralkodóknak mutatni, hogy hatalmuk csak kölcsönzött volt, 
és hogy ők lia trónon ülnek is, mindig az O főhatalma 
alatt állanak. Igy oktatja az uralkodókat, nemcsak szó és 
tanitással, hanem tettekkel és példákkal is. És most királyok 
okuljatok ; tanuljatok, kik a földet Ítélitek." (Zs. 2, 10.) 

IX. Akármily magasztosak azonban Bossuet gondolatai 
és fényes nyelvezete, mégsem hiányzik nála a valódi népsze-
rűség. Ö maga következezőleg nyilatkozik e tekintetben : 
„Nézzétek az anyát vagy a dajkát, vagy magát az atyát, 
miként lesznek kisdedekké a kicsinyekkel. Az atya, mondja 
sz. Ágoston, a törvényszéktől jön, hol Ítéleteket hirdetett 
ki, hol minden visszhangzott ékes szavaitól. Visszatérve 
családjának körébe, gyermekei között egészen más emberré 
lesz. Emelkedett hangja szegényes dadogássá változott, az 
előbb komoly arcz egyszerre gyermekded kifejezést öltött. 
Kis gyermeksereg környezi őt, s nem ismer nagyobb örö-
met, mint velők beszélgetni ; akaratjára oly erős befolyást 
gyakorolnak, hogy semmit sem képes tőlük megtagadni, 
kivéve azt, a mi ártalmas. Ha tehát a gyermekek iránti ter-
mészetes szeretet ily hatásokat idéz elő, akkor a keresztény 
szeretetnek is, mely valóban anyai érzeteket szül, a lelki-
pásztorban ama leereszkedést kell fölébresztenie, mely min-
dent ad, kivéve azt, a mi nem szolgál az üdvösségre. Te leg-
jobban tudod ezt, nagy sz. Pál, ki oly sokszor száltál le a har-
madik égből és gagyogtál a gyermekekkel, ki magad lettél 
gyermekké a kisdedek között : facti sumus parvuli in medio 
vestrum ; kisdedekkel kisded, gyengédekkel gyengéd, mind-
nyájoknak minden lettél, hogy mindnyájokat megszabadít-
sad." (I. Tesz. 2, 7.) 

Ezen elveknek megfelőleg Bossuet annyiban vala nép-
szerű, mennyiben ugy az udvarnál, mint püspöki székhelyén 
és megyéjének legkisebb templomában, beszédét mindig 
hallgatóinak fölfogásához mérte. A népszerű előadásnak for-
rását mindig azon főtörekvés képezte, hogy a lelkeket az ég 
számára megnyerje. „Nem oly helyeken kell gyülekezni, hol 
szép szavakban lehet gyönyörködni, hanem oly helyen, hol 
a jó gondolatok születnek. Nem elegendő visszavonulni olv 
helyre, hol Ítéletek hozatnak, hanem olyanra kell menni, hol 
jó fogadások tétetnek. Ha létezik tehát még egy rejtettebb 
és távolabbra eső hely, hol a sziv önmagát vizsgálja, elha-
tározásait kimondja, ugy az ily helyre kell mennünk, hogy 
Jézus Krisztust hallgathassuk. Szenteljétek neki e figyelmet, 
azaz, lia hangok megütik hallástokat, ha gondolatok támad-
nak lelketekben, önmagatokra gondoljatok s mintegy súj-
tottaknak fogjátok magatokat érezni a villám által, mely 
hirtelen szivetekbe nyomul és a betegség székhelye ellen for-
dul. Isten itt-ott szónokai által csipős szavakat ejtet ki, melyek 
tekervényes utainkon, összebonyolódott szenvedélyeinken 
keresztül épen az általunk rejtegetett és a sziv mélyében, 
szunnyadozó bűnt találják el. Epen olyankor kell a legfigyel-
mesebben hallgatni Jézusra, midőn ellenáll gondolataink-
nak, midőn zavarja élvezetünket és föltépi sebeinket. Ha a 
döfés nem elég mély, ragadjuk meg magunk a tört, és döf-
jük azt még mélyebben. Adja Isten, hogy a döfés oly mély 
legyen, hogy magát az életet érintse és vér hulljon a szemek-
ből, azon könnyek alakjában, melyeket sz. Ágoston a lélek vé-
rének nevez. De ez még nem elég; a megtört szivből jó gon-
dolatoknak kell fejlődniök, és pedig ugy, hogy a jó gondo-
latok erős fogadásokká változzanak, az erős fogadások jó 
cselekedetekben érvényesüljenek, és mi Üdvözítőnknek Jé -
zus Krisztusnak hű engedelmességgel szolgáljunk." 

(Vége köv.) 

A Szent-László-Társulat 
igazgató választmányának f. hó 27-ikén délutáni 4 órakor 
ft. Schlauch Lörincz szathmári püspök ur ő méltóságának 
elnöklete alatt tartott ülésében az idei közgyűlés napja f. 
évi november 6-ikára tüzetett ki, s az elnökség fölkéretett, 
hogy a kihirdetés iránt annak idején szokás szerint intéz-
kedjék. Dr. Czobor Béle egyetemi magántanár ur föl fog ké-
retni, a közgyűlésen a keresztény archaeologiáról ünnepé-
lyes fölolvasás tartására. 

A társulat budapesti tagjai Szent-László királynak 
teljes búcsúval egybekötött ünnepét junius 29-ikén fogják a 
Szent-Ferencz-rendiek pesti templomában ünnepélyes isteni 
tisztelettel s egyházi szent beszéddel megülni. 

A titkár jelentette, hogy az utolsó választmányi gyű-
lés óta a következő alapitótagok léptek a társulatba : Dr. 
Csaja János, szepes-egyházmegyei papneveidei hittanár 20 
frttal ; a nagyváradi lat. sz. karkáplányság 20 fr t tal ; Bihari 
Ferencz rézbányai plébános 21 frttal. 

Az utolsó választmányi gyűlés által megszavazott se-
gélyadományok vételéről érkezett elismervények és köszönő-
iratok bemutatása után felolvastatott a pénztári kimutatás. 
A társulat alapítványi tőkéje készpénzben 1G,975 frt 24 kr, 
értékpapírokban 21,250 frt. 

Megszavaztattak a következő segélyadományok : a 
hátszegi r. kath. leánynövelde részére 75 frt ; Szklabonya r. 
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k. hitközségnek harangátöntetésre 25 frt ; Józseffalva buko-
vinai r. k. hitközségnek iskolai fölszerelésekre 100 frt. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Bornemisza Antal kir. 
tablai biró és Kürcz Antal főgymnas. tanár kéretett föl. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, április 1. 0 eminentiája megnyitó beszéde 

a Sz-István-Társulat nagygyűlésén. (Vége.) — A „keresz-
ténység nem meddő érzelgés, hanem életrendszer" mondja ő 
eminentiája. Ez oly igazság, mint minő tagadhatatlan tény a 
kereszténység. Életrendszer ! Kell tehát, hogy az élet min-
minden viszonyát áthassa, minden izét átjárja. Életrend-
szer ! Kell tehát, hogy organicus egészében következetesen 
alkalmaztassák. Alkalmazni itt és nem alkalmazni máshol, 
érvényesíteni egy helyen és kizárni más helyről, annyit tesz, 
mint erejét megtörni, mint áldásait megakadályozni és a 
rombolás egész sorozatának utat nyitni. Életrendszer a ke-
reszténység ! Kell tehát, hogy az élet nagy és kis intézmé-
nyeiben, a társadalom legfőbb és legalsóbb fokán egyaránt 
gyakorolja befolyását. Nem létezik a világon semmi nagy, 
ami oly nagy volna, hogy a kereszténységet nélkülözhetné ; 
nem létezik semmi csekély, ami oly csekély volna, hogy arra 
a kereszténység gondját ki nem terjesztené. Nagyobb a ke-
reszténység minden nagynál, elég hatalmas lenne az isteni 
erő, hogy nagyot és csekélyt egyaránt gondozhasson. Ezért 
látjuk, hogy honnan a kereszténység száműzetik, a nagy és 
csekély társadalmi intézmények egyaránt bomladoznak, il-
letőleg a kisebb a hatalmasabbnak áldozaiul esik. Ezt talál-
juk megerősítve ő eminentiája beszédében, midőn mondja : 
„IIa nem tiszteljük a keresztény érényt, az emberek az arany 
borjú előtt fognak porba borulni, a lelkek áruezikkekké vál-
nak és zsákmányoltatni fog nem már a kisbirtoknak, a kis 
iparnak, a kis üzletnek szerény készlete, hanem földönfutása, 
kényszeritett szegénysége. Lakol, sülyed, midik minden, ami 
a keresztény hittől elszakad, ami tőle szabályt, irányt, Ítéle-
tet nem kölcsönöz." A kéresztény hittől elszakadt nemzet-
gazdászatot nem lehetne keményebben sújtani, mint az 
idézett szavakkal történik. A kis ipar, a kis birtok, a kis üz-
let azóta lett földönfutóvá, mióta a nemzetgazdászat a ke-
reszténységtől elszakadt. Mig ezelőtt a kis iparosok, kisbirto-
kosok jólétnek örvendettek, most, a modern nemzetgazdászat 
következtében nyomor és koldusbot lett osztályrészök. Az 
arany borjú imádása, a gazdag keresztény és nem keresztény 
gyáros szivéből kizárta a felebaráti szeretetet; ennek helyét az 
önzés foglalta el. A gyárosok napjainkban már elfelejtették, 
mily nagy bűn a munkások bérének elvonása; szivökből az 
Isten félelme kihalt és megkeményült munkásaik nyomora 
iránt. Csak egyet éreznek, egy iránt lelkesülnek, — és ez sa-
ját érdekök, melynek készek a legkönyörtelenebbül munká-
saik testét, lelkét, életét feláldozni. 

E kétségbevonhatlan tények, azon tanokkal egyetem-
ben, melyek érvényesítése az államban is megkezdetett, lett 
forrása egy nagy kérdésnek, egy nagy társadalmi mozgalom-
nak, melynek neve : socialismus. A kereszténység uralmi 
napjaiban a socialismus a világ előtt ismeretlen volt. A ke-
resztény szeretet enyhítette a létező bajokat, a keresztény 
hit tanítása vigasztalta a szenvedőket. Gazdagok és szegé-
nyek nem az arany borjú, hanem az igaz Isten előtt borul-

tak porba. Tőle várták jutalmukat. Napjaink a szellemi, ér-
zékfeletti dolgokat kigúnyolják, kinevetik ; ma nincsen ér-
téke semmi másnak, mint amit érzékkel tapintani lehet. A 
ker. igazságok, az erkölcsi törvények a társadalom maga-
sabb rétegeiből nagyrészt száműzve levén, lehet e csodál-
kozni, hogy azon igazságokat és erkölcsi törvényeket a tár-
sadalom alsóbb részei is mellőzik és figyelembe nem veszik? 
Lehet-e csodálkozni, ha mindenki azon az uton akar meggaz-
dagodni, a melyen épen lehet? Erőszak nélkül ha lehet, erő-
szakkal, lia kell? „Ha az államférfiúi nem kötelezi az erköl-
csi törvény, mondja ő eminentiája, nem fogja magát az ál-
tal kötelezettnek tekinteni az egyes polgár sem. Ha amaz, a 
közjóra hivatkozva segit magán a mint teheti, ugy fog se-
gíteni magán az egyes polgár is, mondván ; a közjó nem más 
mint az egyesek java." A keresztény törvény, vagy kötelez 
mindenkit minden kivétel nélkül, vagy senkit sem. Ha a köz-
polgár látja, hogy az államférfiú, a gazdag ember nem érzi 
magát kötelezve, miért érezné ő magát kötelezve? A m i t 
szabadnak itél a gazdag a keresztény törvény ellenében, mi-
ért ne Ítélne igy a szegény magára nézve ? És minthogy sze-
gények többen vannak e földön mint gazdagok, miért ne 
egyesülnének ezek a gazdagok ellen, hogy a gazdagokra, il-
letőleg ellenök alkalmazzák saját elveiket? IIa a keresztény 
tan nem irányadó a munkaadóra, miért lenne ez a mun-
kásra? Kell-e sokat fejtegetnünk, hogy mily következményt 
vonhatnak mindezek magok után a társadalomra? Tolle, 
lege, mondjuk, igen tolle, lege azt, mit ő eminentiája e tárgy-
ban a mily világosan oly határozottan mondott. Mi csak a 
következőket idézzük : „Ha az állam czéljaira szabad az egy-
ház évezredes jogait, birtokait elszedni, a socialisták ezt ör-
vendetes praecedensnek kiáltották ki, minden egyéb jog és 
birtok ellen általában." És ismét : „Ha szabad az egyház szer-
vezetét, alkotmányát, intézményeit feldúlni, amint ezt nem 
egy országban teszik, miért nem a polgárit is?" Ki nem 
látná ezekből, mily szorosan, mily elválaszthatatlanul függ 
össze a társadalmi rend a kereszténységgel ? Vagy uralkodik a 
kereszténység és létezik állami, társadalmi rend ; vagy nem 
uralkodik a kereszténység és akkor forradalmi ferforgatás 
váltja fel a társadalmi, az állami rendet. 

Hazánk határain belől a socialismus hála Istennek még 
nem vert fel oly hullámokat mint külföldön. De ki tagad-
hatja, hogy az elvek, a tanok, melyek a külföldön szülték és 
nagyra nevelték, hogy, mondjuk, e tanok és elvek nálunk nem 
hirdettetnek, virágzásban nincsenek? Sőt tovább menve, ki 
tagadhatja, hogy a socialismus már nálunk is tett szárnypró-
bálgatást? Nem legközelebb történt-e a fővárosban, hogy 
egyéb viselt dolgait mellőzzük, midőn a socialisták ő szent-
sége körirata ellen tiltakoztak ? Ily körülmények közt na-
gyon is időszerűnek kell feltűnni minden józanul gondol-
kozó ember előtt, hogy ő eminentiája felemelte főpásztori 
intő és figyelmeztető szavát a socialismussal együtt azon 
tanok ellen, melyek a socialismust szülik. Valóban nagy té-
vedés azt vélni, mintha a monumentális beszéd e része ha-
zánkat nem illetné. A baj alapjában már nálunk is meg-
van, a mag el van vetve. Bevárjuk-e minden védelem nél-
kül, mig terebélyes fává növekszik? Bevárjuk-e mig a sc-
cialismus liabgyürüzete hullámokká növekszik, hogy min-
dent elseperjen ? Mi ugy találjuk, hogy a bölcseség abban 
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rejlik, ha a baj alapjában orvosoltatik, ha a csira, mielőtt te-
rebélyes fává nőhetne, kiirtatik. Azért kell és ismételten kell, 
hogy a legilletékesebb helyről hangozzék, mint hangozta-
tott nálunk is, az intő és figyelmeztető szó, még mielőtt nem 
keső. Valamint ő szentsége az egész világra, ugy ő eminentiája 
különösen hazánkra vonatkozólag megtette azt, mit magas 
állásából kifolyólag megtenni szükségesnek itélt, evvel is bi-
zonyítván, hogy a katholicismus mily lelkiismeretesen őrködik 
a nemzet jóléte felett. Most a nemzeten a sor, hogy szavait 
meghallgatva kövesse. Bárcsak követné ! A 

Róma. Márcz. 22. Az igazi és az ál-katholikus conser-
vativ pártalakulásról. — Ismeretes, mily gondosan igyekez-
nek az olasz katholikusok tisztán tartani zászlajokat s min-
den összekeveredést kerülni a Di Masino által vezérelt ál-
conservativ mozgalommal. Di Masino képviselő az elvtelen-
ség politikusa. Arany hidat szeretne a jogtiprás és a jog 
közt épiteni. Szeretné, ha a társadalom fenntartó elvei rot-
hadt békét kötnének a jogtalan bevégzett tényekkel. Sze-
retne egy szóval napi rendre térni a pápa világi fejedelem-
sége fölött ; szeretné, ha a katholikusok erre való jogaikat 
szép csendesen felednék, és ha segitnének megmenteni a rabló 
olasz államot. ,11 présenté a l'avvenire d' Italia, e Vintervento 
dei Cattolici aile urne 2>olitiche' czimü röpiratában a világi 
souverainitás kérdését alvó és megoldhatlan kérdésnek nyilvá-
nitá — una questione dormiente e impossibile a risolvere. 
Mondani sein kell, hogy e felfogás kiáltó ellentétben van a 
pápa ünnepélyes nyilatkozatával, melyet az egész világ-
ról összesereglett kath. sajtó képviselői előtt tett. E nyilat-
kozat szerint a római kérdés nagyon is élő kérdés és épen 
Olaszországnak áll érdekében, hogy mennél előbb megoldas-
sák. Di Masino észre vette az ellentétet, mely közte és a 
pápa közt van, azért most a ,Voce della Verità'-ban oda 
igyekszik kiigazitani programmját, hogy kinyilatkoztatja, 
miszerint a római kérdés ,nem alvó' ugyan, de jelenleg nincs 
napi renden. Jól mondja erre a ,V d. V.', hogy de bizony na-
pirenden van ; — mert az olasz nemzet jóléte mindig napi-
renden van, — ezt pedig a szentszék jogai s az egyház sza-
badsága ellen elkövetett hiba jóvátétele nélkül megállapítani 
nem lehet. 

Spanyolország. Szent Jakab apostol sírjának megtalá-
lásáról a ,Märk. Kirchenblatt' Madridból következő érdekes, 
kimeritő tudósítást kapott. 

„Spanyolország éjszaknyugati részében, az ibériai 
,Svajcz' legvégsőbb szélén, a hajdani Galicziában fekszik 
egy város, mely a katholikus hivekre oly vonzerővel bir, 
mely annyi zarándoknak és zarándoklatnak czélpontjátképez-
te, és képezi most is, távolról és közelről. E város Compostella 
név alatt ismeretes az egész keresztény világban, mig Spa-
nyolországban közönségesen Santiago, vagyis szent Jakab 
városának nevezik. Csekély ugyan és igénytelen, de nagy 
tiszteletre méltó és dicső azon kincs miatt, melyet magában 
rejt. I t t nyugszanak id. sz. Jakab apostolnak, sz. János evan-
gélista bátyjának csontjai. A történelem és szakadatlan 
hagyomány szerint Krisztus ezen első apostoli vértanujának 
teste Jeruzsálemből, hol K. u. 44-ben lefejeztetett, az ibériai 
félszigetre hozatott s véglegesen Compostellában temettetett 
el. Később két tanitványának maradványait takaritották 
•el mesterök mellé. Hagyomány szerint szent Jakab igen 

korán jött Spanyolországba, hol különösen 7 tanítványát 
püspökökké szentelte, hogy az általa elvetett evangeliumi 
magot ápolják. — Midőn sok század után a maurok az or-
szág nagy részét leigázták s kimondhatlan csapást hoztak 
reá, különösen a kath. egyház üldözése által, a keresztények 
szükségesnek látták a szent ereklyéket biztositani. Ez Al-
manzor kormánya alatt történt. Hová rejtették el akkor e 
kincset, egész mostanig ismeretlen volt. A némaság, mely a 
maurokkal szemben szükséges volt, feledékenységet boritott a 
sirokra. Hogy más helyre nem vihették át, erről kételkedni 
nem lehet. Épen az átvitel által árulták volna el a nagy kincs 
hollétét ellenségeik előtt.— Mult hó (febr.) elején végre mint 
valami delejes ütésre egyszerre egész Spanyolország örömre 
rezzent föl sz. Jakab apostol sirja feltatálásának hirére. E 
hír első kiröppenése után néhány nappal megjelent a com-
postellai érsek főpásztori levele, mely az örvendetes eseményt 
részletesen előadja. E nagytiszteletü főpásztor, Paya y Ricco 
Mihály bibornok, kit lángoló buzgóság jellemez Isten és a 
hivek üdveért, ki kiváló tisztelettel viseltetett mindig sz. 
Jakab ap., Spanyolország védszentje iránt s ki mint hittudós 
elsőrangú hírnévnek örvend az egyházban, e főpásztori le-
velében bevezetésül elmondja, hogyan szokott az isteni 
gondviselés életünk viharai, küzdelmei és szomorúságai közt 
híveinek időről időre örömet s vigasztalást szerezni. Ezt tette 
a jóságos mennyei Atya jelenleg a fölöttébb súlyos és komor 
viszonyok közt, midőn szeretetének számos jeleit adván, örö-
münknek, úgymond, s vigasztalódásunknak ugyannyi táplálé-
kot adott. Egyike az isteni szeretet e jeleinek azon esemény, 
melyet híveivel rögtön közölni kötelességének tartja, később 
kiegészítendő e tudósítást a végeredményről szóló kimeritő 
értesitéssel. I t t azután elmondja a főpásztor, hogy, egyesülve 
a főszékesegyházi káptalannál, az eszközök hiányos volta da-
czára, midőn ő és a káptalan oly szűk körülmények közt 
vannak, hogy a mindennapi isteni tisztelet költségeit is alig 
képesek fedezni, mégis eltökélték magokat a főszékesegy-
ház teljes restauratiójára s egyúttal az ép oly költséges mint 
fontos és nehéz ásatások megkezdésére. Követve a hagyo-
mány fonalát, mely szerint a jelenlegi székesegyház alatt ős-
régi szentély rejlik, a kutatások megindultak. Két kísérlet 
semmi eredményre sem vezetett. Óriási falakra bukkantak, 
melyek a munkát megállították. Harmadik kísérletre sike-
rült e falakat áttörni, elejénte, ugy látszik, ezúttal is siker-
telenül, végre azonban a legjobb sikerrel. I t t a legcseké-
lyebb részletekig leirja a remek főpásztori szózat mind 
azon küzdelmeket s kísérleteket, melyek egymást követték. 
Hogy jó uton vannak, abból következtették, mert fehér már-
vány és jáspis darabokat találtak, névszerint egy négyszög 
kődarabot, granit- és kőfaldarabból, ó-román ízlésben. Ezek 
és sok más megannyi utmutató volt a hőn óhajtott czél felé. 
Végre a leirhatlanul súlyos munkát fényes siker koronázta. 
Egyik munkás a kutatás és keresés közben egy kőlap töredé-
két fölemelte. A mint bepillantott a feltárult üregbe, ájulni 
kezdett s felkiáltott: ,Nem látok semmit, nem látok semmit !, 
Támogatni kellett, hogy lábain állhasson. A munka veze-
tése végett folyton jelenlevő két kanonok oda sietett s bevi-
lágítva az üregbe csontokat és koponya részleteket vettek 
észre. Erre a fölemelt kődarabot visszatették a nyílásra és 
siettek jelentést tenni a főpásztornak. Kimondhatlan volt 
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ennek öröme, bár e bírt, mint mondá, már várta. A bibor-
nok-érsek azonnal maga sietett az esemény szinhelyére, s 
hogy a látleletezés megfelelő iinnepélylyel történjék, meg-
hivta az egész káptalant, a székesegyház összes papságát és 
számos világi előkelő férfiút. Három jegyzőt megbízott jegy-
zőkönyvet késziteni az egész eseményről, a látottak- és 
hallottakról. ^ (Vége köv.) 

IRODALOM. 
-(- Aquinói sz. Tamás egy eddig ismeretlen s kia-

datlan levele jött legújabban napvilágra. Mindnyájan tud-
juk, mily fáradhatlan tevékenységet fejt ki dicsőén ural-
kodó pápánk, a bölcs X I I I . Leo, hogy a kath. egyházban u j 
virágzásra keltse a theologiai és philosophiai tanulmányo-
kat aquinói sz. Tamás igazi szellemében. Maga az isteni 
gondviselés is szembetünőleg látszik elősegíteni e nagysza-
bású törekvést az által, hogy legújabban egymásután az an-
gyali egyház-tanitó több ismeretlen kisebb-nagyobb művé-
nek vagy valamely műve részletének felfedezésére vezérli az 
ernyedetlen kutatókat. Igy nem régen a monte-casinói sz. 
benedekiek a Summa theologica egy egész kiadatlan fejeze-
tét közölték évkönyveikben; Uccelli a Summa pliilosophica u j 
kiadásában, mely, mint már jelentettük, X I I I . Leo pápának 
van ajánlva s mely aquinói sz. Tamás kézirata után készült, 
több uj, igen érdekes varians lectión kivül egy egész kiadat-
lan fejezettel lepte meg a tudós világot. A nápolyi Accade-
mia di san Tommaso d' Aquino hit- és bölcsészettudományi 
tudós társaság egyik tagja, melyet a halhatatlan Sanseverino 
alapitott, a nápolyi Biblioteca Nazianale-ban felfedezte a 
Doctor Angelicusnak areopagi sz. Dénes ,De divinis nomini-
bus' cz. művének I I I . fejezetéhez irt commentariusát, melyet 
bevezető értekezéssel a nápolyi ,La Scienza e la Fede' czi-
mü folyóiratban olvastunk. (CXI. köt. 285. 1. és CXII . köt. 
441. s köv. 11.) Legújabban szintén a casinoi benczések jelen-
tették, hogy hű fac-similét fognak kiadni sz. Tamás egy 
kiadatlan leveléről, mely a hittudományok történetében oly 
nagy hirre vergődött de auxiliis divinis viták pontjaira u j 
fényt fog deríteni. Csaknem egyszerre két lapban kaptuk 
meg e levelet, a párisi ,Défense' márcz. 1-i számában és a 
madridi ,La Ciencia Cristiana' 1879. 2. füzetében. Legköze-
lebb teljes szövegében közöljük. 

= Dr. Kerschbaumer Antal, „Paterfamilias" czimü 
műve, melyet a sz. Istvánról czimzett esztergomi ősrégi pap-
növelde magyar egyház-irodalmi iskolája fordított, második 
s javított kiadásban készül megjelenni. 

Sem az író, sem a mű nem szorul ismertetésre. Azon 
szives fogadtatás, melyben a jelen mű első kiadása része-
sült, arra indította Buzárovits Gusztáv könyvárus és nyom-
datulajdonost, hogy a mű tulajdonjogát a fordítóktól meg-
szerezvén, a második kiadást sajtó alá bocsássa, mely f. é. 
május havában fog napvilágot látni. A 25 ívnyi sűrűn nyo-
mott 8-adrétü munkának előfizetési ára (a munka megjele-
néseig) 1 ft 50 kr. Növendékpapoknak 1 ft 20 kr, bolti ára 
2 fr t leend. A gyűjtőknek minden 10 példány után kiadó 
tiszteletpéldánynyal szolgál. 

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

jesztésére, Szabó János nagyváradi görög szertartású kath. 
székesegyházi őrkanonokot, szamos-ujvári görög szertartású 
katholikus püspökké nevezem ki. 

Kelt Bécsben. 1879 évi február hó 18-án. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
— 0 eminentiája, kegyelmes főpásztorunk, a fels. ki-

rályi pár ezüstmenyekzőjének a főegyházmegyében april 
24-én leendő megünneplése iránt VI . sz. föpásztori szózatá-
ban akként méltóztatott intézkedni, hogy april 24-én a szé-
kes és társaskáptalani, továbbá a plébániai egyházakban, 
lehetőleg, ünnepélyes sz. mise tartassék ,Te Deuin'-rnal és 
,pro Rege' külön imával, mely ünnepélyről a hívek s a helyi 
hatóságok is, meghivással, értesitendők. 

— Ugyan ezen alkalomra, szintén VI. szám alatt, egri 
érsek ő exclja hasonló lelkes szózatot intézett papságához, 
melyben épen ugy intézkedik, mint az ország áldornagya, 
azon hozzáadással, hogy Te Deum után még 5 Miatyánk és 
Üdvözlet mondassék a ,pro Rege' imának anyanyelven való 
ismétlésével. 

— A montenegrói fejedelem, mint a ,Défense' Rómából 
értesült, sajátkezű levelet irt a szent atyának, melyben a 
kormánya alatt levő katholikusok számára Skutariban egye-
nesen a szent széknek alárendelt érsekség felállítását kéri. 
Az ottani katholikusok eddig az antivarii érsek hatósága 
alá tartoznak. 

— Az Egyesült-Államokban 2 milliónál több spiritista 
van, 20,000 mediummal. A tébolyodottak száma, kik nyil-
vános intézetben vannak, 7520. E számok elég hangosan be-
szélnek. 

— A müncheni érsek Döllingerhez, élete 80-dik évfor-
dulója alkalmából, levelet intézett, melyben atyailag felszó-
lította, hogy az egyházzal béküljön ki. 

— A franczia püspöki kar tiltakozása az uj közokta-
tási törvény ellen imposans kezd lenni. Háromféle alakot 
választottak. Egyenként, egyháztartományokként s együtte-
sen, előbb azon tartományok, melyek egy kath. szabad egye-
tem alapitására összeálltak, később, ha kell, az egész püspöki 
kar. Eddig a külön-felszólalásokon kivül két emelkedett szel-
lemű szózat jelent meg. Az egyiket az angersi, a másikat a 
lillei kath. egyetem alapitó-főpásztorai írták alá. A küzde-
lem, ugy látszik, gyorsan fog lefolyni. Ily általános izga-
tottság, milyent e culturharczos törvény okozott, a német-
franczia háború óta nem volt. 

— Angolországban, mint a salfordi püspök legújabb 
föpásztori körlevelében kiemeli, az iszákosság évenkint 
120,000 embert visz ki a világból. Az angol opium-kereske-
dés évenkint 400,000 chinait gyilkol meg. 1876-ban 43,418 
személy kelt össze vallástalan házasságra. 

— Desprez, toulousei érseket, Rómában tartózkodása 
alatt a bibornokok már kartársi tisztelettel fogadták. 

— Amerika és a culturharcz. Az olpei kerület főnök-
sége Westphaliában felkért egy amerikai lapot, hogy egy 
házasságot, melyre nézve a nő Németországban lakik, a férfi 
pedig Jova amerikai államban, kihirdessen.Az amerikai visz-
szaküldte a megkeresést és kijelenté, hogy egy szabad állam-
ban megjelenő lap, mely a szabadság jótékonyságát élvezi, 
nem nyújthat segédkezet oly zsarnoki törvény végrehajtására, 
mily a culturharczi törvény. 

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

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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B u d a p e s t e n , á p r i l i s 5. 28. I . Fé l év , 1879. 
TARTALOM : Hosanna Dávid Fiának ! — Aquinói sz. Tamás megtalált levele. — A szatmári egyházmegye főpásztorának 
nagyböjti körleveléből. — Bossuet egyházi szónoklatának jellemvonásai. — Egyházi tudósitások : Budapest. A katholikus 
alapok és alapitványok. Bées. Conservativ áramlat. Spanyolország. Szent Jakab apostol sírjának megtalálásáról. — Iroda-
lom : Szabadelvüség, szabadság és vallás. I r t a : Sullay István. Vallásszabadság, vagy: Egyház és állam. I r t a : Bartók Ist-

ván. — Vegyesek. 

Hosanna Dávid Fiának ! 
Az öröm és lelkesedés „hosannája",1) melyet a 

zsidók a sátoros ünnep (festum tabernaeulorum) al-
kalmával pálmaágakkal kezökben énekeltek, az is-
teni Üdvözitö életében egyszer a „pascha" előtt hang-
zott el Jeruzsálemben. A próféta2) jövendölésének 
be kellett teljesednie: „Igen vigadj Sión leánya, 
örvendezz Jeruzsálem leánya! line a te királyod jő 
hozzád, az igaz és üdvözitö." A nép, mely a Meg-
váltó utáni vágynak hordnoka volt az ó-szövetség-
ben, látván Jézus csodatételeit és hallván tanitását, 
királyának ismerte öt el, midőn szenvedése előtt 
pár nappal ünnepélyes bevonulását tar tá Dávid ki-
rályi városába. A választott nép hódolatát fogadta 
ekkor a várva várt Messiás. S mily fényessé tették 
e hódolatot a tavasz bájaival pompázó természet, a 
ragyogó templom, Izrael e büszkesége, nagyszerű 
melléképületeivel, a pascha-ünnepre minden irány-
ból egybegyűlt zsidók, kiket a legtávolabb vidéke-
ken is a messiási hő vágy lelkesített ! Isteni hata-
lom világosította fel Jeruzsálem lakóit, — és a se-
reg leterité ruháit az uton, mások pedig ágakat vág-
nak vala és elteriték az uton, a seregek pedig kiál-
tának: Hosanna Dávid Fiának, áldott Izrael királya, 
áldott a király, ki az Ur nevében jő! Áldott a mi 

x) A festum tabernaeulorum alkalmával mondatni szo-
kott 117. (118.) Zsoltár 25. verse a Vulgata szerint igy szól: 
„O Domine salvum me fac, o Domine bene prosperare", 
a héber szövegben pedig ekként áll : NjnyiÚVl rPÍ"P N3N» T T T TT 
" t f j nrrVlín m r p Jehova, salvum fac quaeso — Hosanna T T • : - T : TT 
— (Messiam, Regem), prosperum fac quaeso. Hosanna ily ér-
telemben használtatott : üdv, éljen. Hosanna Filio David : 
Tartsd meg kérlek Dávid Fiát (a Messiást), üdv Dávid Fiá-
nak, a Messiásnak ! — Salut et gloire au Fils de David ! — 
„Ou plutôt, dit Huré, parceque ce verbe en hébreu gouver-
ne le datif: Sauvez le Fils de David, c'est à dire le Messie." 
D. Calmet, Dictionnaire de la Bible, ed. Migne s. voc. Ho-
sanna. — a) Zach. 9, 9. 

atyánknak Dávidnak országa, mely ma jő, hosanna 
a magasságban !3) 

Krisztust királynak vallották a keleti bölcsek, 
midőn Jeruzsálem öt annak elismerni nem akarta, 
és most ugyanazon Jeruzsálem királyának kiál t ja 
öt ki a rómaiak jelenlétében. Titkos erő vezette Pi-
látus akaratá f , midőn a kereszt feliratát, „Jesus Na-
zarenus Rex Judaeorum", megváltoztatni nem akar-
ta, — mert a mit irt, az igazság volt. 

ï A hatalmas római birodalom megdőlt, győzel-
mi jelvényei elenyésztek, és utána mennyi trón om-
lott porba! De a Megváltó országa fönnáll, jelvé-
nye a koronákon ragyog, mert az Ö országa termé-
szetfölötti, isteni, mely valamennyire kiterjeszti áldó 
uralmát, és országol mindörökké Jákob házában.4) 

Krisztus uralkodik az emberiség elmevilágán. 
Isteni tana megfejtette, a mit a régi bölcsek nem 
tudtak; megvilágosította az ó-szövetségben kijelen-
tett igazságokat, megadta az emberiségnek a hit vi-
lágát; fényt árasztott minden ismeretre, és kimu-
tat ja az irányt, mely felé minden tudományos kuta-
tásnak haladnia kell. Titkos kézzel vezeti és intézi 
a tudományok fejlődését, hogy a természetfölötti 
czélt elérhessék; és az ekként vezetett emberi ész 
találmányait a megváltás folytatására eszközül hasz-
nálja fel. Uralkodik az emberiség sziv világán. Az 
isteni szeretet lángját gyuj tá meg a földön, és en-
nek világa- és melegével halhatatlan tettekre indít. 
Az élet fáját iilteté a földbe s naponkint öntözi; 
árnyában enyhet, nyugalmat, békét ad a fáradt és 
elcsüggedt szivnek és gyümölcseivel táplálja azt. 

Azonban ugyanazon hangok, melyek ünnepé-
lyes bevonulásakor el akarták némítani az üdvkiál-
tásokat, ma is ismétlödnek : „Magister, increpa di-

3) Matth. 21, 9. Marc. 11, 10. Luc. 19, 39. Jo. 12, 13-
4) Luc. 1, 32. 
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scipulos tuos;5) — n e avatkozzék a kinyilatkoztatás, 
a kereszténység, az egyház a tudományba, a neve-
lésbe ; vonuljon vissza a társadalmi és állami élettől, 
hadd haladjon az emberiség önerejéből, önbelátása 
szerint!" Ámde, ki olthatja ki a gyermek szivéből a 
szülői vonzalmat, a hév szeretetet, — ki t i l thatja 
meg, hogy a kisded anyja keblén nyugodjék?! „ Di-
co vobis, quia si hi tacuerint, lapides clamabunt!"6) 
Azon lángszavak, melyek Izrael népét a Sinai he-
gyén választott néppé emelték, a világ fülébe dö-
rögték ezt is: „Mea est enim omnis terra."7) Istené 
az egész föld ; az Üdvözitöé az emberiség, mert te-
remté és megváltá azt. Megváltotta az észt, a szivet, 
megváltotta a tudományt, művészetet, a társadalmi 
életet, megváltotta az államot, és azért mint Te-
remtő és Megváltó uralkodik. Az egyház e messiási 
uralmat magasztalja virágvasárnapi diadalmeneté-
vel; e királyi méltóságot dicsőiti, melyet Róma oly 
fönségesen hirdet : 

Christus viucit, Christus régnât, Christus imperat !8) 
Dr. Kádár Ambrus. 

Aqitinói sz, Tamás megtalált levele. 
Luther és Calvin azt tanitották, hogy az em-

ber akarata nem szabad, minthogy az eredeti bün 
azt kioltá; ennélfogva az ember, szerintök, az isteni 
malaszt segélye nélkül minden erkölcsi becsű csele-
kedetre képtelen s a szellemi dolgokban olyan, mint 
a tuskó.*) A jansenisták más utón ugyanezen ered-
ményre jutottak. Azt mondták, hogy vagy a bün, 
vagy az isteni malasztnak gyönyöre (delectatio vi-
ctrix), mindig s minden körülmények közt csalhat-
lanul egy irányban határozza el az emberi akara-
tot, vagyis tulajdonképen, hogy az ember akarata 
nem szabad, mert fölötte a delectatio victrix ural-
kodik.A Jézus társasági hittudósok kiváló buzgalom-
mal s nagyszerű tudományos műveltséggel szálltak 
szembe e szabadság-gyilkoló tanokkal. Kiizdelmök az 
emberi szabadságért oly fényes, hogy annak törté-
nete az egyház, az emberiség történelmének min-
denha legdicsőbb lapjai közt fog említtetni. 

A katholika egyház és hittudomány tana a leg-
határozottabban kizár minden oly tant és véleményt, 
mely, mint az ó orthodox-protestantismus és janse-

5) Luc. 19, 39. — 6) Luc. 19, 40. — 7) Exod. 19, 5.— 
8) Où sont les rois de la terre? Je ne le sait; mais à Rome 
où ils étaient, on lit sur l'obélisque de la place qui porte 
maintenant le nom de Pierre : Christus vincit, etc. Ce sont 
les trois lignes providentielement écrites par Pilate au som-
met de la croix, expliquées par les faits. Voyez l'histoire et 
méditez les institutions des peuples. D. Calmet o. c. col. 
1001. not. 1. 

*) V. Ö. Möhler, Symbolik 6. Aufl. 66. 

nismus teszi, az emberi szabadságot feláldozza az 
isteni végzetben képzelt sötét kényszernek. A kath. 
egyház és hittudomány az isteni végzet csalhatatlan 
teljesülése mellett magasan kiemeli az emberi elha-
tározás szabadságát, mind a természeti, mind a ter-
mészetfölötti erkölcsi világrendben. Isten és ember, 
isteni malaszt és emberi szabadakarat, e két ténye-
zőnek épentartásában áll a kath. egyház és az egy-
házi hittudomány tanának hasonlithatlan fölénye 
és való igazsága a protestantismus absolut praede-
stinatiója s a régi pogányság fatumához hasonló 
kényszerű végzete s végzetes kényszerűsége fölött. 

Természetes, hogy az isteni, csalhatlanul bekö-
vetkező végzetnek az emberi szabad elhatározással 
való megegyezését feltüntetni s bebizonyítani nem 
valami könnyű feladat; hiszen e látszólagos ellen-
tétek közti megegyezés, ezen egymást kizárni látszó 
eszmék közti csodás öszhang képezi épen keresztény 
hitünk titkainak egyik legnagyobbikát s egyszers-
mind legfontosbikát. Az egyház, mint kimozdithat-
lan határköveket, folytonosan világosan és határo-
zottan hangsúlyozza az isteni végzet és az emberi 
szabad akarat közreműködését az emberi boldogság 
létesítésében. Hogyan történik azonban boldogitá-
sunk e két tényezőjének közreműködése, az egyház 
dogmatice nem definiálta. A hittudomány minden 
időben igyekezett e titkot megvilágítani ; azonban a 
titok mindig csak titok marad. Ismeretes a dömés és 
jezsuita hittudósok közt lezajlott vita az isteni ma-
laszt hatásának viszonyáról az emberi akarat szabad-
ságához. A dömések tételének veleje volt, hogy Isten 
az embert, ennek érdemeire való minden tekintet nél-
kül praedestináljaéspraemotione physicaindítja meg 
az üdvösség ut ján. Molina, Jézus-társasági theologus, 
az isteni mindentudásra fekteté tanrendszerét s azt 
mondá, hogy Isten, csalhatlanul előrelátván, nem-
csak azt a mi történik, hanem azt is, a mi történhe-
tik, ugy intézi kegyelmének behatását az emberre, 
hogy csalhatlanul ugyan, de azért az emberi sza-
badságra nézve korántsem sztikségszeriileg, az kö-
vetkezik be, mit Isten előre látott s ezen előre lá-
tás alapján előre elhatározott, praedestinavit. Mind 
ama, mind eme kimagyarázási mód hivei aquinói sz. 
Tamás tanítványainak vallották magokat; a dömé-
sek azonban különös joggal vélték tanukat sz. Ta 
más tanának nevezhetni s azért véleményök egy-
szerűen thomismusnak neveztetik. — Sokáig s igen 
elkeseredetten folyt e két hittudományi iskola közt 
a vita. Lefolyása eléggé ismeretes, hogy sem tü-
zetesen kellene kifejteni. Annyi még napjainkban 
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is t ény , hogy a ké rdés m é g je lenleg sem levén meg-
oldva, a v i ta m é g most is foly. 

Aqu inó i sz. T a m á s a l á b b következő levele a m o -
l inis ták vé leménye szerint , a m i n t m á r eddig kive-
hetni lehet, k i t i inö b izonyí tékul szolgál azon fu rcsá -
nak lá tszó té te l igazolására , hogy sz. Tamás koránt-
sem volt thomista, hogy a thomismus , és sz. T a m á s 
t ana két kü lönböző dolog, — mer t aqu inó i sz. Ta-
m á s e levelében épen u g y m i n t a inol in is ták , az is-
teni e lő re lá tásában keres i a p raedes t ina t io t i t k á n a k 
kulcsá t , nem m i n t a thomis ták , az ember i é rdemek 
e lő re lá tásá t megelőző p raemot io phys i cában . 

A l k a l m u l e nagybecsű levél Í r á sá ra Ayg le r 
Bernát , montecas inói a p á t ( 1 2 6 3 — 1 2 8 2 ) kérése 
szolgál t . Vi ta t á m a d t u g y a n i s a benczések közt nagy 
szent Gerge lynek az isteni végzet rő l szóló egy mon-
dása felet t . Az a p á t a v i l á g h í r ű tudóshoz f o r d u l t 
ké rve öt, lenne szives Montecas inóba j ö n n i s o t t a 
v i ta tkozó szerzeteseket e v i t ás kérdésben fe lvi lágo-
s í tani . Ez 1274. f e b r u á r h a v á b a n tö r t én t , m időn 
épen a lyoni szent zs ina t ra i ndu l t . Ez az oka, m i é r t 
nem mehe te t t Montecasinóba. H o g y az a p á t kéré-
sét, a m e n n y i r e lehetet t , mégis teljesítse, fe lvi lágo-
s í t á sa i t levélben k ü l d t e meg. 

De lássuk m á r e levelet. 

„TEXTUS E P I S T O L A E 
(Ré)verendo in Christo patri, Domino Bernardo, Dei gratia 
(vé)nerabili Abbati Casinensi,Frater Thomas (de) Aquino,suus 
devotus filius, se (semper) et ubique ad obedientiampromptum. 

Optaveram, Pater venerande, quod convocatis fratri-
bus, qui ex verbis illustris doctoris (Gr)egorii scandalum 
patiuntur, satis(fac)erem viva voce ; sed hoc proli (xi) tas 
divini officii et ieiunii prollongatio impedivit, et forte fru-
ctuosum erit ut quod scripturae maudatur, non (sol)um 
praesentibus prodesse valeat, sed (fu)turis. Nec absque di-
vina dispensatione hoc gestum credo, ut me pro(ficis)centem 
in Galliam vestrae litterae comprehen(de)rent Aquini, ubi 
sanctissimi Patris (nostris Be)nedicti Beatus Maurus eius 
discipulus, (ab) eo transmissus in Galliam, recipere meruit 
(li)tteras et sacra exenia tanti Patris. Ut (autem) dubitan-
tibus plenus satisfiat, inserenda sunt praesentibus verba Be-
ati Gregorii, quae ignorantibus dubitationem ingerunt et 
errorem : „Sciendum inquit quod (b)enignitas Dei peccatori-
bus spatium poenitentiae largitur; sed quia accepta tempóra 
non ad fructum poenitentiae, ad usum vero iniquitatis con-
vertunt, quod a divina misericordia mereri poterant, amit-
tunt ; quamvis omnipotens Deus illud tempus uniuscuiusque 
ad mortem praesciat, quo vita eius terminatur; nec alio in 
tempore quisquam mori potuit, nisi ipso quo moritur. Nam 
si Ezechiae anni additi (ad) vitam quindecim memorantur, 
tempus vitae crevit (ab) illo tempore, quo mori ipse mere-
batur : nam divina dispositio eius tempus tune praescivit, 
quo hune post modum ex praesenti vita subsraxit." In qui-

bus (verbis) satis lucide doctor lucifiuus duplicem uniuscu-
iusque hominis considerationem habendam determinat : unam 
quidem secundum se, aliam vero secundum quod ad divi-
nam praescientiam comparatur. Secundum se quidem (hom)o 
consideratus, in his scilicet, quae circa eum accidunt, neces-
sitati non subiacet; sed possibile est aliqua circa ipsum con-
tingere, quae nullatenus sortientur effectum, quod expresse 
praemittit de peccatoribus, dicens, „Quia accepta tempóra 
non ad fructum poenitentiae : ad usum vero iniquitatis con-
vertunt, quod a divina misericordia mereri poterant, amit-
tunt." Si ergo mereri poterant, non ex necessitate amittunt. 
Unde ea quae contra hominem accidunt, non ex necessitate 
eveniunt; eadem enim ratio est de morte, et de quibuscun-
que aliis quae homo agit aut patitur ; omnia enim divinae 
(pro)videntiae supponuntur. Si vero consideretur homo di-
vinae praescientiae comparatus, ea quae agit vel patitur, 
quamdam necessitatem incurrunt ; non quidem absolutam, 
ut omnino, secundum se considerata, non possint, ut dictum 
est, aliter evenire, sed conditionalem ; quia scilicet, haec 
conditionalis est necessaria : si Deus aliquid praescit, hoc. 
erit. Non enim possunt ista duo simul stare aliquid esse a 
Deo praescitum, et illud non esse ; quia sic Dei praescientia 
falleretur. Est autem omnino impossibile, ut falsitatem Ve-
ritas patiatur ; et hoc significant verba sequentia beati Gre-
gorii, quumsubdi t ; „quamvis omnipotens Deus illud tem-
pus uniuscuiusque ad mortem praesciat, quo vita eius ter-
minatur, nec alio in tempore quisquam mori potuit, nisi ipso 
quo moritur," scilicet quo a Deo praescitus est mori. 

Non enim possunt ista duo simul esse, quod Deus prae-
sciat aliquem mori quodam tempore, et ipse alio tempore 
moriatur ; alioquin Dei sc ientia falleretur. Secundum se au-
tem consideratus homo, potuit alio tempore mori. Quis enim 
dubitat eum potuisse prius transfigi gladio, igne comburi, 
aut praecipitio aut laqueo vitam finire? Hanc et distinctio-
nem sapiunt eius verba sequentia ; subdit enim, „nam si Eze-
chiae anni additi ad vitam quindecim memorantur, tempus 
vitae crevit ab illo tempore, quo mori ipse merebatur." Stul-
tum autem est dicere, quod aliquis mereatur id quod impos-
sibile est evenire. Ipse ergo, secundum se consideratus, po-
terat tempore illo mori ; sed divinae scientiae comparatus, 
non poterant haec simul esse ; ut ipse uno tempore morere-
tur, et alio tempore Deus eum moriturum et  

doctoris exprimunt quasi oculata 
fide dubitantium animis ingeramus, considerate oportet diffe-
rentiam divinae cognitionis et humanae. Quia enim homo 
subiacet mutationi et tempori, in quo prius et posterius lo-
cum habent, successive cognoscit res, quasdam prius et quas-
dam posterius; et inde est, quod praeterita memoramur, vi-
demus praesentia et pronosticamur futura. Sed Deus sicut 
liber est ab omni motu, secundum illud Malachiae: „Ego 
Dominus, et non mutor ;" ita omnem temporis successionem 
excedit, nec in eo inveniuntur praeteritum (et) futurum ; sed 
praesentialiter omnia futura et praeterita ei adsunt ; sicut 
ipse Moysi famulo (su)o dicit : „Ego sum qui sum " Eo ergo 
modo (ab) aeterno praescivit hunc tali tempore moriturum 
(ut) modo nostro loquimur ; cum tamen eius modo dicendum 
(esse)t, videt eum mori, quomodo ego (vi)deo Petrum se-
dere, dum sedet. Mani(fes)tum est autem, quod ex hoc, quod 
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video aliquem (seder)e, nulla ingeritur ei necessitas sessio-
nis. (I)mpossibile est haec duo simul esse vera, quod videam 
aliquem sedentem, et ipse non sedeat ; et similiter non est 
possibile quod Deus praesciat (ali)quid esse futurum, et il-
lud non sit ; (nec tamen) propter hoc futura ex necessitate 
eveniunt. Haec sunt, Pater charissime, quae, vestrae (iussi)-
oni obediens, ad errantium reductionem scripsi. Quae si eis 
non sufficiunt (dic)ta, rescribere, vobis obediens, non (desi)-
nam. Yaleat paternitas vestra diu. Fráter Raynaldus com-
mendat se vobis." 

A szatmári egyházmegye főpásztorának 
Dr. Schlauch 'Lőrincz püspök ur ö méltóságának 

nagyböjti körleveléből. 
(Vége) 

A gyermekszeretetet a népszeretetnekkell követnie; tu-
lajdonkép e kettőnek egymásba kell kapcsoltatnia. 

A szeretet a lelkipásztori hivatalnak legfőbb szentel-
ménye (sacramentum), melynek ékes rajzát az Üdvözítő a 
pásztor és juh közötti hasonlatosságban adja, s a szeretet 
hiányát oly nagy bűnnek rrondja, hogy béres és nem pász-
tor nevet érdemel, a ki csupán haszonért, és nem hivatala 
iránti buzgóságból munkálkodik. Legnagyobb kincse a lel-
kipásztornak nem a pénz, hanem a nép szeretete ; a ki a pénzt 
halászsza, az elveszti a szeretetet, ellenben, a ki a szeretetet 
birja, az soha sincsen hijával a szükségeseknek. E valóban 
csodálatos, hogy vannak papok, akik ez igazságot kevésbé 
méltányolják, vagy sohasem tették azt komoly megfontolá-
suk tárgyává. A korosabb plébánosok példája igazolja azt, 
mily nagy akadálya a kölcsönös szeretetnek a vagyonosság. 
Az eszélyes pap az oltárról veendi azt, a mire neki szük-
sége van, hogy tisztességesen megélhessen ; de nem haszná-
landja fel az oltárt ürügyül a hivek zaklatására ; nem ugy 
fog cselekedni, mintha a szentet pénzért adná ; igy könnyen 
vethetné meg a nép nem csak az ilyen papot, de egész szol-
gálatát. A lelkipásztor, ki a népet szereti, a meghatározott 
stola-dijt soha sem fogja fölcsigázni, congruája beszedésekor 
igazságos, türelmes és irgalmas leend a szegények iránt, a 
világi karhatalmat nem fogja egyhamar igénybe venni. 
Kényszer-eszközök a megélhetés szükségének végső esetében 
alalmazandók csupán ; még ez eljárást is a vagyonnal páro-
sult szeretet sugallja és enyhítse. Boldog a ki ilyetén eszkö-
zökre nem szorult, ment lesz az ilyen minden keserűségtől, 
mely a legigazságosabb ügynek is kisérője szokott lenni-
Igaz, hogy korunkban, melynek népe nem csak nyomorult, 
de nyomorúsága mellett még romlott is, nem hiányzanak ar-
czátlan bujtogatok, kik irigység vagy gyűlölet által vezérel-
tetve, megza varják a legjobb indulatú népet is ; de még az 
ilv esetben is, mindenkor többet használand az eszélyes re-
servatio, a gyöngéd türelem, a méltányosság zavartalan ked-
velése, mint az irgalom nélküli végrehajtás Midőn 
azonban arra intünk titeket, szól a méltányos főpásztor, 
hogy igazságosak s méltányosak legyetek, nem azt akarjuk, 
hogy szűkölködjetek ; csupán a lelkipásztori eszélyességet 
ajánljuk nektek, nehogy meggondolatlan eljárással hiveitek 
szeretetét vesztegessétek el. Nem a jogosságban, hanem az 
indulatosságban rejlik a hiba. 

Egy másik eszköz, melylyel a hivek szeretetét ma-

gunknak megszerezhetjük, a lankadatlan buzgalom. E buz-
góságról sokat olvashattatok már s hiven maradtak emléke-
tekbe ama jeles intelmek, melyeket alkalom-adtán könyvek-
ből, iratokból, vagy szóbeli előadásból meritetteket ; se ujat 
mondani, se a tudvalevőket ismételni nem szándékozom. 
Még sem tartóztathatom magam, hogy ki ne mondjam meg-
győződésemet, miszerint sokkal előbbre volnánk, ha minden 
pap lelkiismeretesen töltené be hivatalát; tudományossá-
gunkért tisztelne, ájtatosságunkért becsülne, igazságszerete-
tünkért félne, buzgóságnnkért szeretne bennünket a világ ; 
midőn megveti a tudatlant, gúnyolja a világiast, irtózik a 
zaklatástól, gyűlöli a gondatlant . . . . A buzgó munkásság-
nem ismer különbséget plébános és segéd között, kik mind-
ketten munkatársak. A plébános, ki minden teendőt a se-
géddel végeztet, ép oly bűnös, mint a segéd, ki minden ter-
het a plébános vállaira hárit s csak azon esetben képzeli 
magát annak viselésére kötelezettnek, midőn amaz az évek 
súlya alatt már roskadni kezd. Mindketten munkások az Ur 
szőlőjében, vezető az egyik, kisegítő a másik, a tétlenség ki-
váltsága egyikét sem illeti meg ; az egyik rendez, a másik 
végez, a czél mindkettőjükkel közös ; az egyik nagyobb a 
tanácsadásban, a másik szerényebb az engedelmességben, 
ügyök közös : a lelkek üdve. A plébános keresse a hivek sze-
retetét mint üdvök esközét ; a segéd ne hajhászsza a népsze-
rűséget ; nem oly nagyfontosságú egyeniség ő még a clerus 
kebelében, hogy ne tanulnia kellene még inkább, mint saját 
dicsősége után áhítoznia. Az ifjúban nem keresünk mély tu-
dományt és ritkán is találunk ; de csupán a hajlamot be-
csüljük benne az önművelődésre; sajnálatra méltó, ki e dol-
gokat fölcseréli s maga magát ámitja. Hosszú és nehéz a tu-
dományosság utja, nem is szerezhető meg pár év alatt a tu-
domány, kimeríteni pedig azt soha se lehet. Munkálkodni, 
tanulni szükséges éjjel nappal, lelkiismeretesen tölteni be 
hivatalát, feddhetetlen életet élni; ez uton nem változékony 
és állhatatlan népszerűségnek, hanem a nép valódi szerete-
tének és becsülésének leszünk részeseivé. De a javadalom 
sem a pihenés stadiuma; sőt inkább minél súlyosabb a fele-
lőség, annál nagyobb a teher. Szüntelenül munkálkodván, 
soha sem fogja a gondos lelkipásztor hónapra elhalasztani 
azt, a mit ma végezhet ; beteghez hivatván késedelem nél-
kül sietni fog ; éjjel kerestetvén még nem fog haragra gyu-
ladni, meggondolván, mennyivel szomorúbb annak éjjele, a 
ki az ő vigasztalását igénybe veszi. Isten igéjét szorgalma-
san hirdetendi, egy vasárnapot, egy ünnepet sem mulasz-
tand el, ez lévén a felnőttek nyilvános oktatásának egyedüli 
alkalma. A nép vastag tudatlanságának nem utolsó oka a 
hanyag predikálásban keresendő. A beszéd legyen oktató, 
ne túlságosan virágos, a virágos beszéd csillog, de nem ok-
tat, nem épit, s igazán mondja sz. Jeromos : „Midőn az egy-
házban tanitasz, ne azon légy, hogy a nép hangos magasztalá-
sát, hanem sóhajait csald ki. A hallgatók könnyei a te dicsé-
reted. Az áldozár beszéde a szent irás mondataival legyen fű-
szerezve. Nem helyeslem a deklamálást, a nyelv pergését, az 
észnélküli csacskaságot. Pattogtatni a szót s nyelvpergéssel a 
hallgatóság csodálatát kelteni fel, tanulatlan emberek szokása 
(ad. Nep. 52.) A szónoklat ne a személyeket, hanem a bűnö-
ket kell hogy ostorozza és szerencsétlen az a szónak, a ki a 
bűnt ostorozni akarván, ugy beszél, hogy a személyeket lep-
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lezetlenül pellengérre állitja. Ez eljárás a legbiztosabb ut a 
gyűlölet felkeltésére; nincs is gonoszabb eszköz, mint az 
egyiknek megdorgálása által akarni elnyerni mások tetszé-
sét és szeretetét. A gyűlölet gyorsan terjed, a szeretet ellen-
ben akadékos ösvényeken halad s valamint amaz hirtelen nő, 
ugy ez könnyen kivész. Nem a szószék helye a személyes 
dorgálásnak, de a négy szem közti társalgás, a kegyes és ko-
moly intelem, mely a távozóban ne gyűlöletet, de szeretetet 
támaszszon : miként az apa saját fiát és ne az uralkodó a 
maga alattvalóját meginteni szokta. Leereszkedő nyájasság, 
megnyerendi a sziveket ; komolyság a szeretet által mérsé-
kelve, a szeretettel félelmet párositand. 

Jól tudom, mond a vigasztaló főpásztor, hogy a lelki-
pásztorkodás teher, melytől angyali vállak is rettegnek, a 
népnevelés pedig a tudományok tudománya ; hiszem azonban 
azt is, hogy a hivatás kellő betöltésére nézve legtöbbet tehet 
a szeretet. Szeretni a hiveket s általok viszont szerettetni, 
szerintem a legbiztosabb ut mindnyájunk üdvösségére, leg-
nagyobb dicsősége hivatásunknak. Ez ama legnagyobb fon-
tosságú lélektani momentum, melynek keresésében hacsak 
hosszú évek során át szerzett lelkipásztori erélyesség Isten 
kegyelmével nem párosul, könnyen esés áll be. 

Ugyanazért kérlek és sürgetlek titeket, szeretet test-
vérek és fiaim, kivált a szent böjti időszakban, hogy meg-
emlékezzetek küldetésiekről és dicső hivatástokról. Legyen a 
ti gondoskodástok szorgosabb, szellemetek készségesebb, 
igyekezetetek nagyobb, szeretetek lángolóbb most mint va-
laha, és soha ne fogyatkozzék meg. Legyetek igaz pászto-
rok; hadd birja a világ a maga bérenczeit. Ti mindenekben 
Isten titkainak hű és lelkes sáfárai legyetek. Ne a magunk 
dicsőségét keressük, hanem Urunk előnyeit. Minden mun-
kálkodásunkban, melyet teljesítünk, kiáltsunk fel: „Ne 
nekünk, Uram, ne nekünk add meg, hanem Tied legyen a 
dicsőség." 

„ És most Istennek ajánlak titeket és az Ö kegyelme biz-
tosításának, a ki hatalmas, hogy elkészítse és megadja az örök-
séget minden megigazultnak." (Ap. Cs. 20. 32.) r. I. 

Bossuet egyházi szónoklatának jellemvonásai. 
(Vége.) 

X. Bossuet kiváló előnyei és erényei között szerepel az 
alázatossággal összekötött őszinteség. Ezen erényeinek nyi-
latkozatául tekinthetők következő szavai : „Veszélyes az oly 
szónokok helyzete, kiknek semmit sem kell annyira kiván-
niok és semmitől sem kell annyira félniök, mint hallgatóik 
tetszésétől vagy épen haszonlesésétől." 

Mily komolyan és erélyesen ostorozza a hiu dícsvágyat 
következő nyilatkozatában is : „Ha a hiu dícsvágy lehetet-
lenné teszi az embernél a hitet, mennyivel inkább meghiu-
sítja azt, hogy a szónok eredményt mutathasson fel. Szána-
lomra méltó az egyházi szónok, ki a helyett, hogy hallga-
tóinak mestere volna, — tőlük várván a jutalmat, rabszol-
gájokká teszi magát ; ki csak muló dicsőséget elfogadni kész, 
midőn épen neki kellene másoknak üdvöt adni ; kit az Isten 
küldött, hogy az embereket az örök dicsőség részesévé tegye, 
és ő csak a világit törekszik elérni." 

A mily szigorú azonban e feddésben, ép oly elismerő a 
jeles szónokok iránt. Jóllehet saját kortársai koruk egyik 

legnagyobb szónokának tartották, ő mégis szerényen má-
sokra ruházta át a kitüntetést. 

„E férfiú örökké a mi mesterünk lesz", mondá egy alka-
lommal Bourdaloue-ról, midőn egyik beszédét meghallgatta. 
Máskor ismét igy nyilatkozik felőle : „Bourdaloue oly be-
szédet mondott (Meaux-ban), mely egész népünket és az 
egész egyházmegyét magával ragadta." Bossuetnek e sze-
rénységgel párosult alázatossága megengedé, hogy szabadon 
és nyiltan, mint az igazság szónokához illik, léphetett fel a 
világ hatalmasaival szemben. Meggondoltan és okosan, de 
telve szent, emberi tekintetet nem ismerő buzgósággal, tel-
jesitette Bossuet az apostoli szónok kötelességeit a királyi 
udvarnál. Ezen az első századok keresztényeihez hasonló 
bátorság megszerezte számára a király becsületét és tiszte-
letét, még akkor is, ha trónja előtt hangoztatta keresztelő 
sz. János szavait : „Ez neked nem szabad." 

„Sire ! — szólt egyszer a királyhoz — ragaszkodjék 
erősen Istenhez, hogy a jövendők elé vétségei által akadályt 
ne gördítsen ; vigye a franczia név dicsőségét a magaslat 
azon fokáig, hogy az örök életnél egyéb kívánni valója ne 
maradjon." 

XI. A mi Bossuet föllépésének külsejét illeti, meg kell 
még jegyeznünk, hogy szavalása (declamatio) és taglejtése a 
mily természetes, ép oly egyszerű és nemes volt. Arczárói sze-
rénység és őszinteség sugárzott. Hangja kellemes, csengő, 
hajlékony s e mellett férfias és komoly volt. Egész megjele-
nése, úgyszólván, élő beszéd vala. Kortársai nem is tudták, 
mit bámuljanak rajta inkább, élénkségét-e, vagy ékesszólá-
sát, az előadás tartalmát vagy annak módját. Ékesszólása 
majd emelkedett volt, majd ismét csendes mint a nagy fo-
lyó, — és fokonként vezetett az igazság megismeréséhez ; 
majd hirtelen és rohamosan tört elő, mint a hegyi patak, 
magával ragadva a sziveket, nem hagyván hallgatóinál egye-
bet, a csendnél és bámulatnál. Ha nem is állott a szószéken, 
ha nem is szavakban beszélt, maga megjelenése oly befo-
lyást gyakorolt az ország nagyjaira, hogy puszta látásától is 
szent félelem szállta meg őket. A mint megpillantották, ma-
gok tették magoknak lélekben a szemrehányásokat, melye-
ket ő intézett volna ellenök. Ékesszóló tekintete jobban meg-
indította őket, mint mások beszédje. 

Zárszó. Rövid vonásokban törekedtünk vázolni Bos-
suet szónoki működését. Czélunk volt bebizonyítani, hogy 
csakis ott, hol a szentek szelleme honol, csakis azok, kik 
az apostoli férfiak bölcseségét és tapasztalatait veszik föl 
egyházszónoki működésök fonalául, képesek elérni ama gyü-
mölcsöt, melyet teremni hivatása az egyházi szónoklatnak. 
Csakis a magasabb századok példái által megszentelt életböl-
cseség légkörében képes magát fentartani és a bukástól meg-
óvni az egyházi szónoklat. A világ bölcsesége és szónok-
latában nem találhatja meg az egyházi szónok azon tápot, 
melyet hallgatóinak nyújtania kell. Az ő állásf)ontja egé-
szen más, mint akármelyik szónoké. Locus, in quo stas, terra 
sancta est. Czélja túlvilági. Salvare animam ! 

Csak egy „alapja" van és ezt mással föl nem cserél-
heti. (I. Kor. 3, 11.) Minden attól függ, vájjon e szent föl-
dön erősen áll-e vagy sem ; csakis ez az egyházi szónok szá-
mára az áldás talaja, a megszentelt alap, a tej és mézzel fo-
lyó igéretföldje. Ha nézetei, egész szónoki működése, nem 
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abban gyökereznek, mindig ki van téve a veszélynek, hogy 
ő is mint sokan előtte, elcsábíttatva az emberi bölcsesség és a 
korszellem csapodár szellemétől, el fog sodortatni „a puszta 
és járatlan és víztelen főidre" (Zs. 62, 3.) és a százszoros 
gyümölcs helyett, töviseket és csalányokat fog aratni. Hogy 
e tiszti és apostoli álláspontot világosan felismerhesse, hogy 
szónoklatát valóban égi szellemmel táplálhassa, ahhoz ok-
vetlenül szükséges, hogy folytonos tekintettel legyen a szen-
tek gondolkodás- és cselekvésmódjára, hogy meggyőződése, 
igazságszeretete, ügybuzgalma, hasonló legyen a valóban 
apostoli férfiak igazságszeretete és meggyőződéséhez. Ilyen 
volt Bossuet is ; és ha ő a szentatyák tanulmányozása által 
oly előnyöket képes volt magának biztositani ; ki ne utá-
nozná szivében a nagy szellem példáját, azon különbséggel, 
hogy ha ő csak a szentatyák irataiban búvárkodott, mi most 
már az övéit is tanulmányozhatjuk. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, április 4. A kath. alapok és alapítványok. — 

A márczius 17-én tartott országgyűlés egyike volt azon reánk 
katholikusokra nézve fontos üléseknek, melyek nagy hord" 
erővel birhatnak, ha határozatai érvényesíttetnek. Nem szó-
lunk jelenleg a polgári házasság behozatalára vonatkozó ha-
tározatról, a mely fájdalmas jelenségről úgyis bővebben 
megemlékeztünk, hanem igenis szólunk a kath. alapok és 
alapítványokról. Szólunk, mert ezt részben megígértük; szó-
lunk, mert ez az ügy, mint az kilátásba van helyezve, talán 
nem sokára ismét napi rendre kerül ; szólunk, mert e nagy" 
horderejű kérdés bennünket katholikusokat nem kevésbbé 
érdekel, mint azokat, kik bennünket az alapokhoz való jo-
gunkból kiforgatni akarnak. D <-> 

A követelés a kath. alapok és alapítványokra nézve az, 
hogy ezek költségvetései az országos kölségvetésbe felvétes-
senek. O excja a miniszter ur kijelentette, hogy e követelés-
hez hozzájárulni nem fog. A kérdés tehát az, ki áll a jog-
alapon, a követelok-e, vagy a követelés teljesítését megta-
gadó miniszter ? Aki a kath. alapok és alapítványok törté-
netére visszatekint, az egy perczig sem habozhatik a felett) 
hogy e kérdésben a miniszter ur ö excjának kell igazat adni. 
Ha ugyanis a kérdéses alapok történetét azok viszonyában 
az országgyűléshez vesszük tekintetbe, a legújabb időket be-
számítva, nem képes senki hivatkozni oly időre, midőn a 
kérdéses alapok költségvetése valaha az országos költség-
vetésbe felvétetett volna, vagy hogy azok felvétele az or-
szágos költségvetésbe követeltetett volna, úgyannyira, hogy 
még azok is, kik e javak és alapoknak állami természetét 
vitatják, sohasem hivatkoznak ama tényre, sohasem indo-
kolják követeléseiket azon állítással, hogy valaha ez alapít-
ványok költségvetése az országgyűlésnek bemutattatott vol-
na, és igy az országgyűlés azok kezelésébe befolyt volna, 
mely reájok fontos körülmény felemlitését bizonyára el nem 
mulasztották volna, lia ily történeti megelőző tény létezett 
volna; hogy tehát nem hivatkoznak, az annak bizonyítéka, 
hogy az országgyűlés ez alapok kezelésével, költségvetésé-
vel sohasem foglalkozott, ahhoz jogot nem tartott. 

A magyar állam kezdettől fogva mindig alkotmányos 
állam volt; országgyűlése ismerte saját jogait; az állam jo-
gait, mint arról az országgyűlések okmányai tanúskodnak, 

minden időben egész odaadással védelmezte. Feltehető-e te-
hát, egész tárgyilagossággal Ítélve a kérdést, hogy az or-
szággyűlések saját jogkörükről e kérdésben lemondottak, 
avval semmitsem törődtek volna, ha meg voltak volna győ-
ződve arról, hogy nekik ezen alapokhoz is kétségtelen jo-
guk van ? Vagy nem épen ellenkezőleg azt kell-e Ítélnünk, 
hogy az országgyűlések épen azért nem követelték ezen ala-
pok költségvetésének beterjesztését, mivel meg voltak győ-
ződve arról, hogy nekik azokhoz, mint nem állami alapokhoz 
semmi közük? Kik ma ezen alapok költségvetésének beter-
jesztését követelik, meggondolták-e, hogy őseik ellen mily 
hallatlan vádat emelnek? Mily vádat emelnek az 1848-ki 
országgyűlés ellen is, melynek alkotmányossága ellen bizo-
nyára ők emelik fel legkevésbbé szavukat, mely országgyű-
lésen azonban szó sem fordul elő arról, hogy ezen alapok 
kezelése, költségvetésének megvitatása az országgyűléshez 
tartozik. E követelés egészen uj keletű, mert egészen uj ke-
letű ezen alapok jogi természetének megtámadása is. A mult 
erről semmit sem tud. Vagy talán Molnár Aladár, Helfy 
Ignácz társaikkal együtt, mint ezen alapok keletkezésének 
idejétől távolabb esők, hitelesebben tudják megmondani, 
mily természetűek a kérdéses alapok és igy kiket illet azok 
kezelése és költségvetése, mint azok, kik az alapítás idejében 
éltek és a történeti alapon haladva, követeléssel ellenünk 
nem léptek, mert nem léphettek fel ? Az alapok és az or-
szággyűlés közt tehát, tekintve az ősök eljárását, soha, sem-
mi időben, semmiféle viszony nem levén, világos, hogy nem 
a követelőknek, hanem a miniszternek van igaza, midőn a 
költségvetés beterjesztését megtagadja, és igy ugy annyira 
nem alkotmányellenesen jár el a miniszter tagadásával, hogy 
inkább azok követnek el alkotmányos sérelmet, kik a beter-
jesztést követelik, mert nem tartják tiszteletben azon alkot-
mányos uton hozott határozatot, hogy : „fundationes eatho-
lieorum pro catholicis, evangelicorum autem pro evangelieis 
deinceps eonvertantur, adeoque ab ulteriori harum repetitione 
pro futuro ab utrinque praescindatur." 

Molnár A. és társai követelésének tehát, mint ez a 
mondottakból kitűnik, semmi alapja nincsen ; sőt mi egy lé-
péssel tovább megyünk, és a követelők által, egy, bizonyára 
vakmerőnek tartott tételt állítunk fel. Szerintünk ugyanis a 
dolog ugy áll, hogy még azon esetben is, ha az országgyű-
lés ezideig befolyt volna a kérdéses alapok kezelésébe és költ-
ségvetésének megállapításába, a jelen viszonyok közt, ha nem 
phrasis az a híres, uton útfélen hirdetett egyenjogúság, le 
kellene mondani minden eddigi befolyásáról. Állításunk első 
tekintetre vakmerőségnek tűnhetnék fel, kivált a jelenleg 
uralkodó jogfogalmak szerint, mert katholikus tulajdonról 
vau szó. A tárgyilagos jogfelfogás azonban lehetetlen, hogy 
nekünk ne adjon igazat. Először is bizonyos, mert tény az, 
hogy semmiféle vallásfelekezet birtokai alapjainak kezelé-
sébe, vagy költségvetésébe az országgyűlés nem foly be : a 
jogegyenlőség tehát, azt követeli, hogy a mi történik, ille-
tőleg nem történik a felekezetek javaival, alapitványaival az 
állam részéről, ugyanaz történjék, illetőleg ne történjék, a 
katholikus természetű alapok és alapítványokkal is. To-
vábbá le kellene mondani az államnak befolyásáról a kath. 
alapokra, még ha eddig ezt gyakorolta volna, azért is, mint-
hogy az állam az ujabb időben jellegét megváltoztatta, mig 
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ezelőtt az állami jellege katholikus volt, ujabb időben feleke-
setnélküli lett. Ami netalán a kath. jellegű állam által meg-
történhetett volna, az többé a felekezetnélküli állam által 
nem történhetik meg. Mit mondjunk még akkor, ha, mint ez 
a jelen esetben áll, a kath. jellegű állam nem itélte jogkö-
rébe tartozónak, hogy a kath. egyházi alapok és alapítvá-
nyok az országgyűlése által épen ugy tárgyaltassanak, mint 
az országos költségvetés? Azok, kik a felekezetnélküli ál-
lamnak oly nagy barátai, mily képpel, mily következetes-
séggel követelhetik, hogy a felekezetnélküli állam bármely 
felekezetnek, a jelen esetben pedig a kath. egyház alapjai-
nak kezelésére befolyjon, melyre soha befolyást nem gya-
korolt ? Ez oly természetellenes követelés, hogy ezt megfej-
teni csak ugy vagyunk képesek, ha elgondoljuk, hogy e kö-
vetelésnek hátterét a confiscatio képezi. 

A kath. alapítványok és alapok az igazság szempont-
jából sem kezelés, sem költségvetés-tái'gyalási tekintetből, 
sem történeti alapon, sem a modern magyar állam jellege 
miatt nem kerülhetnek az országgyűlés elé. Egy azonban 
előttünk is bizonyosnak tűnik fel és ez az, hogy a katholiku-
sok befolyását az alapokra mindenesetre biztosítani kell és 
lehetetlenné kell tenni, hogy az országgyűlési velleitások 
ezentúl is hasonlóképen nyilatkozzanak, mint többször a 
legújabb időkben és igy a legújabb időben is. Mire nézve 
azon szerény óhajtásunk volna, hogy ő excja a cultusminisz-
ter ur, kinek saját szavai szerint ugy is terhére van, hogy e 
kérdés évenkint ismételtetik az országgyűlésen, hogy, mond-
juk, a cultusminiszter ur ő excja a katholikusokat oly álla-
potba helyezné, miszerint ő felsége legkegyelmesebb megha-
gyása folytán az összes egyházi alapítványokat kezelés vé-
gett saját kezökbe vehetnék. Evvel egyszer mindenkorra 
megszűnnék minden praetensio és a katholikusok valahára 
jogukhoz jutnának. És ha a mi katholikusaink oly erélyesek 
lennének az egyház ügyében, mint a protestánsok saját 
ügyeikben, e kérdés az általunk óhajtott irányban bizonyára 
mi hamarabb eldőlne; hanem hát . . . . de jobb lesz nem 
beszélni â 

Bécs. Márcz. 24. Conservativ áramlat észlelhető, az két-
ségbevonhatlan tény, nemcsak nálunk, de monarchiánk ha-
tárain tul is. Ha egyéb nem bizonyítaná ezt, elég volna a 
szabadelvű lapok, ez időjós politikai ,zöld békák,'jajgatása az 
az ,idők hátrafelé irányuló törekvése' miatt. 1861", még in-
kább 1868 óta az ábrándos eszmék kedveért való, ex pro-
fesso űzött rombolás Ausztriában egyidőre legalább kitom-
bolta magát. A liberalismus fatanismusa és schwungja lelo-
hadt, vagy mint egy főfő szabadelvű közlöny mondá ,die 
Ideale sind zerronnen'. TaafFe meghívása a kormányba jelzi 
a conservativ áramlat emelkedését. Igaz, hogy TaafFe még 
nem maga az igazi conservativismus. Ő a liberalismusnak 
szolgált eddig Tirolban, Ausztria legconservativabb tarto-
mányában. Tirol katholikusainak több okuk van vele elége-
detlennek lenni. Azonban ő mégis nem azonosítható a libe-
ralismussal. O valami középső, mint a német mondja ,ein 
Mittelding' a telivér liberalismus s a valódi conservativis-
mus. Épen e jellemvonása által igen alkalmas egyéniség el-
készíteni az arany hidat, melyen a liberális hűhóból a ko-
moly conservativ munka terére lehet átmenni. Ezen átmene-
tet élesen jellemzi, hogy épen TaafFe kormánybaléptével 

esik össze az uzsorások üldözése és Stremayer iskolaügyi 
körrendelete, melylyel hivatalosan megfúvatott a visszavo-
nulást jelző takarodó. A liberális szólamok, melyekkel né-
hány év előtt a Mühlfeldek, Schindlerek és Giskrák az em-
bereket igazán elbolonditották, elvesztették varázsukat, kezd 
,bon-ton' lenni a conservativ szó emlegetése. A lapok, me-
lyek eddig nagyban űzték liberális szólamokkal a szédelgést, 
csak akkor birnak némi érdeket kelteni, ha Andrássy gróf po-
litikáját kritizálják ; a mi nagyon könnyű és olcsó munka, 
mert semmi fáradságba sem kerül és semmi veszélylyelsem jár, 
hiszen genialis külügyérünk nem bánt senkit. Csak beszélje-
nek, gondolja magában, annál több tenni valója marad neki. 
— Minél lassabban alakul a liberalismusból a conservativ 
elvekhez való visszatérés — annál jobb. „A politika, úgy-
mond Schaffte, azon nagy mesterség, hogy mindennap meg-
találjuk azon irányt, mely a számos és egymással ellentétes 
erőket, legcsekélyebb ellenállással, ,egy közép' együttes mű-
ködésbe hozza össze." 

Spanyolország. Szent Jakab apostol sírjának megtalá-
ásáról. (Vége.) Nem találtunk szavakat, igy szól tovább a 
bibornok-érsek főpásztori levele, hogy az általános örömet 
és lelkesedést méltóan kifejezhessük, melyet a feltalálás 
hire a városban és vidéken keltett. A nép éjjel nappal a 
munkások körül sürgött forgott, ugy hogy ezek a munká-
ban sokszor akadályoztattak s azt a nagy tolongás miatt 
nem egyszer abbanhagyni voltak kénytelenek. Szilárd eltö-
kélt akaratunk az ásatásokat teljesen végre hajtani s azután 
az összes eredményt a szakemberek Ítélete alá bocsátani. 
Ha ez itélet, mint hisszük, kedvező lesz, szándékunk e szent 
tárgyakat és helyeket, melyek bizonyára honfiaink és a kül-
földiekre kiváló vonzerővel birnak, nagy beesőkhöz illően 
feldíszíteni. 

Áldott legyen az Ur ! Áldott legyen az apostol ! Imád-
juk s hirdessük mindnyájan Isten irgalmát és gondviselését, 
hogy épen zivataros napjainkban, midőn keserű könnyek-
kel siratjuk a vallásosság hanyatlását, siet bennünket fele-
melni, megvigasztalni és bátorítani, megmutatván nekünk, 
a mit elődeink nem láthattak, szemtől szembe tisztelhetni, a 
mit őseink csak tántorithatlan hitökkel szemlélhettek. Ez, 
kedvesim, azon öröm, melyet nektek hirdetnünk kellett. Se-
gítsetek hálát mondani az Urnák s a szent apostolnak e ki-
tűnő kegyért. Tegyük magunkat mindig méltóbbakká, 
hogy uj kegyelmeket nyerhessünk, mig el nem nyerjük 
az utolsót és legnagyobbat, az örök dicsőség birtokát és 
élvezetét. 

Igy fejezi be főpásztori áldással a compostellai bibo-
ros érsek e nagy történeti becsű szózatát, mely után alig le-
het kétséges, hogy a fontos kérdés, melyről itt szó van, nem 
sokára véglegeseu meg lesz oldva és pedig ugy, a mint mind-
nyájan oly melegen, oly forrón óhajtjuk. Compostella ismét 
uj, sőt nagyobb varázserővel fog hatni a föld ker. kath. hí-
veire s talán már nemsokára a legnagyszerűbb események és 
látványoknak lehetünk szemtanúi. Spanyolországra nézve e 
szerencsés esemény minden bizonynyal kezdete lesz e teljes 
újjászületésnek, hajnala lesz egy szebb jövőnek. Szent Ja -
kab országos védszent, minden spanyol öröme es dicsősége. 
Az egész nemzet oly lelkesedéssel vallja őt magáénak, mely 
igazán ritkítja párját. Ugy tekinti őt, mint lelki atyját s 
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különös megmentőjét és pártfogóját. Ö hintette el itt az 
evangelium magvát; ő folytonos oltalomban részesité az or-
szágot különösen a maurok elleni küzdelemben. Altalános O 
nemzeti hagyomány szerint a clavijói csatában (a I X . század 
közepén) megjelent a kath. hadsereg élén s 60,000 mórra 
halált hozott. Azóta Santiago a spanyol hadsereg legkedve-
sebb jelszava lett, mely alatt végre sikerült a pogány ura-
lom jármát végkép lerázni. 

Napjainkban a katholikus Spanyolország más ellensé-
gek igája alatt nyög. Hitközöuy, liberalismus, forradalmi 
democratia, nem tekintve a folyton égő trónviszályt. Ezek 
folyton vérző sebei. A két utóbbi az által veszélyes, mert 
kath. álarcz alatt igyekszik elveit s eszméit terjeszteni az 
ország nagy veszedelmére. Igaz, hogy a kath. hit talán lán-
golóbb ez országban, mint bárhol, csakhogy az állhatatosak 
és kitartók száma aránylag véve itt is csekély. Annál na-
gyobb lesz a dicsőség, ha épen a hű katholikusoknak politi-
kailag jelenleg jelentékeny pártja fogja regenerálni e nagy-
multu félszigetet. Az imént jelzett szerencsés esemény lénye-
gesen hozzá fog járulni a nagy műhöz. A katholikusok mil-
lióiban a hit u j életre fog kelni s a buzgók tömegesen fog-
nak védszentjök zászlaja alá sorakozni ; napról napra na-
gyobb tért fognak elfoglalni,hogy végre kemény harczok árán 
ugyan, de legyőzzék a keresztény hit veszedelmes ellenségeit. 
Ismét teljesülni fognak a spanyol sz. Jakab-napi zsolozsma 
szavai: „Meglátogatott bennünket sz. Jakab apostol által s 
győzelmet adott ellenségeink fölött Ur Istenünk. Oh dicső 
Spanyolhon, mely ily záloggal és pártfogóval vagy feldí-
szítve, ki által csodákat művelt 0 , ki hatalmas r ' 

IRODALOM. 
Szabadelvüség, szabadság és vallás. Vagy : mi az 

oka az állam és egyház közti viszálynak. Ir ta : Sullay István, 
a „Szabadság, Egyenlőség, Testvériség" szerzője. Eger, érs. 
lyc. könyvnyomda. 1879. X , 340, 1. 2 ft . 

Vallásszabadság, vagy: Egyház és állam. Pályanyer-
tes mű. Ir ta : Bartók István. Eger, érs. lyc. könyvnyomda. 
1879. 224. 1. 1 fr. 20 kr. 

Üdvözöljük mind az egri irodalmi egyletet, mely a 
korszerű pálya-tételt kitűzte, mind a derék szerzőket, kik 
nem könnyű feladatukat oly derekasan, miként előttünk 
fekvő műveik tanúskodnak, megoldották. Azon körülmény, 
hogy az érdemleges birálat mind a két munkát méltónak 
ítélte a jutalomra, mutatja, hogy e két jeles mű egymást sok 
tekintetben kiegésziti. Ugyanezért mi is mind a két műnek 
legszélesebb körű elterjedést kívánunk hazai közönségünk 
főleg azon rétegeiben, hol e művekben felölelt tárgyra nézve 
oly szükséges a felvilágosítás mint a mindennapi kenyér. 
Sullay ur nagyon eltalálta a czélt, midőn művét „szeretett 
magyar hazánk értelmiségének, különösen pedig államférfta-
inknak honfiúi tisztelettel" ajánlta. Most tehát az a kérdés, 
hogyan lehet e könyveket mennél több világi férfiukezébe 
ju t ta tn i ; mert igazán, örökké kár volna, ha az itt fényesen 
megvilágított eszmék véka alatt maradnának és a papi 
könyvtárak pora, alá kerülnének. Mennél több olvasót nekik ! 

Ez jelszavunk. Részünkről igyekezni fogunk megtenni a mit 
lehet, hogy a felvilágosítás szózata mennél szélesebb körben 
hangozzék szét ily eszmetisztázásokra sürgősen rászorult 
hazánkban. 

VEGYESEK, 
= Szabad-e templomi világításra petroleumot használni, 

s van-e e tekintetben egyházi rendelet s hogyan szól az ? Ezen 
kérdést intézte hozzánk egy alföldi lelkipásztor. Becses levele 
lapunk zártakor érkezett, azért e helyen sietünk közölni az e 
tárgyra vonatkozó római szertartásügyi határozatot. Decre-
tum quoad usum Petrolei. Quum non una sit sententia circa 
interpretationem Decreti a Sacra Rituum Congregatione 
lati sub die 9. Juli i 1864. in una Plurium Dioecesium super 
usu Petrolei et Oleorum quae ex vegetabiibus habentur pro 
nutriendis lampadibus Ecclesiarum, ita ut nonnulli putave-
rint posse Petroleum adhiberi in Ecclesiis proprio arbitrio 
et extra casum necessitatis, dummodo non adhibeatur ante 
sanctissimam Eucharistiam vel ante imagines sacras, Rmus 
D. Canonicus Antonius Conti Vicarius Capitularis Dioece-
seos Faventinae a Sacra Rituum Congregatione declarari 
petiit, num sit contra sensum memorati Decreti diei 9 Juli i 
1864. adhibere Petroleum ad illuminandam Ecclesiam, 
quando necessitas non urgeat, et absque praevio Ordinarii 
consensu ? —• Sacra porro eadem Congregatio, referente infra-
scripto Secretario, re mature perpensa, rescribendum cen-
suit : Minime adhiberi posse Petroleum vel aliud Oleum ex 
vegetabilibus ad illuminandam Ecclesiam ; sed in casu tan-
tum necessitatis ex prudentia Ordinariorum. Atque ita re-
scripsit et servari mandavit, die 20. Mártii 1869. 

— Köszönettel vettük mgs és főt. Császka György sze-
pesi püspök ur VI I I . sz. körlevelét, mely közli a jubilaeum-
ról szóló legújabb, ismert római nyilatkozatot, azután több 
közügyi és egyházmegyei rendeletet. Külön iven mellékelve 
van az egyházmegyei kiérdemült és deficiens papok uj és 
régi nyugdij-alapjáról szóló 1878-iki számadás. Az ered-
mény örvendetes, a mennyiben bevétel volt 7930 frt. 825

/I() 
kr. kiadás pedig 6868 frt 1 kr. 

— Olaszországban az állam 29,863 szerzetestől 3037 
kolostort, és 23,999 apáczától 1207 zárdát confiscált, vulgo 
liquidait el. Ebből az állam feneketlen zsebébe 942 millió 
lira folyt be. Ez összegből néhány alapitvány 138 milliót 
reclamált, a világi papság, mely a szerzetes rendek helyett 
a lelkipásztorkodást az illető helyeken átvenni kényszerült, 
kapott 15 milliót, a királyi fiscus illetékek czime alatt be-
zsebelt s elköltött 237 miliiót : maradt tehát az állam által 
lassanként elpocsékolandó u. n. vallás-alapnak 552 millió, 
melyből az állam kezei közt 9 év alatt 82,307,570 lira már 
szerencsésen elkallódott. Ezt az összeszámítást hivatalos ada-
tok alapján Merzario képviselő állította össze. 

— "f A magyarország cziszterczi rend tagjai mély 
fájdalommal jelentik felejthetetlen rendfőnöküknek és szere-
tett atyjoknak, nagyságos és főtisztelendő Rezutsek Antal 
urnák, a bold. Szűzről czimzett zircz-, pilis-, pásztói és 
szent-gotthárdi egyesült apátságok apátjának, a jeles Lipót-
rend lovagjának, a Quiritek tud. akadémiája tagjának, vesz-
prémi szsz. ülnöknek stb.,élete 84-ik, áldozársága 60-ik, atyai 
bölcs kormányzata 21-ik évében a haldoklók szentségeinek 
ájtatos fölvétele után f. hó 28-án esti 9 órakor végelgyengü-
lés következtében történt csendes elhunytát. A boldogultnak 
földi maradványai ápril hó 1-én délelőtt 9 órakor tartandó 
gyász-istenitisztelet után fognak az apátsági templomban 
örök nyugalomra tétetni. Kelt Zirczen, 1879. évi márczius 
hó 29-én. Az ö. v. f. n ! 

Kegyeletes adakozás-
A szegedi és a többi árvízkárosultak részére Berky József esp. 

plébános ur által a csurgói r. k. hivek adakoztak . . . . 8 ft. 30 krt. 

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

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM : Az utolsóvacsorai lábmosásról. — A társadalmi bajok. — Jézus szenvedésének tisztelete. — Egyházi tu-
dósítások : Budapest. Az ,ecclesia militans.' Francziaország. Hiteles jelentés Guibert bibornok és Grévy elnök találkozásá-

ból. Genf. Katholikus proclamatió. — Irodalom : Az oktatásszabadság. Irta Mair. A babona. Irta Dr. Simar. —Vegyesek. 

Az utolsóvacsorai lábmosásról. 
Krisztus Urunk, kegyes Megváltónk tettei közt, 

melyeket Palaestina örökbecsű helyein apostolai vagy 
a sokaság előtt isteni küldetése bizonyítására véghez 
vitt, ama szivreható és lélekemelő lábmosás fordul 
elő, melynek emlékét a katholika egyház évenkint 
nagycsütörtökön szokta megújítani. 

E megható lábmosás Jeruzsálemben Üdvözí-
tőnknek tanítványaival tartott bucsu vacsoráján tör-
tént. Es e titokszeríi, jelképes tény, sz. János által1) 
kimeritőleg leírva, több rendkívüli s bámulatra 
méltó mozzanatot rejt magában. 

Mert annak akár történeti helyét, idejét s üd-
vös czélját vizsgáljuk közelebbről; akár ama kiváló 
s ri tka körülményére tekintünk, mely szerint Krisz-
tus, maga a minden hatalmú Isten-ember2) a láb-
mosás legalacsonyabb szolgálatának megtételére me-
leg készséggel vállalkozott ; akár az isteni mesternek 
tanítványaihoz intézett mézédes szavait megfigyel-
j ü k : kétségkívül mind ezek az utolsóvacsorai láb-
mosást oly eseménynek fogják előttünk feltüntetni, 
melynek varázshatása alatt lelkünkben elragadó bá-
mulat, szivünkben a szeretet és alázatosság erényei 
követésére lángoló érzelmek támadnak. 

Ez szolgál indokul, miért épen most, a jelen 
nagyheti szent napokban, az utolsó vacsorai lábmo-
sás lefolyása, és az annak emlékére szokásba jöt t 
nagycsütörtöki lábmosás történeti fejlődéséről szán-
dékozunk értekezni. 

* 
* 

Az emberinem megváltásának istenemberi mü-
véről még csak a befejező, végtelen értékű ragyogó 
korona hiányzott. Krisztus Urunk kínszenvedése és 
kereszthalála előtt állott. Mielőtt azonban földi pá-

!) Evang. 13. r. 2—17. v. — 3) Mát. 28; 18. 

lyafutása végén a kínszenvedés és halál fájdalmai-
val telt kelyhet kiürítené, szeretett tanítványaival 
utolsó, bucsu-vacsorát akart tartani és tartott, me-
lyen azokat mennyei igazságokra oktatta, és örökké 
üdvös intézményeket alapított. 

E vacsorán történt ama csodálatra méltó láb-
mosás is, melynek mint történeti ténynek s mint 
szertartási szokásnak múlt ját tanulmányozni felada-
tul tüztük ki magunknak. 

I. Jézus, isteni mesterünk, tanítványai kérdésére, 
hol akarná megtartani a húsvétét, Pétert és Jánost 
Jeruzsálembe küldötte, hogy ott egy bizonyos hü 
követője tágas éttermében készítenék el a húsvéti 
bárányt.3) Az estalkonyán pedig Ö maga többi ta-
nítványaival Bethániából Jeruzsálembejött és azok-
kal a kijelölt teremben étpamlagokon, szokás sze-
rint dűlt helyzetben, a vacsoránál helyet foglalt.4) 

A szent vacsora ideje alatt történt üdvös taní-
tások és örökbecsű cselekvények közöl sz. János,5) 
mint szemtanú, a lábmosás tényét emeli ki. 

Élénk színnel ecseteli abban az Üdvözítőnek 
leereszkedő alázatosságát, tanítványai iránti végte-
len szeretetét. Nem tartotta, kielégítőnek azt csak 
egyszerűen jelezni, hanem a lábmosás megható jele-
netének egyes részeit elősorolni s annak minden 
körülményét érinteni el nem mulasztotta. Előadja, 
miként állott fel a búcsúzó mester az étkezéstöl? 

minő előleges készületet tett a lábmosás szolgai cse-
lekvényének megtételére. 

De halljuk magának sz. Jánosnak ide vonat-
3) Mely délután 3 óra körül leöletvén (Joseph, lib. 

7. de bello c. 17.) megsüttetett, és törvényszerüleg este 
kovásztalan kenyér és keserűizű vad salátával elköltetett. 
(Exod. 12; 6. 8. C. a Lapid. comment, in Pentateuch. Mos. 
Antwerp. 1623. p. 441.) — *) Mát. 26; 17— 20. Márk 14; 
12—17. Luk. 22 ; 7 — 14. C. a Lapid. comm. in Matth. Aug. 
Vind. 1747. p. 476. — 6) Evang. i. h. 

28 
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kozó szavait: „A vacsora véghezmenvén fölkele 
a vacsorától és letevé ruháit, és vévén a kendőt, át-
övezé magát ." (13; 4—5. v.) 

Hogy az apostol idézett szavait a szives olva-
só világosan átérthesse, az Üdvözitő utolsó va-
csorájában három részt kell megkülönböztetnie. 
Ugyanis annak előrészét a törvényszerű vacsora 
képezte, melyben a húsvéti bárány költetett el. Ezt 
követte a közönséges vacsora, mely a test táplálá-
sára tétetett fel. S végül az egészet az oltár imádandó 
szentségének alapitása zárta be.6) 

Krisztus Urunk a közönséges vacsora befejezése 
után elhagyta az étkező asztalt,7) és a lábmosás szol-
gálatának kényelmesebb s szabadabb módoni vég-
hezvitelére felöltönyét (i^átia, pallium) letevé, a szol-
gai alak teljes kifejezésére pedig magát kendövei 
átövezvén, vizet önte a medenczébe.8) Sőt Euthim 
véleménye szerint még a házurától edényt is kért, a 
vizet kereste és azt helyről helyre hordozta. Igy a 
lábmosásra minden előkészület meg volt téve. 

Péter és a többi apostol az asztalnál, szokás 
szerint, meztelen lábakkal, az étpamlagokon (in le-
ctulis triclinaribus) megdűlve maradtak. Még nem 
is gyaníthatták, mit fog isteni mesterök tenni, mi-
dőn felöltönyét levetni és a medenczébe vizet ön-
teni látták. Megértvén azonban, hogy nekik, a tanít-
ványoknak akarja lábait megmosni, e szándék mél-
tán egészen uj, szokatlan s rendkiviilinek tünt fel 
elöttök. Mert a lábmosás a zsidóknál vacsora előtt 
s nem utána végeztetett. Azután, e szolgai kötél 
met nem az Ur — szolgájának, vagy a mester tanít 
ványának, de ellenkezőleg, a szolgák teljesítették 
uraiknak. Azért látván Péter Üdvözitő mesterét láb-
mosás végett közeledni, egy pillanat alatt keresztül 
villant lelkében egyfelől Krisztusnak isteni fönsége, 
másfelől pedig saját alacsony és méltatlan sorsa. E 
gondolatnál meg nem állhatta szó nélkül s megha-
tottsága a mély csodálkozás hangján tört ki : „Uram! 
te mosod-e az én lábaimat?"9) Krisztus pedig a vo 
nakodó Péternek feleié: „A mit én cselekszem, te 
most nem érted, megérted pedig ezután."10) E sza-
vak az apostol bámulatát csak még inkább fokoz 
ták. Hogyan, — gondolá, — hát a lábmosással az 
Ur nemcsak csodás alázatosságátakarja rajtam gya-
korolni, hanem még többet is akar vele jelenteni? 
S mivel az isteni mester azonnal nem tár ta fel az 

6) C. a Lapícl. comm. in evang. 1. c. p. 445. — 7) Y. ö. 
J . Dankó, Hist. Revelat. div. n. t, Vindob. 1867. p. 102. — 
8) Sz. Ján. i. h. 5. v. — 9) Sz. Ján. i. h. 6. v. — 10) Sz. Ján. 
i. h. 7. v. 

okokat, melyeknél fogva e szolgai kötelem elvála-
lása és teljesítésére indíttatott és nemfedéfel a láb-
mosás titkos jelentményét, Péter még erősebben vo-
nakodék s felkiáltott : „Nekem nem mosod meg lá-
baimat soha!"" ) En silány teremtmény, te a magas 
isteni fönség s dicsőség Ura vagy ; nem engedhetem, 
hogy lábaimat mossad! 

Krisztus Péternek heves ellenszegülését a leff-o o 
erösebb indokkal hajlította engedékenységre. „Ha 
meg nem moslak téged, úgymond, ugy nem lesz ré-
szed énvelem."12) E fenyegető intelem Pétert telje-
sen megrendité. Testét remegés fogta el, lelkét erős 
félelem hatotta át, és nehogy Üdvözitőjétől, kiért 
mindenét elhagyta,13) örökre legyen eltaszítva, egész 
odaadással hajlik meg. Nem csak lábait, hanem 
többi tagjait is, fejét és kezeit isteni mesterének 
irántai gazdag szeretetéből a megmosásra felajánlja. 
A lelkök mélyéig áthatott apostolok előtt Krisztus 
Urunk igy folytatja Péterhez intézett szavait: „A 
ki meg van mosva, nincs szüksége, hanein csak hogy 
lábait mossa meg, és tiszta egészen. Ti is tiszták 
vagytok, de nem mindnyájan."1 4) E szavakkal Üd-
vözítőnk, szokása szerint, a testi mosdásról átmegy 
a lelki tisztulásra. Mintha mondaná: aki megvan 
mosva az újjászületés fürdője a keresztség által, az 
tiszta ugyan, de mégis szüksége van, hogy a mu-
landó, földi dolgok porát lemossa, mely mindenkire 
rátapad, ki a világban sürög, forog. 

Hogy Krisztus Urunk szavai igy értendők, bi-
zonyítják az egyház tekintélyes atyái és irói: szent 
Ágoston, Béda, Rupert tuiti apát s mások, különö-
sen sz. Bernárd,15) ki az utolsó vacsorára vonatkozó 
beszédében Krisztus fentjelzett szavaira ekként nyi-
latkozik : „Qui lotus est, non indiget, nisi ut pedes 
lavet. Lotus est qui gravia peccata non habet, eius 
caput, idest intentio, et manus, idest operatio etcon-
versatio, munda est, sed pedes, qui sunt animae af-
fectiones, dum in hoc pulvere gradiuntur ex toto 
mundi esse non possunt, quin aliquando vanitati, 
aliquando voluptati, aut curiositati, plus quam opor-
teat, animus vel ad horam cedat." 

Miután az isteni mester tanítványainak érzel-
meit és figyelmét az imént felhozott s a titokszerü-
ség iránti szent érdeklődést még inkább fokozó sza-
vaival már a teljes odaadással párosult nyugtalan-
ságig mintegy felcsigázta, a lábmosást tényleg vég-
rehajtotta. Pétertől kezdve16) minden apostolnak, 

11) Sz. Ján. i. h. 8. v. — 1J) Sz. Ján. i.h. — I3) Sz. Mát. 
19; 27. — '<) Sz, Ján. i. h. 10. v. — 15) Sermo. de cen. Do-
min. — 16) Sz. Ágoston, (tractat. 56.) Béda és Rupert véle-
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m é g Juc iá snak is m e g m o s t a lábai t , 1 7 ) és a fe löveze t t 
kendöve i l e tö rü l te azokat . 

A lábmosás m e g h a t ó je lene tének befejezése 
u t á n Kr i sz tus leve te t t f e lö l tönyé t i smét m a g á r a 
ve t te s a vég reha j t o t t l ábmosás j e l en tőségé t egészen 
fe l fedn i szándékozván — t a n i t v á n y a i körében újó-
lag az é tpamlagon helyet fog la l t . Az apostolok, kik 
is teni t an i tó jok minden m o z d u l a t á t és cse lekményét 
éber szemmel k isér ték , a l ábmosás ra vona tkozó ta-
nu l ságos köz leményét mos t szomjas t u d v á g y g y a l 
kezdték vá rn i . A várakozás m é l y csendben ny i lvá -
nu l t , melye t Kr i sz tus U r u n k következő kérdésse l 
szak i ta fé lbe : „ T u d j á t o k e, m i t cselekedtem vele-
t e k ? - 1 8 ) T u d j á t o k , mi t a k a r t a m je lképezn i a szolgai 
l ábmosás sa l ? „Ti engem mes te rnek és u r n á k h iv tok , 
és j ó l mond já tok , m e r t az vagyok.- '1 9) Senki közüle-
tek el nem t a g a d h a t j a tő lem az elsőséget , a legfőbb 
-uralkodói ha t a lma t . E n azonban most l ába i toka t viz-
zel m o s t a m le, hogy üdvös t an i t á s t ad jak , mely sze-
r i n t ti is a n n á l i n k á b b kötelezve vagy tok egymás-
nak szolgálni , m a g a t o k a t egymásnak a lá rende ln i , 
mega lázn i és e g y m á s i r á n t kölcsönös előzékeny tisz-
te le t -és szerete t te l visel tetni . Nem csak szóval tani-
tom : „ T a n u l j a t o k tő lem, mer t szelid és a lázatos 
— —- v a g y o k " ; hanem az a láza tosságot pé ldában is 

m e g m u t a t t a m nektek, a lábmosás tényében , hogy a 

ménye szerint legelőször Péter lábai mosattak meg. E vé-
leményhez csatlakozunk mi is. Mert a) Krisztus Péternek a 
többi apostolok felett mindenben elsőséget adott. Ötet apos-
tolai és egész egyháza fejévé tette. Ezen főnöki hatalommal 
teljesen megegyező, hogy Péternek előnye legyen a lábmo-
sásra: neki legyen főleg a többi apostolok felett ajánlva a 
szeretet és alázatosság erénye a lábmosásban. Ezt mutatja 
b) Péter kitartó vonakodása és mintegy visszarettenése azon 
gondolattól, hogy az Üdvözitő, a mester mossa meg az ő 
lábát, s nem viszont. E lelki állapota Péternek egyedül ab-
ban lelheti világos megfejtését, hogy Krisztus legelőször 
őtet kivánta a lábmosásban részesiteni. IIa előtte csak egy 
apostol is megmosatik, alapos oka többé nem lehetett a szi-
lárd vonakodásra. Végül c) sz. János szavai : „Es kezdé 
mosni a tanítványok lábait és megtörleni a kendővel, mely-
lyel átövezve vala" (i. h. 5. 6. v.) nem ugy értelmezhetők, 
mintha Krisztus előbb megmosván a többi apostol lábait, 
ugyan e czélból végre Péterhez közeledett volna. Mert az 
evangelista a lábmosásról előbb csak általában szól, azután 
részletezve fejtegeti, hogyan történt a lábmosás, s melyik 
apostoltól vette az kezdetét. — 17) Aranyszájú sz. János 
(Hom. 69. in Joan.) Eutkim (in ev. Joan. c. 16.) és Theo-
philact (1. in Joan.) Júdást ez apostoli lábmosásból nemcsak 
ki nem zárják, sőt azt hiszik, hogy az ő lábai mosattak meg 
legelőször. Véleményök szerint az Üdvözitő Júdásnak azért 
adott előnyt, mivel háládatlan árulóját ujabb jótétemény-
nyel elhalmozva, magának lekötelezni és szivében bűnbá-
natra indítani volt szándéka, hogy minket példája által ok-
tasson, minő viseletet tanusitsunk ellenségeink iránt ; vagy 
talán a minden szemérmet vesztett Júdás, az árulási gyanú 
alól menekülni kivánván, magát elsőnek tolta fel a lábmo-
másra. — 18) Sz. János i. h. 12. v. — 19) Ugyanaz i. h. 13.v. 

m i n t én cse lekedtem veletek, ti is u g y cseledjetek. 2 0) 
I s teni m i n d e n t u d ó te rmésze téné l fogva előre l á t t a 
u g y a n i s , hogy t a n i t v á n y a i versengeni fognak egy-
mássa l az elsőség mia t t , azér t m é g eré lyesebb s ha-
t á l y o s a b b szavakban igyekszik sz ívökre kö tn i az 
a láza tosság e rényé t . H a én, ú g y m o n d , Ura tok , le-
m o s v á n lába i toka t , m a g a m a t m e g a l á z t a m ; a n n á l i n -
k á b b b á r m i l y e n legyen köztetek a r angkü lönbség , 
meg i l l e t t i t eke t , hogy egymás i r á n t a láza tosak le-
gyetek, e g y m á s n a k lába i t megmossá tok és m á s ehez 
hasonló szolgála to t tegyetek. Mert a szolga nem na-
g y o b b u r á n á l , a köve t sem n a g y o b b anná l , ki őt 
kü ldö t t e . 2 1 ) H a erős hi te tek van és á t é r t i t ek a m a 
ké tségte len igazságot , m e l y szer int az üdvösség 
m u n k á l á s á r a szükséges az a l áza tos ság e rényének 
követése, oly bo ldogságnak lesztek részesei, mely 
soha véget nem fog érni . 2 2 ) 

Ezek vo l tak Kr i sz tusnak a l ábmosás t köve tö 
végszavai . U g y a n e szavakkal fejezi be sz. J á n o s is 
az u to lsóvacsora i l ábmosás tö r téne té t . (Vége k.) 

A társadalmi bajok. 
0 mlga a pannonhalmi főapát ur főpásztori körleveléből. 

A társadalmi bajok sokasága és veszélyessége, mely-
ről a szent atya panaszkodik, nem ismeretlen előttünk ; hi-
szen a nyomor sokszoros alakban már nálunk is beköszön-
tött, s bár nem valami nehéz feladat a bajok fejlődését meg-
figyelni, a mint hogy azt nem egyszer jeleztük is, mégis fáj 
látnunk, mint sötétül el minden oldalról az ég, s mint szapo-
rodik a csapások száma és ereje annyira, hogy sokan már is 
kétségbeesve és irányt tévesztve, ott keresik a menekülést, a 
hol tulajdonkép a rémséges örvény áll, melybe a társadalmi 
hajót belelökni egész erővel törekszenek. 

De hát mi a baj ? Épen ezen kérdésre felel a szent atya 
mult évi deczember hó végén az összes kath. püspökökhöz 
adott apostoli iratában, jelentvén, hogy az emberi társaság 
inog és elemeiben bomladozik ? 

Szerinte a baj nem mai napon keletkezett, mert kez-
dete azon gyászos törekvésekre vezethető vissza, melyek-
kel az Istentől elpártolt elmék titkos társulatokban szövet-
kezve, minden eszközt felhasználtak arra, hogy az egy élő 
Istenben s az emberi nem Megváltójában, Jézus Krisztus-
ban való hitet gyengítsék, az anyaszentegyház iránti bizal-
mat, szeretetet és engedelmességet kiirtsák, a szabadság 
czége alatt erkölcsi szabadosságot, féktelenséget szitsanak, 
s igy lassan-lassan az emberi társadalmat a keresztény alap-
ból, melyen fölemelkedett, kiszakítsák. 

Azért nyílt harczot izentek minden intézménynek 
melyet az evangelium szelleme életre ébresztett, táplált és 
nagyra nevelt; tették azt, bár nem tagadhatták, hogy ez 
intézményekből a legnagyobb jótétemények szivárogtak az 

20) Sz. Ján. i. h. 14. 15. v. — 31) Ugyanaz i. h. 16. v. 
22) Sz. Ján. i. h. 17. v. V. ö. Maldonat. comm. in Joan. Mo-
gunt. 1602. 427. 1. C. a Lapid. comm. in Joan. 1. c. 758. 1. 
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összes társadalomra, de kitünőképen a szegény népre ! De 
ők épen ezt nem akarták ; azért számos országban megfosz-
tották az egyházat birtokaitól, melyekből nemcsak az egy-
házi személyzet és isteni szolgálat fen tartására, hanem a jó-
tékonyság gyakorlatára szolgáló eszközeit is mérité ; sőt to-
vább haladván, eltörülték a szerzetes rendeket, föloszlatták 
az egyházi társulatokat, sőt még oly polgári egyleteket 
is, melyek némi viszonyban állottak az egyházias szellem-
mel ; s mindezt azért, hogy kiszárítsák az egyházi élet 
gyökereit. 

Ezzel nem elégedvén meg, a világot elárasztották oly 
iratokkal, melyek a mérget ezer alakban csepegtették az 
elmékbe ; a felsőbb tudományokat minden mesterkedéssel 
Jézus Krisztus tanával és az ő egyházával ellentétbe hozni, 
a felsőbb tanintézeteket, melyeket majd mindenütt egyházi 
férfiak alapítottak, az anyaszentegyház fejei, a római pá-
pák megerősítették, segélyezték s a legszebb jogokkal fól-
ruházták, nemcsak az egyház anyai keblétől elszakasztani, 
hanem ellene föllázitani nem irtóztak. S mindez a végből 
történt, hogy Jézus Krisztus országa természetes szövetsé-
geseitől megfosztassék, a kinyilatkoztatott igazságokkal el-
lenkező elvek előbb ugyan a tudomány embereivel, utóbb a 
közönséggel elfogadtassanak, miszerint közvéleménynyé vál-
ván, az összes emberi társulat átalakítását megindítsák és 
végrehajtsák. 

Es mit követelnek ezen elvek? Első sorban vallási 
szabadságot oly értelemben, hogy szabad legyen minden 
embernek az anyaszentegyház ellenében tanítani, saját vé-
leményét — mely már nem egyszer esztelennek bizonyult 
— hirdetni, uj vallás-felekezeteket alapítani, szóval az Is-
ten tekintélyén alapuló anyaszentegyház ellen föllázadni 
és lázitani, az elméket megzavarni, a sziveket megosztani, 
u j meg uj zavarokat szítani, a haza és társadalom iszo-
nyú kárára. 

Valóban iszonyú a kép, melyet e téren láthatunk ott, 
hol ezen elv egész kiterjedésében gyakoroltatott ; mert 
vannak államok, hol 100, sőt 500 külön felekezet nem 
annyira az Istent tiszteli, mint inkább az anyaszentegy-
házat gyűlöli, tanítását gyalázza és ferdíti, az erkölcsi 
rendet széttépi, és az emberi társulatot alapjaiban föl-
forgatja. 

Hogy ily értelemben vett vallási szabadság nem le-
het az emberinem javára, már abból is kitetszik, mert 
Jézus Krisztus akaratával és intézkedésével határozottan 
ellenkezik. 

Jézus Krisztus anyaszentegyházát egységes testté al-
kotta, melynek feje ő maga, mint Megváltó, ki életét adta 
hiveiért, mint örök főpap és közbenjáró, ki szünet nél-
kül fölajálja önmagát hiveiért, mint legfőbb törvényhozó, 
kinek szájában a kétélű kard, mint örök csalhatatlan biró, 
kinek minden hatalom megadatott az égben és a földön. 

Jézus Krisztus anyaszentegyházát egy alapra, egy kő-
szálra alapitá, azaz Péterre, kit maga helyetteséül adott, s 
igy az anyaszentegyház látható fejéül rendelt, ki által az 
egységet fentartani akarta, s kinek épen azért az összes 
test kormányzására hatalmat adott, azon kétségtelen ér-
telmű szavakat intézvén hozzá : „Neked adom a menyország 
kulcsait ; a mit megkötendesz e földön, meg leszen kötve a 

mennyeklen is, és a mit föloldandasz a földön, föl leszen ol-
dozva mennyekben is." Máté 16, 19. 

Péterre és utódaira bizta híveit, kikért oly meghatóiag 
imádkozott az Atyához, „hogy egyek legyenek, miként ö egy 
az Atyával." 

Ezen egységet föntartandó nemcsak egy főpásztor 
kormánya alá helyezte, hanem összes egyházát ugy szervezte, 
hogy az egység minden tekintetben fentartható legyen. O 
ezen egyházat Isten országának nevezte, melynek polgárai 
egyedül csak a szent keresztség vizében és a Szentlélekben 
születnek, a szentségek ereje és kegyelme által élnek és lel-
kileg tápláltatnak, neveltetnek, gyógyíttatnak, vigasztaltat-
nak és boldogittatnak. 

„Egy az ur, egy a hit, egy a keresztség !" mond az apos-
tol. Efez. 4, 5. 

Ebből következik, 1-ör hogy minden oly felekezet,mely-
ben a hitczikkek megalapítva nincsenek, hol egyénileg min-
denkinek azt szabad hinni és hirdetni, a mit akar, nem Jézus 
Krisztus egyháza ; 2-or hogy mindenki, a ki a hitegység el-
len lázít, Jézus Krisztus intézkedése, bölcsesége és uralma 
ellen lázit. 

Az ő bölcsesége ugy hozta magával, hogy akkor, mi-
dőn anyaszentegyházát, mint Isten országát e földön meg-
alapította, főképen az emberi gyarlóságot tartsa szeme előtt, 
és oda intézkedjék, hogy az egyháztól távol tartson minden 
bajt, mely e gyarlóságból keletkezhetnék. 

E végből az anyaszentegyházat és különösen annak fe-
jét a római pápát a Szentlélek ótalma alá helyezé, hogy az 
igazságtól el ne tévedjen, mikor azt tanítja, mit kelljen hin-
nünk és cselekednünk, hogy üdvözüljünk. 

Ebben és ennyiben áll az anyaszentegyház és a ró-
mai pápa tévmentessége, mely tulajdonképen az anyaszent-
egyház életföltéte, a mi békénk és biztonságunk alapja és 
biztositéka. 

De ha Krisztus egyháza csak egy, és ha ő ezen egy-
ségről ugy gondoskodott, hogy a világ végezeteig fönma-
radjon, akkor minden egyéb felekezet, mely a róm. kath. 
ker. egyházon kivül van, önmagában hordja Jézus Krisz-
tus Ítéletét, mely előbb-utóbb megérik, hogy végrehajtas-
sék, s mely igy szól: „Minden ültetvény, melyet nem az én 
mennyei Atyám ültetett, tőből kiszaggattatik." Máté 15, 13. 
Ezen Ítéletet az Üdvözitő maga hirdette ki ! Mikor ? Ak-
kor, midőn tanitványai figyelmeztették, hogy a farizeu-
sok tanításán megbotránkoztak. Ezekre czélozván, mondá : 
„Hagyjátok őket, vakok ők, és vakvezetők ; a vak pedig, ha 
vakot vezet, mind a ketten verembe esnek !" (I . hl) Tehát 
minden tóvely előbb-utóbb elejtetik, eltemettetik. — Ám-
de addig, mig a fóldszinén, az emberek közt jár, szük-
ségképen bajokat okoz. Baj már a tévely maga, baj az 
elmék és szivek megoszlása, nagy baj a visszavonás, a 
kölcsönös gyűlölet, melyből már sokszor véres harczok és 
üldözések keletkeztek ; mert minden vallási elv és rend-
szer visszahat a magán életre, és igy a társadalom viszo-
nyaira, melyek annál mélyebb zavarba jutnak, minél több 
a tévely, mely érvényesítést követel, és befolyást gyakorol ! 
Legnagyobb baj, hogy a sok felekezet teljes vallástalan-
ságra vezet. 

Mindez oly világos, hogy józan észszel tagadni nem 
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lehet. Azért, ha az Üdvözítőnek azon intézkedését, mely-
lyel az egyházi egységet kimondá, és a világ végezeteig 
megalapitá, isteni bölcseségének imádandó bizonyítékául, 
és az emberi nem boldogsága zálogául kell tekiratenünk ; 
akkor minden tévelyt, mely az idő folyamában ezen egy-
ség megtépésére és rongálására keletkezett, mint megsi-
ratandó szerencsétlenséget kell jeleznünk, melyből az emberi 
nemre több-kevesebb, de bizonyos károk háramlanak. Mit 
mondjunk már most azon rendszerekről, melyek Jézus 
Krisztus országát, a megváltás nagy eszméjét, a keresz-
ténység alapjait fölforgatni, és újból pogány szeszélyt, sö-
tét önkényt, és a szenvedély iszonyú uralmát megalapitani 
törekszenek ? 

S vájjon nem ezen rendszerek emelkednek-e afölszinre 
napjainkban? Ugy van k. k. I I . ! Es ez az, a mit asz. atya, 
X I I I . Leó pápa ép oly ékesen, mint határozottan, s valódi 
apostoli bátorsággal fejteget. 

„Ti jól tudjátok, tisztelendő testvérek ! u. m., hogy 
azon iszonyú harcz, melyet a kath. hit ellen a XVI . szá-
zadbeli hitujitók támasztottak, s mely napjainkig nagy mér-
tékben fokozódott, oda törekszik, miszerint az isteni kinyi-
latkoztatás mellőztessék, a természetfölötti rend fölbontassék 
és csakis az emberi ész találmányai, vagy helyesebben téve-
dései jussanak érvényre ! 

Ezen tévedések összege, mely nevét helytelenül az em-
beri észtől kölcsönzi, azért, mivel az emberi természetben 
rejlő főltünési vágynak kedvez és azon felül mindennemű 
vágyaknak szabad féket ereszt, nemcsak számos ember el-
méjébe, hanem magába az emberi társadalomba is behatolt • 
minek folytán számos országban uj, még a pogányoknál is 
hallatlan gonoszsággal az alkotmányok ugy rendeztetnek be, 
hogy sem az Isten, sem az általa megalapított rend tekin-
tetbe nem vétetnek ; mintha a társadalmat kormányzó főha-
talom sem kezdetét, sem fólségét, sem uralkodó tekintélyét 
nem Istentől, hanem a népek sokaságától kölcsönözné ; mely 
sokaság már most azt hiszi, hogy az isteni törvény alól föl-
szabadulva, nem tartozik más törvénynek hódolni, mint csak-
is annak, melyet maga alkotott. 

A hitnek természetfölötti igazságai azon ürügy alatt, 
mintha az emberi észszel ellenkeznének, megtámadva és el-
vetve lévén, maga az emberinem Alkotója és Megváltója is 
ugy az iskolákból, mint minden egyéb emberi intézményből 
következetesen kizáratik. 

Csoda-e, ha ekkép a jövö örök jutalom és büntetés is 
feledésbe megy, s a boldogság utáni égő vágy csak a jelen 
élet határai közé szorittatik ! ? Ezen tanok messze elterjedvén, 
a gondolkodási és cselekvési féktelenség szülőokává váltak. 
Csoda-e, ha e mellett a társadalom legalsóbb rétegét képező 
egyes emberek szegényes viskójukat és műhelyöket megutál-
ván, a vagyonosabb polgártársak házai és vagyona után 
áhitoznak ? Mi természetesebb, mint hogy ily emberek miatt 
a biztonság a köz- és magán élet terén mindinkább fogyat-
kozik, annyira, hogy az összes emberi nem a végveszély szé-
léhez érkezett !" 

íme a szent atyának szavai és azon álláspont, mely-
ből ő, mint az emberi boldogság őre, az Isten fölkentje és 
küldöttje széttekint, és felismervén a bajt, felszólal, — 
felszólal, miként d. e. elődjei is felszólaltak ; felszólal nem 

egyszer, hanem ismételten, mert irva vagyon : „Kiálts, és 
meg ne szűnj, mint a harsona emeld fel szódat, és hirdesd 
népemnek as ö vétkeit, és Jákob házának az ö büneit.u 

Izai. 58, 1. (Vége köv.) 

Jézus szenvedésének tisztelete.*) 
1. Az öt sz. sebnek rózsafüzére. 

Ezen rózsafüzér 5 czikkből áll, melyek mindegyikénél 
a mi Urunk Jézus Krisztus 5 szent sebének tiszteletére áj-
tatosan el kell mondani 5 Dicsőség az atyának stb. és min-
den czikkhez hozzácsatolni egy Üdvözlégy Máriát a fájdal-
mas anya tiszteletére. 

X I I . Leó pápa a bucsu sz. congregatiójának 1823. de-
czemb. 20-iki decretumával mindazon hiveknek, kik a ne-
vezett rózsafűzért legalább bűnbánó szivvel és ájtatosan el-
mondják, a következő búcsúkat engelyézte : 

egy évi bucsut naponta egyszer ; 
teljes bucsut márczius hó valamelyik péntekén a ke-

reszt feltalálásának és felmagasztalásának ünnepein, vagy 
ezeknek nyolczada alatt, bármely napon, mindazoknak, kik 
a rózsafűzért, mint fentebb, liavonkint legalább 10-szer el-
mondják : lia a kijelölt napokon bűnbánó szivvel meggyón-
nak, megáldoznak és egy ideig ő szentsége szándékára 
imádkoznak ; 

teljes bucsut mindazoknak, kik a fentnevezett rózsafű-
zért fekete vasárnaptól kezdve egészen nagyszombatig be-
zárólag elmondják, a mely napon igazi bűnbánattal meg-
gyónva a húsvéti gyónás törvényének eleget tesznek ; 

7 esztendei és ugyanannyi negyvenedi bucsut minden 
más napon, a melyeken azt legalább bűnbánó szivvel és á j -
tatosan elmondják. 

IX . Pius pápa nem csak, hogy az előirt búcsúkat a 
bucsu szent congregatiójának 1851. aug. 11-iki decretumá-
val megerősítette, hanem még másokat is engedélyezett, 
úgymint : 

teljes bucsut karácson napján, újév- és vízkeresztkor, 
Jézus sz. neve napján, liusvét napján, áldozócsütörtökön, 
űrnapján, a mi Urunk Jézus Krisztus színeváltozásának ün-
nepén, vagy bármely napon ez ünnepek nyolczada alatt 
azoknak, kik a nevezett rózsafűzért havonkint legalább 
10-szer elmondják, ha bűnbánó szivvel meggyónva és meg-
áldozva, valamely templomot, vagy nyilvános kápolnát 
meglátogatnak, és ott egy ideig ő szentsége szándekára 
imádkoznak. 

Hogy valaki ezen búcsúkban részesülhessen, szüksé-
ges, hogy e rózsafüzér az Ur Jézus Krisztus szenvedéséről 
nevezett mezitlábu áldozárok congregatiójának generálisától 
vagy más általa megbizott paptól meg legyen szentelve. 

2. Ájtatosság a mi Urunk Jézus Krisztus 3 órai haláltusájá-
nak emlékére. 

VII. Pius pápa a bucsu sz, congregatiójának 1815. 
febr. 14-iki decretumával az alább következő búcsúkat en-
gedélyezte mindazon hiveknek, kik a három órai haláltusa 
ájtatosságát nagypénteken gyakorolják megkezdvén azt dé-
lután és folytatván 3 órán át egészen azon pillanatig, a 

*) II. Mutatvány a „Raccolta di Orazionie pieopere" czimü könyv 
fordításából. 
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melyben a mi isteni Üdvözítőnk halálának évenkinti emlé-
kezete tartatik. Ezen ájtatosság bárki által gyakorolható 
nyilvánosan, vagy magányosan magában, vagy másokkal 
egyesülve, bármely pap, vagy Isten szolgájának vezetése 
alatt, vagy valamely megerősített sz. könyvecske segélyével, 
ha kiki, vagy arról, hogy mennyit szenvedett az Ur Jézus 
azon 3 óra alatt, vagy a keresztfán mondott hét szaváról 
tehetségéhez képest elmélkedik, vagy ezt zsoltárok, hymno-
sok és más imák elmondásával helyettesíti. 

Teljes bucsut azoknak, kik nagycsütörtökön, vagy hús-
vét-hetében töredelmesen meggyónnak és megáldoznak, és 
azon idő alatt ő szentsége szándékára imádkoznak. 

200 napi bucsut azoknak, kik az év bármely péntekén 
a mi Urunk Jézus Krisztuz haláltusájáról megemlékeznek 
és egy ideig a fentnevezett módon ájtatosan imádkoznak. 

leljes bucsut havonként egyszer, mely, minden hónap 
utolsó péntekén elnyerhető, mindazoknak, kik az előbbeni 
pénteken, mint fentebb elmélkedtek és töredelmesen meg-
gyónva és megáldozva egy ideig ő szentsége szándékára 
imádkoznak. 

3. Az isteni vér tiszteletére szentelt hónap. 
IX . Pius pápa a bucsuk sz. congregatiójának 1850. 

jun. 4-iki decretumával minden hiveknek 
7 évi és ugyanannyi negyvenedi bucsut engedett az is-

teni vér tiszteletére szentelt hónap minden napján, az év 
bármely napján kezdődjék is az, ha azon ájtatosságban, mely 
előleges engedély mellett, valamely templomban, vagy nyil-
vános kápolnában tartatik, legalább bűnbánó szívvel és áj-
tatosan részt vesznek ; 

teljes bucsut egyszer a nevezett hónapban, vagy az 
utána következő hét napon azoknak, kik ezen ájtatosságnál 
legalább 10-szer megjelentek, ha töredelmes szivvel meg-
gyónva és megáldozva, valamely templomot vagy nyilvános 
kápolnát meglátogatnak, és ott egy ideig ő szentsége szándé-
kára imádkoznak. 

Továbbá azoknak, kik a nevezett ájtatosságot az isteni 
vér tiszteletére az év bármely szakában magányosan, vagy 
sz. imák, vagy valamely erény cselekedeteinek végzése mel-
lett, legalább bűnbánó szivvel és ájtatosan gyakorolják. 

300 napi bucsut engedett a hónap minden napján 
egyszer ; 

teljes bucsut azoknak, kik azt egy egész hónapon át 
folytatják és a 30. napon, vagy az utána következő 7 nap 
valamelyikén igaz töredelmességgel meggyónva és megál-
dozva valamely templomot, vagy nyilvános kápolnát meg-
látogatnak, ott bizonyos ideig ő szentsége szándékára 
imádkoznak. 

4. Az isteni vér ünnepe. 
IX. Pius pápa 1850. jun. 4-iki decretumával teljes bu-

csut engedélyezett valamint julius első vasárnapján, mely 
napon az isteni vér ünnepe tartatik, ugy böjt 4. vasárnapja 
után következő pénteken, mely napon az egyházban az is-
teni vér Officiuma mondatik, melyet az ily ünnep első Ves-
perásától kezdve nyerhetnek mindazon hivek, kik töredel-
mes szivvel meggyónva és megáldozva a főtársulat templo-
mát, vagy bármely más templomot, vagy nyilvános kápol-
nát, melyben ezen társulat törvényesen be van hozva, vagy 

a legdrágább vér hitküldéreinek bármely templomát meg-
látogatják és ott bizonyos ideig ő szentsége szándékára 
imádkoznak. Közli Nemeskey Andor. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, április 8. Az ,ecclesia militans'. — A kath. 

egyház, ha valaha a világon valamely testület, ugy ő két-
szeresen megérdemli az ,ecclesia militans' czimet; mert nem 
volt meg a világon testület, társulat, melyet annyi ellenség 
vett körül és támadott volna meg valaha, mint a kath egyház, 
de nem is volt testület, vagy társulat, mely oly dicsőséges 
harczot vivott,oly győzelmeket aratott volna ellenségein,min-
denkor sértetlenül maradván, a harczból dicsfénynyel övezve 
lépvén ki, mint épen a kath. egyház. Első napjait azonnal 
vérkeresztséggel kezdé. A pogány és zsidó gyűlölet egyesülve 
az egyház ellen, erőszakkal akarta elfojtani az egyházban 
nyilatkozó isteni erőt. — Nem sikerült. — Jöttek'és multak 
évtizedek, jöttek és multak évszázadok, velők jöttek a tév-
tanitók, kik az egyházat ostromolták; de amint az évtizedek, 
évszázadok multak, ugy tűntek el, minden támadásaik és 
rágalmaikkal együtt, a tévtanitók és tévtanok ; az egyház 
őket mind túlélte. Voltak hatalalmas császárok és államok ; 
bebörtönözték az egyház szolgáit és hiveit ; elkobozták ja-
vait ; szervezni akarták saját ideájok szerint az egyházat, — s 
ezek is eltűntek, az egyház épen maradt, amint isteni 
szerzője alapitotta, és ma is gyakorolja üdvös befolyását az 
emberiségre, intve, figyelmeztetve, kérve, imádkozva, hogy 
fejedelmek és népek ne engedjék magokat a behízelgő tév-
tanok által elcsábíttatni, hanem az igazság útjait kövessék, 
mert csak abban van üdv a nemzetekre. 

Az egyházra a militans szó, a szó legszorosabb értel-
mében, ma is ráillik. Küzd az egyetemes, küzd a részletes 
egyház, küzdenek egyesek a megtámadott egyház, és igy az 
emberiség érdekében ; az emberiség érdekében, mondjuk, mert 
ez az egyház érdekével szorosan összefügg. Mi is a küzde-
lem, illetőleg a védelem kötelességét teljesítjük, valahány-
szor felszólalunk, midőn az egyházat igazságtalanul megtá-
madtatva látjuk. És hányszor látjuk ezt napjainkban! Kinek 
volna elegendő ereje, kinek kellő ideje ahhoz, hogy mind-
azon támadásokat sorba véve visszaverje, melyek napjaink-
ban az egyház ellen intéztetnek ? Hallgassunk tehát ? Elné-
muljunk? Ne vegyünk tudomást arról, mi ellenünk az ellen-
táborban történik? Szótlanul türjük-eaz oly támadások is-
métlését, melyek ezerszeresen visszautasittattak ugyan, de az 
ellenfél által ezeregyedikszer is felhozatnak ? Nem gondolná-e 
az ellenfél, hogy hallgatásunk beegyezést jelent ? Ha ő nem 
lankad az igaztalan támadásban, mi lankadjunk-e az igaz-
ság védelmében? Lemondjunk azon megtisztelő névről, hogy 
az ,ecclesia militans'-hoz tartozunk ? Nem jelentené-e ez, 
hogy kötelességünkhöz hűtlenekké lettünk? 

Csak e kötelességet teljesítjük most is, midőn általá-
nosságban felszólalunk a ,P. E. I. L. ' egy czikke ellen; ál-
talánosságban, mondjuk, mert ama czikkben, néhány, csak 
néhány kivétellel mindazon rágalmak ismételtetnek, melye 
a protestantismus keletkezése óta az egyházra szórattak, de 
azóta nemcsak a katholikus, hanem protestáns irók által 
megczáfoltattak. Hogy Róma süket marad minden figyel-
meztetésre, hogy még Luther szavára sem hajlott, hogy a 
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jezsuiták okai a harmincz éves háborúnak, hogy a római 
egyház az iszonyatosság történelmét képviseli, hogy véres 
utaz, melyen a római kereszténység útját befutotta; a fran-
cziaországi vérnász, az inquisitio, mind az ő bűnei ; Ambrin-
gen, Szelepcsényi (ez is?), CarafFa ezek mind mind és eze-
ken kivül sok más egyéb a katholika egyház bűne — és igy 
ő, a protestantismus mellett, természetesen homályba borul. 
Megjegyzendő különben, hogy mindezek csupa nyájasságból 
és szeretetből vannak ily szépen a czikkben összeállítva, 
mert mint azt az iró határozottan kijelenti, ő ezeket „nem 
azért hozta fel, hogy szemrehányást tegyen a r. katholikus 
•egyháznak." 

Köszönjük igen szépen ! De ha mi egy egész ilyen li-
tániát hoznánk fel a protestantismus ellen, pedig hozhat-
nánk ; ha azt a megjegyzést tennők utána, hogy mi azt 
nem szemrehányáskép hoztuk fel a protestantismus ellen : 
ugyan mit mondana a czikkező ? Ha nem szemrehányást je-
lentenek szavai, ugyan miért hozta tehát fel azokat az ezer-
szer elcsépelt és megczáfolt ráfogásokat és meséket? A tény> 
bármit mondjon is czikkező, megczáfolja szavait, de megczá-
folja önmagát czikkező saját szavaival is, mert ha nem szem-
rehányáskép emlegette a fennebb kiemelt pontokat, miért adja 
a pápának azt a tanácsot, hogy a pápa „midőn a protestantis-
mus szeméből ki akarja szedni a szálkát, birjon annyi önmeg-
tagadással, hogy előbb a róm. kath. egyház szeméből huzza 
ki a gerendát?" — De ez nem fődolog. Legyen szemrehányás-
ból vagy nem elmondva mindaz a mi mondatott, tény, hogy 
elmondatott, — elmondatott nem azon események szerint, 
melyek történtek, hanem, melyeket a, protestáns história ma-
gának csinált. Az ujabbkori forráskutatásoknak minden-
esetre megvan azon megbecsülhetetlen hasznuk, hogy ugy a 
protestantismus mint a katholicismusra kellő fényt vetnek, 
nem hátrányára az utóbbinak. Elfogulatlan protestáns irók, 
kik nem csinálják, hanem eredeti forrásokból tanulmányoz-
zák a történelmet, ma már, sem a párisi vérmenyegző, sem 
az inquisitióról sem a többiről nem nyilatkoznak mert a 
történeti adatok nyomán nem nyilatkozhatnak ugy mint 
czikkező,— kik az igazságot keresik, nem a meséket követik ; 
hanem, fájdalom, az igazságot a protestánsok közt, ott hol a 
katholicismusról van szó, csak nagyon kevesen keresik* 
mert hát az igazság rettentően kényelmetlen a protes-
tantismusra, és ott ugy Ítélik, hogy sarat dobva a katholi-
cismusra a protestantismus annál kényelmesebben tenget-
heti életét. 

Hogy azonban nagyon hosszura ne terjesszük meg-
jegyzésünket, midőn teljes egészében visszaszármaztatjuk 
ama gerendára vonatkozó utasitást, egyúttal kérjük czikke-
zőt és egyáltalában a protestáns irókat, végyék figyelembe 
az ujabbkori történelmi kutatások eredményét és a szerint 
Írjanak a protestantismus és katholicismusról. Komoly tör-
téni czikkben p. o. ma már nem szabad többé hivatkozni a 
spanyol inquisitio ügyébe Llorentere a nélkül, hogy az iró 
önmagát, sít venia verbo, ne compromittálja ; vagy hogy a 
spanyol inquisitio egyházi intézmény lett volna, ezt ma már 
csak iskolás gyermekek hiszik, felnőtt férfiak társaságában, 
kik valamit tanultak, ilyesmiért ma már kinevetnék az em-
bert stb. stb. Mi azért ismételten és ismételten ajánljuk az 
alapos tanulmányozást, már csak azért is, hogy valahára ön-

tapasztalatból is elmondhassuk, miszerint a protestánsok 
nem csak szóval mondják, hanem tettel is bizonyitják, hogy 
keresik az igazságot, — és ami fő, hogy ezt az igazságot meg-
találva a világ előtt is merészlik bevallani, hogy ez a ka-
tholicismus még sem oly vérengző szörny, mint azt ed-
dig hitték. • 

Francziaország. Hiteles jelentés Guihert bibornok és 
Grévy elnök találkozásáról. — E találkozás nagy fontos-
ságú politikai esemény volt, mely érdekes világot vet az 
imént keletkezett nyilt kulturharczra. A lapok mindenfélét 
összebeszéltek róla ; azért fölöttébb fontos hitelesen megtudni, 
hogyan folyt le tulajdonképen az egyház és állam két fő em-
berének ez értekezése. A ,La Presse' azon biztosítással, hogy 
a legauthenticusabb forrásból merítette, a mit mond, követ-
kezőleg irja a találkozást és párbeszédet. 

„Mgr Guibert kifejté a végrehajtó hatalom feje előtt 
mindazon sérelmeket, melyeket Ferry ur javaslata a katho-
likusok ellen elkövet. Kijelenté, hogy ő ebben nyilt fenyege-
tést és üldözést lát. Nem titkolá, hogy már számos levél ér-
kezett hozzá főpásztori kartársaitól, kik mirdnyájan nyug-
talanságukat s azon óhajt fejezték ki, vajha minden törvé-
nyes eszközzel elhárítani lehetne azon veszélyt, mely vala-
mennyi vallási intézményt fenyeget. A párisi érsek nem 
hagyta kétségben az elnököt a püspökök szándéka iránt, kik 
mindnyájan főpásztori szózatot készülnek intézni liiveikhaz, 
mi minden esetre nagy hatást, általános kérelmezési mozgal-
mat, gyűléseket, tanácskozásokat, vitákat fog kelteni, melyek 
bizonyára csak kárára lesznek a jelenlegi politikai intézmé-
nyeknek. Mgr Guibert végül kijelenté, hogy ezen eljárását 
parancsolja a reá bizott szent ügy védelme és azon kitűnő 
viszony, mely közte s a törvényhozó testület (volt) elnöke 
közt nem szakadt mes; soha. 

A köztársaság elnöke nagy előzékenységgel hallgatta 
a bibornok közléseit. Sietett élénk érdeklődést tanusitani s 
őt biztosítani tisztelete és rokonszenvéről, mely uj hivatalá-
nak viselése alatt csak nagyobb és erősebb lehet. Egyúttal 
azonban nem titkolhatta el előtte, mennyire lehetetlennek 
tartja közbelépését oly vitában, mely a parlament előtt ke-
letkezett. Igyekezett megnyugtatni mgr Guibert-et, hatha-
tósan törekedvén őt rábírni, hogy használja fel személyes 
befolyását, mely a kamara és senatus tagjaira igen nagy. E 
tevékenység, módjával kifejtve, bizonyára jobb eredmé-
nyekre fogna vezetni, mint az agitatio, mely összeütközése-
ket, izgatottságot okozhat s fellázithatja a papság ellen a 
szenvedélyeket s a kormánynak eljárásában kellemetlensé-
geket okozhat. 

Mgr Guibert nem tartotta magát legyőzöttnek (battu.) 
Felkérte az elnököt, hogy ismét eljöhessen még egyszer ta-
nácskozni e fontos ügyben, mely az egyházat oly fájdal-
masan érinti. 

A köztársaság elnöke rokonszenve s odaadásának min-
den érzelmeit ismételte s az értekezést azon nagy és őszinte 
szivélyességgel fejezte be, melylyel az megnyílt. M. Grévy, 
követve udvarias (mi csak igy forditjuk) és egyszerű szo-
kásait (ses habitudes de bonhomie et de simplicité), lekísérte 
ő eminentiáját a díszlépcsőzet aljáig." 

A franczia püspökök egymást érő tiltakozása, melybe 
már maga Guibert bibornok is beleszólt, mutatja, hogyan 



232 

fogták fel a főpásztorok Grévy ur azon tanácsát, hogy ,ne 
agitáljanak', hanem ,bízzanak', — mert körülbelül erre 
megy ki az elnöki bonhomie válasza. Mindent megmagya-
ráz pedig az, hogy Grévy az u. n. kék szabadkőmivességhez 
tartozik, mig Gambetta a vöröshez. 

(Jenf. Katholikus proclamatió. — A genfi kanton va-
lamennyi hitközségében következő proclamácziót függesz-
tette ki az ,Union des Campagnes' nevü katholikus egylet : 
„Kedves katholikus polgártársak! A plébánosok és plébá-
niai bizottságok választási kérdése ismét fel van vetve. El-
leneink semmire sem menvén erőszakkal, reméllik, hogy ál-
noksággal fognak bennünket tartózkodó álláspontunkról le-
csalni, melyben erőnk, szabadságunk s menedékünk van. Nem 
levén képesek Genf katholikusait apostasiára birni, rásze-
dettekké akarják tenni. Őrizkedjetek, hogy be ne keveredje-
tek azon törvény gépezetébe, melyet a végből gondoltak ki, 
hogy a polgárokat hálóba keritsék s a katholikusok közzé 
konkolyt hintsenek. Emlékezzetek vissza, mily lelkesedéssel 
esküdtetek meg az ,Union des Campagnes' gyűlésein köz-
ségi elüljáróitokkal együtt, hogy soha sem fogtok egyes-
ségre lépni a nélkülünk s ellenünk hozott törvényekkel ! Hat 
év alatt rendíthetlen szilárdsággal megmutattátok, hogy 
Genf katholikusai szótartó emberek. Ti semmivé tettétek 
azon államférfiú gúnyját, ki nem félt ezt mondani: „A ka-
tholikusok csak jajgatni tudnak, végre is azonban alávetik 
magokat." llendíthetlenül megállva büszke és méltóságtel-
jes határozatotokban, a kormány minden reményeit kiját-
szottatok s teljes lehetetlenségre kárhoztattátok őket. A tör-
ténelem soha sem fog följegyezhetni nemesebb győzelmet s 
békésebb uton nyert diadalt. 

Kedves polgártársak ! Azok az emberek, kiket legyőz-
tetek, katholikus községeink kötelékeit szét akarják szakí-
tani. Vájjon elmentek-e, hogy örömet okozzatok nekik, feladni 
a választásoktól való tartózkodás fellegvárát, melyben mi 
mindig legyőzhetlenek vagyunk és leszünk?! Elmentek-e az 
önfeladásra, ti, kiknek templomait elrabolták, kik pénzbír-
ságot, börtönt szenvedtetek, s rendszeresített kémkedést ál-
lottatok ki inkább, mintsem hogy oly törvényeket hajtsatok 
végre, melyek vallásos hiteteket sértik !? A végső pillanat 
uralkodik valamennyi fölött. Nem fogtok találni az ország-
ban egy papot sem, ki a jelen körülmények közt a választást 
elfogadja. Ne várjátok, hogy papságunk, mely hat év óta 
hősi példát mutat a becsülethez való hűségben, valaha csak 
egy jelöltet is fog felmutatni. 

Kedves polgártársak ! Legyetek összetartok most in-
kább mint valaha; mert csak egy pillanatnyi gyengeség is 
eddigi szenvedéseitek valamennyi gyümölcsét s egész becsü-
letét semmivé fogná tenni. Szabad emberek nem fogadnak el 
szolgaságot, mely a lelkiismeret legszentebb jogait láb-
bal tiporja. Tartózkodás ! Tartózkodás ! 

Éljen Genf! Éljen a szövetség!" 
Igy harczol az egyház a szabadságért . . . . a szabad-

elvüség ellen ! 
IRODALOM. 

Az oktatásszabadság. I r ta Mair C. Fordította : a bu-
dapesti növendékpapság m. e. i. iskolája. Budapest, 1879. N. 
8-adrét, X I I . 255 1. 1 frt 20 kr. 

A babona. Ir ta Dr. Simar Theophil, hittanár a bonni 
egyetemen. Fordította, a II . német kiadás után, ugyanazon 
iskola. U. o. N. 8-adrét 98 1. 60 kr. 

A központi papnevelde m. e. i. iskolájának évenkinti 
kiadványai, mondhatni, már egy egész kis könyvtárral teszik 
gazdagabbá irodalmunkat. Kezdetben eredeti dolgozatokra 
fektette a fősúlyt, később forditások emelkedtek kizáróla-
gos uralomra. Bár a középút itt is a legüdvösebbnek látszik, 

meg kell vallani mégis, hogy a pesti papneveidei egyháziro-
dalmi iskola, mely hazánk ilynemű egyleteinek szülő anyja 
és mintaképe, akár eredeti dolgozatokat, akár vegyesen ere-
detit és fordítást, akár tisztán fordított műveket adott ki, a 
tárgy megválasztásában és rendesen annak feldolgozásában is 
szerencsésnek mondható. Az epillanatban megjelent fentebbi 
művek méltóan sorakoznak előzőik mellé. A tárgy fontos és 
időszerű ; a fordítás gördülékeny s azon kedvezőtlen körül-
ményhez képest, hogy számosan eszközölték azt, dicsérete-
sen egyöntetű; a javítás gondos ; a kiállítás díszes, Ízléses, mi 
becsületére válik a Hunyady-Mátyás-intézetnek. Az ajánlás 
mgs és főt. Dulánszky Nándor pécsi püspök urnák, „a hazai 
irodalom lelkes pártfogójának" szól. 

= Uj lap. A sz.-fehérvári országos kiállítás végrehajtó 
bizottsága beleegyezésével megindult „Kiállítási Lapok" a 
hazai kiállitók, de egyúttal Székesfehérvár és megyénk ér-
dekeit képviseli. Szakszerű s mégis könnyed modorú ismer-
tető czikkekben s művészi rajzokban oly érdekes képét nyujt-
juk az egész kiállításnak s az ezzel összefüggő számtalan 
mozgalmaknak, mely ugy a kiállitók valamint a látogató 
közönség s szintúgy a távol maradók előtt is hétről hétre s ké-
sőbb lehetőleg napról-napra hű tükröt képez. — Első szá-
munkat mindenfelé rendkívüli nagy érdeklődéssel fogadták, 
a hazai sajtó a legmelegebben nyilatkozott e közhasznú vál-
lalatról, s a tömeges részvétel arra indit, hogy ügybarátain-
kat fölkérjük, miszerint előfizetéseiket mihamarább meg-
tenni szíveskedjenek, nehogy a példányszám nyomása s ex-
pediálása nehézségeket támaszszon. — Az előfizetési illetékek 
(mart. 15. — jun. 15-ikéig 3 f r t ) valamint a hirdetés dijai 
(ezekre nézve a feltételek igen jutányosak) a kiadó-hiva-
talba (Számmer Imre könyvnyomdájába, sas-utcza „Kölcsö-
nös segélyző-egylet") intézendok. — A kiknek az első szá-
mot megküldtük, azokat kérjük, hogy a közlöny megtartása 
és a folytatás megrendelése iránt mihamarább intézkedni 
szíveskedjenek. — Kelt Székesfehérvárott, 1879. márcz. 17. 
Tisztelettel a szerkesztőség. 

VEGYESEK. 
— Becses ereklye. Szalézi sz. Ferencz azon főpásztori 

gyűrűjét, melyet akkor viselt, midőn Philotheá-ját irta, egy 
belga család, mely eddig ennek birtokosa volt, Mermillod 
genfi püspök-helyettesnek, illetőleg a genfi püspökségnek 
ajándékozta. 

— Föt. dr. Schlauch Lörincz, szatmári püspök ur ő 
mga, a főrendiház f. hó 4-i ülésén maga és a püspöki kai-
nevében tiltakozást fejezet ki az ellen, hogy a tisztán katho-
likus egyetemi alapnak a közoktatásügyi budgetbe való fel-
vételével az egyház tulajdonjogának praeiudicáltassék. Gróf 
Cziráky János ő exclja csatlakozott a tiltakozáshoz. A ,Pesti 
Napló' kiemelendőnek vélte, hogy a kormány minderre sem-
mi megjegyzést sem tett. De a ,P. N.' maga sem tett rá meg-
jegyzést. J obb is. Minden csűrés-csavarás hiába való ; a bpesti 
egyetem katholikus alapítvány. Ezt még a debreczeni ,Prot. 
Hetil.' is elismeri, ámbár csak, — propter metum Judaeo-
rum, — zárjel közt. 

— Föt. Bonnaz Sándor, csanádi püspök ő exclja Te-
mesvárott 80,000 ftért telket és épületeket vett árvaháznak, 
25,000 ftért pedig házat városi paplaknak. 

— Föt. Császka György, szepesi püspök ő mga, mély 
tisztelettel vett X . sz. főp. körlevelében lelkes szózattal el-
rendeli ő felségeik ezüstnienyegzőjének megünneplését s 
közli szentséges atyánk febr. 28-i allocutióját. 

— Sajtóhiba. A 28. sz. 220. 1. első hasábján alulról a 18. sorban, 
vagyonnal helyett sajonnal olvasandó. 

Kegyeletes adakozás-
A szegedi árvízkárosultak részére Vavrik János t. kanonok ur 

Solymosról küldött 30 frtot. 

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

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Az utolsóvacsorai lábmosásról. 
(Vége.) 

II. Minden kétségen felül áll, hogy Krisztus 
Urunk az utolsóvacsorai lábmosásban jelezni akarta 
és jelezte is az alázatosság erényének hü követését. 
De vájjon ez volt-e egyedüli czélja a lábmosásnak ; 
vagy talán az Üdvözitő szemei előtt még más czél 
is lebegett? Erről oly világos nyilatkozatot,milyen 
az alázatosságról szóló, nem adott. 

Az egyház szent atyái azonban, tekintve azon 
nem minden fontosság nélküli körülményt, mely 
szerint a lábmosás lefolyása közvetlenül az oltári 
szentség alapítása előtt történt, az Üdvözítőnek sza-
vai t : „Ha meg nem moslak téged, ugy nem lesz ré-
szed énvelem-,1) bár különféle árnyalata értelemben 
vették, mégis, mondhatni általa, az oltári szentség vé-
telét megelőző bűnbánatra vonatkoztatták, és igy az 
utolsóvacsorai lábmosásnak az abban világosan s is-
tenileg kifejezett alázatosságon kivül még más jelent-
ményt is tulajdonítottak. Sz. Ambrus ugy nyilat-
kozik,2) hogy szavai a bérmálás szentségéről is ért-
hetők ugyan, de az oltári szentségről épen ugy: „Qui 
lotus est, úgymond, necesse non habet iterum lavari, 
nisi ut solos pedes lavet. Quare hoc? Quia in bapti-
smate omnis culpa diluitur. Recedit ergo culpa, sed 
quia Adam supplantatus a diabolo est, et venenum ei 
effusum est supra pedes, ideo lavas pedes, ut in ea 
parte, in qua insidiatus est serpens, mains subsidium 
sanctificationis accedat, quo postea te supplantare non 
possit."3) — Sz. Gergely4) és sz. Cyprián5) a láb-
mosást egyenesen a bűnbánat szentsége jelképének 
(symbolum) tart ják. E szent atyák állítják, hogy a 
bűnbánat szentségében, mint második keresztségben 

1) Sz. Ján. 13; 8. v. — a) Lib. de init. myst. c. 6. Mal-
donat. i. h. 424. 1. — 3) Lib. 3. de sacrament, c. 1. — 4) Lib. 
9. Epist. 39. — 5) De coen. Doniin. 

a megtörödés könyeivel újra keresztelkedünk és bű-
neink szenyétöl megtisztulunk. Krisztus az utolsó-
vacsorán Péter és a többi apostolt kényszeríti a láb-
mosás elfogadására, hogy méltók legyenek az ő leg-
szentebb teste és vére vételére. Ugyan e külső jel 
által minket is int a bűnbánat megtartására, mielőtt 
az oltári szentséghez'járulni akarnánk. „Vizsgálja 
meg magát az ember", mondja sz. Pál,6) „és ugy 
egyék azon kenyérből és igyék ama kehelyből." 
Azért az Üdvözítőnek fentemlített szavai : „Aki 
meg van mosva, nincs szüksége, hanem csak hogy 
lábait mossa meg-,7) ily értelmet rejtenek magok-
ban: aki már meg van keresztelve, nincs szüksége 
ismételt keresztségre, hanem hogy lábait mossa meg 
a bánat fájdalmas könyeivel s ezekkel áztassa le el-
követett bűneit, melyek mint a por és sár a világ 
csalékony, de ki nem elégitö javai után epedönek lá-
baihoz tapadnak. Es ez az oka, miért a láb és az 
emberi test nem más tagjának mosása jelképezi 
a bűnbánat szentségét. 

III. A keletiek még az Üdvözitő Jézusnak földi 
élte idejében is többnyire meztelen s egyedül saru-
val övezett lábbal jártak. Minthogy ily módon az 
uti por által magokat könnyen bepiszkolták, testi 
tisztaság indokából, főleg a zsidóknál szokássávált, 
hogy étkezés előtt övéik és más esetleg megérkezett 
vendégeik lábait vizzel lemosták. Azért Jézus sze-
mére veti a farizeus Simonnak, hogy lábait, midőn 
ennek házába vacsorára belépett, vizzel meg nem 
mosta.8) A zsidók e szokásos mosakodásától az utol-
sóvacsorai lábmosás egészen elütő volt. Az Üdvö-
zítő nem amannak, de az általa véghezvitt lábmosás-
nak utánzását kötötte tanítványai szivére. 

Vájjon tehát az apostolok isteni mesterök pa-
6) I. L. Kor. 11 ; 28. - Sz. Ján. i. h. 13; 10. -

8) Sz. Luk. 7 ; 44. 
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rancsához ragaszkodva, valóban teljesitették-e a láb-
mosás kötelmét? Ha igen, kiknek, hol és mi módon? 
Oly kérdés, melyet csak a valószinüség korlátai közt 
vagyunk képesek megoldani. 

Az apostoli cselekményeket tartalmazó szent 
könyvet figyelmes gonddal tekintvén meg, abban 
oly történeti bizonyítékra, melyből megingathatlan 
meggyőződést meríthetnénk a felöl, hogy az aposto-
lok adott alkalommal minden kétségen kivül a láb-
mosást teljesítették volna, nem akadunk. Azonban e 
sz. könyvnek mély hallgatása nem terelhet minket 
a határozott tagadás útjára. Mert sz. Lukácsnak nem 
volt szándéka az apostolok minden viselt dolgát rész-
letes körülményeikkel irásba foglalni. 

Hogy az apostolok idejében keresztény szokás 
volt a lábmosás, kétségtelenné teszik sz. Pál9) kö-
vetkező szavai : „Szolgálatra oly özvegy választas-
sák , . . . kinek jó cselekedeteiről bizonysága vagyon, 
hogy . . . . szállást adott, a szentek lábait mosta, a nyo-
morúságban szenvedőknek segítségökre volt." 

Az apostoli kor után a régi keresztényeknél 
sokkal világosabb és biztosabb nyomaira akadunk az 
utánzó lábmosásnak. Az egyház ős fegyelmében 
már a 4 ik századtól kezdve a lábmosás, mindig val-
lásos szertartással kapcsolatosan, a. keresztség előtt, 
majd azt követve, ttinik elő. Spanyolhon és Afri-
ka egyházaiban a hitujonczok (catechumeni), mi-
előtt nagyszombaton a keresztkúthoz bocsáttattak, 
ezt megelőzőleg, Úrvacsora napján,, azaz nagy-
csütörtökön, püspökeik által lábaikon megmosat-
tak.10) I ly lábmosási szertartás divott Francziaor-
szágban is, hanem ott az csak a már megkeresztel-
teknek szolgáltatott ki.11) Ugyan e szokást tartotta 
egész Olaszország,1 ') főleg a milánói egyház, mely-
nek szent életű érseke, Ambrus említi, hogy pász-
tori működése alatt a keresztség fürdőjéből kilépők 
lábai azonnal vizzel mosattak le.13) Sőt a keresztség 
utáni lábmosás még a keleti keresztényeknél sem 
hiányzott. Azok megkeresztelt kisdedeiket hét nap 
letelte után ismét visszavitték a templomba, hogy 
ott az előirt szertartás rendje szerint lemosas-
sanak.14) 

Azonban az itt érintett keresztség előtti és utáni 
lábmosás az egyetemes egyház minden helyén nem 
volt szokásos, és a hol dívott is, nem maradt fen.15) 

9) I. Lev. Tira. 5 ; 9. 10. v. — 10) S. August, ep. 54. ad 
Januar. Cf. Marten. De antiq. Eccl. rit. t. 1. Antwerp. 1763. 
p. 123. Caval. Oper, liturg. t. 4.Venet. 1758. p. 10.— ») Ma-
hill. Mus. Ital. torn. 1. — 1J) Calmet. comm. n. t. 11. ss. Ve-
net. torn. 7. p. 611. — ,3) Lib. de myst. c. 6. — 14) Euchol. 
Graec. a J . Goar ill. Yenet. 1730. p. 303. — >5) Sz. Agos-

Azon téves hiedelem terjedésére, mely szerint az üd-
vösség elnyerésére elegendő volna csak a lábmosás, 
és nem szükséges a keresztség is, az elvirai 305. évi 
zsinat megszüntette a keresztség előtti szokásos láb-
mosást, melynek 48. szabványa rendeli : „Emendari 
piacúit, ut hi, qui baptisantur, ut fieri solebat, nu-
mos in conchain non m i t t a n t . . . neque pedes eorum 
lavandi sunt a sacerdotibus et clericis." Mivel e 
szabvány hatálya csak is a keresztség előtti lábmo-
sásra volt kiterjesztve, innét az azt követő lábmo-
sás szertartása Gallia és Spanyolország egyházaiban 
még hosszú időre érvényben maradt. Ezt igazolja 
a góth misekönyv,16) mely szerint a keresztség-utáni 
lábmosás kiszolgálása következő formával történt : 
..Ego tibi lavo pedes, sicut Dominus noster Jesus 
Christus fecit discipulis suis, ita fac tu hospitibus 
et peregrinis, ut habeas vitam aeternam." 

A most feltüntetett keresztségi, vagy inkább 
egyházi szertartásának mondható lábmosáson kivül, 
annak még más nemeire is akadunk. Történtek láb-
mosások az egyházak sz. falain kivül is, határozat-
lan időben és különféle rangú, nemű személyek köz-
reműködésével. Igy Hermias sz. Athanáz tanúsága 
szerint az idegenek lábait mosta. Hasonlólag sz. Je-
romos a Bethlehembe zarándokló hivüket keresztény 
szeretettel fogadván, azok lábait megmosta.17) A 
szeretet és alázatosság ugyan e kötelmét sz.Lőrincz 
a börtönbe zárt hitvallóknál (confessoribus) telje-
sítette. Damiani Péter a püspöki lakát látogató sze-
gények közöl naponta 12 választott ki, és ezeknek 
lábait megmosta.18) Ilynemű lábmosásról értekezik 
Baillet,19) megemlítvén, hogy a szerzetesek házaiban 
nagy készület és ünnepélyességgel tartattak meg a 
lábmosások. Az apát a zárdában a szerzeteseknek, 
kint pedig a koldusok- és szegényeknek mosta lábait, 
kiknek könyöradományokat is osztott szét. Ily alka-
lommal a szerzeteseknél szokássá váltak a bő lako-

ton (ep. 55. ad. Januar.) a lábmosásról értekezvén követke-
zőket irja ; „De lavandis pedibus cum Dominus hoc propter 
formám humilitatis, propter quam docendam venerat, com-
mendaverit, sicut ipse consequenter exposuit, quaesitum 
est, quonam tempore potissimum res tanta etiam facto doce-
rctur, et in illud tempus occurrit quo ipsa comraendatio reli-
giosius inhaeret : sed ne ad ipsum sacramentum baptismi vi-
deretur pertinere, mulci hoc in consvetudinem recipere nolu-
erunt, nonnulli etiam de consvetudine auferre non dubita-
runt : aliqui autem, ut hoc sacratiore tempore commenda-
rent, et a baptismi sacramento distinguèrent, vel diem ter-
tium octavarum, quia ternarius numerus in multis sacramen-
tis maxime excellit, vel etiam ipsum octavum, ut hoc face-
rent, elegerunt." — 16) Mabill. lib. 3. de liturg. Gall. p. 249. 
Mus. Ital torn. 1. p. 325. — 17) J . Goar, Euchol. Graec. I.e. 
596. 1. — is) Lib. de vit. Petr. Dam. 12. 1. — 19) Lib. de 
fer. 5. maj. hebd. §. 3. n. 8. 
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mák, melyeket visszaéléseik miatt beszüntetni törekedett az 
ácheni 817. évi zsinat.20) 

Minthogy a lábmosást a benne nyilatkozó alázatosság 
erénye miatt Krisztus Urunk az apostoloknak és minden hí-
veinek szivére köté; azért a pápák, püspökök s apátokon 
kivül a lábmosási tiszt teljesítésénél másokkal, még apá-
czákkal is találkozunk. Igy sz. Berta a vallumbrosiani 
rend apátnője társainak lábait mosta.21) Sőt nemcsak a papi 
és egyházi személyek, hanem a világi hivők is, és ezek közt 
főleg a fejedelmi méltóságok, császárok és királyok, a legré-
gibb korban trónjok fényével megférhetőnek tartották a 
szegények lábmosását.22) Felséges uralkodóházunk e szokást 
egész mainapig gyakorolja. 

A fent elésorolt lábmosások az év különböző napján, 
de főleg a nagyböjt tartama alatt történtek. Az acheni 
zsinat is 81G. elrendelte, hogy a papok, lia más napokon 
nem tehetik, legalább nagyböjt idején mossák a szegények 
lábait.23) 

Azon évfordulati lábmosás eredetét, mely jelenleg 
nagycsütörtökön egyháznagyok s világi fejedelmek által oly 
megható fénynyel ünnepeltetik, Goár Jakab nagy sz. Ger-
gely (590—604.) pápa idejére véli teendőnek. Es csakugyan 
e nagy pápa rendeletet adott ki, hogy azután a nagycsütör-
töki lábmosás ünnepélyes megtartása soha az egyházban 
meg nem szűnjék.24) 

A nagycsütörtöki lábmosásról tárgyal a toledói XVII. , 
642. évben tartott zsinat, mely a 3. kánonban megró némely 
egyházakat vétkes henyeség, vagy bevett szokásból történt 
lábmosási mulasztásokért, és elrendeli, hogy ezután Spa-
nyolország egyházaiban a sz. vacsorai lábmosás ünnepé-
lye megtartassák, a püspök és minden pap Krisztus leg-
szentebb példájaként híveinek lábait megmosni igyekezzek. 
E zsinat idejétől az évfordulati lábmosás az egész egyház-
ban általánossá vált. Nyugat püspökei, apátok s más szerze-
tesek a nagycsütörtöki lábmosást, a szemlélők lelki épüle-
tére, bensőleg áthatottan végezni sz. kötelmöknek tartották. 
Azonban Nyugat egyházaiban a lábmosásra alkalmazott sze-
mélyek száma és minőségére nézve nem mindenütt ugyan-
egy szokás dívott. Némely egyházban 13, másokban 12 ka-
nonok vagy szegény vétetett fel lábmosásra. Erre nézve nap-
jainkban sem észlelünk egyöntetűséget. 

De magában a római egyházban is, mely minden egy-
háznak anyja, ad quam propter potiorem principalitem necesse 
est convenire omnem Ecclesiam,25) a nagy csütörtöki lábmosás 
szertartása a régi időktől a jeleu korig nem volt egyöntetű. 
A római pápák nem annyira a fentérintett toledói zsinat ka-
tionja, mint az üdvözitő Krisztusnak szavaihoz: „Példát ad-
tam nektek, hogy a mint én cselekedtem veletek, ti is ugy 
cselekedjetek" (Ján. i. h. 15. v.) történeti beigazolt hűség-
gel ragaszkodván, a szeretet s alázatosság lábmosási kötel-
mét mindig gyakorolták. Evenkint nagycsütörtökön a sz. 
mise végén 12 aldiakon, délután 13 szegénynek,26) majd 12 

•'«) Ca val. i. h. 10. 1 — ") Ap. Eolland in d. Mart. 24. Co-
din. lib. de off. aul. Const. — í3) A. Oldoin. Addit. ad vit pontif. tom, 
I. 415. 1. Gavant. Thesaur. rit. Aug. Vind. 1763. torn. I. 426. 1. — ") , Po-
tuit (Gregorius M.) fateor iustituto iam et commendato huic ritiii (lavi-
pedii) feriae quintae in coena Domini tenipus assignare, ut quod Chris-
tus ea die edidit subiectionis opus, tota ubique Ecclesia imitaretur." Eu-
ehol. Graec. 1. c. p. 596. — ") Sz. Irén. lib. 8. adv.haeres. c. 3. — ")Conc. 
Camerar. Ord Kom. 

diakon,27) és 13, fehér ruhába öltözött szegénynek lábait 
mosták le ünnepélyesen.28) 

De hol rejlik a római egyház ama szokásának oka, hogy 
13 személy vétetett fel lábmosásra? 

A szent szertartások magyarázói közt Sarnelli,29) l iu-
pert apáttal egyértelmüleg, ide vonatkozólag felemlíti, hogy 
a római egyházban két lábmosás volt szokásban : az egyik 
Mária Magdolna mosásának emlékére, ki farizeus Simon 
házában drága kenettel öntötte le Krisztus lábait és saját 
hajával törölte le azokat ; a másik, Krisztus lábmosási cse-
lekményéc tükrözi vissza. Később mindakettő egygyé lett, s 
igy 13 személynek lábai azért mosatnak meg, hogy a tizen-
harmadik személy által Mária Magdolna tette, tizenkettő által 
pedig Krisztus lábmosási ténye jelenittessék meg. — Mások a 
tizenharmadik személy alatt sz. Pált, majd ama háziurat, 
kinek termében Krisztus az utolsóvacsorát tartotta ; majd 
Mátyást, a ki Júdás helyebe apostolnak választatott, tart-
ják értendőnek.30) 

Az igazságot leginkább megközelítik XIV. Benedek 
pápa szerint31) azok, kik a római egyházban szokásos 13 sze-
gény lábmosása okát Krisztus példájában és sz. nagy Ger-
gely idejében történt csoda emlékének fentartásában talál-
ják. Ugyanis e sz. pápának szokása volt naponkint 12 szegényt 
megvendégelni, kikhez egy napon egy angyal csatlakozott. 
E csodatény emlékére nagy sz. Gergely idejétől a római 
egyházban szokássá vált, naponkint 13 szegénynek ebédet 
nyújtani, kiknek lábait nagycsütörtökön a pápa ebéd vé-
gén megmosta. Ugyanazon nap 12 aldiakon vagy diakon 
lábmosása történt Krisztus példája utánzására. De mivel 
nagycsütörtökön több szent cselekmény végzése jön össze 
és a két lábmosás fárasztó teherré válnék"; azért idővel a 
római egyház a diakonok lábmosását mellőzendőnek ítélte ; 
meghagyandónak azonban a 13 szegény lábmosását, hogy 
igy egy cselekménynyel mind Krisztusnak a lábmosásban 
nyilvánuló alázatosságát, mind sz. Gergely pápának a 13 
szegény élelmezésében kimagasló szeretetét utánozza. Mind 
két lábmosás világosabb feltüntetésére ma, nem más szegé-
nyeknek nyujtatik ebéd, mint a kiknek lábai megmosatnak, 
és a lábmosásra nem mások, minta katholikus világ külön-
féle nemzetiségű áldozárai jelöltetnek ki, hogy ezek az utol-
sóvacsorai lábmosásban szereplő apostolokat képviseljék.32) 

A régibb szertartások, melyeket a római pápák a láb-
mosásnál követtek, olvashatók Mabillonnál.33) 

IV, A nagycsütörtöki lábmosás a görög egyházban is 
gyakoroltatott; mert a keletieknél is a patriarchák és püs-
pökök az említett nagyheti napon 12 szegényt kiválasztot-
tak, közőlük mindenkinek apostoli nevet adtak, lábaikat le-
mosták s megtörölték. Gyakran igen heves vita táiradt 
ilyenkor az iránt, ki fogja a megmosandók közöl az áruló 
Júdás Iskariotes nevét viselni ? Ha mindnyájan irtóztak a 
Júdás név elfogadásától, neveik urnába tétettek, és a vi-
szályt sorshúzás döntötte el.34) 

A konstantinápolyi császárok szintén zöldcsütörtökön 
12 szegény lábait szokták mosni.35) 

Ord. Rom. a Mabill. edit. 10. et 14. — 28) A. P. Piccolom. Cae-
remoniiil. Venet. 1516. 1. 2. c 26. — 2a) Vigiliens. Antist. t. 1. ep. 13. — 
30) Ares. ep. Torton. del. sacr. impres. lib. 3. p. 341. — 31) Op. de festis 
t. i». p. 56. — 32) Caval. i. h. t. 4. 9.1. — 33) jy£us. ital. t. II. — 31) Bail-
let 1. de fer. 5. maj. hebd. i. h. — as) Codin. i. h. 
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Minő szertartással megy végbe a keleti egyházban a 
nagylieti lábmosás,a görögök szerkönyve mutatja.36)E könyv-
ben a lábmasás officiuma is benfoglaltatik, melyben a vég-
zendő imák és énekek kijelölve vannak. A lábmosás szertar-
tásán sz. János evangelista képviselője felolvassa ezen apos-
tolnak a lábmosásra vonatkozó szavait ; a ténykedő pap pe-
dis mindent megtesz, mit az evangelista szerint Krisztus a O O 7 o 
lábmosásnál cselekedett. Dr. Vályi János. 

1 társadalmi bajok. 
0 mlga a pannonhalmi főapát ur főpásztori körleveléből. 

(Vége.) 

A szent atya igen röviden, úgyszólván csak a szélső 
pontokon érinti az uralkodó bajokat; de mivel a természet-
ben nincs ugrás, világos, hogy a baj fokonkint, rétegről-ré-
tegre terjedett, mig oda érkezett, a honnan most már ijesztő 
következetességgel visszafelé hatol. 

Ugy van k. k. H ! alig van osztály, mely többé-ke-
vésbbé hűtlenné nem vált volna a kinyilatkoztatott igaz-
ságokhoz, s igy Jézus Krisztushoz ! Sokan, kik ajkaikkal 
még hiveiül vallják magokat, cselekedeteik által többé-ke-
vésbbé megtagadják őt ; sokan talán a nélkül, hogy észre-
vennék, mert a szokás, a divat, a közvélemény széditő, va-
kitó hatása alatt állanak, mely ellen cselekedni nem birnak, 
vagy tanácsosnak nem tartják. 

Pedig a méreg egyaránt hat, akár önkényt, akár kény-
szerítve veszszük azt be, és bizonyos, hogy e méregtől az 
emberi társulat nagyon beteg, beteg annak nem egy, ha-
nem minden rétege. 

A szent atya csak gyengéden érinti a sebet ; az uj el-
vek szerinte mélyen behatoltak az emberi társulatba, mert 
az emberi természetben rejlő föltünési vágynak hízelegnek» 
és mindennemű egyéb vágyaknak szabad féket eresztenek, 
azaz : mert a rosz kívánságnak tömjéneznek. Azóta uj jel-
szó keletkezett; e jelszó: élvezni ! Elvezni a keresztény böl-
cseség intelmei ellen, élvezni az emberi természet és tár-
sadalmi állás által kijelelt határon tul, élvezni a családi 
erőt meghaladó mértékben, élvezni minden áron ; pedig 
ezen ut egyenesen oda visz, a hol az örvény tátong! Alig 
van osztály, mely e réven ne vétett volna, megnyitván ek-
kép maga számára a szükség s több kevesebb nyomor forrá-
sát, melyből elégedetlenség és a közállapot elleni panasz ke-
serű vize fakadoz. 

A hol minden osztály beteg, ott az egész test is beteg. 
Ez a világ helyzete napjainkban ! S vájjon édes ha-

zánk kivételt képez-e a nagy világban? Dehogy képez ! Mi 
is azt mondhatjuk, hogy jobb, hogy szebb napjaink elmul-
tak, mikor békében és biztonságban élveztük mindennapi 
kenyerünket, és a jövőbe aggodalom nélkül tekinthettünk ; 
de hol van ma az a honpolgár, kinek szive aggályt nem 
érezne, kinek ajkára panasz nem szállna? Az elégedetlenség 
általános, mert az aggodalom alapos. 

A szent atya szeme tisztán lát, s mivel tudja s érzi, 
hogy már nincs sok veszteni való időnk, újra felszólal, hogy 
jelezze a veszélyt, de egyúttal a gyógyszereket is, melyeket 
az isteni gondviselés, a népek és nemzetek, s az összes em-
berinem megmentésére rendelt. 

»«) J. Goar, Euchol. Graec. i. h. 

E gyógyszerekre utal XI I I . Leó pápa tekintélyének 
egész hatalmával intvén azokat, a kiket illet, hogy nyúljanak 
a mentőeszközökhöz és használják, mert kivülök más nem 
létezik, a mint nem is adatott más név, mely által üdvözül-
hetnénk, hanem csak e név „Jézus". 

A kath. ker. anyaszentegyház a gyarló emberek szá-
niára rendeztetett be, és pedig a bölcs Alkotótól, ki az em-
bert boldogságra teremté, s midőn az önhibája által boldog-
talanná lőn, egyszülött Fiát adta oda, hogy mindenki, ki 
benne hiszen el ne veszszen, hanem örök élete legyen. 

A keresztény tan és bölcseség alaptétele igy szól : „Az 
Isten saját képére teremté az embert, a fölséges testtel eszes, 
halhatatlan lelket fűzvén össze, mely által az ember több a 
puszta állatnál, sőt épen eszes, halhatatlan leikénél fogva 
van hivatva a világot teljhatalommal kormányozni, mely ha-
talmat az Istentől vette. 

Midőn az ember vétkezvén, az Isten képét eléktelení-
tette, az Isten egyszülött Fia szállt le, hogy a bűnt eltörülje 
és az emberben az Istennel való hasonlatosságot helyreál-
litsa. Ugy van ! Jézus Krisztus az emberinem megváltója, or-
vosa és üdvözítője, ki minden viszonyaiba átcsepegteté a 
gyógyító balzsamot, és a belbéke, jóllét és boldogság múlha-
tatlanul szükséges eszközeit kezéhez szolgáltatta." O <T> 

Mindezek le vannak téve az ember számára az anya-
szentegyház bebelében. 

Az anyaszentegyház szépsége, intézményeinek czél-
szerüsége és boldogító ereje akkor tűnik föl leginkább, mi-
dőn az emberinem azoknak általános megvetése által a nyo-
mor tömkelegébe jutott, melyből szabadulni nem bir. 

Vizsgáljátok k. k. II ! bár egyenkint a bajokat, me-
lyek az emberi társadalmat gyötrik és meg fogtok győződni, 
hogy egytől-egyig kikerülhettük volna, ha az isteni kinyi-
atkoztatás fényében járván, a róm. kath. ker. anyaszentegy-

ház tanitását híven követjük vala! Ezt fejtegeti a szent atya 
is sokszor említett első apostoli iratában, melyben mély fáj-
dalmát fejezi ki a fölött, hogy a népek kormányai legújabb 
időben nem az egyházzal, hanem ellene szövetkeztek, holott 
pedig tudniok kellene, hogy Krisztus egyháza az igazság osz-
lopa és erőssége, melynek üdvszerei a veszélyt, mely az em-
berinemet környezi, gyökeresen kiirtani s jólétét és bel bé-
kéjét biztositani, egyedül képesek. 

A szent atya részletesen kifejti, mint terjed ki az 
anyaszentegyház vezérlő szerepe a nép minden osztályára, 
az emberi társadalom minden állapotára, minden hivatásra 
ós hatáskörre. 

„Az anyaszentegyház üdvös hatása, u. m. X I I I . Leó 
pápa,mely az államok legrendezettebb kormányzatát s föntar-
tását eszközli, szükségkép kiterjed a családi körre is, mely 
minden ország- és államok kezdete." 

Megszentelvén a házasságot, a házastársak között 
nemcsak fölbonthatlan köteléket fűz, hanem a legszentebb 
viszonyt is megalapítja, kijelentvén, hogy a férj ugy szeresse 
hitvesét, mint Krisztus szereti egyházát ! S valóban k. k. H. ! 
a keresztény családanya és az anyaszentegyház közt a leg-
szebb hasonlatosság, ugy szólván rokonság létezik. Mind a 
kettő Istennek nemzi és neveli szülötteit, Istennek és az ő 

rszágának, melyben egyedül érhetik el éltök fő és utolsó 
czélját. A keresztény anya és anyaszentegyház imáját és ál-
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dását kéri magzatára és midőn azt a keresztség- szent vi-O ö 
zére küldi, nyilván vallja, hogy gyermekét ugy tekinti, 
mint Istennek tulajdonát, kit az Atya, Fiu és Szentlélek 
Isten tiszteletébe bevezet, a keresztény kötelmeibe és remé-
nyébe beavat. 

Az anyaszentegyház átvállalván a kisdedet, azt az Is-
ten országának polgárai közé sorolja, s nemcsak áldásában, 
hanem az Üd vözitő végtelen érdemeiben, a keresztény em-
ber jogaiban és méltóságában részesiti, hogy Isten gyerme-
kévé legyen és neveztessék ; s bőséges lelki örömöt és örök 
boldogságot biztosit számára, haliogy keresztényi fogadal-
mát liiven teljesíti. 

Miden keresztény anya e szerint hivatva van az anya-
szentegyházzal versenyt fáradozni, hogy gyermekét isteni 
félelemben nevelje; s ha a két anya csakugyan szent egyet-
értésben halad e fönséges feladat megfejtésében, akkor a 
keresztény család istenfélő tagokkal szaporodik, kiket a férj 
mint családfő Isten nevében és kegyelmével a haza és em-
beriség nemes czéljai felé vezetni tartozik, hogy a haza 
hasznos polgárai és az emberiség tiszteletreméltó tagjaivá 
váljanak, kik ott, hol hivatásuknál fogva állanak, Isten-
nek dicsőségére, az országnak javára munkálkodván, e föl-
dön jólétet és tiszteletet, a síron tul örök boldogságot vív-
nak ki maguknak. 

A kinyilatkoztatott vallás pontosan kijeleli a szülők 
kötelmeit gyermekeik s a gyermekekét szülőik iránt ; és 
XI I I . Leó pápa e részletes kötelességekre czélozván igy 
szól: „IIa mindezen kötelmek azoktól, kiket illetnek, az Is-
ten tetszése szerint pontosan megtartatnának, valóban min-
den egyes család az isteni hajléknak képét mutatná, és az ez 
által származott kitűnő előnyök bizonyára nem maradnának 
a ház falai közé szorítva, hanem a közhazára is bőségesen 
kiáramolnának." 

S valóban, képzeljétek k. k. IL ! hogy a haza csak is 
ily családokból áll, s mondjátok meg, mily fényben, dicső-
ségben, jóllétben, sőt hatalomban fogna állani az ország? Es 
lia a világ maga csak ily országokból állana, mily alakot 
venne föl az emberiség sorsa? 

íme az ur Isten kijelelte a czélt és megadta az eszkö-
zöket ; nem az ő hibája, lia az ember egyikkel sem törődik. 

Jézus Krisztus tanítása nem egyoldalú, hanem tel-
jes, rendszeres és az emberinem minden viszonyaira kiter-
jeszkedik. IIa a család házi szentélyét rendezte, nem hagy-
hatta ő rendezetlenül az országok viszonyait sem ; hiszen 
az országok emberekből állanak, kik első sorban Isten-
nek teremtményei, Jézus Krisztus megváltottjai és azért 
egymás közt testvérek, legyen bár, hogy egymáshoz ugy 
állanak, mint az uralkodók az alattvalókhoz, mint a ve-
zérek a hadseregekhez, mint az urak a szolgákhoz, vagy 
viszont. 

A keresztény rendszer nem ismer független zsarnoksá-
got, sem jog nélküli rabságot ; nem kötelesség nélküli kéjen-
czet, sem remény és ótalom nélküli nyomorékot. 

A keresztény egyház tagjai egyetlen egy testet képez-
nek, mely szent és tiszteletre méltó, mert az ur Jézus Krisz-
tusnak teste, ki feje az anyaszentegyháznak, melynek mi 
tagjai vagyunk ; s a szent, dicső fej által a tagok is meg-
szentelvék, s azért tiszteletreméltók ! A tagoknak különböző 

hivatásuk lehet, de mivel egy testhez tartoznak, csak egyenlő 
végczéllal birnak és ez : e földön a köztest jólléte- és bol-
dogságáért dolgozni, s ez által saját ideiglenes és örök bol-
dogságát kiérdemelni. 

Nekünk ez élet csak átmenet a jövőre ; zarándoklás 
az igazi hazába, mely a mennyország, vagyis az Atyá-
nak háza, melyben liiveit összegyűjteni fogja, hogy örökre 
boldogítsa. 

Ily zarándoknak tekinti magát a keresztény király 
szintúgy, mint az utolsó alattvaló, a dúsgazdag ugy, mint 
a szegény kéregető, s mindegyik tudja, hogy az atyai örök-
ségbe csak ugy juthat be, ha kiállja az igaz bíró Ítéletét, ki 
meg fogja kérdezni kinek-kinek viselt dolgait, jelesül, mint 
teljesité a szeretet kettős törvényét, mely szerint Jézus 
Krisztussal tesz jót, ki embertársával jót cselekszik. Jézus 
Krisztus, mint legfőbb törvényszerző oly viszonyba helyzé 
az ő testének tagjait, hogy szent békében lehetnek meg egy-
más mellett. 

S valóban, ha a királyok Krisztus urunk utasítása sze-
rint valódi atyák, kik Istent utánozván, az áldás és kegye-
lem sugarait árasztják híveikre, vájjon miért gyűlölnék őket 
alattvalóik ? 

S ha az alattvalók, az apostol intése szerint meg levén 
győződve, hogy nincs hatalom, hanem csak Istentől, a ki-
rályoknak Isten kedvéért engedelmeskednek, hiven teljesít-
vén mindennemű polgári kötelmeiket, vájjon miért zaklat-
nák őket a fejedelmek ? 

Hiszen a királyok csak hiveik jólléte által gazdagok, 
és csak hiveik elégedett kedélye által erősek, csak hiveik 
boldogsága által boldogok. 

A kormányok boldogulása nem állhat tehát ellentét-
ben a polgárok ideiglenes és örök boldogságával ; sőt a 
mely országban a hivek jólléte tönkre megy, ott a fejedel-
mek és kormányok lábai alól is eltűnik a föld. Ebből ön-
kényt következik, hogy a keresztény alapon épült országok 
és hatalmak önmegsemmisitésökön dolgoznak, midőn a ke-
resztény elveket megtagadják, az anyaszentegyház jótékony 
befolyását mellőzik és jogait megvetik ; mert igaz, hogy 
az ország jogai csak az egyház jogaitól nyernek értelmet, 
fényt és erőt. 

A két rendbeli hatalom és helyes törvényeik egymást 
felségesen kiegészítik és támogatják ; és együtt járván, a pol-
gárok testi és lelki jóllétét biztositják ; e kettős jóllét azon-
ban szükségkép veszélyeztetik, sőt tönkre is megy, ha a két 
hatalom élet-halál-harczot küzd egymás ellen. 

Ezt akarja a szent atya mondani, midőn felséges ira-
tában igy szól : 

„Mi, kikre az egyház kormánya szállt, miként pápasá-
gunk kezdetén a komor zivatar közepette ingadozó fejedel-
mek- és népeknek megmutattuk a révpartot, melyben bizton 
kiköthetnének, ugy ma, a közeledő végveszély láttára újra 
fölemeljük apostoli szavunkat, hogy őket saját magok és or-
szágaik üdvére kérjük, miszerint az anyaszentegyházat, mely 
az országok jólléte körül annyi érdemeket szerzett, mint ta-
nácsadót befogadják és hallgassák, tudván, miszerint az or-
szág és vallás érdekei oly benső viszonyban állanak egy-
mással, hogy a mennyit az utóbbitól elrabolnak, ugyanany-



238 

nyit az alattvalók jóllétéből és az uralkodónak fölségéből is 
tönkre t esznek ." . . . . 

Igy folytatván ő mga, a nagytudományu főpásztor, vé-
gül a jubilaeumi bucsu felkarolását ajánlja. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, április 11. A forradalom és az egyház taní-

tása. — Tűz és viz, világosság és sötétség együtt meg nem 
férnek. Az egyház tauitása és a forradalom egymás mellett 
szintén meg nem férnek ; a küzdelem folytonos, habár a forra-
dalom időnkint alakját változtatja is, habár néha magát elrej-
teni törekszik is. Igen, kivált napjainkban törekszik a forra-
dalom szellemét különféle álarez alá elrejteni, hogy ez által 
maga a ,forradalom' fogalma zavaros legyen és az esztelenek 
általa tévútra vezetve, megcsalassanak, ugy annyira, hogy 
tudva nem tudva szolgálatába szegődnek. Emlékezhetünk 
reá, hiszen nem oly régen történt, ama hires és a higvelejüek 
tévútra vezetésére feltalált megkülönböztetésre, hogy vannak 
jó és gonosz forradalmárok. Amazokhoz tartoznának : Robes-
pierre és Garibaldi (! !), ezekhez pedig a királygyilkosok és a 
commune petroleurjei és csakis ezek. Bármily bújósdit ját-
szik is azonban a forradalom, maga a dolog mégis a világ-
ban marad. A világban marad a fejedelmek elűzése, a vá-
rosok elpusztítása, az egyház és papság elleni erőszakosko-
dás bármily alakban, akár fogságra vetésben, akár száműze-
tésben vegyük ezt, vagy legalább megmarad a vágy a trón, 
az oltár, az állami rend felforgatására és igy megmarad e 
szónak ,forradalom' lényege, nagyon is kézzelfoghatólag és 
érezhetőleg; miért is mindazokra nézve, kik látnak és halla-
nak ; kik józan eszöket a phrasisok ellen is megőrzik, a kísér-
tés nem legyőzhetlen valami. A ki felforgatások után vá-
gyik, a ki a trónok összerombolása és evvel sok más után 
kiált ; aki rombolást követel, hogy a romokbol uj világ tá-
madjon ; aki felülről, az irgalmas Istentől, semmit sem re-
mél és kér, nem a bűnösök megmentését, — üljenek azok a 
trónon, vagy legyenek koldusok, az Isten és a keresztény 
ember előtt egyre megy — nem bűnbocsánatot, aki semmi 
mást mondani nem tud, csak azt, hogy — félre mindennel : ez 
nem fanatikus, nem rabiatus pessimista, nem hyperliberalis 
vagy democraticus szájhős, hanem egyszerűen forradalmár. 
Hogy a szavakhoz a tetteknek is hozzá kellene járulni a 
forradalom fogalmának meghatározására, ez túlhajtott felfo-
gás, ez esztelenség. 

Ezt hirdették a régibb időben bresciai Arnold, a hus-
siták, a parasztháború vezetői, ezt tanította Kálvin, ez volt 
tanitmánya a franczia forradalom embereinek, ezt hirdette a 
szerencsétlen Lamennais, ez volt az 1848-ki előhaladott fel-
forgatók rendszere, ez volt az 1870-ki commune magva, ez 
tanitmánya napjaink politikai socialdemokratái és commu-
nistáinak. Ezek mindnyájan, köztük némelyek a vallás se-
gitségül hivásával, Lamennais pedig nevezetetesen a pápá-
hoz intézett azon felszólításával, hogy a mozgalom élére áll-
jon, mondjuk ezek mindnyájan, minden reményt feladtak és 
menekvést nem találtak csak a felforgatásban ; uj idők ke-
letkezését csak a romoktól vártak és azon borzasztó nézet-
ben voltak, hogy az élők az uralkodók, a birtokosok még a 
gondviselés segélyére sem méltók és azért menthetetlenül el 
kell veszniök. Ezek bizonyára forradalmárok voltak ; és fedje 

be őket a történetírás (?) bármily álczával, a világ mégis 
fogja tudni, tudnia kell, mi volt bresciai Arnold, Münzer és 
Lamennais. Nem is kell vélni, mintha vége szakadt volna 
már azon esztelenségnek, hogy a vallással is lehet forradalmi 
üzleteket csinálni. Néhány héttel ezelőtt a zsidó Pereire azon 
programmot ajánlotta, hogy a pápa lépjen élére a szabad-
elvű mozgalomnak és mentse meg a világot, mert csak a 
vallás hozhat üdvöt, ő előtte még bizonyos tiszteletet kell 
éreznünk, mert ő még vár valamit a vallástól. 

A kath. egyház azonban, nem engedi magát, sem phra-
sisok, sem álczák, sem üldözések és kinzások, sem tervezge-
tések, sem szédelgések, vagy liberális bűvészeti komédiák 
által megcsalatni. Az ő tanitmányai és törvényei, melyek az 
Isten és a Megváltónak tanitmányai és törvényei, világosak 
és biztosak ; azért őt sohasem lehetett tévútra vezetni, soha 
az igazság útjáról letériteni, vagy beegyezését oly tanokhoz 
megnyerni, melyek a kinyilatkoztatott igazsággal ellentét-
ben voltak és vannak ; ellenkezőleg, ő a fentemiitett lázadó-
kat forradalmároknak nyilatkoztatta és ha azok az egyház 
firmája, a kath. név álczája alatt beszéltek, eretnekeknek ne-
vezte. Épen ezért történt, hogy a pápa 1848-ban sem kötött 
szövetséget azokkal, kik a létező rend felforgatására összees-
küdtek, valamint hogy bizonyos, miszerint Pereire-rel oly 
kevéssé fog szövetkezni, mint nem szövetkezett bresciai Ar-
nolddal, Husz, vagy Lamennais-vel. 

Az egyház tauitása egészen más, elütő, napjaink de-
mokratái, socialistái és communistáinak tanaitól. Szüksé-
ges-e, hogy a katechismust felüssük? A katechismus azt 
tanitja, hogy világi elöljáróinkkal szemben tartozunk in-
kább tűrni, mintsem fellázadni ; tanitja, hogy tartozunk 
a szükség és veszélyben segítségökre lenni ; tanitja, hogy 
vétkezünk ellenök, ha őket gyűlöljük és megvetjük, ha őket 
rágalmazzuk és káromoljuk, ha nekik ellenszegülünk és el-
lenök fellázadunk ; és e tanitásnak napjainkban bizonyára 
nagy hasznát veszi Bismarck társaival együtt. Az egyház 
egyik tanitása ugyan, és pedig joggal tanitja, hogy elöljáró-
inknak csak azokban tartoznak engedelmeskedni, amik Isten 
akaratjával nem ellenkeznek ; de ez által, mint ez magától érte-
tik, a fentebbi pontok nincsenek megsemmisitve. A római 
katechismus utasitást ad ugyan, hogy összeütközés esetén 
mit és miért kell tennünk ; de ott épen oly kevéssé van szó 
arról, hogy azon esetben, ha a fejedelem bármi okból nem 
tetszenék, szabad lenne kivánni, hogy forradalmi uton trón-
jától megfosztassék. 

Az egyház tanitmánya egészen más, az mindig az 
evangelium tana és szabálya marad. Az nem parancsol 
sem esztelenséget, sem vakságot, hogy ne lássuk a jelenleg 
uralkodó romlást; vagy hogy becsukjuk szemeiket azon csa-
pások előtt, melyeket az egyházra napjainkban a hatalmasok 
is rámérnek ; vagy hogy fel ne sóhajtsunk azon szenvedések 
láttára, melyeket okoz. O nem tanit buta optimismust, ha-
nem ajánl bölcseséget, önvizsgálatot, türelmet, mérséklete^ 
reményt, Istenben való bizalmat, mert ezek parancsolt eré-
nyek es rendületlenül megmarad tanításánál : „ne Ítéljetek, 
ne átkozzatok, keressétek a békét, vizsgáljatok meg mindent,, 
tegyetek jót azokkal, kik titeket üldöznek stb." Ezek mind 
isteni szavak, melyek a sz. írásból vannak véve. Es lia az 
egész világ elsülyedne fejedelmeivel együtt, az elsülyedő 
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keresztény még akkor is a mondott szavakat kiáltaná és 
azokban az utolsó lebelletig állandóan megmaradna. Ez az 
egyház tanitása. A vad és barbár pessimismus, mely csak 
rombolást lát, azt dicséri és semmi más utat nem talál a 
megszabadulásra, — ez magva a forradalomnak, a legelőhala-
dottabb radicalismusnak, mely socialismusnak neveztetik. 
Az egyház mindezt kárhoztatja és naponkint ismétli papjai 
által : „Discerne causam meam de gente non sancta, ab ho-
mineiniquo et doloso eripe me." Az egyháznak semmi közös-
sége sincsen avval ami tisztátalan, semmi közössége a for-
radalmi democratismus, vagy socialismussal, a trón és állam 
felforgatóival, azt ő másnak, a forradalomnak engedi át. Ö 
ismeri mind azt, ami korunkban gonosz, de azért nem szűnik 
meg az Úrhoz folyamodni könyörületért és az embereket is 
megindítani, hogy Istenhez térjenek. Az egyház marad az, 
mivé őt Isten tette, a szegény emberinem kiengesztelője, 
a lelkek kedvelője és azért a világ megszabadítója. Bizo-
nyos is, hogy lia ma nem hallgatják meg, majd meghallgat-
ják holnapi A 

Szeged, april 6. Főt. Szerkesztő Ur ! . . . . A Szegedet ért 
csapás annyira ismeretes, hogy azt leirni fölösleges. Sok 
nagy bajunk közt egyik legnagyobb, hogy vizünk lassan 
apad. A 4 parochialis templom közöl egyedül a belvárosi sz. 
J)öme-i templom maradt vízmentes; de ez is telve menekü-
lőkkel csak mult hó 31-én lett képes arra, hogy az isteni 
szolgálat benne megkezdethessék a nagy oltáron; a templom 
hajója a menekülők tanyája ; a nyomort jelzi azon körül-
mény hogy egy szegény nő szült is benne. A ferencziek, 
minoriták és a Rókus-külvárosi templomban most is van még 
4—7 lábnyi viz. A szerzetek egy része a szegedi tanyákra 
vonult ki és ott folytatja hivataloskodását, mert a tanyákon 
rendesen 23,000 kath. lakik, most pedig az oda menekülők-
kel számuk a 30 ezeret is túlhaladja. A város temetői mind 
úsznak most is még, azért részint a tiszántúli Uj-Szegeden, 
vagy Szöreghen temetkeznek a szegediek. — Az Oltványi-
féle apácza intézet, hol csak az udvari gazdasági épületek 
rogytak össze, még szintén vízben áll, ugy az alsó-városi 
temetői kápolna is. E temetőben most is még egy öles víz 
folyik. A legújabb összeszámítás szerint még 300 ház áll a 
6800-ból, de ezek is repedeznek már és a lakók belőlök is 
kiparancsolvák. 

1880-i ősz előtt az iskolák itt alig nyilnak meg, mert 
ha az épületek megmaradnak is, a tanulók fognak hiányzani, 
a mennyiben nem lesz hová fejőket lehajtsák 

Kiváló tisztelettel Oltványi Pál. 

Róina. XIII. Leo pápa levele La Valetta bibornok-
helynökhez. — Bibornok Ur ! Mult évi junius-hóban szüksé-
gesnek láttuk Bibornok urnák írni azon nagy veszélyekről, 
melyek római népünk hitét és erkölcseit fenyegetik, ameny-
nyiben még itt is tárt kapukra talál a hitetlenség és a go-
noszság. Ezen veszélyek közt különösen kijelöltük azt és saj-
nálkozásunkat fejeztük ki fölötte, hogy a nyilvános iskolák-
ból a katekizmus csaknem egészen kizáratott. Most ismét 
kötelességünknek tartjuk Önhöz levelet intézni, és pedig oly 
tárgyról, mely az előbbivel nem csak összefügg, hanem egy-
szersmind fölöttébb nagyfontosságú, értjük Róma iskoláit. 

Szomorú tapasztalásból eléggé ismert dolog, hogy 

az egyház ellenségei a vallás ellen folytatott harczukban 
figyelmöket különösen az ifjúságra irányozzák, azon nyil-
vánvaló czélból, hogy a felnövekedő nemzedéket saját ter-
vök szerint neveljék és idején biztosítsák saját ügyöknek. 
Miután az egyháztól elvontak minden befolyást a közügyekre 
és minden vallásfelekezetnek egyenlő jogokat adtak, s noha 
az egyház a tudományt mindig előmozdította és oltalmazta, 
azt mégis el akarták zárni a nyilvános oktatás fölötti fel-
ügyelettől, és igy szabad utat nyitottak mindenféle tanítás-
nak, még a hitetlenségnek is. 

Bibornok Ur nagyon jól tudja, hogy az ifjúságnak az 
egyház jótékony befolyása alól kivont neveltetése a szent 
szék államaiba is behozatott, mihelyt azokban a pápa jog-
szerű hatalmától megfosztatott, sőt, mi több, ezen városra, 
mint Krisztus helytartójának székhelyére való tekintet nél-
kül, itt is tág kapu nyittatott a tévelynek. Igy történt, hogy 
ezen fönséges városban, hol ezelőtt csak tiszta tanok hir-
dettettek, ugy, amint az egyház akarja : most, a nyilvá-
nos iskolákban, a katekizmust alig tűrik néhány órára ; to-
vábbá a protestánsok által nyitott tanodákban épenséggel 
ferde tanításokat csöpögtetnek az ifjúság szivébe. Valóban 
számos tény utal a tervre, melyben a katholikus vallás ellen-
ségei megállapodtak. 

Ezek a protestantismus hamis tanait Rómában el akar-
ják terjeszteni és a törvény által megengedett szabadság 
folytán különösen Rómára irányozzák törekvésöket. Eddig a 
félsziget más városaiban fejtettek ki nagyobb tevékenysé-
get, most pedig kívülről jövő erőteljes segítséggel és tá-
mogatással az olaszországi eretnek-propaganda központjává 
teszik Rómát. Ezen czélt, az ő tervök szerint, különösen az 
iskola van hivatva elősegíteni, és azért az ilyen eretnek is-
kolák, a helyett, hogy fogynának, évről-évre szaporodnak. 
Szaporítja azokat az idegenek segitsége és idegenek pénze, 
akik ide jővén, uj és uj iskolákat nyitnak és minden cselfo-
gást elkövetnek, hogy mennél nagyobb számú ifjúságot édes-
gessenek magukhoz. Ezért azoknak, kik a szegénység súlyát 
jobban érezik, gazdag pénzbeli segitséget nyújtanak és meg-
könnyítik nekik az élet szükségeit; másokat ismét dicsére-
tekkel, ígéretekkel, hizelgésekkel halmoznak el és igy édes-
getik magukhoz. Nem hallgathatjuk el, hogy ezen embe-
rek az arczátlanságot már annyira vitték, hogy saját sze-
meink láttára a Vatikán tőszomszédságában, a római pápák 
tiszteletre méltó székének közvetlen közelében akatholikus 
iskolákat nyitottak. Mig ilyen féktelen szabadságot élvez az 
eretnekség, addig másrészt minden módon akadályozni tö-
rekszenek a katholikus iskolák fölvirágzását. Tényleg, e 
czélból nem riadnak vissza a hamis gyanusitgatásoktól sem, 
a szigor legigazságtalanabb nemétől, sőt a fenyegetésektől 
sem. csakhogy a szülőket elriaszszák attól, hogy gyermekei-
ket igazi keresztény tanítókra bizzák. 

Nem akarunk, Bibornok Ur, annak beigazolásával hosz-
szasan foglalkozni, hogy az oly tanítás, melyet most akar-
nak, s mely a keresztény szellemtől igen eltávolodott, leg-
nagyobb ellensége a közjólétnek is. Bizonyára mindenki be-
látja, mily veszélyeknek megy elébe a társadalom, ha az 
megenegedi oly generatió felnövését, mely a keresztény ta-
nokat nem ismeri, a vallásgyakorlattól irtózik, s az erkölcs 
alaptanait nélkülözi. A legsiralomraméltóbb példák, melyek 
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e tekintetben előttünk állán? k, a jövőben még sokkal roszab-
bakat helyeznek kilátásba. 

Csak arra akarunk utalni, minő gonozság követtetett 
el ez oldalról a római pápa szabadsága és méltósága ellen, 
miután államaitól megfosztatott. A mi helyzetünk, mely az 
ismert tények fájdalmas sorából áll, olyan, hogy csaknem el 
kell néznünk, hogy a tévelynek a köztörvények oltalma 
alatt tanszék állíttatik, anélkül, hogy nekünk meg volna en-
gedve hatásos eszközökhöz nyúlni, s azt elhallgattatni. De 
igen könnyen megfogható, mily visszataszító az, ha ama vá-
ros, melyben Jézus Krisztus helytartója székel, büntetlenül 
árasztatik el eretnekség által s mint a pogány időkben, zu-
gává törpül a tévelyeknek s asylumává a sectáknak. Min-
den ok amellett szól, hogy a 3zent városban, mely az apos-
tol-fejedelem s a kereszténység sok hősének vérével szente-
síttetett, mely az apostolok ideje óta hite miatt ünnepelte-
tett, s melyből az igazság és példaadás élete és világossága, 
mint központból kell hogy szétsugározzék az egész világra, 
Krisztus religiója korlátlan uralkodó legyen, s mint a hit 
általános tanitója, a keresztény erkölcs előharczosa, szabad 
hatalommal bírjon a hitetlenség megakadályozására, s a ka-
tholikus tanok tisztaságának megóvására. A hivők is, kik 
a világ minden részéből Kómába zarándokolnak, alapos jog-
gal várhatják el, hogy főnökük városában ne találjanak 
egyebet, mint hitök megerősítését, jámborságuknak táplálá-
sát és utánzásra méltó fényes példákat. Ezért igen keserűen 
sértve kell magokat érezniök, látván, hogy ezek helyett itt 
tévelyt lélegzenek be a lélek legnagyobb kárára. 

(Vége köv.) 

IRODALOM. 
-f- Az én első római utam és vatikáui zarándokla-

tom 1877-ben. Irta Lonkay Antal. Budapest, 1879. Hunyady 
Mátyás intézet. 613. és X I I I . 1. 

A könyvkedvelők tudják, mily nevezetes évadot képez 
a húsvéti idő a könyvkereskedés évfolyamában. Hajdan 
ilyenkor vitték piaczra a könyveket. A lipcsei ,Ostermette' 
világhírű volt. Most ez az idő inkább csak a könyvkereske-
dők pénzügyi dolgaira nézve nevezetes ; az irodalmi termé-
kek megjelenése és piaczravitele többé időhöz kötve nincs. 
Daczára ennek, magyar katholikus irodalmunk az ezévi hús-
véti évaddal a könyvtermelést illetőleg is teljesen meg le-
het elégedve. Sullay, Bartók, Eépászky, és a kit első helyen 
kell vala felhozni, Lonkay Antal, pápai rendi lovag s katho-
likus napisajtónk úttörőjének fennczimzett műve, csaknem 
egyszerre, maradandó nagybecsű termékekkel gazdagítják 
irodalmunkat. Az előttünk fekvő vaskos kötet tartalma is-
meretes a ,M. A.' Tárczájából. Most, miután az egészet 
egyszerre lehet átélvezni, talán felesleges mondani, hogy 
mindazon kellékeket egyesíti magában, melyeket a magyar 
kath. olvasó közönség,- classions útleírásokban, halhatatlan 
Hoványink példája után óhajt és keres. Becses húsvéti pi-
ros tojás ! 

= Megjelent: Általános dogmatika vagyis alapsatos 
theologia (alapvető hittan.) Irta llépászky József, kassai egy-
házmegyei áldozár s papneveidei r. ny. hittanár. A főt. püs-

pöki hatóság kegyes jóváhagyásával. I. k. 2. rész. Kassa, 
Kosch és Scharf k. ny. 1879. 5 4 5 - 9 8 7 1. 

E jeles munka ezen részéről, ugy mint az elsőről, ki-
merítő ismertetést fóg hozni a ,Religio'. Ezúttal csak annak 
jelentésére szorítkozunk, hogy a semmi fáradságot nem kí-
mélő szerző, a sajtóhibák kiküszöbölése végett néhány lapot, 
melyek e részhez vannak mellékelve, egészen újra nyoma-
tott. Bekötéskor jó lesz reájok tekintettel lenni. Intentióra e 
hó végéig még néhány, kevés példány kapható az 1. kötetből. 

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

jesztésére, Blásy József pozsonyi társas káptalani kanonok 
és nagyszombati szent széki ülnöknek, az Üdvözitőről neve-
zett szegszárdi czimzetes apátságot adományozom. 

Kelt Bécsben. 1879. évi márcz. hó 30-án. 
FEKENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
— A szent atya 100,000 lírát ajánlott fel a római ka-

tholikus iskolák fejlesztésére. 
— A leendő bibornokok közöl néhánynak nevét elfer-

dítve közölték a lapok. Azért jónak látjuk a díszes névsort 
közölni. Bíbort kapnak : Desprez, Pie, Pecci, Alimonda, 
Newman oratorianus, Zigliara dömés és Hergenröther tanár. 
Megjegyzendő, hogy valamennyi nagy tudós hirében áll. 
Alimonda albengai püspök egyike Olaszország legelső szó-
nokainak ; msgr Pie ugyanily hirben áll Francziaországban. 
Ö alapitá az első szabad kath. hittudományi kart, mely alap-
ját képezi a poitiersi egyetemnek. 

— Alapítvány. Főt. Fogarassy Mihály erdélyi püspök 
ur ő exclja, mint a hivatalos lapban olvassuk, ő felsé-
geik ezüst menyegzőjének emlékére, nagyobbrészt iskolai és 
nevelészeti czélokra, 30,000 ft alapitványt tett le. 

— Jubilaeum. Nep. sz. Jánost 1729. márcz. 19-én avatta 
XI I I . Benedek pápa szentté. Annak most 150-ik éve. Cseh-
országban nagy készületeket tesznek e jubiláris év ünneplé-
sére. Május hóban nagymérvű zarándoklásokat várnak még 
a szomszéd országokból is. 

— Ez is jubilaeum, és pedig hazai, katholikus, nem-
zeti és irodalmi. 1878. nov. 28-án mult 100 éve, hogy Páz-
mány-Horváth Endre meghalt. Katholikus pap volt s talán 
ezért jutott csak utólagosan eszébe valakinek véletlenül, 
hogy ha Pulszky megtudta ülni muzeumi igazgatóságának 
10-ik évét, akkor Pázmándy-IIorváth is megérdemli, hogy 
halálának 100-ik évfordulója kegyelettel megünnepeltessék. 
E czélból Győrött bizottság alakult, mely az ünnepélyt f. 
évi jun. 2-ra rendezi. Egyszersmind emléktáblát fognak fel-
függeszteni a plébánián s ezüst és bronz érmeket fognak ve-
retni. A bizottság elnöke a lelkes Nogáll győri kanonok ur. 

— Megható esemény. Tirol püspök nélkül vau. Mindkét 
főpásztora, Riccabona trienti és Gasser brixeni püspök, 
halva fekszik. Egy egész ország gyászban, nem mindennapi 
gyász.A nagytudományu Gasser utódjául emlegetik Katsch-
thalert, Aichnert és Waltert. 

— Francziaországban nemcsak az iskolák ellen indult 
meg a vallásirtó harcz. Plessier képviselő törvényjavaslatot 
adott be, hogy az állam az iskolákon kivül az alapítványo-
kat s jótékony intézeteket is kivegye az egyház kezéből. Egy 
másik képviselő, Belle törvényjavaslata meg a temetések 
rendezési jogától akarja megfosztani a plébániai templomo-
kat. A párisi templomok e czimen 1,800,000 frankot kapnak 
évenkint. Erre fáj a foga néhány községi tanácsosnak. Hinc 
illae lacrymae illique clamores ! 

Kegyeletes adakozás-
A szent atyának péterfillérül Hóttóról Torda József küld 1 ftot, 

és 2 db ,Viktor Manó'-lirát. 

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

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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B u d a p e s t e n , á p r i l i s 16, 31. I . Fé l év , 1879. 
TARTALOM: A legnagyobb világtörténelmi korszak. — A franczia katholikusok hősi szabadságharcza. — Perraud au-
tuni püspök nyilt levele egy világi férfiúhoz a közoktatás szabadsága ellen intézett merényletes tvjavaslatról. — Egyházi 
tudósítások -. Budapest. A kereszt és az iskola. Róma. X I I I . Leo pápa levele La Valetta bibornok-helynökhez. Èruxel-

les. Belga kulturharcz. ,Kis Páris.' — Irodalom : Ketteler b. püspök levelezése. — Vegyesek. 

Á legnagyobb világtörténelmi korszak. 
A messiási jövendöléseit teljesedésének ideje.*) 

1. A zsidók a kinyilatkoztatásból tudták, a po-
gányok pedig ősi hagyományaikból sejtelemszerü-
leg gyanították, később az ó-szövetségi szent köny-
vekből is sokan közülök kiolvashatták, hogy az em-
ber az Isten képére és hasonlatosságára van alkotva 
s magasabb czélra hivatva. De a hivatás és a tény-
leges való közt hiányzott a kellő összhang. Tudjuk, 
hogy a zsidók is, a pogányok is remélték, óhajtot-
ták, várták a Messiást vagy Szabaditót. Isten az em-
berinemet nem hagyta homályban aziránt sem, hogy 
mikor jő el ama várt Szabadító. Az ö eljövetele ide-
jének egyik nagyszabású óramutatója a pogányság 
hatalmának leendő megszűnése vala. 

Miután a valódi egység, mely reánk nézve csak 
az Istenben bírhatja gyökerét, szem elöl tévesztve 
vala, és a pogány népek rég elfeledték volt, hogy 
mindnyájan egy család gyermekei vagyunk, s lel-
kökben mégis hordozván az egység sejteleinszerü 
vágyá t : minden erőteljesebb pogány nép, mely a 
világ színpadán egymásután megjelent, a külső 
erőszak és hatalom vas kényszerén alapuló világbi-
rodalmak ál-egységére törekedett. E czél elérése vé-
gett a népek az ó-szövetségben többször fölkereked-
tek, a fegyveresek millióinak lábai alatt rengett a 
fold, s milliók és milliók vesztek a betörök elleni 
védelemben vagy pedig a hatalmas zsarnokok czél-
jainak megvalósításában. Egy bizonyos történeti 
időben a világbirodalmi ál-egység a római légiók 
által valósittatott meg. A latin pogányság, hódítá-
saival, egy világbirodalmat egyesitett igája alatt ; 
terjedelmesebbet, mint ő előtte valamennyi hóditó, 

*) Mutatvány Répászky Altalános dogmatikájának 
imént megjelent II . részéből. 

ki ily czélból pusztította a világot. De amaz időben 
a pogányság belső kifejlődése is elérte már neto-
vábbját, s külsőleg is soha nagyobb fényt s pompát 
nem fejtett ki az, mint ama korban, melyre tekinte-
tünket irányozzuk. Mindama népek, melyeket Isten 
egy ideig utaikon járni engedett, hogy önerejökkel 
keresnék üdvöket, ha vájjon képesek lesznek-e meg-
találni, tapasztalhatták, hogy magára hagyatva az 
ember tévutakon já r ; ők az Istent és az üdvöt meg 
nem találták. A hajdan hatalmas délnyugat-ázsiai 
birodalmak dicstelenül tűntek el a föld színéről. A 
görögök, kik a művészet terén bámulatos mű-reme-
keket alkottak, kik egy Platóval, egy Aristoteles-
sel dicsekedhettek, de kiket sem Sokrates, sem a 
többiek bölcsészete nem vala képes a valódi bölcse-
ségre megtanítani, szintén a rómaiak járma alá ke-
rültek. Ama görögök, kik boldogságot keresve min-
den képzelhető állam és kormányformát találtak 
föl, kiknek Miltiadeseik, Leonidasaik voltak, min-
den bölcsészetök, műérzékök, haza- és szabadságsze-
retetök mellett is a világ legjellemtelenebb, legei-
faj ultabb, legerkölcstelenebb és legmegvetendöbb 
népe valának. Ok is elég dicstelenül enyésztek el. A 
kezdetben szigorú családi és hazafiúi erényekkel 
dicsekvő, rátartó és szabadságukra büszke rómaiak, 
egy nyomorult Nero és Caligula rabszolgáivá lő-
nek, és Tacitus megirta a római világuralom s vele 
az egész pogányság fölött a méltán rájok illő Ítéle-
tet, e szavakban : „Nulla spes, nisi desperatio" 

Ez vala a pogányvilág kétezeréves erőlködésének 
rég megérdemelt vége. Istentelenség szülte, istente-
lenség ölte meg azt a vértenger és számtalan nép 
elnyomatásának árán szerzett pogány dicsőséget és 
hatalmat, melyet a rationalismus ujabban életre 
költeni törekszik. Az Istentől elpártolt emberiség a 
halál és belső rothadás prédájává lön : azt megifji-
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tani embernek nem, csak egy — Istenembernek le-
hetett. Ez vala az idők telje; mert ugyanazon idő-
ben, melyben a jeruzsálemi templom belsejéből ki-
törtek. a pusztitó lángok, a pogány templomok és 
bálványaik is már a porba hullának. 

2. Azok nagy idők voltak. A zsidók Istentől 
ihletett látnokainak hosszú sora, mely az ősatyák-
tól kezdve több ezer éven át bizonyos folytonossági 
törvény szerint fönnállóit, egyszerre megszakadt: 
látnokok e népből többé már nem támadtak s a jö-
vendölések megszűntek ; sőt a pogány jósdák is el-
hallgattak. Az ó-szövetségi törvényes áldozatok is 
szünedezni kezdtek, inignem végkép megszűntek. A 
zsidó törvény régi befolyása a zsidóságra csökkent; 
a nemzet kebelében nemcsak polgári, hanem vallási 
viszályok is dúltak: oda is befészkelte magát a fele-
kezeti pártoskodás. Farizeusok, esszének, szadduceu-
sok czivakodtak egymással. A Messiást várták ; csak-
hogy mindinkább halványodó reménynyel, s keve-
sen várták azt a Messiást, kit a próféták megjöven-
döltek. A pogány népek is nagy eseményeket vár-
tak : azután egy világos történeti időszakban a ha-
gyományos ősi remények megszűntek, bizonyos nyu-
galomnak adván helyet a szivekben ; mert a világon 
nagy változások mentek végbe, az átalakulás tovább 
folyt, s a kik az eseményeket figyelemmel kisérték, 
könnyen beláthatták, hogy ugy megváltozott min-
den, mintha valamely bűvös erő elvágta volna a 
történelem folytonosságának fonalát. A régen meg-
szokott és századokon keresztül mindennap ismét-
lődő hagyományos s megkedvelt világszemlélet és 
életmód enyészni kezdtek, egy újnak és addig alig 
ismertnek adván helyet. Mi történt akkor? Mi volt 
az oka ezen rendkiviili változásnak és mi volt a ki-
menetele ? Bölcsebbé lett egyszerre az emberiség ta-
lán azért, mert belátta, hogy régi hagyományai 
alapnélküli hazudságok, reményei hiu és sohasem 
teljesülhető ábrándok, s ez gyógyitotta ki öt azok-
ból rögtön s észre téritette ugy, hogy a népek, me-
lyek azokban évezredeken át bizalommal, sőt feszült 
várakozással ringatták magokat, egyszerre s köz-
megegyezéssel lemondtak róluk ? Vagy talán meg-
jelent az, a ki ama hagyományok és remények tár-
gya vala; az, kire a népek várakoztak s kinek meg-
jelenésében a remény valósággá lön, és a valóság 
miatt a remény megszűnt lenni remény és várako-
zás ? Ez fölötte nagyfontosságú kérdés ; mert az erre 
adandó választól függ nemcsak az, hogy fogjuk-e 
ama korszakot s a benne előfordult nagyszerű ese-
ményeket érteni és magyarázhatni, hanem e válasz-

tól f i i ss az emberi kebleket kezdettől fogva e mai 
napig és a világ végéig mozgató vallási igazság 
sorsa is Ha megjelent Az, kire a nemzetek vára-
koztak s ha ö benne az emberi szivek reménye be-
teljesedett: akkor a világtörténelem nem leend rej-
tély előttünk. Mert az ö személyében a mult, jelen 
és jövő egyesül, s a megelőző négyezer év kezet 
nyú j t a keresztény időszakkal kezdődött századok-
nak s a jövő időknek; és mindaz, mi a vallási kér-
dést és az e körül forgó eseményeket illetőleg a 
múltban talán homályos vala, Abban, a ki eljött, 
világos lesz előttünk. Ha pedig nem jelent meg Az, 
kire a nemzetek várakoztak : akkor az emberinem 
hiába esengett az Úrhoz, hiába remélt, a történe-
lemnek nincsen kulcsa és az előttünk lezajlott mult 
nagy tényei, sőt az emberinem összes története 
mindörökre titok maradnak előttünk. 

3. Szerencsénkre, itt a történet biztos fonalán 
haladhatunk s nem lehet attól tartanunk, hogy vizs-
gálódásunk eredménytelen marad s hogy a valóról 
meg nem győződhetünk : a tények világos ismeret-
elvül szolgálnak nekünk ; tényekből pedig biztos 
meggyőződést szerezni nem nehéz. És minő tények 
azok, melyekre hivatkozunk ? A legnagyobbak vala-
mennyi közül, melyeket a történelem fölmutathat. 

A világ a kereszténység kezdetén már a leg-
nagyobb átalakuláson ment keresztül. A Zsidóor-
szágból kiindult uj vallás, egy a pogányság által 
előidézett iszonyú erkölcstelenségbe merült társa-
dalomba, egy siilyedö világba, lépett. Ezen vallás 
az akkori emberiséget, — mely nemcsak Tacitus, ha-
nem sz. Pál (Efez. 4, 17.) szerint is, önmaga fölött 
kétségbeesve, ma alig képzelhető, sőt megnevezhe-
tetlen gonoszságok embert, hitet, reményt, szeretetet 
fölemésztő zsarátnokába vetette magát, — legben-o ' o 
sőbb valójában megragadta, a feneketlen örvényből 
megmentette és ujraszülte. E vallás megifjított és 
újrateremtett mindent. Ujat szült az ismeretben, u ja t 
az erkölcsökben, a világszemléletben és életfölfogás-Ö Ö 
ban. Mint a véges lét kezdetén a Teremtő lehellete 
a mindenséget : a kereszténység is ugy jár ta át em-
beri lét minden terét, minden viszonyát, az egyént, 
a családot, az államrendet, a tudományt és művé-
szetet, a lélek elrejtett benső életét, az összes társa-
dalom Ítéletét, a közérzetet. Es e vallás szelleme oly 
csodálatosan termékeny vala, hogy nem merült föl 
e földön eszme és tan, mely termékenységre nézve a 
kereszténységgel csak távolról is összehasonlítható 
volna. Mert bárhol terjedett el ezen vallás a földön, 
mindenütt nagy eredményeket hozott létre, s min-
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deniitt oly szellemi hatalomnak nyilvánult, melyhez 
hasonló a történelemben sohasem fordult elő. Két-
ezer éve már, mióta az emberinem ujrasziiletésének 
nagy folyamata kezdetét vette ezen vallás által, 
mely ellen a gonoszok dühe folytonosan harczol; de 
ezen vallás ereje még sein ingattatott meg soha s az 
ellene támasztott óriási harezokból mindig győzve 
emelkedett ki. A mióta hirdettetni kezdett e vallás, 
a mennyi év óta terjeszti áldásait e földön, annyi 
gonosz támadásnak vala és van kitéve : ellene kelnek 
föl a szenvedélyek s ő folyton küzd a bün ellen ; 
mindig szenved, de mindig győz. Es a harczban 
ellene támadtak gyűlölői az eszély és erőszak min-
den fegyverével, de legyőzni még sem birták soha; 
mert oly csodálatos erő lakik benne, hogy minél in-
kább nyomják és tiporják e vallást, annál jobban 
terjed és erősödik. Háromszor megváltozott már a 
föld szine a kereszténység fönállása óta, és mind a 
három korszakban halálra indítottak harczot ellene; 
de az túlélte minden ellenségeit. A római császárok 
fegyverére támaszkodó pogány sophistika, mely ér-
vek helyett bárdot használt s indokok helyett a vér-
padot vonszolta elé; az erkölcsi sülyedéssel és bar-
bársággal szövetkezett középkori eretnekség; végre az 
ujabbkori álbölcsészet és ennek hű társai, az anarchia 
és despotismus ; ezek ama hatalmak, melyek harczot 
inditának a kereszténység ellen. De az első korszak 
üldözőinek véres fegyvere régen kihullott már az ö 
kezeikből; a túlburjánzott eretnekségek vagy meg-
szűntek létezni és elfeledvék, vagy a melyek még 
léteznek, saját mérgüktől föloszlásnak indultak s 
létökkel csak azt bizonyitják, hogy nein rejlik ben-
nök a kereszténység embert és társadalmat meg-
újító és boldogító isteni ereje ; az anarchia, a mo-
dern irányzatok neve alatt diíló forradalom, és a 
mindkettőtől eiválaszthatlan farizeuskodó despotis-
mus, dühöngnek még ugyan folytonosan : de a ré-
gibb történetekből megtanultuk, hogy a keresztény-
ségnek nincs oka félnie a legdiihösebb avagy vé-
rengző üldözésektől sem, s az ellene támadók csak 
ujabb diadalra adnak alkalmat. Es ha a multakból 
lehet következtetést vonni a jövőre : bizton remél-
hető, hogy a jelenkor forrongásait szülő elvek vég-
következményei inteni fogják az embereket arra, 
hogy üdvöket újra ott keressék, hol azt egyedül 
föltalálhatják — a kereszténységben.Valószinü, hogy 
be fog következni egy kor, melyben a modern vív-
mányok elpusztulnak és megsemmisülnek, a művelt-
ség alkotásai, épen az uralomra vergődő hamis el-
vek folytán, halomra dőlnek, s újra csak az fog is-

métlődni, a mi már oly sokszor megtörtént a föl-
dön, hogy a keresztény vallás ereje ujabb életre 
költendi a romokkal behintett világot s ujraterem-
tendi a föloszlásnak indult társadalmat. Minden 
bomlik, csak a vallás örökre if jú s minden vész kö-
zött rendületlenül áll. Ki adta neki azt az erőt, hogy 
annyi üldöztetésben, tiizön és vértengeren sértetle-
nül ment keresztül, és midőn ellenei már ujongtak 
vélt halála fölött, e vallás megfogyatkozhatatlan 
életerőben s diadalmasan állott megrémült ellensé-
gei lelke előtt? (Végeköv.) 

A franczia katholikusok hősi szabadságharcza. 
A világ ismét nagyszerű látványnak szemtanuja. Fran-

cziaország újra bebizonyítani készül, hogy az európai tár-
sadalom élén halad, rombolásban épen ugy építésben, egyik 
legbecsesebb kincs, az emberi igaz szabadság védelmében 
épen ugy mint annak gyökeres felforgatásában. 

Senki a világon kétségbe nem vonhatja, hogy az a párt, 
mely jelenleg a franczia köztársaságban uralkodik, tősgyö-
keres szabadelvű párt. Ha igaz az, hogy az ember nevelés ál-
tal lesz valóban azzá, a mivé fejlődnie kell, akkor a franczia 
uralkodó szabadelvű párt, — midőn a félszázados harczok 
küzdelmei által kivivott nevelés és tanítás szabadsága ellen 
törvényt készít, melynek czélja a nemzeti nevelés és oktatás-
ügyet ismét állami monopoliummá tenni, illetőleg az állami 
hatalmat kezébe kerítő klikk zsarnoksága alá hajtani, — ál-
talános emberiségi problémát feszeget és ez által az egész vi-
lág bírálatát kihívja maga s általában a szabadelvüség el-
len, melynek zászlaja alatt szemeink láttára a Francziaor-
szágban cluló szellemi polgárháború vivatik. 

Ez, — a szabadelvüség pusztító, romboló harcza a sza-
badság ellen, az emberi feladatok legfontosabb, legmagasz-
tosabb terén, a nevelés és oktatás terén, — ez a francziaor-
szági események egyik oldala. 

A másik oldalon ott látja a világ, — a miből már egy-
szer valahára a komoly gondolkodóknak üdvös tanulságot 
kellene levonniok, — igen ott a másik oldalon, a szabadel-
vüséggel szemben, ott látja a világ a kath. egyházat, melyet 
a szabadság ellenségének hirdet az értelem nélkül beszélők 
nagy tömege, küzdeni a szolgaságot lehelő zsarnokság ellen, 
és századokra szóló nagy alakban kimagasztositani két vi-
lágra szóló tényt : 1-ször azt, hogy a szabadságnak legüdvö-
sebb, a nemzeti művelődésre leggyümölcsözőbb hasznát a 
kath. egyház tudja venni ; és 2-szor, hogy a veszélyeztetett 
szabadságot ismét a kath. egyház tudja legőszintébben, leg-
erélyesebben s leghathatósabban védeni, és kerüljön bár-
mibe is, ő akarja őszintén megmenteni. 

Az elsőre nézve bátran feltesszük a kérdést. Hol van 
Francziaországban az a társadalmi elem, az a politikai párt, 
vagy felekezet, vagy akarminek nevezzük, mely csak 1875-
óta, midőn a felsőbb oktatás szabaddá lett, oly lelkesen fel-
karolta volna az oktatás szabadságának eszméjét s annak 
gyümölcsözővé tétele végett annyi munkásságot fejtett volna 
ki s annyi áldozatot tett volna le a haza oltárára, mint a 
kath. egyház franczia hivei főpásztoraikkal élükön ? Ott van 
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Francziaországban a kath. egyház mellett három anyagilag 
tehetős társadalmi elem, melyek mindegyike a szabadságot, 
különösen az oktatás szabadságát hordozza . . . . ajakán vi-
lágszerte : a protestantismus, a szabadkőművesség és a zsi-
dóság. Nyult-e ezek valamelyike zsebébe s áldozott-e csak 
egy fillért is a szabad felsőbb oktatás eszméjének ? ! Mig a 
katholikusok milliókat áldoztak e czélra ; öt, hat, hét sza-
badegyetemet alapítottak vagy kezdeményeztek alapítani ; 
azok mellett könyvtárakat, physikai szertárakat, botanikus 
kerteket, convictusokat szerveztek, az idő — csak négy év, 
-— rövidsége miatt mintegy a földből kitaposva, igazi te-
remtő szellemmel a semmiből létre hozva : ők, a nem szegény 
franczia protestánsok, szabadkőművesek és zsidók . . . . nem 
hivei maradtak-e a nekik olcsó, mert főleg a szabad egyete-
mekre áldozó katholikus többség adójából fenntartott állami 
monopoliumnak ? 

Ez följegyzésre méltó tény, melynek verdiktjét egykor 
a világtörténelem kérlelhetlen szigorral fogja a szabad-
ság magasztos nevével dobálózó protestantismus, szabadkő-
művesség és zsidóság feje fölött kimondani. 

És most, midőn Jules Ferry szabadelvű közoktatás-
ügyi miniszter benyújtott törvényjavaslata a franczia köz-
oktatás szabadságát az egész világ szemeláttára, a szen-
védélytelenebb külföld sőt magok a józanabb szabadelvűek 
roszalása daczára, sirba temetni készül, vájjon fejt-e a fran-
czia protestantismus, szabadkőművesség és zsidóság csak 
egy mákszemnyi erélyt is ki az oktatás szabadságának vé-
delmére? Emelkedik-e fel a protestáns presbyteriumok, sza-
badkőműves páholyok és zsidó rabbinatusok köréből csak 
egy lélekzet is . . . . a veszélyeztetett szabadságért?! 
Node minek is fárasztanák magokat, hiszen nekik nincsenek 
szabad egyetemeik ; ők megelégednek az állami monopoli-
ummal ; ez alatt jól érzik magokat ; a katholikus egyetemek 
szabadsága nem az ő in'gök ; a katholikusok szabadsága ne-
kik nem kell, — az már nem szabadság ! 

Ez is fóljegyzésre méltó tény, mely akkor, ha majd a 
világtörténelem korunk fölött világitéletet fog tartani, bizo-
nyára súlyosan fog a latba esni, . . minden bizonynyal nem 
a kath. egyház ellen, mely a mily bámulatos áldozatkészsé-
get s lankadni nem tudó munkásságot fejtett ki a szabad is-
iskolák előteremtésében, épen oly öntudatos méltósággal pá-
rosult felülmulhatlan erélyt tunusit azok szabadságának 
védelmében. 

A londoni szabadelvű világlap, a ,Times' maga elis-
meri, hogy Jules Ferry törvényjavaslata „valóban reactio-
narius üldözési rendszabály, melyet semmi sem igazolhat." 
(The ministerial Bill is really reactionary ; it is a measure 
of persecution which cannot be justified.) Valóságos had-
üzenet ez a kath. egyháznak szemébe dobva. 

Guibert bibornok elment a köztársaság elnökéhez, ki-
nek kezébe van letéve a legfőbb hatulom. Figyelmeztette őt, 
hogy neki kötelessége a szabadságot védeni. A köztársaság 
elnöke „szokott bonhomiájával" fogadta őt s Pilátussal azt 
kérdezte tőle, mi az a kötelesség, mi az a jog, mi az a sza-
badság ?! . . . Ö, a legfőbb hatalom nem tehet semmit. 

Ily Dobzse László-i bonhomia mellett, mely moso-
lyogva tekint le e szabadság kiáltására segykedvüleg szem-
léli a legvégzetesebb szellemi polgári harcz indokolatlan, 

tehát erőszakos felzaklatását, mit tehettek a franczia katho-
likusok egyebet mint . . . fölvették a durván oda dobott kez-
tyűt és szervezik a szellemi szabadságharczok egyik legna-
gyobbikát, melyet a világtörténelem valaha látott. Nem 
várták be, mig a kiméletlen ellenség körülzárolja és ostrom 
alá veszi őket. Megelőzik a támadások legotroinbikát és ők 
veszik ostrom'ialá a támadó félt. Mivel ? . . . Észszel, a legma-
gasztosabb eszmékkel, legnemesebb érzelmekkel s szabad-
sággal, vallással, hazafisággal, joggal, politikai illemmel, ál-
lamférfiúi tapintattal . . . . leérve, — forma és tartalom te-
kintetében is örökbecsű petitiókban, — a szabadelviiséget, 
hogy ne compromittálja magát, ne bántsa a szabadságot ! 

A franczia szellem végkép kivetkőzött jellegéből, ki-
fordult sarkából, — és nincs hatalom, mely visszatartsa e sze-
rencsétlen nemzetet az örvénytől, — ha a szabadelviiséghez a 
szabadság kiméleteért folyamodó petitióleban rejlő eolossalis 
gúny észrevétlen és hatástalan marad. És itt azután az em-
beri itélet szerepét egy magasabb itélet veszi át. 

Nem ! Ennyire a franczia nemzet szelleme még nem 
sülyedt. Még mindig büszke magára, még nem szűnt meg 
bálványozni a glorire-t, még mindig grande nation-nak, a 
világ első népének tartja magát. Az nem lehet, hogy a világ 
gúnyját észre ne vegye, hiszen ő hirdeti, hogy ,1e ridicule 
c' est qui tue', vagy mint más valaki mondta: „En France 
l'esprit fait vivre et le ridicule peut tuer." 

E szégyenteljes kudarcztól a franczia nemzetet a ka-
tholikusok imposans fellépése fogja megmenteni. Egész hal-
maza fekszik előttünk a szebbnél szebb nyilatkozatoknak, 
tiltakozásoknak és petitióknak. A püspöki kar testületileg 
kelt fel és szózataik, felirataik még a gondolkodni nem szo-
kott szenvedélyt is megállítják és gondolkodni kényszeritik. 
Különösen Donnet bibornok levele a köztársaság elnökéhez, 
a toursi egyháztartomány felirata, melyet az ékesszoló Frep-
pel szerkesztett, úgyszintén a párisi, sensi, kivált a toulousei 
egyháztartomány felirata a képviselő kamrához és a sena-
tushoz az emberi elme és sziv legmagasztosabb inspiratiója 
által sugallt remekmüvek mellé sorolható. 

Felületes kivonatolás s egyes eszmék kikapkodása he-
lyett teljes szövegében közöljük azon szózatot, mely a tou-
lousei és toursi mellett legerőteljesebb s legélesebbnek lát-
szik, mert nem petitio, hanem a szabadabb nyilt levél alak-
jában jelent meg. 

E hatalmas dialectikával szerkesztettt okmány im itt 
következik a következő czikkben. 

Perraud autuni püspök nyilt levele 
egy világi férfiúhoz 

a közoktatás szabadsága ellen intézett merényletes tvjavaslatról. 
Autun, márczius 26. 1579. 

Kedves Barátom ! 
On véleményt kért tőlem Jules Ferry közoktatásügyi 

ministernek a parlament elé terjesztett törvényjavaslata felől. 
Ön, azt mondja, ez úttal nem annyira a püspök és lel-

kipásztorhoz fordul, mint inkább az École normale egykori 
növendékének, az állami tan-egyetem*) kebelezett tudorá-
nak s a Guizot elnöklete alatt 1870-ben a felsőbb oktatás 
szabadságáról szóló törvény szervezésével megbízott en-
quête tagjának nézetét óhajtja tudni, — annak nézetét, ki e 

*) Igy nevezhető a franczia ,Université'. 
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többszörös czimnél fogva talán némileg illetékes megvizs-
gálni és megvitatni azon reformokot, melyeknek kezdemé-
nyezését Jules Ferry ur s melyekért a felelősséget a kor-
mány válalta magára. 

En engedve önnek, minden más bevezetés nélkül, egye-
nesen és sietve belekezdek e komoly kérdésekbe. 

I. 
Nem szólok csak egy szót, emlékezet okáért, a közok-

tatásügyi főtanács átalakításáról s az akadémiai tanácsok-
ról. Nemsokára harmincz éve lesz, hogy a papság, a birói 
kar, a hadsereg és tengerészet e tanácsokban képviselve van-
nak. Soha az ő jelenlétök a tanitói kar előtt nem látszott 
veszélynek vagy e kar jogai elnyomásának. A tanitói testület 
kebelén kívülről meghívott tagoknak jelenléte különben is 
következménye vala az oktatás szabadságának. Illő, hogy a 
magas társadalmi befolyások képviselve legyenek azon ta-
nácsokban, melyek a tanmódszerek felügyeletével s azon 
ügyek feletti bíráskodással bízattak meg, melyekben a tani-
tói testület képviselői, talán igen kizárólagosan, birák és felek 
volnának egy személyben. Soha, harmincz év óta egyetlen 
egyszer sem fordult elő, hogy a papság és birói kar tagjai-
nak jelenléte, akár az országos főtanácsban, akár az egyete-
mi tanácsokban, valami, bár legcsekélyebb zavart is okozott 
volna akár a közoktatásügyi ministernek, akár egyetemeink 
rektorainak. Ellenkezőleg, az egyik és a másik is kimagasló 
garancziát talált benne azon pártatlanság javára, mely tanács-
kozásaikat vezérelte s egyúttal közbecsülését és biztonságát 
emelte mind azon személyeknek, kik a tanitás nemes mun-
kájával foglalkoznak. 

Jules Ferry ur egy tollvonással elbocsátja mind a bi-
rói kar mind a papság tagjait. Igaz, hogy a pártatlanság 
látszatának kedveért, a különféle hitvallás szolgáit, kik ed-
dig, miként a püspökök, tagjai voltak e tanácsoknak, egy-
formán kizárja. Ezen tanácsok, mint az 1850- és 1875-iki 
törvény előtt volt, ezután oly testületek lesznek, melyek ki-
zárólag a tanitás, főleg az állami tanitás képviselőiből alakul-
nak. Ezen intézkedésnek az a világos értelme, hogy a vallás 
és szolgáinak, valamint a jognak és képviselőinek semmi ke-
resni valójuk nem lesz a franczia ifjúság nevelésében. Vájjon 
ez talán azért történik, hogy a családok komolyabb garan-
cziát nyerjenek ? Vagy hogy a nevelés magasztos ügyének 
jobb vezénylet legyen biztosítva? 

II. 
Egyébiránt ezen kizárás, bármennyire különös és sé-

relmesnek látszik is, talán igazolható volna a logika által, 
ha, midőn csaknem kizárólag az állam ellenőrzése alatt visz-
szaállitván a tanügyi testület egyetemét, a közoktatásügyi 
minister ur egyúttal, elveihez következetes emberhez illően, 
meghagyta, megerősitette, kiterjesztette volna a szabad okta-
tásnak az előbbi törvényhozások által adott garancziákat. 

,Végezzék önök a magok dolgát, mondta volna ekkor 
Jules Ferry ur, azokhoz fordulva, kik a törvény felügyelete 
alatt az oktatás szabadságával élnek, — és hagyják önök 
viszont nekünk végezni a magunkét. Az állami tanítással 
megbízott testület egyeteme nem avatkozik a szabad inté-
zetek vezetése, kormányzása és felügyeletébe. Ezek viszont, 
hagyják az államot foglalkozni magát azon tanitás érdekei-
vel, melyet pártfogol, és ne akarjanak fölötte semmi ellen-

őrzést végezni. Fentartás és utógondolat nélkül elfogadom a 
szabad verseny törvényét; a közönség fog Ítélni a két rend-
szer fölött, melyek mindegyike a legteljesebb autonómiával 
rendelkezik.' 

Igy szólt volna a logika, egyesülve más szabadságá-
nak őszinte tiszteletével. 

A közoktatásügyi minister ur sem az egyikre, sem a 
másikra nem hallgat. Sértőleg kizárja tanácsaiból a püs-
pököket s az oktatás szabadságának többi képviselőit ; el-
lenben, viszonzásul, csaknem teljesen elnyomja az oktatás 
szabadságát, melynek jogát valamennyi franczia számára 
ünnepélyes törvények biztosítják. 

Valóban, a felsőbb oktatás szabadsága nincs meg J u -
les Ferry ur javaslatában csak névleg, melynek czimét azért 
igaz lelküséggel s loyalitással igy kellett volna formulázni : 
„Törvényjavaslat az oktatás szabadságának minden fokon 
át elnyomására." 

Nem hittük volna, hogy oly hamar fog beteljesedni 
azon embereken, kik magokat büszkén minden szabadság 
előharczosainak adták ki, az ókor két legnagyobb bölcsé-
nek, Aristoteles és Platónak találó megjegyzése, melyben 
öszhangzólag kimondják, hogy „legtöbbször, a szabadság-
nak legkegyetlenebb ellenségei azzal kezdték, hogy tüzes 
demagógok voltak."1) (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, április 15. A kereszt és az iskola. — Az 

ujabb korban, azon időtől kezdve t. i. midőn a felekezet nél-
küli alkotmányos élet kezdett virágozni, sok kellemetlen je-
lenségnek volt kénytelen tanúja lenni a keresztény érzületű 
lélek. Majd azt lehetett látni, mily ellenséges érzület nyilat-
kozik a képviselő testületekben az egyes egyházi tanitmá-
nyok iránt, majd azt kellett észlelni mennyire meggyökere-
zett az alaptalan gyűlölet a papság iránt, majd ismét fel-
tűnt a vágy elvenni az egyháztól azt, a mit az ősök bőkezű-
sége Isten dicsőségének emelésére, a kereszténység terjesz-
tésére neki adományozott, majd ismét előtérbe lépett minden 
más vallásfelekezet iránti előszeretet a katholicismus elnyo-
másával, majd, hogy a többit mellőzzük, a keresztény szel-
lem száműzésére megkezdetett a harcz az úgynevezett fele-
kezeti, tulajdonképen pedig ismét csak katholikus iskolák 
ellen, melyek ellenében és helyett a közös, állami iskolák, 
az állam polgárainak tulterheltetésével, legtöbbnyire ott, 
hol a kath. iskolák virágoztak, minden szükség nélkül lé-
tesittettek. 

Igy történt ez másutt, igy történt nálunk is. Ami ne-
vezetesen az utolsó pontot, az iskolák elközösitését illeti, ev-
vel egy, minden tekintetben élitélendő tény is kapcsolatban 
volt. Ki nem emlékeznék ugyanis arra, hogy az elközösités 
első lázas pillanatában mily barbar módon bántak el leg-
többnyire sz. képeinkkel, sőt, hogy maga a feszület sem ta-
lált kegyelemre. Az iskolákból távozni kellett mindennek, a 
mi még annak keresztény jellegére emlékeztetett volna, 
mert hát az állami iskola felekezetnélküli volt. Nem állit 
juk, hogy e pogány tett azok nézetének megfelelt, kik a 
közös iskola mellett kardoskodtak, de a tény maga bizonyos 
és kath. lelkipásztoraink, a közös iskolás aera hasonló épü-

') Aristoteles, Polit. I. VIII. c. 4. - Plato, Kepubl. I. VIII. 
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letes (?) példáiról bizonyára sokat igen sokat tudnának be-
szélni, a nélkül, hogy képesek lennének egyetlen egy példá-
ra hivatkozni, midőn a kormány betiltotta volna a kereszt-
ellenes eljárást ; annyi legalább is bizonyos, hogy ily betiltás 
még ha titokban történt volna is, nyilvánosságra soha sem 
került, hiszen hányadik államférfiú az napjainkban, ki magát 
a kereszténység mellett az előitéletek kereszttüzének kiteszi ? • 

Nem ok nélkül idézzük elő a multat. A legújabb mozga-
lom, mely nevezetesen Bécsben is megindult, legalább a ke-
reszt megtürése mellett a közös iskolában, ez inditott bennün-
ket arra, hogy szavunkat e kérdésben felemeljük. Ami Bécs-
ben e tekintetben történik ami figyelmünket is megérdemli; 
és lia Bécsben a kereszt meg fogja tartani bevonulását a kö-
zös iskolákba, akkor nálunk is megérdemli, hogy e kérdés 
megfontolás tárgyává tétessék. Fájdalom, hogy még ily kér-
désben, a megfeszített Jézus érdekében, az O joga mellett is 
szót kell emelni ; de, mert a viszonyok követelik, kötelessé-
günket teljesítjük Jézusért. 

A sz. képek és a feszület használata, azon indokból 
tiltatott el a közös iskolákban, mert azok jelenléte némely 
felekezet gyermekeire sértő lehetne. Lássuk e kérdést köze-
lebbről. A ini közös iskoláinkba járnak, zsidók, protestán-
sok, gör. keletiek, görög egyesültek, katholikusok. De ezek 
közül egyiknek vallása sem tiltja a képeknek használatát, 
még a sz. képekét sem. Pogányok pedig ami iskoláinkba, 
habár közösekbe is, még nem járnak, és ha p. o. a főváros 
valamely katholikus iskolájába valamely japáni gyermek 
küldetnék, meg vagyunk győződve, hogy az ellen sem apja, 
sem a magas japáni kormány nem tiltakoznék, hogy azon 
kath. iskolában sz. képek használtatnak ; a japániak sokkal 
értelmesebbek és türelmesebbek, hogy sem ilyesmit ten-
nének. Ebben a modern képrombolásban oly valami van, 
a mi a japániak és a pogányság után következik, roszabb 
mind kettőnél. 

De mit zavarja a kereszt a modern zsidót is? Mi indít-
hatja e zsidót 111a 1800 év után arra, hogy magát azon őseivel 
azonosítsa, kik a keresztény aera 33-ik évében éltek, kik a 
Megváltót megfeszítették, azon sok jótéteményért, melyek-
ben őket részesítette? A jelenkor felvilágosodott zsidója 
ugy sem bír Kaifás vallási meggyőződésével, a positiv hitű 
zsidó pedig más indokból őrizkedik attól, hogy valamely ke-
reszténytől Krisztus képét megtagadja. Különben is isme-
rünk elég zsidó gyermeket, kik katholikus iskolába, még pe-
dig apáczák által vezetett katholikus iskolába járnak. Más-
részt pedig, mit tartozik valamely, legnagyobbrészt keresz-
tényekből álló község épen a zsidók óhajai után járni 
el? Vájjon ezek a szombatra nézve igy járnak el a keresz-
tényekkel szemben ? 

Ami továbbá a protestáns embert és gyermekeit illeti, 
ezeknek épen nem szabad megbotránkozni a megfeszített 
Jézusnak keresztjén, vagy képén, hiszen ők hisznek Jézus 
Krisztus megváltó halálában, őt imádják, őt hirdetik szóno-
kaik, kátéjokban a gyermeket Jézus Krisztus felől oktatják. 
Vannak ugyan felnőtt jjrotestansok és katholikusok egyaránt, 
kik, magokra nézve, a vallásra semmit sem adtak, de nagyon 
kevesen vannak, kik Jézus Krisztus hitétől gyermekeiket is 
megfosztani akarnák. De a protestáns vallása, keresztény-
sége sem lehet Jézus, a megfeszített nélkül. Ha a protestáns 

ember csak kissé gondolkozik is, a keresztet saját vallásá-
ban, annak legkisebb részében is feltatálta. Az a feletti vi-
tatkozás, használtassék-e a kereszt vagy sem, csak azon sö-
tét lelki állapotból származhatik, midőn az ember többé 
már nem tudja, hogy tulajdonképen mi is lett ő a kereszt 
által, s mi a kereszténység, melyet névleg vall. 

A katholikusokról csak keveset akarunk mondani. 
Mit tett vele a megfeszített, hogy képét ne láthatná? Mit 
jelent e több mint különös borzalom a kereszt iránt? Vigi-
late et orate! Mi félni valójuk van, különösen az elöljárók-
nak Attól, kinek képe a kereszten ábrázolva van? Az ő képe 
az ifjúságot tanitmányaira, példájára, parancsaira emlékez-
teti ; az ő tanitmánya ezen felül Isten iránti szeretetre, az 
elöljáróság iránti engedelmességre kötelez, parancsai azon 
erényekre köteleznek, melyek az embert, az egyház sz. tag-
jává és az állam békés, becsületes polgárává teszik ; az ő 
példája, ha utánozzák, az embereket oly békeszeretővé te-
szi, mint minő ő maga volt, kikkel öröm együtt élni és mun-
kálkodni. Hogy lehet mindezt szemléltetőn jobban jelenteni, 
mintha a kereszt az iskolában felfüggesztetik ? A mondottak oo 
szerint, eltekintve minden egyébtől, csakugyan nincsen te-
hát ok, hogy a keresztet még tovább is mellőzzük közös isko-
láinkban, hanem van ok, hogy azt ismét behozzuk. A kiket 
illet, kérjük, gondolkozzanak e felett és határozzanak az Ur 
Jézus mellett. ^ 

Kóma. XIII. Leo pápa levele La Valetta bibornok-
helynükhez. (Vége.) — Könnyű megérteni, Bibornok Ur, 
mennyire sérti szivünket Róma hite ellen intézett ezen ár-
mánykodás és hogy mi nem hallgathatunk ilyen tényekkel 
szemben, melyek méltóságunk öntudatával ellentétben álla-
nak, és melyek legfőbb hatalmunk jogaival és kötelességei-
vel ki nem egyezhetők. 

Mindazáltal a nyomasztó nehézségek közt, melyek 
minket minden oldalról környeznek, nem marad egyéb hátra, 
mint összes gondoskodásunkat arra irányozni, hogy a baj 
legalább enyhittessék és annak további elterjedése megaka-
dályoztassék. 

Azért érett megfontolás után, annélkül, hogy a tanul-
mányok sz. congregatiójától függő intézeteken valamit vál-
toztatnánk, abban az elhatározásban állapodtunk meg, hogy 
praelatusokból és a római patriciatusból egy bizottságot ala-
kítunk, mely az intézeteket a mostani vezetés alatt hagyva 
és a Mi legfőbb tekintélyünktől függve, felügyeletet fog 
gyakorolni Róma valamennyi katholikus elemi iskolája fö-
lött, és mintegy központja lesz az elemi oktatás ügyének. A 
bizottság, melyet kinevezünk, következőleg alakul : 

Elnök : mons. Lenti Gyula sidai érsek, római al-
helynök. 

Tagok: mons. Ricci Paracciani majordomu3; mons. 
Laurenzi Károly amatai püspök i. p. i. ; mons. Crostarosa ; 
Patrizi Montoro János marquis ; Rospigliosi Kamii herczeg ; 
Aldobrandini di Sarsina Péter herczeg. 

Titkár : Guidi Ágost kanonok. 
Ezen bizottság, leküzdve a sok és nagy akadályt, mely 

előtte áll, különös feladatának tartandja alapos ismereteket 
szerezni Róma különböző elemeinek népiskoláiról, azok állá-
sáról ; továbbá megvizsgálni, hogy azok számra és nagyságra 
nézve a mindkét nembeli gyermekek oktatásának megfele-
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lők-e, kipuhatolni, melyeket kell nagyitani, hol kell ujakat 
állítani, végre gondoskodni arról, hogy az iskolák képzett 
tanitókra bízassanak, kiknél a helyes életpálya, képésség s a 
szükséges követelmények találkoznak, s kik ennélfogva a ta-
nítói állást üdvösen betölteni képesek. A bizottság tagjai, el-
tekintve a rendes gyűlésektől, melyeken azok egymás között 
az elnök elnöklete mellett tanácskozandnak a teendőkről, 
többször ön előtt is — Bibornok Ur — összejövendnek, hogy 
az ön tanácsa és tekintélye mellett meghozassanak azon 
rendszabályok, melyek a legalkalmasabbak az akadályok 
leküzdésére s az igények kielégítésére. 

Mivel pedig a tévely harcza a, igazság ellen kiválólag 
pénzzel eszközöltetik, mely a nem igen fényes vagyoni vi-
szonyok között élő népnek pazarul osztogatta tik, ezen vál-
lalat jó eredménye attól függ, lia vájjon álland-e rendel-
kezésre elég pénz. Azért Mi a legnagyobb odaadással va-
gyunk s ezen nagy jelentőségű czélra saját jövedelmeink-
ből fogunk áldozni, és, — mivel a hitnek fentartása Rómá-
ban az egész keresztény világ érdekével kapcsolatos, — azt 
akarjuk, hogy iskoláink igényeinek kielégítésére, ameny-
nyiben ezt az össz Egyház igényeinek betöltése megengedi, 
péterfillérek is fordítandók. Mindamellett nekünk szüksé-
günk lesz azok különös segélyére is, kik mint igaz katholi-
kusok (s ezek száma, hála Istennek ! sok) a religio javára s 
az Isten tiszteletének előmozdítására jó szivvel birnak. Tud-
juk, hogy a római patriciatus nemes és főúri családjai Isten 
előtt nagy szolgálattal s még nagyobb tisztességgel szaka-
datlanul küzdenek a nehézségek ellen, sok iskolát alapítot-
tak s tartanak fenn, melyekben mindkét nemű gyermekek 
rangjoknak megfelelő tudományos kiképeztetést nyernek, s 
a katholikus katekizmusban s keresztény erényekben is gya-
koroltatnak. Az ily nemes lelkek, kik földi javakkal bősé-
gesen el vannak látva, bizonyára mindnyájan rajta lesznek, 
hogy a keresztény ifjúság számára iskolák állíttassanak s e 
végre Nekünk a szükséges eszközöket azok fentartására ren-
delkezésünkre bocsássák. 

Es e versenyben a római clerus nem fogja magát má-
sok által tulszárnyaltatni engedni. A kath. papság minden-
kor első volt, valahányszor valamely Isten dicsősége és a 
lelkek üdvére czélzó kezdemény forgott szóban ; és a római 
clerus dicső hagyományai világosan tanusitják : mily jól át-
értette magasztos missióját minden időben. A patriarcha-
lis-bazilikák egyes káptalanjai már letették kezeinkbe járu-
lékaikat, s nem kételkedünk, hogy az ő példájok másokat is 
hasonló cselekedetre fog buzdítani. — Az ilyen adományo-
kat Mi kizárólag e rendkívül fenséges czélra szenteljük, 
mely teljesen méltó a Mi clerusunkhoz, — arra tudniillik, 
hogy a római népnek a tudományos képzéssel együtt ama 
keresztény nevelést is megadjuk, amely termékeny magva a 
culturának és társadalmi jólétnek. Ha mindnyájan pénzt nem 
adományozhatnak is, legalább küzreműködhetnek, azáltal, 
hogy a szülőket gyermekeik keresztényies nevelése iránt 
tartozó legkomolyabb kötelességökre emlékeztetik, minden 
előtt pedig velők mindazt távol tartatják, ami azok hitében 
kárt okozhatna ; akár azáltal, hogy a tanítói tisztet az isko-
lákban önmagok gyakorolják; akár azáltal, hogy a ká-
tét előadják és a kisdedeknek az Isten igéjének kenyerét 
tördelik. 

Ily módon a rómaiak méltóknak fogják magokat bizo-
nyítani önmagukhoz, s egyszersmind az a dicsőségök is meg-
lesz, hogy Európa más országai katholikusainak buzgalmá-
val s nemes érzületével versenyezni fognak, kik atyáik hite 
iránti aggályos szorgoskodásukban az önzetlenség- és áldo-
zatkészségnek ragyogó példáit adják, hogy iskoláikban a 
keresztény nevelést fentartva lássák. 

Ön se szűnjék meg, Bibornok Ur, ki oly nagy és buzgó 
tevékenységet fejt ki a lelkek üdvének ügyében, mindeneket 
inteni, hogy a kitűzött czél elérésére szilárd eltökéltséggel, oo 7 

szíves örömmel és nagylelkűséggel közremunkáljanak ; mert 
a siető napok gonoszak (Efez. 5, 16.) és nem szabad magun-
kat meggyőzetni engednünk a gonosztól, hanem inkább ne-
künk kell meggyőznünk jóval a gonoszt. (Rom. 12, 21.) 

Most pedig, midőn levelünket befejezzük, Istenhez 
emeljük szemeinket, esedezvén előtte a szeplőtelen Szűz és 
szent Péter és Pál apostolok szószolása által, hogy teljesítse 
óhajtásainkat, emlékezzék meg a szent városról, hol az o 
helytartójának tanszéke áll és küldjön reája jobb napokat. 
S Mi biztosan reméljük, hogy az ég segélyével s az összes 
jók tevékeny buzgalma által az ellenséges törekvések meg 
fognak hiúsulni és Róma mindenkor megőrzendi hitének 
drága kincsét. 

Addig is a mennyei áldások zálogául önre, Bibornok 
Ur, a bizottság tagjaira és Róma összes híveire apostoli ál-
dásunkat adjuk. 

A Vatikánból, márcz. 25. 1879. 
XIII. Leo pápa. 

Bruxelles. Belga culturharcz. , Kis Paris.' — A német, 
svajczi és franczia kulturharcz mellett i g a z i vad engesztel-O o 
hetlensége által erősen kiemelkedik a belga iskolaügyi con-
flictus. Azt mondják, kicsi a bors de erős. Ilyen a belga kul-
turharcz. Kis területre terjed ki, de annál intensivebb an-
nál elkeseredettebb. Vanhumbeck, ki magát egyenesen a ka-
tholicismus sírásójának proclamálta, az egyház elleni gyű-
löletben egy csepet sem enged Falk és Ferry kulturharczos 
közoktatásügyi minisztertársainak, sőt mindkettőt felülmúl-
ja. Sehol, még Franczinországban sem sülyedt a liberalis-
mus a cynicus durvaság és kíméletlenség oly fokára, mint a 
szabadelvű institutiók minta-államában, Belgiumban. Min-
dent megmagyaráz az, hogy itt valamennyi miniszter tes-
testől lelkestől szabadkőműves, telve Voltaire-i gyűlölettel a 
kath. egyház ellen. A hány páholy, a hány szabadelvű 
községi tanács, a hány ,geuse' egylet van e kis országban, 
annyi ostrom-telep működik szakadatlanul a kath. egyház 
lerombolásán. Hanem a belga katholikusok is résen van-
nak. A százoldalu ostrom ellen ugyanannyi védfalat emel-
tek. A hány katholikus családi szentély van, mondhatni, 
annyi bevehetlen bástya védelmezi a vallásos nevelés nagy 
ügyét. A kulturharczos iskolai törvény ellen egyszerre két 
országos katholikus egylet alakult. Az egyik a petitiók 
szervezését s az istentelen iskolai törvényjavaslat ostrom-
lását központositotta kezébe, a másik ,iskolai fillér-egylet' 
neve alatt a vallásos iskolák megmentését tűzte ki felada-
tul azon esetre, ha Vanhumbeck javaslata megszavaztatnék. 
A belga katholikusok az angolok példájára nap napután 
gyűléseket, meetingeket tartanak, melyek a katholikusokat 
folyton résen tartják, a liberálisokká! pedig előre éreztetik, a 
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mit az egyház elleneinek szivében e két szócska kelt : non 
praevalebunt. Kemény, elkeseredett lesz a luirez, keményebb 
mint bárhol, mert az itteni, szabadkőműves egyházgyülölet-
tel telitett liberalismus durva cynismusával felülmúl min-
den képzelhetőt. I t t minden, — hitetlenség, egyházüldözés, 
erkölcstelenség, — egész meztelenül jelenik meg. I t t hiányzik 
a franczia szellemdús finomság. A lapok féktelensége felül-
múlja, a mit e tekintetben Bécs és Berlin a legroszabb idők-
ben felmutatni képes. Az állami egyetemek az istentelensé-
get büszkén hirdetik. Egyik brüsseli tanár minap ugy nyilat-
kozott, hogy, ha a főváros egyetemére feliratot kellene tenni, 
az következő volna : ,Itt nem ismernek dogmákatA czélzás 
kézzelfogható. A farsangi és böjti idő kicsapongása túlhalad 
minden képzelmet. A mit ilyenkor a katholikus egyház 
ellen a gueseök mernek, azt hiában keresnők máshol. Nagy-
pénteken évek óta ostentativ lakomákat csapnak. Maga Sar-
cey, a párisi Siècle szerkesztője, megbotránkozását fejezte ki 
ezek fölött. „Csodálkoztam, igy irt egy hó előtt, a felett, a 
hogyan itt a vallásszabadságot értik, azon tiszteletlenség 
fölött, melylyel itt a legfőbb hivatalnokok is a vallásról be-
szélnek. Nálunk (Francziaországban) még a liberális is meg-
szokta a papot, ki a templomban és iskolában a maga mód-
ja szerint embertársai javára működik, tisztelni ; a brüs-
seli szabadelvű körökben már ez is túlhaladt szempont." ,Kis 
Párisnak' nevezik Brüsselt. Ez több. Bábel és Sodorna. 

IRODALOM. 
Ketteler b. püspök levelezése. Briefe von und an 

Wilhelm Emmanuel Freiherrn v. Ketteler, Bischof von Mainz. 
Herausgegeben von Dr J . M. Baich, Dompräbendat und bi-
schöflicher Secretär. Mit dem Bildnisse des Verewigten. 
Mainz, Kirchheim, 1879. X X . 565. 1. 9 m. 

Raichnak köszönhetjük már eddig a halhatatlan em-
lékű mainzi püspök sz. beszédeinek gyűjteményét 2 vaskos 
kötetben, 72 iven ; a lelkes mainzi kath. könyvkiadó pedig, 
már előbb, Kettelernek valamennyi, számra nézve 41 röp-
iratát összegyűjtötte s rendszeres beosztással 5 kötetben ki-
adta. Az előttünk fekvő nagybecsű gyűjtemény tehát hiányt 
pótol s Németország Dupanloupja közérdekű irodalmi mun-
kásságának termékeire ráteszi mintegy a bevégzettség s tel-
jesség koronáját. 

„Nincs alkalmasabb eszköz, igy szólt minap valaki egy 
német lapban, azon nagy, erkölcsnemesitő befolyást, melyet 
valóban nagy férfiak közvetlen környezetökre szükségszerü-
leg gyakoroltak, szélesebb körökre átszármaztatni, mint le-
velezésük közzététele. Ez által a becses érez a szűkebb ba-
ráti kör aknáiból kiemeltetik, folyó pénzzé veretik és ezerek 
gazdagítására közforgalomra bocsáttatik." Ehhez hozzáad-Ö o o 
ható még, hogy minden igazi nagy férfiúnak levelezése mig 
egyfelől a legauthentikusabb önéletleirás, addig másfelől 
azon befolyásnál fogva, melyet az illető kortársaira gyako-
rolt, s mely bizonyos tekintetben mintegy kezébe központo-
sította nem egy koresemény szálait, egyszersmind a legprag-
matikusabb, mert csupa tényekből alkotott korrajz, melynek 
objectiv egyöntetűségét a történetíró subjectiv fel- és ráfo-
gásai sehol sem zavarják meg. 

Összesen 309, illetőleg a függeléket is beszámítva 323 

levelet kapunk e nagybecsű gyűjteményben, következő kor-
szak szerinti beosztással : I . A boldogult iskolás korából 
( 1 8 2 5 - 2 6 ) 3 db. I I . Önbirálata és pályavála sztása korá-
ból (1837—1841) 43. Többnyire rokoniak. I I I . Mint pap-
növendék és theologustól (1841—1844) 15. IV. Mint be-
cumi káplántól (1844—1846) 6. V. Mint hopsteini plébá-
nostól (1847 — 1849) 20. I t t kezd szélesbülni a boldogult ha-
tásköre. VI. Mint berlini préposttól (1849—1856) 23. I t t 
már mint befolyásos férfiú emelkedik ki. VII . Mint mainzi 
püspöktől (1850—1877) 299. db. I t t mondani sem kell, Ket-
teler egyházi s világtörténeti nagyságának teljes alakjában 
lép az olvasó elé. — A függelékbe zárt 14 nagyfontosságú 
okmány közt Ketteleré 5 db, a többi másoktól való és pedig 
I X . Piustól van két levél. Többnyire a vatikáni zsinatra 
vonatkoznak. 

Röviden mindent összefoglalva csak azt mondhatjuk e 
műről, hogy az egy, örökbecsű tényekből, mozaikszerüleg 
összerakott korrajz 1850 óta, melyet mindenki haszonnal s 
lelki élvezettel olvashat és tanulmányozhat, a történetiró 
Ivedig és publicista figyelmen kivül nein hagyhat. 

VEGYESEK. 
— A ,Voce della Verità' f. hó 12-i számából sietünk 

szóról szóra átirni a következő örvendetes hirt : „Alla nota 
per le prossime promozioni alla Sacra Porpora siainolieti di 
aggiungere le seguenti : 

Monsignor Loduvico Hagnald, arcivescovo di Colocza 
di Ungheria. 

Monsignor Federico Landgravio de Fürstenberg, ar-
civescovo di Olmütz in Moravia." 

— A szent atya bensőbb magánéletéből. — P. Newman 
barátságban van mgr Peccivel, a pápa testvérével. E viszonyt 
felhasználni akarta Newman s arra kérte a tudós praelatust, 
hogy a pápát nevében kérje, mentené fel őt a bíbornoki ka-
lap elfogadásától. Mgr Pecci elment a pápához s előadta 
Newman kérését. X I I I . Leo ezt válaszolta : „Ne akarjon 
engem arra kényszeríteni, hogy P. Newmannal újra kezd-
jem azon instautiákat, melyeken önnél kellett átesnem, hogy 
elfogadtassam a bibort. Elégedjék meg azzal, hogy a maga 
nevében köszönte meg a bibort s ne köszönje meg azt még 
más nevében is." 

— Belgiumban nagy ünnepre készülnek. Husvétutáni 
3. vasárnap, ez évben május 4-én, sz. József patrociniuma 
napján 200-ik jubilaeuma lesz annak, hogy X Î . Iucze pápa 
sz. Józsefet a német alföldi katholikusok védnökévé kiáltotta 
ki. E napokban várják Belgium biboros prímásának fő-
pásztori körlevelét, mely e második százados jubilaeumot 
kihirdeti. 

— Mit tesz a papság a népnevelés ügyében, mutat ja 
Würtemberg példája, hol 290 pap tanított nem kötelesség-
ből, hanem önként, helyettesítve elhalt, fegyversijolgálatra 
behívott, túlterhelt, beteg stb. tanitókat. 

— Bosnia és Herczegovina apostoli visitatora, dr. lor-
lani Kázmér, macarscai püspök, Diakováron és Ztigrábon át 
„egyenesen" Rómába utazott jelentéstétel végett. E zágrábi 
hir szerint ugy tűnik fel a dolog, mintha a bosnyák kath. 
egyházi kérdés Bécs és Budapest mellőzésével oldatnék meg. 
Róma sokkal bölcsebb, hogysem nemzetiségi kérdéssé hagyja 
elfajulni a vallási ügyet. 

Kegyeletes adakozás. 

lérül 
N. N. küld szentséges atyánknak XlII-ik Leó pápának péterfil-

10 forintot. 

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

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM : A legnagyobb világtörténelmi korszak. — Perraud autuni püspök nyilt levele egy világi férfiúhoz a köz-
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korlati hitelemzések a róm. kath. népiskolák I . osztályában. Irta és kiadta Keletéri. — Vegyesek. 

Á legnagyobb világtörténelmi korszak. 
(Vége.) 

4. És még egyet fontoljunk meg! Mindaz,amit 
az ember alkot, magán hordja az emberi mű kettős 
jellegét: t. i. hogy az sem nem tökéletesen igaz, sem 
pedig nem tökéletesen jó. Az egész emberi élet csak 
szakadatlan kutatás, folytonos törekvés az igazság után 
és folytonos küszködés valami jó után. Mert még a szen-
vedély is oly valami után tör, a mi neki kivánatos-
és jónak lenni látszik, ha az különben a valódi bölcs 
ítélete szerint, vagy az Isten szemében, gonosz vol. 
na is. De mert a szenvedély is a látszólag jót keresi : 

keresi a valót, az igazat ; keresi azt a látszólagosban, 
a hazudságban és minden roszban, vagy keresi go-
nosz szándokból: de mivel azt mint valami valódi 
jót kívánja, benne félszeg vagy bűnös módon a jót 
s igazat kívánja magának. Az Istent félő és bölcs 
pedig keresi és kívánja a jót és igazat Isten miatt. 
Elmondhatjuk tehát, hogy az emberi élet küzd a jó 
és igaz után. Ez vezeti nemünket szellemi és társa-
dalmi alkotásokra s mindig ujabb és ujabb kísérle-
tekre. Mindenben a jót és igazat keressük még ak-
kor is, ha önzés vezérel törekvéseinkben. De van-e 
ember, a kinek szelleméhez és megismeréséhez a té-
vedés árnya ne tapadna, s kinek lelki világosságát 
a véges gyarlóság el nem homályosítaná ? Hol van 
az, a kinek tiszta és nemes érzetébe némi gyarló, és 
legbecsülendőbb törekvésébe is némi önző nem ve-
gyülne'? Az emberi alkotások tehát épen azért, mi 
vel bennök a jó és igaz mellett gyakran rosz is fog-
lal helyet, nem lehetnek állandóak. Alighogy vala-
mely emberi mű a nyilvánosság előtt áll, azonnal 
rohan feléje a vizsgáló ész, azonnal előáll a bírálat, 
s bonczolgatni, elemezni kezdi ama művet ; fölismeri 
azt, a mi benne jó, és fölismeri a hamisat, s külön 

választja az igazság szinaranyát az emberi önzés 
vagy tévedés salakjától. A tudományos felfedezé-
sek, állam-elméletek, bölcsészeti rendszerek vagy u j 
vallásalkotás stb., egytöl-egyig a birálat körébe vo-
natnak, és mi sincs, a mi annak szemeit és bonczké-
sét elkerülhetné. A kritika pedig olyan, mint a sav, 
mely lassan bár, de biztosan összerágja, a mihez fér. 
Ezért minden emberi alkotás, ha még oly dicsőnek 
látszott is kezdetben, csak rövid ideig az : a birálat 
körülveszi, behatol minden részébe és zugába, s an-
nak bonczoló, oldó, szétválasztó hatása alatt nem-
sokára elhomályosul és leválik az emberi műről ama 
zománcz, mely azt keletkezése napján széppé, ra-
gyogóvá, dicsővé tette : egy rövid évtized, vagy ha 
egy század is, kideríti a hibákat s mindazt, a mi 
benne gyarló, felfedi. És a mi csodáltatott, közön-
ségessé válik, s az uj állam-elmélettől, bölcsészeti 
vagy koholt vallásrendszertől elfordul lassan a köz-
vélemény, azok a sokaságtól feledve lesznek s csak 
a történetben említtetnek még, mint oly volt dol-
gok, melyek az emberi törekvések, vélemények vagy 
tévedések hosszú sorát egy-egy uj taggal szaporítják. 

Nem ugy a kereszténység ! Ez a különféle 
irányban fejlődő értelmiségtől számtalanszor vala 
át- meg átkutatva és megvizsgálva ; a legélesebb 
elméjű emberek sokszor foglalkoztak vele és ele-
mezték, még pedig sokszor ellenséges érzülettel. 
Ellenségei közül némelyek azért nem fogadják el ; 
mert ők csak az emberi észnek akarván hódolni, 
természetfölötti Istenről és természetfölötti vallás-
ról mit sem akarnak hallani; másoknak azért nem 
tetszik e vallás, mert a testi embernek nem kedvez : 
de a keresztény tanokban ellenmondást vagy össz-
liangtalanságot a legszigorúbb kritikának sem sike-
rült felfedezni. Emberi nézetek s vélemények vál-
toznak; az, mi ma igaznak, jónak, üdvösnek tarta-

32 
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tik és magasztaltatik, holnap a túlhaladott dolgok 
közé tartozik és elvettetik : de a kereszténységnek 
egy elve, egy tétele sincs olyan, mely nem volna 
ma is oly igaz, mint volt tizenkilencz század előtt, 
és mindörökre. A kereszténység a tizenhatodik és 
tizenkilenczedik század támadásaiból épen oly sér-
tetlenül emelkedett ki, mint ama harczból, melyet 
ellene a harmadik s negyedik században Celsus, Por-
phyrins, Hierokles, Lucián, Julian vagy Arius, s má-
sok, inditottak. Voltak idők, midőn megrendült és 
inogott és romba dőlt minden: csak a kereszténység 
egymaga állott meg sziklaszilárdan, s szellem lehel 
lete u j életet virágoztatott fel a romok fölött. A po-
gány vallástanokat a pogány költők s bölcsészek 
képtelen hazudságoknak ismerték fel és kigúnyol-
ták : a kereszténység ezer próbán ment keresztül és 
nem rendittetett meg sem az uj-platonismus, sem az 
arabs aristotelikusok, sem a Kabbala, sem az empiris-
mus és rationalismus, sem Hume, sem Kant, sem Spi-
noza létfagyasztó, sem Hegel mindent elpárologtató 
pantheismusa által, s fönnáll az Galilei és Newton 
fölfedezései, Voltaire és Rousseau trónokat döntő ta-
nai után is. Es fönn fog állani, mig be nem telnek 
a nemzetek évei; fönn az utolsó századok végéig, 
oly szilárdan, mint maga az ég; mert a keresztény-
ség csupa erkölcsi nagyság : a kereszténység csupa 
üdv és igazság. 

5. De honnan van e vallás, eme világosság, mely 
a pogány sötétség legfeketébb éjéből, mint a nap, 
oly ragyogóan, kiemelkedett, és fényével egyszerre 
betölté az egész világot ? Mely ok, vagy ki által 
idéztetett elő ama nagy változás az emberinemben, 
melyről fönnebb emlékeztünk? Ki hozta és terjesz-
tette el az emberek közt amaz elveket, melyeknek 
jótékony befolyása alatt maga a föld szine is meg-
változott? Kérdezzük meg a történetet, s ez a té-
nyekkel felelvén, azt válaszolja : midőn sok száza-
dos küzdelem után az akkor ismert világ népei Ró-
mának meghódoltak, és a világ fővárosában, a köz-
társaság romjain, Augusztus császári t rónját föl-
emelte, akkor történt, hogy a pusztító harczok vad 
moraja, hosszú századok óta először hallgatott el. 
Janus templomának kapuja bezáratott s béke lön a 
földön. Oly ünnepélyes csend állott be, milyen szo-
kott bekövetkezni akkor, midőn feszült várakozás 
foglalja el a sziveket s még az erekben lüktető vér-
nek is lassúbb menetet parancsol. Nagy sejtelem 
szálta meg a lelkeket; mindenki érzé, hogy valami 
nagy esemény pillanata közeleg, s a történet legna-
gyobb, legünnepélyesebb szakába lépni készül. Az 

embereket egy uj és nagy jövö csodálatos sejtelme 
lepte meg. Zsidóország vala legfökép a legnagyobb 
várakozás szinhelye: ott mindenki hitte, hogy nagy 
események fognak bekövetkezni, mindenki sejtette, 
s várta azokat. A zsidók közül kell vala egynek tá-
madnia, a ki az uralmat kezébe fogja ragadni, s az 
egész világ meghódol neki. (Flavius József. De bello 
iudaico. V. 3. III. 8.) A zsidók azt olvasták szent 
könyveikben, hogy midőn a fejedelmi pálcza elvé-
tetik Judától , a hetven év-hetek elmultával, leszen 
eljövendő Az, kire a nemzetek várakoznak. A zsi-
dókra nézve napról-napra terhesebb vala már a nyo-
masztó idegen járom : napról-napra mindinkább kö-
zeledett az időpont, melyben az isteni Ígéreteknek, 
a jövendöléseknek teljesedniük kellett. Az akkori 
irók, mióta Augusztus császárrá lön, azt hitték, 
hogy annak, kiben az Ígéretek teljesednek, Augusz-
tushoz hasonlónak kell lennie. Az ő kezében volt a 
világ sorsa, az ö akarata parancsolt napkelettől nap-
nyugatig; Augusztus neve hangzott minden ajkról, 
és a szerencsés sikereket imádó hízelgők serege már o o 
is oltárokat készült emelni az istenek közé fölveendő 
császárnak. De a világban a fény és árny egymás-
sal váltakoznak. A Tiber part ján büszkélkedő csá-
szári trón fölépitése idejében Zsidóország egyik el-
rejtett zugában. Betlehemben, egy félreeső istálóban 
volt egy jászoly s ebben pólyákba takarva egy sze-
gény kisded didergett a deczemberi hűvös éjben. 
Mig a Tíberisnél az aranytól ragyogó bíborba öltö-
zött császár jobbja a népek millióinak sorsát intézé, 
azalatt Júdeában egy szegény anya, ki egy oly ki-
rályi házból származott, melynek dicsősége rég el-
halaványodott, egyszülött gyermekét ringatta kar-
jain. Képzelni sem lehet nagyobb ellentétet, mint 
az, mely a Rómában ünnepelt és dicsőített Augusz-
tus császár és a Betlehemben hidegtől remegő sze-
gény csecsemő közt vala. Amott a legirigyeltebb, 
leggazdagabb, leghatalmasabb s legnagyobb, mit a 
föld hord s a testi ember annak ta r t ; itt a leggyen-
gébb, legszegényebb s leggyámoltalanabb — egy 
szegény didergő gyermek a jászolyban De az 
idó rohamosan halad, és mennyi mindenféle titkot, 
mennyi jót s roszat nem hord magával? Augusztus 
meghal és a hatalom Tiberiusra száll. S mig ezen 
császár, a világ ura, a kecskék (Capri) szigetén or-
giákat iil s fajtalan örömeinek él, azalatt Jeruzsá-
lem szomszédságában, a Golgotán, a hóhérok ke-
resztre szegezik a volt betlehemi gyermeket, ki har-
minczhárom éves férfiúvá lett ; keresztre szegzik Jé-
zust és szivét lándzsával döfik át, ott hal meg a 
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gyalázat táján azon Jézus, ki mit sem vétett, kit a 
rőmai helytartó, Pilatus, ártatlannak tartott és — 
halálra itélt. 

6. De mily csodálatosak az Isten végzései! Ha 
a történet nem bizonyítaná, alig hihetnők, hogy 
rövid idö alatt oly nagy változás bekövetkezhessék, 
mint a milyen tényleg bekövetkezett. A római csá-
szárok világbirodalma gyorsan kezdett hanyatlani. 
A zsarnok dőzsölt, mig népei szenvedtek ; de a vég-
zet vagyis az Isten büntető karja hamar elérte öt. 
Tiberius meghal, de Germanicus már elébb mérgez-
tetett meg; Drusus pedig és Agrippina éhen hal-
tak, Caligula meggyilkoltatott. Nero önmagát ölte 
meg és Augusztus örökségén barbárok osztozkod-o ö o 
nak; az ö koronája lehullott a caesarok fejéről, jo-
garuk saját vesztökre vált és ama zsarnokok ugy 
eltűntek a föld színéről, hogy még csak hamvaikat 
sem őrzé meg az utókor. Du a romok fölött egymás 
természetű, még sokkal nagyobb és hatalmasabb or-
szág, mint a római császároké volt, emelkedik; egy 
más név lebeg az emberi ajkakon és él a szivekben. 
Az uj ország évszázadról évszázadra mindinkább 
terjed és nagyobbodik s ama név áldatik és dicsöit-
tetik nemzedékről nemzedékre. E dicső név — Jé-
zus Krisztus szent neve. Ama betlehemi gyermek, a 
Golgotán keresztre feszitett szenvedő, Jézus Krisz-
tus! Ü alapította meg ama vallást, mely a fönnebb 
jelzett nagy változások oka ; ö alkotta meg azon or-
szágot, mely kelettől nyugatig és a folyóktól a ten-
gerek véghatáráig terjed. A római vitézség és állam -
bölcseség alkotása idővel elenyészett ; mert emberi 
mű vala, s mindennek, a mi emberi, sorsa — enyé-
szet. Ellenben Jézus Krisztus müve fönáll, daczol az 
idővel és a viharokkal, áldást terjeszt és boldogit 
mindenütt ; mert isteni mű az, homlokán viseli az 
istenség jellegét, isteni erő és dicsőség övedzi kö-
rü l ; Isten vértezé föl Jézus Krisztus müvét a halha-
tatlanság paizsával. Ama betlehemi gyermek és ké-
sőbb keresztre feszitett nagy szenvedő, mielőtt ha-
lálra hurczoltatott volna, csodálatosan nemes és 
szent életet élt, rendkívüli csodatetteket vitt véghez, 
tanítványokat gyűj töt t és egy sajátszerű, csodála-
tos, az emberi észnek megfoghatatlan, és az ö nyil-
vános föllépéséig senki által nem ismert, tanokat 
hirdetett s ezekre oktatta tanitványait, kiket közön-
séges emberek közül választott. Mindezek miatt ha-
lálra kerestetett és meg is hal t ; de az ő tanai, ha-
lála után, gyorsan terjedtek s azon erő, melyet ő 
azokba és a tanait elfogadó szellemekbe lehelt, szül-
ték ama nagy változásokat, melyekről fönnebb emlé-

keztünk. Ezek tények ; a történet kezeskedik róluk, 
azokat a szent és a világi irók bizonyítják. Jézus 
Krisztus vallásának eredményei előttünk állanak ; 
szemeinkkel látjuk, majdnem kezeinkkel foghatjuk 
azokat. A kereszténység légkörében leledzünk ; vi-
lágossága eloszlatta a homályokat s a tiszta vilá-
gosság oly nagy bősége áradt el a földön, hogy 
nincs többé hatalom, mely a régi pogány éj sötétsé-
gét újra visszavarázsolhatná a szellemek láthatárára-
De ama tényekben, tanokban s azok eredményeiben , 
oly sok csodaszerü, oly sok megfoghatatlan van, 
hogy lehetetlen nem kérdenünk : ki volt ezen Jézus 
Krisztus, a ki Augusztus császár idejében született 
és Tiberius alatt keresztre feszittetett, s a kinek nyil-
vános föllépésével s tanainak hirdetésével egy uj 
kor, a keresztény világosság korszaka kezdődött?! 

Perraud autuni püspök nyilt levele 
egy világi férfiúhoz 

a közoktatás szabadsága ellen intézett merényletes tvjavaslatról. 
(Folytatás.) 

I I I . 
Soha máskor, a mint a Parlamentarismus évkönyveiből 

emlékszem, igy lóhátról (d'une façon si cavalière) nem tár -
gyalták a legkomolyabb kérdéseket, melyeket törvényhozó 
testület vitája elé lehet terjeszteni. 

Maga a törvényjavaslat, ugy látszik, mintha nem ezé-
lozna csak a felsőbb oktatásra. 

Azonban a 7-ik czikk, egy közbevetett piczi szólam se-
gélyével, mely hanyagul van besorozva a főmondat közé, 
egy csapással sújtja a vallási és tanitási szabadságot mind a 
közép, mind az elemi fokozaton, azt rendelve, hogy „senki-
nek sem lesz ezután megengedve részt venni a köz- vagy 
a szabad oktatásban, sem valamely tanintézet vezetésében, 
bármely rendű legyen az, ha valamely nem engedélyezett 
(non autorisée) congregatióhoz tartozik. 

Ez a formula: bármely rendű legyen az, valóban 
csodálatos. 

Ha hinni kell Svetonius tanúságának, Caligula császár 
egyszer azon óhaját fejezte ki, vajha a római népnek nem 
lenne csak egy feje, hogy ő azt egy csapással leüthetné.1) A 
közoktatásügyi miniszter ur megtalálta a módját, hogyan 
kell a római császár óhaját teljesiteni. Egy kis sorban, anél-
kül, hogy a bonyolult törvényhozás fáradságos gépezetét 
használná, egyszerre ötféle szabadságot tesz tönkre : 

1. A felsőbb oktatás szabadságát. 
2. A középtanodai oktatás szabadságát. 
3. Az elemi oktatás szabadságát. 
4. A vallási társulat szabadságát. 
5. A családok azon szabadságát, hogy gyermekeiket 

választásuk szerinti tanítókra bizhatják. 
Ismétlem, az ily eljárás hallatlan a törvényhozó testü-

letek hagyományaiban. Bármilyen legyen a parlament tag-
jainak személyes viszonya a közoktatásügyi miniszter ja-

') Utinam populus romanus unam cervicera haberet. Sveton, Cali-
gula, c. 30, 
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vaslata iránt, egyedül törvényhozói méltóságuk kötelessé-
gükké teszi, hogy a 7-ik czikket elvessék, mely a felsőbb ok-
tatásról szóló törvényjavaslatba azért van becsúsztatva, hogy, 
miként leálczáztuk, sújtsa az oktatás másik két fokát is és 
egy közbevetett szólam által ketté vágja a nem engedélye-
zett vallási társulatok kérdését. 

I V . 

I t t lesz helyén megbélyegezni azon perfid eljárást, me-
lyet ezen szólamból nem engedélyezett vonnak le, melyet 
egyértelműnek vesznek „a törvény által tiltott" szólammal. 

Ebben oly tévedés és sophisma rejlik, mely fölött a 
legegyszerűbb józan ész pálczát tör. Hány mindenféle dolog 
történik mindennap a polgári vagy társadalmi élet terén, a 
közlekedési és irodalmi viszonyokban, melyekről szintén el 
lehet mondani, hogy ,nem engedély estetteli1. 

Könyvet adok ki ; 
Raktárat nyitok ; 
Házat veszek ; 
Útra indulok ; 
Ki fogja azt mondani, hogy ezen tettek és műveletek 

tilosak azért, mert a kormány részéről formális engedély 
reájok nézve nincs adva. 

Igaz, hogy midőn könyvet adok ki, kötelességem ma-
gamat a nyomdászati általános szabályokhoz tartani ; igaz, 
hogy ha raktárat akarok nyitni, kötelességem dijat fizetni ; 
igaz, hogy ha házat veszek, kötelességem eleget tenni az át-
táblázás törvényének ; igaz, hogy ha útra akarok kelni, kö-
teles vagyok magamat a közlekedési rendőrség szabályai-
nak alávetni. 

Hasonlókép, ha én mint szerzetes, akár valamely en-
gedélyezett (autorisée), akár valamely nem engedélyezett 
congregatióhoz tartozom, köteles vagyok adómat megfizetni 
és mint más polgárok a polgári törvényeknek engedelmes-
kedni. Azonban hogy a dömések fehér, vagy a ferencziek 
barna ruháját viseljem, arra nekem nem szükséges hivata-
los felhatalmazás (autorisation officielle) épen ugy mint az 
én fűszerkereskedő vagy jegyző szomszédomnak nem szük-
séges rendőri engedély, hogy fekete hosszú kabátot, vagy 
kurta köpenyt viseljek. És midőn rendesen megfizetem adó-
mat, és tetszik nekem egy házban lakni hárommal, négyyel, 
tizzel, kik ugyanazon házban akarnak velem lakni : mennyiben 
lehet a kormány engedélye szükségesebb arra, hogy reggel 4 
órakor keljünk fel, vagy hogy némely napokon böjtöljünk, 
mint más polgártársainknak arra, hogy színházba mehesse-
nek és csak éjfélkor menjenek aludni ? Még egyszer s ismé-
telve, azonosítani azt a mi egyszerűen nincs engedélyesve 
(non autorisée) azzal a mit a törvény egyenesen tilt, nyomo-
rult sophisma s tűrhetlen elnyomás. Terjesszük ki ezen elvet 
a polgári és társadalmi élet minden viszonyára és akkor ész-
szerűen nincs ok, miért ne követeljen az állam engedélyt a 
sétára, épen ugy mint a vadászatra. 

Az angolok és amerikaiak practicus józan esze, kik bi-
zonyára sokkal jobb barátai a szabadságnak, mint mi lehe-
tünk, régen pálczát tört ezen nyomorgató törvényhozás fö-
lött, mely a zsarnok kormányok szomorú hagyományaiból 
van meritve. Yálaikat vonogatnák, ha valaki ellőttük azt 
állítaná, hogy a mire nincs kormányi felhatalmazás, az már 

eo ipso tilos. Az igazság és józan ész nevében azt felelnék, 
hogy a mi nincs tiltva, az szabad, az meg van engedve. 

Igy nyilatkozik egy okmány, mely iránt, nem kételke-
dem, Jules Ferry ur a legmélyebb tiszteletet s legnagyobb 
bámulatot mutatja. Értein a hires Declaration des droits de 
l'homme-1, mely nyitányul szolgál az 1791-iki alkotmányhoz. 
Annak Y. czikkében ezt olvassuk : „Mindaz, a mi törvény 
által tiltva nincs, nem akadályozható." (Vége k.) 

A z u z s o r a.*) 
Megnehezedett Istennek büntető keze nemzetünk fö-

lött. Mult évben két magyar város részben, ez idén pedig 
egy virágzó város pusztult el egészen az árvíz hullámai ál-
tal. „Isten adta, Isten el is vette," mondhatják, Istennek 
szent akaratában megnyugodva, a szegény kárvallottak : és 
bizva a mennyei segélyben, gyámolitva a felebaráti szerete-
tet könyöradományai által, szorgalmas munkával ismét visz-
szanyerhetik az előbbi jólétet. 

Ezen elemi csapások csak egyes városokat értek ; mig 
egy másik csapás, mely a szegény ember birtokát pusztítja, 
az egész országot nyomja, s ez nem más, mint a lelketlen 
uzsora. Ez is Isten büntetése, mert az Ö engedélyével törté-
nik, a mennyiben egyik bűn a másiknak szokott büntetése 
lenni ; mert, hogy a hajmeresztő káromlások, a káros iszá-
kosság s a gondatlan könnyelműség rontja a szegény ember 
csekély birtokát, ez a napnál világosabb ; a bűn ugyanis 
nyomorulttá teszi az egész nemzetet ugy : mint az egyes em-
bert ; a rut káromkodás következtében küldi reánk Istenünk 
a rosz esztendőt ; az iszákosság emészti, a gondatlanság pe-
dig csökkenti a termést ; s így a bűn által szegénynyé lett 
ember a lelketlen uzsorások kezeibe kerül, kik a szegény 
ember nyomorúságát arra használják, hogy a nagy kamatra 
adott kölcsön által őt kizsákmányolják, mint pióczák kiszív-
ják a szegénynek zsírját s őt hamis uton, gaz módon meg-
lopják ; mig a valódi tolvaj csak szükségből lop : addig a 
gonosz uzsorás saját vagyonának növelésére visszaél a sze-
gény ember nyomoruságával és nem ritkán tudatlanságával. 

És ha kérdezzük, hoev mily jognál fo?va teszik ezt? 
Gonosz tettöket nem tudják alapos okkal igazolni. Igaz 
ugyan, hogy az 1868. évi 31-ik törvénvczikk eltörülte a 
régi törvényt, mely a kamatot szabálvozta s az uzsorát, a 
mennyire lehetett akadályozta: de az^rt nem szüntette, nem 
is szüntethette meg a természeti joornak s az isteni törvény-
nek a felebaráti szeretetben szóló világos parancsát, mely 
tiltja az orzást, tilt mindennemű csalást, tiltja a csalárd el-
járást mondván : „ne lopj ; a mit macádnak nem akarsz, azt 
másnak se tedd; és senki meg ne nvomoritsa. s meg ne csalja 
valami ügyben atyjafiát, mert boszut áll az U r mindezekért." 
1. Thess. IV. 6. Belátta a lelketlen uzsorának káró« követ-
kezményeit maga az országrofviilps is, s azért, az 1877. évi 
VI I I . törvényczikkben módosította az előbbi korlátlan ka-
matlábot, midőn azt határozta, hogy, ha pörre kerül a do-

*) E lelkes, külön nyomatban me°rj»lent szózat a pannonhalmi 
egryha'zi hatósás: jóváhagyásával látott napvi'áTnt. A lelkipásztorok igen 
jól tennék, ha tömeTesnn terjesztenék a nép körött. Sz Benedek fiai ta-
nították a nyugati barbar nép°ket a n^m'.etgazdászat, abcéiérn. Kolosto-
raik a civilisatio gyupont,ja; vali'nak. Nigv ő^ikh^z máitoknak bizonyít-
ják magokat, midőn a társadalmi r 'ge íeratin si »t'etésére a ker. vnéresz-
mék fényét lövelik a szegény, téviitakra terelt nép szemébe. Szerte. 



'253 

log, a törvényszék csak 8 forintot Ítélhet meg minden 100 
után. És hogy az emiitett két törvényczikk bizonyos esetek-
ben a 6-os kamatot ismerte el törvényesnek, világosan kitii-
nis a 7-ik §-ból, a hol mondatik, hogy irott szerződés hiá-
nyában vagy, ha a kamatláb nincsen meghatározva, csak 
hatos kamatot lehet megítélni. 

Tehát ismételve kérdezzük, van-e a természeti s isteni 
törvényben alapuló igaz oka a lelketlen uzsorásnak ? Vagy 
talán sok munkájába kerül a kölcsönadás? Vagy sokat kell 
vesztenie kölcsönadott pénzén, mert azzal talán kereskedhe-
tett volna? Egyik'sem áll ; a lelketlen üzérkedésnek nincsen 
törvényes alapja; a kölcsönadás semmi munkába sem kerül; 
és hogy a kereskedés sem hozott volna többet, világos, mert 
inkább adta pénzét uzsorára. De épen ebben van a gonosz 
lelketlenség, hogy ott akar az uzsorás szerfölött nagy nyere-
séget, a hol ő semmit sem fárad ; a szegény ember véres ve-
rejtékét saját hasznára kiszákmányolja s igy a szegény em-
ber terhes munkájának semmi gyümölcsét sem lá t ja ; mert, 
hogy a nagy kamatot megfizethesse, mint rabszolga minden 
haszon nélkül a lelketlen uzsorásnak dolgozik. Nem égbe-O O 
kiáltó gonoszság-e a szegény munkás fáradságának diját ily 
módon elrabolni? Nem iszonyú embertelenség-e az Isten ké-
pére teremtett embert igy zsarolni ? Sokszor nem másért, 
mint oly kölcsönért, melynek a szegény ember nem veszi 
más hasznát, mint hogy azt megeszi, s igy azt a használat-
ban fölemészti. 

De, kérdem, az igazságos kereskedésen kivül, melyik 
vállalat hoz száz után 6 forintnál nagyobb hasznot? A kéz-
műves, ha mindent felszámit, alig tud 66/0-es tiszta hasznot 
felmutatni. A földmives, ha minden jól megy, talán tud 
5°/0-et előteremteni földjeiből. Tehát ebből is látható a nagy 
kamatnak vagyis uzsorának igazságtalansága; mig a sze-
gény munkás ember alig tudja fáradsága után megszerezni 
a mindennapi kenyeret : addig a lelketlen uzsorás, semmit 
sem téve, élvezi embertársa kinos munkájának gyümölcseit. 

Kedves magyar hazánk becsületes polgárainak javára 
s igy a magyar ember csekély birtokának érdekében s annak 
védelmére teszszük közzé e sorokat ; meg levén győződve, 
miszerint a nemzet, mint ilyen, csak addig életre való, mig 
van miből élnie, vagyis mig van birtoka. S azért, kedves 
atyámfia, vedd jó néven és kövesd e tanácsokat, melyeket 
igazi javadra adunk ; mert hidd el, inkább szeretünk mi té-
ged, mint a szeretet nélkül való uzsorás, mi földi jólétedet 
kivánjuk előmozdítani, mig lelketlen ellenséged, az uzsorás 
azon csekélytől is meg akar fosztani, a mit a jó Isten adott. 

Elsőben is birtokos polgárainknak adunk tanácsot. Ha 
az Isten megáldott földi javakkal, a fölöslegesből segítsd 
szegény embertársadat ; ha nagy szükségben van felebará-
tod, segits rajta tehetséged szerint, habár kis áldozatba ke-
rül is ; ha Ínségben levő atyádfia a segitséget későbben visz-
szaadhatja, ne végy tőle semmi hasznot, semmi kamatot ha-
nem elégedjél meg a visszaadott kölcsönnel ; mert irva van : 
„jót tegyetek és kölcsönözzetek semmit vissza nem várván." 
Luk. VI. 35. Az alamizsnaadás az embernek szent köteles-
sége ; kéz kezet mos ; a gazdag segíti szegény társát ; egyik 
a másiknak megteszi azt, a mit hasonló szükségben ő is vi-
szontkivánhat felebarátjától; az Ur parancsa szerint „a mi-
vel bővelkedtek, abból adjatok alamizsnát." Luk. X I . 41. 

— Ha kamatra adod megtakarított pénzedet, meg ne C3ald 
atyádfiát ; ne írj többet az adóslevélbe, mint a mennyit neki 
adsz ; és ne végy a rendes hatnál nagyobb kamatot, sem 
pénzben, sem gabnában, sem munkában. Nincs áldás a nagy 
kamaton ; az uzsorából szerzett pénz olyan mint a tűz, mely 
még az igaz szerzeményt is fölemészti ; hogy ne mondjam, 
miszerint az örök üdv is veszélyben forog, mert az uzsora 
bűne meg nem bocsáttatik, ha csak az igazságtalanul szer-
zett pénz vissza nem adatik. Ne is mond, kedves atyámfia, 
hogy nem lenne eszed, ha az ajánlott nagyobb kamatot nem 
fogadnád el ; bűnt tenni sohasem szabad, lia mindjárt hasz-
nod lenne is belőle ; tegyenek mások amit akarnak, majd 
számolnak Isten előtt, okos ember nem indul utánok. De 
jól tudod te azt, hogy a vizbe fuló ember még a szalmaszál 
után is kapkod : igy a nyomorúságban levő ember is meg-
igérí a nagy kamatot csak hogy segítsen baján ; nem lenne-e 
szivtelenség a szegényt, kit az ág is huz, zsarolni ? 

Te pedig, szegény embertársam, ki kölcsönre szorulsz, 
vigyázz, nehogy megcsaljanak ; ne ígérj hirtelen mindent, 
hanem gondold meg, ha igazságos- és ha megadhatod-e? 
Mert gyakran első tekintetre csekélynek s igy igazságosnak 
látszik a kért kamat, pedig nem ugy van a dolog, ha azt 
jobban megvizsgálod ; például : ha minden forint után he-
tenkint 2 krajczárt kérne az uzsorás; ezt meg lehet adni, 
mondod magadban, meg nem gondolván, hogy egy év alatt 
104 krajczárt kellene fizetned. Te családapa is vagy, neked 
gyermekeidről is kell gondoskodnod ; hogyan teheted ezt, 
ha a nagy kamat elviszi minden vagyonodat? Ha már épen 
nem lehetsz el adósság nélkül, kérj jó lelkű emberektől, de 
azután annak idejében pontosan fizesd meg a kikötött ß-os 
kamatot ; mert, hidd el, a fizetésben való késedelmed is oka 
annak, hogy a jó lelkűek nem igen akarnak kölcsönadni. 
Mindenek fölött pedig bizzál Istenben, dolgozzál szorgalma-
san, becsüld meg Isten áldását ; ne légy iszákos, se károm-
kodó, s a jó Isten meg fog segiteni. M. I. D. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , április 18. A franczia Jculturharcz'. Korunk 

egyik jellemvonását az egyházüldözés képezi ; el sem vég-
ződik egy helyen, már kezdődik a másikon ; a szenvedély 
tüze, mely államférfiainltban az egyház ellen fellángolt, 
egyik helyen még ki sem aludt, és már több helyen kitör ; 
a sikertelenség egy helyen, nem hangolja be pz államférfia-
kat más helyen ; az állami, a társadalmi téren okozott károk 
nem ijesztik el, hanem inkább bátorítani látszanak a kor-
mányférfiakat ; az ambitió, hogy nekik sikerülni fog, mi má-
niásoknak nem sikerült, győzedelmeskedni az egyház isteni 
ereje felett, nem hagyja őket nyugodni, hanem sarkalja azon 
végzetes uton haladni, mely az államot haladásában gátolja, 
mely a szellemi művelődés hátrányára szolgál, mely már 
annyi ,nagy' államférfiunak törpeségéről tett tanúságot. 

Francziaország jelenlegi államférfiai a kellőnél jobban 
igazolják állításunkat. Az egyházüldözés lázas, mely nélkül 
mainapság államférfiú ugy látszik nem képzelhető, őket is 
megragadta. Azok, kik csak néhány évvel ezelőtt ellenség-
ként állottak egymással a harcztéren szemben, ma mint jó-
barátok egyesültek egy eszmében, az egyházüldözözésében, 
és amit Francziaország a harcztéren a fegyveres ellenséggel 
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szemben elveszített dicsőségéből, azt ugylátszik a fegyvertelen, 
nem ellenségén, hanem legjobb leghivebb barátján és szövet-
ségesén az egyházon, a katholicismuson akarja visszaszerezni, 
nem fontolva meg, hogy győzelme, még ha győzne is, a leg-
nagyobb dicstelenséglenne, vereségepedig, melyet szenvedne 
legnagyobb gunykaczajt épen azoknál ébresztene, kiknek 
most szövetségese lett a kulturharczban. Nem ! Francziaor-
szágra jelenlegi államférfiai semmi tekintetben sem hoznak, 
mert nem hozhatnak a kulturharczal dicsőséget. 

Gambetta és társai a történelemből, saját nemzetök 
történetéből, ugy látszik, hogy semmit sem tanultak. A mult 
századi forradalom egyház- és vallásellenes törekvéseinek kö-
vetkezményei Francziaországra nézve, mintha kimúltak volna 
a 19-ik század kulturkarczos férfiainak emlékéből, oly any-
nyira nem félnek azt előidézni. Vagy e kulturharczos vezér-
fiakon kivül, ki tudna borzalom nélkül gondolni a mult szá-
zadi franczia forradalom véres eseményeire és az általa oko-
zott romokra ? Nem is kell hinni, és az nagy tévedésben lenne, 
ki hinné, hogy a jelenlegi kulturharczos törekvés semmi 
összeköttetésben nincsen a franczia forradalommal. Ha kez-
detben nem is történik mindaz, ami a franczia forradalom 
alatt történt, ha kezdetben nem vitetnek is vérpadra az egy-
háziak ; a szellem, mely jelenleg csak bebörtönzés és számű-
zetésre van készen, e szellem iránya lassankint bizonyára ki 
fog fejlődni, azon heves lázassággal, mely a francziának ter-
mészetében van. Gambetta ur, hogy a hatalmat kezébe ra-
gadja és megtarthassa, a csak most hazatért communisták 
parancsára, talán saját meggyőződéséből is, nem fog vissza-
riadni a vértől sem, kivált ha ez a vér katholikus papok vére 
lesz, hiszen egy zsidónak, vagy volt zsidónak talán kevés ki-
vétellel mindig örömöt szerez, ha kath. pap vérét látja on-
tani és Gambetta épen nem tartozik azok közé, kik a katho-
licismusnak és a kath. papságnak barátai. A kulturharcz be-
vezetés a véres forradalomhoz, az csak nyitánya lesz a nagy 
drámának, melyet megsiratni legnagyobb oka épen Franczia-
országnak leend. 

Ama készülődések között azonban, melyeket a szabad-
kőműves kormány a katholicismus üldözésére tesz, van va-
lami, ami minden fájdalom mellett is örömérzetre hangolja 
a katholikus ember keblét és ez a valami, a franczia katholi-
kus püspöki kar magatartása. A kath. egyház sohasem szű-
kölködik ugyan magasztos, felemelő tényekben ; isteni ere-
dete ugyan mindig nyilvánvaló ; legfényesebben azonban 
mégis ez üldöztetések közt tűnik ki. Aki látni akar, annak 
csak a porosz egyházüldözésre kell tekinteni ; az egy sziv és 
egy lélek, mely a porosz püspöki karban nyilatkozott a kul-
turharczczal szemben, a kath. egyház történelmének mindig 
fényes példáját fogja képezni, Amit ott láttunk, ugyanaz ké-
szül, sőt már nyilatkozott is a franczia püspöki karban. A 
franczia klérus a vérkeresztségen egyszer már átment és 
most, midőn a második készül, áttörhetlen phalaxként jele-
nik meg már kezdetben, az üldözésnek kísérletekor ellensé-
geivel szemben. Az egyház történelemnek egy fényes lapja 
készül ismét, mely mint már az eddigi tiltakozások is előre 
bizonyítják, méltó lesz ahhoz, melyet a porosz püspöki kar 
tetteivel a történet lapjára irt. Gambettáék már az eddig 
történtekből is láthatják, hogy minő lesz a franczia püspö-
kök és egyáltalában a kath. klérus válasza, ha az üldözés 

valóban ki fog törni. A franczia papság nem kereste, nem 
hivta ki az üldözést; de annyi bizonyos, hogy ha az egyszer 
kitör, kath. papsághoz illő méltósággal fogja fel az ellene 
mért csapást. 

A franczia papság magatartása vigasztaló reánk ka-
tholikusokra, de szerencse magára a társadalomra is. Az a 
harcz, melyet a modern állam az egyház ellen megindított 
az igazságtalanság, a jogtalanság harcza, — harcz az Isten 
és minden természetfeletti ellen. Kik e harcz csapásait fel-
fogják, a jog, az igazság, az Isten, a természetfeletti rend 
ügyét védelmezik. Ki az, ki józanon mondlíatná, hogy mind-
ezekhez az emberiségnek semmi köze ? Ki az, ki mondhatná, 
hogy az emberiségre nézve közönyös, ha jog helyett jogta-
lanság, igazság helyett igazságtalanság, Isten törvénye he-
lyett, emberi önkény uralkodik a földön? Gondoljuk el egy 
perezre, hogy a keresztény jogrend és igazság eltűntek a 
földről, hogy azok, kik mindezt védelmezték leverettek, 
megsemmisíttettek, és akkor be kell látni, hogy mily sze-
rencse az emberiségre, hogy van kath. egyház, hogy vannak 
katholikus papok, kik az emberiség e kincseért készek elfo-
gadni az állam által reájok erőszakolt harezot, készek ezért 
mindent eltűrni, önmagokat feláldozni, csakhogy az embe-
riség állapota vissza ne sülyedjen a pogány önkény és erő-
szak korszakába ? Igen, a mily vigasztaló tudnunk nekünk 
azt, hogy kath. papok és nem mások azok, kik az emberiség 
szellemi javait oltalmazzák és megőrzik, épen oly szerencse 
az az emberiségre nézve, mert nélkülők nem volna, ki az 
emberiségért önmagát feláldozza. A küszöbön álló franczia 
kulturharcz az emberek figyelmét ismét a kath. papságra és 
a katholicismusra fogja fordítani ; és bárcsak megismernék az 
isteni erőt, mely benne rejlik, hogy üldözés helyett őt támo-
gatva, hozzá térve, vele együtt a keresztény civilisatiót és 
az emberiség javát munkálnák. Quod faxit Deus. A 

Szatmár, april 13. Ünnepi hirek. — A legközelebb 
mult szent napok folyamában sokszoros lelki élvezetben ré-
szesülőnk mi, szatmáriak. Egyike ezen lelki élveknek a nagy-
böjti szent beszédek valának, melyeket a szó valódi értemé-
nyében lángbuzgalmu P. Mladoniezky, Jézustársasági atya 
tartott. Csak az emberektőli félelemről tartott szent beszé-
dét hozom vissza emlékezetbe, mint az egyházi szónoklat 
valódi remekét. Szavai győznek elmét, indítanak szivet. 
Ugyancsak ő, a fáradhatatlan és kifogyhatatlan, táplálta a 
kebelbeli papság lelkeit is, három napi szent gyakorlat al-
kalmával, gyújtó igéivel a buzgó s a tespedő áldozár képét 
tüntetvén élénk színekben szemeink elé. „Hajh ! erre csak a 
jezsuiták képesek," hangzott fel nem egy szájból az elismerő 
nyilatkozat. Az elismerés legnagyobbika s legszebbike ez, 
melylyel a buzgó szónok iránti hálánkat kifejezhetjük, me-
lyet méltán megérdemel. 

Nagycsütörtökön a méltóságos főpásztor gyüjté maga 
köré a kebelbeli mindkét szertartású kath. papságot, miként 
ez minden évben e nagy napon történni szokott, a szeretet 
lakomáját tartván meg velők s ékes latin pohárköszöntőjé-
ben, a gonoszság sorakozása ellenében, testvéries egyetér-
tésre, összetartásra buzditván fiait s testvéreit Krisztusban, 
hogy, kik egyek vagyunk hivatásunkra nézve, egyek legyünk 
a szeretetben is. Az atyai szeretetnek eme szózatát, a jelen-
voltak nevében, ngs és főt. Smoczer kanonok ur viszonzá, a 
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kegyes főpásztor szeretetének legközelebb tanusitott több 
rendű jellemvonásai közül tapintatosan emelvén ki a szegedi 
károsultaknak ő mlga által történt nagylelkű segélyezését, 
akkor, midőn ő mlga maga is nagy részben árvízkárosult, 
igen jelesül alkalmazván a kegyes főpásztor szerető szivére 
e szentirati szép mondatot : „ Aquae multae non potuerunt 
exstingvere charitatem." 

De mindennél többre becsülendő a szellemi táplálék, 
melyben bennünket a szent hét folytán a lángbuzgalmu fő-
pásztor részesített. Azon kivül, hogy a nagyheti és húsvéti 
ünnepi functiókat személyesen vezeté ő mlga, az ünnep első 
napján ezen kívül maga legelteté nyája híveit Isten igéjé-
vel, szólván az emberi szív két legerősebb indulatáról : a 
szeretetről s a gyülölségröl ; a szeretetről, melylyel az édes 
Üdvözitő érettünk szenvedett és meghalt; a gyűlöletről» 
melylyel őt ellenségei keresztre fesziték, meghatóan ecsetel-
vén azon jelenséget, hogy, midőn a gyűlölet magát kitom-
bolta, ott termett a kereszt alatt a szeretet, csókolva az el-
vérzett szent sebeket, ölelve a kegyetlenül átfúrt lábakat, 
könnyekkel áztatva az elalélt halvány testet. A kereszt tö-
vetői indult ki aztán a szeretet, megtevén és folytatváu kör-
útját a világon, s meghódítván az emberiséget. S midőn az 
Üdvözitő dicsőséges feltámadása után apostolainak megje-
lent s ennek daczára Tamás azt hinni nem akarta, az Üdvö-
zitő e nagyjelentőségű szózattal: „Boldog vagy Tamás, mi-
velhogy láttál és hittél, de boldogabbak, kik habár nem 
láttak, mégis hisznek", két táborra szakitá az emberi nemet : 
a hivők és szeretők s a hitetlenek és gyűlölők táborára: vi-
gasztalván minket, hogy a jót nem fogja legyőzni a rosz, 
hisz a jók, a hivők oldalán az Isten van ; kimondá egyúttal 
a mlgos szónok ama biztató és bátoritó szót, hogy minden 
ellenkező látszat daczára is erősebb a jó a világon, mint, a 
rosz ; hisz rosznak még látszani sem akar senki. Követé 
aztán a szeretetet tovább kőrútjában s előre bocsátván, hogy 
a halálnál még egy nagyobb tanúsága is létezik a szeretet-
nek, midőn t. i. azokat áldozza fel a szeretet, kiket örömest 
váltana meg életével, — a vértanúság korától megható pél-
dáját hozá elő egy keresztény anyának, mely ölébe ültetve s 
átkarolva gyermekét, imigyen bátorítá őt a vértanuságra : 
„Emlékezzél meg kedves gyermekem, hogy szivem alatt 
hordoztalak, emlőimmel tápláltalak, s véremmel váltanálak 
meg ; ámde mindenre, a mi szent, kérlek, ne busitsd meg lel-
kemet, megtagadva Jézusunkat !" A szeretetnek ilyetén hő-
sies nyilatkozatai és tényei korunkban sem hiányzanak, 
mondá a bátoritó mélt. szónok, midőn időről időre értesü-
lünk a távoli hitküldérek vértanúi haláláról, habár ezeket 
azon lapok, melyek különben a napi renden lévő öngyilkos-
ságokat lelkiismeretes szorgalommal regestrálják, agyon 
hallgatják. Sőt Európában sem hiányzanak a Krisztusi sze-
retetnek koronkinti magasztos és folytonos nyilatkozatai . . . 
Sajátszerű ama lélektani momentum, mondá a magas szó-
nok, hogy valairint az Üdvözítővel, ugy követőivel is szem-
ben a gyűlölet és üldözés mindig a bántó és sértő fél, az en-
gesztelékenység, a megbocsátás, a szeretet az ártatlanul meg-
bántott, a sértett, az üldözött fél részén van. Vessünk bár 
egy pillantást a meghasonlott házasok életébe. . . Nem ke-
vésbbé nevezetes ama történelmi momentum, melynélfogva 
egy hnjdan gyűlölt Socratest, Nérót, Calligulát ma már ki 

sem gyűlöli többé, Krisztus ellenben folytonos gyűlölet tár-
gya a gonoszak és hitetlenek részéről ; mert mig amazok el-
veik és tetteikkel együtt elenyésztek, Krisztus él ! Christus 
vivit, Christus régnât, Christus imperat ! Az egyház folyta-
tott Krisztus ! A szeretet végre is győzni fog ! 

A szatmári buzgó hallgatóság, dicséretére legyen 
mondva, a legnagyobb örömmel, vágygyal s érdeklődéssel 
hallgatja ő mlga szent beszédeit; ő mlga a székesegyháznak 
legérdekesebb s legkedveltebb szónoka ; s ha vannak „sze-
rencsés költők," minőkről egykor a ,Religio'-ban ft. Zalka 
püspök ur ő excja jeles tolla után olvasánk, ugy ő mlga a 
szónokok legszerencsésebbjeinek egyike. r. I. 

Prága . Nepomuki sz. János szentté avatásának száza-
dos ünnepe alkalmából (lásd. a ,Religio' 30. sz.) Frind Antal 
itteni kanonok jeles történetbuvár és a kir. csehországi tu-
dós társaság tagja 123 lapra terjedő igen alapos értekezést 
irt, mely épen most hagyta el a sajtót.1) Ezen irat nem egy-
szerű elbeszélés a szent férfiú életéről, hanem szigorú kriti-
kán alapuló történeti emlékirat, melyet a tudós szerző főleg 
a prágai székesegyházi káptalannak általa rendezett levéltá-
rában talált eredeti s eddig még felhasználatlan forrásokból 
áílitott össze. Eredeti okmányok alapján értesülünk itt a 
szentéletü kanonok életének részleteiről, vértanúi haláláról, 
sírjáról s szenttéavatási processusáról. 

Szerző megbecsülhetlen szolgálatot tett az egyháznak 
és történelemnek, különösen pedig azoknak, kiket biszonyos 
törekvések a legutóbbi időkben kissé állhatatlanokká tettek 
Intőkben. Létezik itt egy irányzat, mely nem csekélyebb 
czélt tűzött ki maga elé, mint nep. sz. Jánost a történelem-
ből kitörölni, őt mint történeti való személyt tagadni. Ezen 
törekvésnek nagyon malmára hajtotta a vizet azon körül-
mény, hogy a szent férfiú születési évét illetőleg félreértés 
kapott lábra. E félreértésnek először Hajek évkönyviró esett 
1741-ben áldozatul, ki azután követőinek legnagyobb részét 
magával rántotta. A tudós Frind kanonok történetkritikai 
kis műve már csak e félreértés tisztázásáért is Csehország 
határain tul messze elismerésre számíthat. 

Sietünk kiemelni a mű megvát, a szent férfiú halála 
éve és napjáról szóló részletet. 

Nep. sz. János meghalt 1393 márczius 20-án. 
1389-ben lett Jenstein érsek általános helynöke, miu-

tán előbb már jegyző, főjegyző és érseki titkár . . . s egyút-
tal kanonok volt. Mint Vicarius generalis az érsek után első 
s legbefolyásosabb személy vala, s nevéről 1389 óta legtöbb-
ször történik említés az okmányokban. Az említettük prágai 
főszékeskáptalani levéltárban ez időből fenmaradtak a Libri 
erectionum, confirmationum és az Acta iudicaria vagyis az 
egyházi alapítványok s megerősítésekről szóló napló s'az 
egyházi törvényszék jegyzőkönyve. Az alapítványi könyv-
ben nep. János neve, először, 1389-ik évi Gyertyaszentelő 
B. A. napján fordul elő, mely napon egy a pribislaui tem-
plomnak adott ajándékot fogadott el. Az egyházi szentesíté-
sek könyvében 1389-ik évi szeptember 22-én fordul elé elő-
ször. Ekkor szentesitette Barnim, stettini herczeg praesenta-
tióját a melniki prépostságra. Ezentúl, kevés kivétellel, egé-
szen ő viszi az egyházmegyei kormányzást, csakis 1390. áp-

') Czime : Der heilige Johannes von Nepomuk. Denkschrift stb. 
Prag 1879. Ottomar Beyer 123 1. 50 kr. 
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ril 18-tól május 16-áig és 1392 október 5-től november vé-
géig helyettesitette őt Puchnik Miklós helynöki tisztviselő, 
A szent férfiú kézirata 1393 márczius 13-ig ismét folytono-
san előfordul az alapitványok könyvében, a szentesítéseké-
ben pedig 1393 márczius 10-ig. Az előbbi napon elfogadott 
egy az obristevii templomnak adott ajándékot, az utóbbin 
megerősité Odolenus kladraui apát megválasztását. 1393 
márczius 24-én már Puchnik Miklós neve fordul elő, mint 
nep. szent János hivatalbeli utódjáé. Ebből világosan követ-
kezik, hogy a szent férfiú halálának napja 1393-évi márczius 
10 és 24-ike közé esik. (Vége köv.) 

IRODALOM. 
(gyakorlati liitelemzések a római kath. népiskolák 

I . osztályában. Irta és kiadta Keletéri, Baján, 1879.295 lap. 
Bolti ára 1 frt 40 kr. 

Örömmel üdvözöljük az előttünk fekvő hiánypotoló 
müvet. Hiánypótlónak nevezzük azt, mert a magyar egy-
házi irodalom eddigelé ily nemű munkát felmutatni nem 
tud. Igaz ugyan, hogy már Mendlik Ágoston „A katekizmus 
magyarázata" s Nagy Antal „Hitelemzés példákban11 czim-
mel a hitelemzők részére segédkönyvek irtak. De e munkák, 
bár a magok nemében jelesek, Keletériével nem versenyez-
hetnek. Mendliknek könyve ugyanis csak némi csekély uta-
sítást ad a hitelemző által követendő tanítási módról s leg-
inkább hitelemzési példákat ad elő. Nagy Antal műve pedig 
egyedül és csupán példákra és hasonlatokra szorítkozik. Te-
hát e szerzők egyikétől sem tanulhatja meg a hitelemző azt, 
mit legfőkép tudnia kell, hogy t. i. mily módon s minő rend-
szerben kell a gyermekeket a hit elemeire oktatnia. Ellenben 
Keletérinek munkája a helyes és rendszeres hitelemzést gya-
korlatilag előtünteti. 

Szerző a bevezetésben a kezdő hitelemzők részére rész-
letes utmutatást ad a tananyag megválasztásáról s előadá-
sáról. Ezután ugy a modern tanitástan szabályainak lelkiis-
meretes szemelőtttartásával, — mint hazánk nmélt. püspöki 
kara által 1876-ban megállapított népiskolai tanterv nyo-
mán, — tehát didactice és methodice, és pedig egy egész 
tanévre kidolgozott hitelemző előadásokat ad, a népiskolák 
1-ső osztálya számára. Az egyes előadások tananyaga ép ez 
osztály tanonczainak képességéhez van mérve. A kisdedek 
atyja és barátja beszél, gyermeteg hangon ; kellemes és 
vonzó modorban. Folyton a jó Istenre és annak működésére 
irányozva a kisdedek figyelmét. S a mit elméletileg előadott 
azt azonnal gyakorlatilag is alkalmazza, s igy a gyermekek-
nek nem csak elméjét, hanem szivét is műveli s nemesiti. 
Nem csak a hit elemeinek megismertetését, nem csak a tu-
dást, hanem a ker. hitélet előmozditását és czélul tűzi, s te-
hetőleg keresztül is viszi, különös előnye ezen előadásoknak, 
hogy azok mind megannyi egészet képeznek ; s bár tulajdon-
kép csak az 1-ső osztály számára, de mégis akkép vannak 
kidolgozva, hogy a többi osztályokban tartandó előadások-
nál is irányadásul szolgálhatnak. S ép azért elenyészik né-
mely előadás terjedelmessége ellen netalán tehető kifogás. 
A hitelemzők ugyanis, kik az első osztályban ezen előadá-
sok nyomán óhajtnak haladni, könnyen megrövidíthetik 
azokat ; ellenben, a kik a felsőbb osztályokban akarják zsi-
nórmértékül használni, bővítéssel élhetnek. Azt is ki kell 
emelnünk, hogy bár szerző előadásaiban szorosan nem ra-
gaszkodik sem az egri, sem az esztergomi kátéhoz, de azért 
ugy adja elő tárgyát, hogy világosan kitűnik, mit lehet és 
kell az 1-ső osztályban a hitelemzőnek előadnia. Nem a káté 
szavait, hanem annak tárgyát dolgozta fel, s ezért műve 
mindkét kátéhoz egyaránt alkalmazható. 

Végre nem kevéssé emeli a mű értékét és gyakorlati 
hasznát, a mind a két félévre adott részletes tanterv, mely 
tüzetesen, hónapról hónapra, óráról órára meghatározza az 

előadandó tananyagot, annak terjedelmét s az előadások 
főczélját. — De szóljunk valamit a mű hiányairól is. 

Szerző egy-két helyen a bibliai történetek előadásánál 
némileg eltér a sz. írás előadásától. Igy p. o. a 99-ik lapon 
e szavakat olvassuk: „Legelőször is azt mondta (Isten): 
„Legyen ég és föld" s azonnal lett ég és föld. Azután azt 
mondta : Legyen nap . . . és lett nap. Azt mondta legyen vi-
lágosság — s lett világosság." Ezen szavak szerint Isten 
előbb teremtette volna a napot, s ezek után a világosságot. 
Pedig ez nem áll. A 129-ik lapon szerző ismét azt állitja. 
hogy az angyalok a jászolban fekvő Jézus mellett énekelték 
el ama dicséneket: „Dicsőség a magasságban Istennek stb. s 
ezután a jászoltól eltávozva a pásztoroknak jelentek meg. 
Már pedig a sz. írás a jászolnál történt angyali jelenésről 
mit sem beszél, s a dicsének elzengését a pásztorok előtt tör-
téntnek mondja (V. ö. Lukács II . 8—15.) A 156-ik lapon is 
olyasmit olvasunk, mit helyeselnünk nem lehet. E helyen 
szerző ezeket mondja: „Mikor Jézus azt mondá : „Atyám a 
Te kezeidbe ajánlom lelkemet lehajtá sz. fejét s kiadá lelkét. 
Ennek emlékére és az Ur Jézus sz. nevének tiszteletére mi 
is meghajtjuk fejünket mindannyiszor, valahányszor ezen 
sz. nevet kimondjuk : Jézus." Azt ugyan igen helyesnek 
tartjuk, hogy szerző a gyermekeket arra is oktatni óhajtja, 
miszerint Jézus sz. nevének említésekor fejünket meg kell 
hajtanunk : de talán ezt más helyen kellett volna előhoznia, 
mert a gyermekek az idézett szavak nyomán azon téves 
meggyőződésre juthatnak, hogy főkép azért kell Jézus ne-
vére fejünket meghajtani, mivel Jézus lehajtott fővel mult 
ki. Végre annak megítélésétől : mennyire czélszerü p. o. az 
anyaszentegyház öt parancsának s a hat főigazságnak beem-
lésztetését rajz által elősegíteni ; avagy a helyes keresztve-
tés betanitására czélhoz vezető-e a hitelemzőnek a tanonczok 
előtt kezdetben balkézzel keresztet vetnie, mind ennek 
megitélésétől tartózkodunk, s azt a gyakorlott hitelem-
zőkre bizzuk. 

A felsorolt s egyéb nem említett hiányokat szerző 
egy ujabb kiadásnál nagyon könnyen kijavíthatja. 

A művet nem csak mint gyakorlati segédkönyvet, ha-
nem mint kedves olvasmányt is ugy a papnövendékek, hite-
lemzők és tanítók, mint minden tanügybarát figyelmébe a 
legmelegebben ajánljuk. K. I. 

V E G Y E S E K . 
— Spanyolországban a katholikus lapok, sajnos, a po-

litikai választásokat illetőleg nem tudnak megegyezni. Az 
El Siglo Futuro a tartózkodás mellett van (carlista szem-
pont), a Fé és Fénix az illető képviselők belátására vélik 
hagyandónak e kérdés eldöntését. — A Correo Catalan sze-
rint mgr Urguiuaona, barcelonai püspök catalán hiveit fel-
szólitá, hogy a munkás-kérdést karolják fel s ,munkás-ba-
rát ' név alatt egyleteket szervezzenek. E lépéstől a spanyol 
katholikusok sokat várnak, mert Catalonia mintegy Spa-
nyolország ipartelepe, hol a forradalom legtöbb tüzelő anyag-
gal rendelkezik. 

— f Mély részvéttel vettük egykori szeretve tisztelt 
tanárunknak haláláról a következő gyászhirt: A pozsonyi 
társas káptalan elszomorodott szivvel jelenti nagyságos és 
főtisztelendő Aschner Tivadar urnák, pápa ő szentsége tisz-
teletbeli kamarásának, nagyszombati szentszéki ülnöknek, 
megyei köny vbirálónak, több jeles és tudós társulat tagjá-
nak, szivből kedvelt kartársának, hosszú betegség s a halotti 
szentségek ájtatos felvétele után, élte 55-ik évében f. év és 
hó 14-én esti 9 órakor bekövetkezett elhunytát. A megbol-
dogult egyházi beszentelés után saját lakából e hó 16-án, 
délután 4 órakor a sz. Andrásról czimzett temetőben fog 
örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő ünnepélyes sz. mise 
pedig e hó 21-én, reggeli 9 órakor fog érte a helybeli főtem-
plomban bemutattatni. Nyugodjék békében ! 

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

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyromdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM : Lessius tanitmánya a sz. könyvek isteni ihletéséről. — Perraud autuni püspök nyilt levele egy világi fér-
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lom : Még egyszer szalézi sz. Ferencz Philotheája. — Vegyesek. 

Lessius tanitmánya 
a sz. könyvek isteni ihletéséről. 

Nem ritkán történik, hogy valamely téves né-
zet úgyszólván hagyományossá lesz, s egy iró mü-
véből szépen következetesen átszivárog más irók 
müveibe is. Különösen történeti adatoknál lehet ezt 
elég gyakran tapasztalni. Egy ilyen megcsontoso-
dott tévedés ellen, illetőleg annak fölvilágositására 
intézvék jelen soraim. Hisz a magyart lovagias em-
bernek mondják s a lovagiasnak első kötelme meg-
védeni azt, aki magát nem tudja többé védelmezni. 

Éber figyelemmel és eleven érdeklődéssel olvas-
tam a ,Religio'-ban Dr. L.-nek nagy választékosság-
gal kitűnően egybeállitott czikksorozatát a sz. köny-
vek isteni ihletéséről. A kitűnő értekezés, világos 
ság és szabatosság dolgában ritkit ja pár ját s szinte 
jól esik az embernek a czikkeken átvonuló melegsé-
get és lelkesedést sz. könyveink mellett a szerzővel 
együtt érezni. Dogmatikus szempontból is tökéle-
tesen egyetértek a tudós czikkezővel ; de ugy hiszem, 
nem fogja rosz néven venni Dr. L. ur, lia a jeles 
czikksorozathoz pár szerény történelmi észrevételt 
tenni bátorkodom. Észrevételeim nem irányulnak 
Dr. L. ur ellen, hanem azon források ellen, melyek-
ből ö is, és sok más tudós is merített. 

De áttérek a tárgyra. 
Először a müncheni „Pastoralblatt" munka-

társa mellett kell fölszólalnom. 
Dr. L. ur ugyanis a jeleztem müncheni lappal 

ellentétben1) azon nézethez csatlakozik, hogy Les-
siusnak az isteni ihletésről egybeállitott tételeibe 
ezen szavak : „Qualis forte est secundus Maccha-
baeorum", a löweni censura alkalmával szúrattak 
közbe.8) 

~ i ) Münchener Pastoralblatt, 1874. évf. 205. 1. — 2) V. 
ö. .Religio' 1879. évf. I. 22. sz. 

Dr. L. urat e helyütt (ha nem tévedek) való-
színűleg Scheeben vezette tévútra, ki dogmatikájá-
ban igy ír3): „Die bekannte dritte Propositio Lesii 
war in der Löwener Censur durch den Zusatz : qua-
lis forte est secundus liber Macchabaeorum — ge-
fälscht.''' Scheebennek azonban kikerülte figyelmét, 
hogy ezen állítás illetékes tekintély által megczáfol-
ható s e tekintély — maga Lessius, aki az állítóla-
gosán „közbeszúrt" mondatott noha, mint később 
látni fogjuk, nem a löweni egyetem által neki tulaj-
donított értelemben, szóról szóra a magáénak valja.4) 

S ez az első adat, melyet Dr. L. ur jeles érte-
kezésében helyreigazitandónak hiszünk. 

Ebben a bajor lapnak igazat adtunk. Ezután 
már vele is ellenkeznünk kell ; ellenkezünk pedig 
nem ellentmondási viszketegből, hanem azért, mert 
már valóban ideje, hogy földerítsük azon három 
század óta hagyományosan átszármazott téves álli-
tást, mely homályos foltként tapad jogtalanul Les-
sius szép emlékéhez. 

De hogy félre ne értessünk, Dr. L. ur szavai 
szerint igazodjunk. 

A vatikáni egyetemes szent zsinat, úgymond 
az igen tisztelt értekező, az „ihletésről" igy nyilat-
kozott : „Eos vero (veteris et novi testamenti libros) 
Ecclesia pro sacris et canonicis habet, non ideo, quod 
sola humana industria concinnati, sua deinde aucto-
ritate sint approbati." (Sess. III. ep. 2.) 

„Azon tannak — igy folytatja czikkezö ur, — 
melyet itt a vatikáni szent zsinat elitélt, akadtak 
védői a 16-ik században. Nevezetesen Lessius (és 
llamelius, némelyek szerint Bonfrère is, mindannyian 
jézustársaságbeli theologusok,) 1586. a következő 

3) V. ö. Scheeben, Handb. d. kath. Dogmatik, Frei-
burg 1873. 1. köt. I. rész, 3. fej. — 4) V. ö. Apolog. Lessii 
in hist, controv. ed. Antwerp. 1705. p. 775. 
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tételeket állította fel: „l-o. Ut aliquid sít Seriptura 
Sancta, nou est necessarium singula eius verba in-
spirataesse a Spiritu Sancto." — 2-o. „Non est ne-
cessarium, ut singulae veritates et sententiae sint 
immediate a Spiritu Sancto ipsi scriptori inspira-
tae." — 3-0. „Liber aliquis (qualis forte est secundus 
Macchabaeorum) humana industria sine adsistentia Spi-
ritus Sancti scriptus, si Spiritus Sanctus postea testetur 
nihil ibi esse falsum, efficitur Seriptura Sancta 

Ebből világos, hogy sz. könyveink isteni ihle-
tését illetőleg az úgynevezett „inspiratio subse-
quens" a vatikáni sz. zsinat nyilatkozata óta a ka-
tholika hittudományi kathedrákon épenséggel nem 
tanitható többé. De kérdés az, vájjon kárhoztatta-e 
a vatikáni sz. zsinat azon tanitmányt is, melyet a 
16-ik században Lessius védelmezett? 

Természetesen kárhoztatta, azt fogja mondani 
a szives olvasó, mert hiszen Lessiusnak idézett har-
madik tétele nyilván tanitja az inspiratio subse-
quenst. 

Es igaza is volna a szives olvasónak, ha helyes 
suppositumból indulna ki, csakhogy épen -ezen sup-
positumban van a hiba ; mert as idézett három tétel, 
ugy amint itt áll, nem származik Lessiustól. Lessius 
egészen mást tanított. 

Rögtön bebizonyítom állításomat, s nehogy a 
forrás, melyből érveimet meritem, gyanúsnak tűn-
jék fel, ugyanazon Meyer (Eleutherius), kire Dr. L. 
ur is hivatkozik, lesz érvelésemben kalauzom.5) 

Elmondom ezen tételek keletkezésének törté-
netét. — Tudvalevő dolog, hogy Lessius és du Ha-
inel atyák a löweni egyetemen tanárkodtak egyidö-
ben Bajus Mihálylyal. Bajus nagytekintélyű theo-
logus volt s mint ilyen a trienti sz. zsinatban is te-
vékeny részt vett. Kortársai tanúsága szerint jám-
bor ember is volt ; de egy sarkalatos erény nem volt 
meg benne, az alázatosság. — A trienti zsinatról 
visszatérvén, Bajus a kegyelemre, a megigazulásra 
és a praedestinatióra nézve eltért tanításában az 
egyház hagyományos tanitmányától. Mindenki tudja, 
hogy V. sz. Pius (később XIII. Gergely és VIII. Or-
bán is) kárhoztatta Bajusnak 79 tételét; de Bajus 
ezen censura daczára is tovább tanította téves tételeit. 

Nagyon természetes, hogy Bajus, ki — vala-
mint később unokái, a jansenisták — az úgyneve-
zett thomismus felé hajolt, már elejétől fogva nem 
jó szemmel nézte a jézustársasági atyákat, Lessiust 
és du Hamelt, kik a molinismus védelmében leven-

s) V. ö. Históriáé controversiarum de divinae gratiae 
auxiliis. Antwerpiae 1705. 

téskedtek. Ezt természetesnek mondom ; mert az an-
tagonismus az akkori tudományos világban még 
aránytalanul nagyobb volt mint napjainkban, mi-
dőn újra fölelevenítik azon szerencsétlen vitát a 
kegyelem hatálya fölött, melyre már két századon 
át a theologusok színe java elpazarolta erejét ered-
ménytelenül.6) De Bajus talán nem lépett volna fel 
nyíltan az említett tudósok ellen, ha ezek a löweni 
tanár büszkeségét, mely a Rómából jött censura 
által már úgyis vérig volt sértve, ujabban meg nem 
sértik vala. 

Bajusnak azt hozták hirül barátai, hogy a jé-
zustársasági tanárok előadásaikban az ö tanitmá-
nyát czáfolgatják. Bellarmin a dolgot igy adja elő: 
„Illud mihi satis constat, professorem ilium (Les-
sium) non alia de causa sibi odium Facultatis 
conciliasse, nisi quia in lectionibus suis opiniones 
Michaelis a Sede Apostolica damnatas refutabat. 
Quamquam ut ex Uteris ipsitis (Lessii) accepi, in ea 
refutatione neque hominem unquam nominaverit, 
neque opiniones eius haereticas aut erroneas appel-
laveri t ;" jóllehet tán, erre okot adott Bájus, miután 
a római censurával sújtott tételeket, miként Bellar-
min mondja,7) még mindig védelmezte. 

A hamu alatt lappangó tűz tehát lángra lob-
bant. Bajus s vele társai a küzdő homokra léptek a 
gyűlölt jézustársasági tanárok ellen. De a viaskodó 
Bajus fegyvere nem volt becsületes fegyver. Elköl-
csönözte Lessius és du Hamel tanítványainak jegy-
zeteit, e jegyzetek nyomán társai által segíttetve 34 
tételt állított össze s e 34 tétel között az első há-
rom az, melyet Dr. L. ur is Lessius tanának vall. 

A jézustársaságiak neszét vették az ellenfél 
agyarkodásának s Lessiusnak az is értésére esett, 
hogy a 34 tétel a praedestinatio- és reprobatióval 
foglalkozik. E tételek Lessius szeme elé nem kerül-
tek, de miután, mint tanár, tapasztalásból tudta, 
hogy a tanítványok gyakran tévesen irják le a tollba 
mondott, s még tévesebben a szabadon előadott ma-
gyarázatot: elképzelte, hogy a löweni tudós urak 
oly állításokkal fognak ellene fellépni, melyek az ő 
tanitmányát csak ferdítve fogják jelezni. A felme-
rülhető botrányok elkerülése végett szintén 34 té-
telben egybeállitá tehát azon tanokat, melyeket ő 
du Hamellel a praedestinatio és reprobatióról elö-

6) Hogy mennyi kárt okozott e vitatkozás az egyház-
nak, s mily theologusokhoz nem illő módon folytatták ezt 
gyakran, arról olvasd Schneemann értekezéseit „Der Katho-
lik" Mainz 1879. febr. füzet-s a laachi folyóirat ez évi egyik 
pótfüzetében. — 7) V. ö. Scriptum Bellarmini in defensi-
onem Lessii ; Meyer idézett művében 788. és 789. lapján. 
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a d o t t , s k é r t e a h i t t a n i k a r d é k á n j á t , h o g y a t a n á r 
u r a k a t oda u t a l j a , m i s z e r i n t az ö á l t a l a ké sz i t e t t 
t é t e l e k b ő l s nem t a n í t v á n y a i n a k j egyze t e ibő l vegye-
nek t u d o m á s t az ő és d u H a m e l a t y a e l ő a d á s a i n a k 
o r t h o d o x i á j á r ó l . Less ius e g y ú t t a l a r r a is a j á n l k o -
zot t , h o g y a d é k á n u r á l t a l r endeze t t m a g á n v i t a t k o -
zá sban kész a theo log ia i f a k u l t á s k i k ü l d ö t t j e i e lő t t 
igazoln i m a g á t . „ A z á l t a l a m e g y b e á l l í t o t t té te le -
k e t " , ú g y m o n d Less ius , „ á t a d t a m a f a k u l t á s dé-
k á n j á n a k . . . et pet i i , u t D . D e c a n u s F a c u l t a t i pro-
pone re t , u t ip sa d i g n a r e t u r duos ex su is deputare* 
q u i nob i scum c o r a m a r b i t r i s h inc i n d e a p a r t i b u s 
de l igend i s , de i s t i s s en ten t i i s t r a c t a r e n t , et nos t ra in 
e x p l i c a t i o n e m a u d i r e n t , et quaecu inque ve l len t , c i rca 
easdem sen t en t i a s p e t e r e n t et ob i i ce ren t . A d q u a e 
D e c a n u s : Se r ione id pe t i t i s ? Cui e g o : o inn ino Do-
m i n e D e c a n e ser io et e x a n i m o ; idc i rco t u a m L o m i -
n a t i o n e m r o g a m u s , u t f a c u l t a t e m ad id i n d u c a t . 
R e s p o n d i t i l le se f a c t u r u m . Sed Facultas tale collo-
quium constituit non esse admittendum,"8) 

Less ius k í v á n s á g a k é t s é g k í v ü l m é l t á n y o s vol t , 
de B a j t s és t á r s a i m i n d e n á ron b o t r á n y t a k a r t a k , s 
ez v o l t oka , h o g y Less ius és d u H a m e l t a n á t nem a 
Les s iu s á l t a l kézbes í t e t t váz l a tbó l , h a n e m a t a n í t -
v á n y o k i r a t a i u t á n készü l t 34 t é t e lbő l Í té l ték meg . 
E té te lek lőnek a löweni h i t t u d o m á n y i k a r á l t a l 
c e n s u r á l v a . S a k é t j é z u s t á r s a s á g i t a n á r ? — ^ P e r 

to ta in p á t r i á i n " , ú g y m o n d Less ius , 9 ) „ a p u d suin-
m o s et inf imos, a p u d ecclesiast icos et s aecu l a r e s 
t a m q u a m pe l ag i an i et haere t ic i t r a d u c e b a m u r . " 

Less ius r ö g t ö n t i l t a k o z o t t a c e n s u r a el len, s ki-
n y i l a t k o z t a t t a , h o g y a neki és t á r s á n a k t u l a j d o n í -
t o t t t é t e leke t ők ke t t en m a g u k é n a k n e m i smer ik . 
„ R e s p o n d i " , igy i r Less ius , 1 0 ) „ p r o p o s i t i o n e s m e a s 
esse, sed truncatas et suis locis avulsas, i t a u t qu i eas 
l e c t u r i essent , non faci le possen t in te l l igere , quo r -
s u m , a u t q u a occasione d ic tae e s s e n t . " (Végeköv.) 

P e n a u d autuni püspök nyi l t levele 
egy világi férfiúhoz 

a közoktatás szabadsága ellen intézett merényletes tv javaslatról. 
(Vége.) 

V. 

Szóljak-e a szülők joga ellen elkövetett sérelemről, 
mely abban rejlik, hogy e törvényjavaslat miden fokú ta-
nítóktól megvonja a tanítási jogot, még akkor is, ha azok a 
tanügy vezetésében minden tekintetben megtartják az orszá-
gos törvényeket, egyedül azért, mert valamely kormányilag 
nem engedélyezett congregatióhoz tartoznak? Mi lesz ez ál-

8) Meyer idézett műve, I. könyv, 6. fej. — 9) Ibid. p. 
19. — 10) U. o. pag. 14. 

tal a polgárok törvény előtti egyenlőségének nagy elvéből? 
Önök tanképességem felől ruhám vagy életmódom után 
Ítélnek. Micsoda jognál fogva ? I t t csak az a kérdés, van-e 
nekem tanképesitési bizonyítványom vagy nem, s teljesitet-
tem-e a tanításra vonatkozó általános szabályokat vagy 
nem? Önök azt vetik szememre, hogy jezsuita vagy dömés 
vagyok. Mi közük önöknek ehhez? Önök meg szabadkőmű-
vesek. Azt mondom önöknek, hogy én tudor és kebelezett 
tag vagyok, bacalaureus vagy licentiatus. íme bizonyítvá-
nyaim. S a mi több, én épen oly jognál fogva, mint önök, 
franczia vagyok. Becstelen tett által polgári jogaimat nem 
vesztettem el. Részrehajló, önkényes kizárásuktól tehát 
fölebbezek a józan közérzületre, az önök, s az én itélő 
birámra.1) 

Önök, igaz, azonosítják a nem engedélyezett szerzetest 
az idegennel, ki akadályozva van tanítani nálunk, mert nem 
franczia. Az önök eljárása az igazságtalanságot sértéssel te-
tézik. Az önök által felállított ürügynél fogva minden ka-
tholiku8t meg kellene fosztani franczia polgárságától, hiszen 
a pápát mindnyájan szellemi fejedelmöknek tartják, midőn 
önök szerint a pápa idegen fejedelem. Egyik lapjok sokkal 
több logikával, mint önök gondolkoznak, és brutálisabb nyílt-
sággal, azon érdemet szerezte, hogy ezen következtetéstől 
nem riadt vissza.2) Hála a jelenlegi ministerium ezen félhi-
vatalos közlönyének, legalább tudjuk hányadán vagyunk 
valódi szándékaival. Hiába mossa kezét; Jules Ferry ur ja -
vaslata nem egyéb mint a katholikusoknak törvényen kivül 
helyezése. íme igy váltja be a kormány abbeli Ígéreteit, 
hogy „liberális lesz és igazságos mindenki iránt." íme igy 
bizonyitja magát hűnek kijelentéseihez „a béke, nyugalom, 
bizalom, biztonság szükséges volta" felől. 

Jelenleg, az oktatás különféle fokaira nézve az ez idősze-
rint fenálló törvények alatt kicsoda van akadályozva meg-
győződésének s választásának szabadságában? Az állami is-
kolák egyeteme által akarják önök gyermekeiket neveltetni, 
az állam által nevelt és képezett tanítók közvetlen felügye-
lete alatt? Ki akadályozza önöket abban? Jobban tetszik 
önöknek a világiak oktatása mint a szerzeteseké ? Ki köte-
lezi önöket, hogy gyermekeiket a szerzetesek iskoláiba 
küldjék? 

Miért nem akarják önök tiszteletben tartani másoknak 
azon szabadságát, melyet magok számára követelnek ? 

Önök nem tudnának eléggé haragosan protestálni azon 
kormány ellen, mely, hogy az önök nyelvén szóljak, a „cle-
ricalis párt remorkirozására" adná fejét, a világi tanintéze-
teket egy tollvonással eltörölné és nem ismerné el csak a pa-
pok és szerzetesek tanítási jogát. Micsoda jognál fogva nyit-
nak önök, polgártársaik egy tekintélyes párt ja ellen, oly ül-

') Thiers és Cousin, kik az állami oktatás érdekeinek oly buzgó 
hivei voltak, az állam részéről minden rokonszenvet követeltek a tanító 
szerzetes rendek iránt. Sajnálom, hogy csak töredékeket idézhetek beszé-
deikből. De nehogy hosszura nyújtsam levelem, csak Thiers következő 
szavainak idézésére szorítkozom. „Mi volna abban rosz, ha a törvény azt 
mondaná : A szerzetes rend tagja épen ezen jellegénél fogva oly bizalmat 
gerjeszt bennem, hogy fölmentem őt bizonyos igazolásoktól, melyekre 
ellenben a világi tanitót kötelezem, kinek erkölcsössége és tudománya 
felöl bizonyítványain kivül semmi sem nyújt kezességet." V. ö. Corres-
pondant, 1879 márcz. 25. 

2) „Mi nem fogjuk azt mondani, hogy köztársasági valaki, — vagy 
nem, democrata vagy nem ; mi csak azt fogjuk mondani, hogy fran-
czia valaki, vagy az ellenkező, t. i. clericalis." République française 
márcz. 22. 9. 

3 6 * 
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(lözést, melyet magokra nézve tűrhetetlennek tartanak ? Te-
hát mégis igaz volna az, hogy önöknek két mértékök van és 
hogy midőn a szabadság nevét kimondják, mindig alattom-
ban értendő, hogy az csak önök számára létezik ? 

A köztársaságnak (république) nevénél fog res })ubli-
cának, mindenki joga és érdekei köztiszteletének kellene 
lenni. Napról napra kézzelfoghatóbb, hogy az nálunk türel-
met nem Í3merő sectariusok művévé fajul, kik a helyett, 
hogy a közszolgálatba bölcs részrehajlatlanságot hoznának 
ugv látszik, nem tartják a hatalmat másnak, mint keserűsé-
geik és szenvedélyeik kielégítő eszközének. 

Az előbbi értelemben véve, a köztársaság valamennyi 
becsületes embert maga köré gyűjthette volna, kik egyedül 
a haza javát akarják. Egy párt törpe arányai közé szorítva, 
s magát nyiltan a lelkiismereti szabadság ellenségének bi-
zonyítva, maga ellen fogja kelteni valamennyi becsületes 
ember jogosult haragját, s megvetés által fog kimúlni. 

VI. 
Talán az állami tanügyi egyetem javára hozzák ezt a 

proscriptiós törvényt? Hanem hát micsoda rövid ész gon-
dolhatja. hogy az állami tanügyi egyetem ez által valamit 
nyerni fog? Kicsoda oly vak, hogy ne lássa a javítások 
egész hosszú sorát, melyet az állami tanügyi egyetem épen 
az állam-oktatási monopolium helyél)e állított szabad ver-
senynek köszönhet? 

Hogy csak a felsőbb oktatásról szóljak, — mert nyíltan 
csak ez van benfoglalva J . Ferry ur tvjavaslatába, —soha 
az állami tudománykarokra a kormány annyi gondot nem 
fordított, mint a szabad egyetemek alapítása óta. Tanszékek 
szaporítása ; szerencsés módszertani választatások más egye-
temektől elsajátitva; gyors javitás a tudományos laboi'ato-
riumok- és könyvtárakban ; a tanárok fizetésének fölemelése ; 
mind ez a haladás, néhány év alatt, csakis a szabad verseny 
uralma alatt történt. Gyakran hallottuk ez előtt a legilleté-
kesebb férfiakat feljajdulni azon pedantismus miatt, mely 
alatt hagyták Francziaország felsőbb oktatását tengődni. 
Ezen panaszok, melyek igen alaposak valának, képtelenek 
voltak az ügyálláson valamit segíteni. Az állam-oktatási 
monopolium bukása mintegy varázsütésre megszüntette ez 
állapotot és teljes joggal lehetett mondani, hogy a felsőbb 
oktatás szabadságának megalapítása által minden tekintetben 
javult az állami oktatás személyeinek és ügyeinek állapota. 

Ferry ur, kell, hogy egészen idegen legyen az állami 
tanügyi egyetem szellemében és hagyományaiban, ha azt 
képzeli, hogy az sajnálja a monopolium uralmának megszűn-
tét s óhajtja annak visszaállítását. Az állami tanügyi egye-
tem igen jó szívvel fogadta 1850-ben az alsó és középiskolai 
tanítási szabadságot s elég önérzettel bir, saját irodalmi és 
tudományos igazi értékéről arra, hogy ne féljen a felsőbb ok-
tatás szabadságától, melyet az 1875-iki törvény kiáltott ki. 
Visszaadni neki a monopoliumot annyit tesz, mint rajta azt 
a kegyetlen sértést elkövetni, hogy ő fél a versenytől. Egy 
miniszter, ki belőle emelkedett ki, megkímélhette volna őt 
ez arczulcsapástól. 

Mi mindent nem ismételhetnék itt a dorgesi képviselő 
urnák, kit a politika véletlene a közoktatásügy nagy mi-
niszterségére emelt, mily hangon beszéltek az 1870-iki bi-
zottságban az állami tanügyi egyetemnek leghívebb bará-

tai azon szükségességről, hogy végre törvényeinket öszhang-
zásba kell hozni erkölcseinkkel, hogy nem kell Francziaor-
szágot tovább is Belgium, Angolország és Amerika háta 
mögött hagyni, fentartván a felsőbb oktatásban az állami 
monopoliumot, melynek többé létjoga nincs, minthogy a 
szabadságnak általános fejlődése már husz év óta pálczát 
tört a monopolium felett a közoktatás más két fokozatán á t? 

Mind ezen férfiak a kor szinvonalán állottak s koránt-
sem gyauusithatók clericalis obscurantismusról, — Guizot, 
Saint-Marc Girardin, Laboulaye, Dumas a hires vegyész, 
Dubois tanárképezdénk egykori igazgatója, Franck izrae-
lita, Ravaisson metaphysicus, Bertrand mathematicus, Pré-
vost- Paradol iskolatársam, ez igéző erőteljes szellem, ki saj-
nosan kiragadtatott a keresztény eszmék köréből, de aki oly 
becsületesen meg volt győződve, hogy a szabadságnak 
őszinte szeretete mindig más szabadságának tiszteletével 
kezdődik. 

Ezen illetékes areopág Ferry ur javaslatát még csak 
annyira sem érdemesítette volna, hogy felette vitatkozzék. 
Minden vonakodás nélkül alkalmazták volna reá a fentebbi 
kérdést. A legizléstelenebb s teljesen elhibázott dolognak tar-
tották volna, hogy egy, a tanitás szabadsága ellen intézett 
tvjavaslat komoly férfiak figyelmét merészli kihívni, oly 
férfiakét, kik ezen szabadságnak a törvényes lét körében 
ülést adtak. 

VI I . 
Ne csodálkozzék ön, kedves barátom, azon Ítélet fölött 

melyet a külföldi s a „clericalis eszmék" iránt független 
franczia sajtó Ferry ur és műve fölött mondott. A Times le-
velezője egyenesen reactionariusnak bélyegzi a javaslatot, 
mely oly üldözést indít meg, melyet semmi sem igazolhat,9) s 
mely a birtokjogot egyenest megtámadja, minthogy 1850 
óta s az akkori törvény oltalma alatt igen tetemes alapok hal-
mozódtak össze collegiumok, iskolák, legújabban egyetemek 
épitése által. Megfosztani ezen épületeket azon rendeltetés-
től, mely végett épültek, nem egyéb mint sérelmet követni 
el a tőke adományzói s a részvény társulat tagjai s mindazok 
ellen, kik egy vagy más czimen pénzügyileg hozzájárultak 
ezen alapítványokhoz. 

Egy másik szabadelvű angol lap, a Saturday Review 
megjegyzi, hogy egyedül ezen törvényjavaslat által, a fran-
czia kormány felülmúlja mindazt, a mi Irhonban a catholi-
cismus ellen a protestáns előítélet alatt történhetett; consta-
tálja egyszersmind, dicséretes részrehajlatlansággal, hogy a 
szerzetes rendektől a tanitási jogot megvonni, annyi mint az 
ifjúságot ügyes, lelkes és a családok nagy része által biza-
lommal megtisztelt nevelőktől megfosztani. 

Nálunk a Constitutionel, melyet egy igen ismeretes 
iró szerkeszt, ki az állami oktatásnak hive, egyenesen ki-
mondja, hogy Ferry ur javaslata „veszélybe ejti szabadsá-
gunkat abban, a mi legkényesebb, legbensőbb, legszentebb, 
legtitkosabb s legfenségesebb viszonyban van a lelkiismeret-
tel, hittel, a családfő jogával és felelősségével." 

Egy másik lap egy szóba foglalta össze mind ez Ítéle-
tet, buzdítva minden becsületes embert, hogy, tekintet nélkül 
a párt- és véleménykülönbségre, nyiltan tiltakozzanak „a 

3) The ministerial Bill is really reactionary ; it is a measure of 
persecution which cannot he justified. 
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közoktatásügyi miniszter ur utálatos (abominable) javas-
lata ellen."4) 

Ha J . Ferry ur igen szigorúnak találja ezen lapnak 
Ítéletét, mely különben nem mondható a „sekrestye lapjá-
nak", akkor, kérem szépen, elmélkedjék a következő bölcs 
szavak felett, melyeket Thiers 1871 julius 22-én mondott, s 
vonja le belőlük a tanulságot : 

„Vallási kérdéshez nyúlni, igy szólt a jeles államférfiú, 
ki akkor a végrehajtó hatalom feje volt, a legnagyebb hiba 
melyet kormány elkövethet . . . . Megbántani, akár mily 
számban legyenek, a vallásos lelkiismereteket, oly hiba, melyre 
a kormány nincs feljogosítva. A vallási lelkiismeret egyike a 
legfélelmetesebb hatalmaknak és épen abban áll az emberi-
ség becsülete, hogy nem egyedül anyagi érdekek inditják 
meg, hanem egyszersmind vallási kérdések, mindenekfölött 
önérdektelen eszmék . . . . Minden kormány, mely bármi te-
kintetben pártot foglal a lelkiismeret fölött, kegyeletlen (im-
pie) kormány még a bölcsészet szemébe is."5) 

Vájjon Thierst a közoktatásügyi miniszter ur hátra-
maradt, szüklátkörü, előítéletekhez ragaszkodó szellemnek 
fogja tartani ? 

Higyjen J . Ferry ur végre legalább Littré, a positi-
vista secta feje minden gyauutól ment tekintélyének, ki né-
hány napja kijelenté, hogy a katholikusellenes politika 
mélyen fel fogja zavarni a jó egyetértést, mely jelenleg a 
köztársaság és a suffrage universel közt létezik.6) 

Még elég idő van e komoly figyelmeztetések meghall-
gatására. Caveant consules ne quid detrimenti respublica ca-
piat. Törvényhozóink nagy hibától fogják kormányunkat 
megszabadítani, lia e javaslatot a jog és szabadság, a tár-
sadalmi béke és Francziaország legégetőbb érdekei nevében 
elvetik. Adolf Lajos, 

autun-, clwlon- és mâconi püspök. 

A Szent-István-Társulat 
f. hó 17-én tartott választmányi ülése. 

Elnökölt gróf Cziráky János társ. elnök Tarkányi 
Béla apát-kanonok, társ. alelnök. 

Tárkányi Béla alelnök ur ő nga előterjeszté Zelliger 
Józsefnek a tót népiskolák számára irt Uhorszky ABC-dár 
(magyar ABC-és) könyvéről a bírálatot. A kézirat további 
intézkedés végett a társ. igazgatóságnak kiadatik. — A r. 
kath. városi elemi leányiskolák I I I - ik és következő osztá-
lyai számára Írandó olvasókönyvre, Tárkányi Béla apátka-
nonok s társ. alelnök 60 db aranyból álló jutalmat tűzvén 
ki, az Olvasókönyv megírására Bépássy János egri tanitó-
képezdei tanár vállalkozott, s kéziratát a választmánynak 
bemutatta. Ezen Olvasókönyv, választmányi határozat foly-
tán, bírálatra kiadatik. — Társulati titkár ur a következő 
u j tagokat jelentette be : Handhober János tatár-sz.-györ-
gyi plébános, Pruzsinszki József saári káplán, Papes Már-
ton saári kántortanító, Mártonfy István felsődabasi kántor-
tanító, Jakab Veron úrhölgy Budapesten, Nóvák Imre kir. 
táblai biró, Keömley Pál kir. táblai biró, Köberl János uj-
egervölgyi plébános, Aiben Mátyás szentszéki ülnök, főgyrn-
nasiumi tanár Szatmártt, dr. Binder Endre papnöveldei lel-

*) Paris-Journal, Teste ur czikke — 5) J. Officiel. 1871. jul. 23. 
2178.1. — 6j lie vue positiviste. 

kiigazgató és tanár Szatmártt, Jandrisics János szentszéki 
ülnök, főgymnasiumi tanár u. o., Schönherr Ágoston szat-
mári papnöveldei aligazgató és egyházmegyei segéd-tanfel-
ügyelő, Lájer Nándor zirczi növendékpap, Kiáczy Antal 
füssi plébános, Palkovich Jenő joghallgató, Ernyei Lajos 
esztergomi segédlelkész és h. képezdei tanár, Turcsányi Al-
bert nemcsényi segédlelkész, Polczer Antal hagymáskéri 
plébános, dr. Pichler Jenő, Bartók Géza joghallgató Buda-
pesten. — A szegedi szürkenénikék elemi iskolája, a mocsl 
róm. kath. iskola, a görcsönyi és a tajovai róni. kath. elemi 
iskolák szegény tanulói számára, továbbá a felbaári r. kath. 
iskolai könyvtár részére tankönyvek s olvasmányok adomá-
nyoztattak. — A pénztár bevétele f. évi január 1-től bezá-
rólag april 17-ikéig : 28,537 frt 17 k r ; kiadása: 27,715 frt 
23 kr ; pénztári maradék : 821 frt 94 kr. — Az ügynökség-
ben február és márczius hóban eladatott : 43,144 példány 
könyv, 7720 db szentkép, 879 példány egyes nyomtatvány, 
készpénzben bejött 17,114 frt 7 kr. — A jegyzőkönyv hite-
lesítésére Piry Czirjék és Balogh Sándor választmányi ta-
gok kérettek föl. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, április 22. Az uj ferenczvárosi templom. — 

Nemcsak Bécs, hazánk fővárosa is, monumentális templom 
fölszentelésével fogja megünnepelni s örökké emlékezetessé 
tenni a felséges királyi pár ezüstmenyegzőjének napját. A 
világ nagy városai monumentális, nagy, diszes, Ízléses épü-
letek által szoktak kitűnni. Ezek közt kiváló helyet kell el-
foglalni a templomoknak. Még a pogányoknál is elv vala : a 
Jove princípium. A vallási eszmék legmagasztosabbak, ma-
gasan kiemelkednek a többiek fölött. Ennek külsőleg, az 
emberi alkotásokban, az épitő művészetben is kell nyilvá-
nulnia. Az a város, melyben a gyárak füstös kéményei el-
nyomják a kereszttel diszített tornyok lélekemelő hatását, 
az a város, melyben a magán lakok, az ipar és közmulatsá-
gok tanyáinak fénye elhomályosítja Isten egyházainak di-
szét, az a város, ha hozzá még főváros és a nemzeti életnek 
központja és szive, szomorú árnyat vet az egész ország val-
lás-erkölcsi szellemére, állapotára. 

Budapest e tekintetben eddig nem valami dicséretes 
előnynyel vált ki a világ fővárosai köréből. Templomaink 
sem számra sem monumentális jellegökre nézve nem állottak 
azon magas színvonalon, melyen a vallásosság, a magasabb 
nemzeti erkölcsi szempontok és a tisztultabb műizlés lelke-
sebbjei fővárosunkat látni óhajtották. Azonban nagy igaz-
ságtalanság volna e miatt akár csupán őseinket okozni, akár 
bizonyos nemzeti tespedésreés lelketlenségre hivatkozni. Or-
szágunkat sok csapás érte. Városaink s köztük a főváros 
századokig pusztulás színhelyei valának.Őseink monumentális 
alkotásai vagy elpusztultak, vagy csonkítva, megrongálva 
származtak le hozzánk. És midőn a török iga alól felszaba-
dultunk, az épitő-inűvészet nemcsak nálunk, mindenütt, többé 
kevésbbé szerencsétlen inspiratiók és ferde izlés befolyása alatt 
volt. Ez az oka, miért vagyunk oly szegények oly templo-
mokban, melyekkel a külföld műemlékei mellett bátran ki-
léphetnénk a versenytérre. 

De már kezdünk e téren is emelkedni. Fővárosi templo-
maink egymásután csinosbulnak s az első szükség kielégité-
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sére épitett kisszerüségek helyét nagy, monumentális műal-
kotások kezdik elfoglalni. A budavári, lipótvárosi templo-
mok minden igényt Ígérnek kielégíteni, a ferenezvárosi pe-
dig immár készen áll, messze hirdetve, hogy csak béke és 
egyetértés, hatás, alkotás és gyarapítás kell . . . „s a haza 
fényre derül." 

Kik a főváros műépitkezéseit figyelemmel kisérik, bi-
zonyára többször ellátogattak a ferenezvárosi templomhoz. 
Mondani sem kell, hogy mindnyájan örömmel szemlélték, 
kivált a legutóbbi napokban, e tiszta román izlésü épületet, 
mely egészen szabad téren emelt terrasseon, tetszetős hal-
ványvörös téglafalakkal, vakolat nélkül, fehérmárvány di-
szitményekkel és 33° magasságú, sugár, fehér toronynyal 
emelkedik ki a többi épületek fölött ég felé. Az ember fi-
gyelmét, még a legszigorúbb műértőét is, leköti. Szemeinket 
ég felé tereli, s mintegy magával ragadja, s a kiben a vallásos 
ihlet iránti érzék még él, lehetetlen,hogy ne érezze a mit a lát-
noki költő mondott : Concupiscit et deficit anima mea in at-
ria Domini. Ha megláttad kívülről, lehetetlen be ne lépned. 
I t t ismét ugyanazon egyszerű nemes izlés és tisztaság derül 
feléd, melylyel lelkedet külseje elárasztotta. A hajó falai 
még nincsenek kifestve. Az ablakok még mind tiszta fehé-
rek, kivéve egyet, melyen sz. Gellért püspök, a magyar 
nemzeti vértanú képe ragyog. Ipolyi Arnold, a nagy műértő 
püspök votivképe. Örökre dicsőiteni fogja a szivet, mely-
ből fakadt, s a művészt, mely oda varázsolta. Felirata nagy 
imádság, melyben a hazafiság imádkozik : 

OH SZ. GELLÉRT PÜSPÖK ! 
ITT A KELENFÖLDDEL SZEMBEN 

HOL A SZENT HEGY ÁLL 
MELY NEVÉT TÓLED VETTE 

MIDŐN HITET ÉS TUDOMÁNYT HIRDETVE 
VÉREDDEL ÁZTATTAD A MAGYAR FÖLDET 

HOGY ÁLDD MEG Í Z ORSZÁGOT ES NÉPÉT 
KÖNYÖRÖGVE SZENTELI E KÉPET NEKED 

IPOLYI ARNOLD PÜSPÖK. 

Minél egyszerűbb, szinre nézve, a hajó, annál megle-
pőbb szelid szinpompájával a szentély. Igazán : magnificentia 
iii sanctificatione Eius, a művészet magasztos öszhangja Isten 
dicsőitésére. Központja mind e fénynek és pompának a leg-
szentebb, az oltár. Főm. Simor János, bibornok, Magyar-
ország herczegprimásának adománya. Fejedelmi adomány, fő-
papi eszme, a templom szive. Vele a legnemesebb szivek 
egyike adta önmagát örök zálogul a fővárosnak elévülhetlen 
hálára és szeretetre. Fölötte és körötte mindent fénynyel és 
pompával árasztott el a főváros. A ragyogó csillagokkal 
megrakott kék boltozat, a falak ornamentikája, az evan-
gélisták festett jelvényei, az apsis három freskója a szentek 
szentjét megillető diszszel koszorúzza körül ő eminentiája 
magasztos ihletű votivadományát. 

Ekként tehát már minden készen van e kedves szép 
templomban arra, hogy az ország áld őrnagya benne az első 
áldozatot bemutassa s az első, várva várt hitszónoklatot el-
mondja. Ez ünnepélyes szent szertartást országos ünnepé te-
szi a nap, melyre esik, az alkalom, melyre rendeztetik. 

A vallás és hazafiság, az ország és főváros, az apostoli 
magyar király méltóságához illően fogja megünnepelni a 
hőn szeretett fejedelmi pár ezüstmenyegzőjét ! 

Budapest, april 23. Prédikáczió a liberális sajtó részére. 
A sajtó ,méltósága' és ,nagyhatalmáról' már sokat beszéltek 

és irtak katholikus és liberális irók egyaránt. Tagadni nem 
is lehet, hogy a mit a mult idők nem ismertek, a mire való-
színűleg nem is gondoltak, a sajtó oly nagy hatalom lett, oly 
világuralmat vivott ki az ujabb korban, hogy e korlátlan 
hatalom előtt fejedelmek ugy, mint népek, térdet és fejet 
hajtanak. ,Korlátlan' hatalmat említettünk ; mert hol az a 
korlát, melyet a sajtó napjainkban át nem lépett volna,vagy 
melynek átlépésére önmagát feljogosítottnak nem tartaná? 
Melyik az a kör, hová önhatalmúlag be nem tolakodott 
volna? A sajtó napjainkban nem tartja tiszteletben a sze-
mélyes Isten, a vallás, a lelkiismeret, a fejedelmek, az ártat-
lanság, az igazság, az erény, a kötelesség, a becsület, a csa-
ládi szentély, az egyház, az állam, legszentebb, érinthetet-
len souverain jogkörét sem. A sajtó minden küldetés, fel-
hatalmazás, jogezim, képesség nélkül, az emberiség tanító-
jává, vezetőjévé, birájává és egyedüli uralkodójává tolta fel 
magát. Az egyházi ugy, mint világi szószéktől azt követeli, 
hogy az ő hatalma alatt álljon : hogy minden más tekintély, 
legyen az egyházi, vagy világi, az ő fensőségét ismerje el, 
mert : ezt igy követeli a modern sajtó ,nagyhatalma'. E 
sajtó akar az egész világnak törvényeket adni, önmagát 
azonban felmentettnek véli minden isteni és emberi tör-
vénytől, sőt a természeti és keresztény morál legegyszerűbb 
kötelmeitől is. 

Ami századunknak jutott a dicsőség (?), jobban mondva, 
a hitetlenség sugallta vakmerőség, hogy tanítani merészked-
jék, miszerint kétféle morál létezik, egyik a nyilvános, másik 
a privát morál ; hogy más erkölcsi törvény létezik a kor-
mányzók és ismét más a kormányzottak részére ; hogy a mi 
az embernek bűn terhe alatt tiltva van, azt az államférfiunak 
tenni szabad, mert a politikus embert a tízparancsolat törvé-
nyei nem kötelezik.E tévtan, ugylátszik,hogy a napi irodalom 
kezelői által is elfogadtatott, vagy talán jobban mondva, 
általok találtatott fel, hogy tekintet nélkül minden kor-
látra annál szabadabban mozoghassanak. Privilégiumot ad-O ~ 
tak másoknak azon hatalomnál fogva, melylyel nem birnak, 
sőt e kiváltsággal önmagokat is felruházták. A liberális OO O 
sajtó tudvalevőleg minden lelkiismereti furdalás nélkül meg-
enged magának úgynevezett taktikákat, helyesen mondva 
azonban oly eljárást, mely az erkölcsi törvénynyel határo-
zottan ellenkezik. Ez a sajtó minden legkisebb aggodalom 
nélkül oly szavakat és kifejezéseket használ, oly irányban és 
szellemben működik, minőben beszélni és társalogni csak 
valamirevaló tisztességes társaságban sem engedtetnék meg, 
mert, ki ezt tenné, annak bizonyára az ajtót mutatnák meg. 
A papiros nem szégyenli magát, nem pirul el, — nem is szük-
séges az ő közönsége előtt, mely már nem is érzi, mert érzé-
két elvesztette, saját erkölcstelensége által, mindazon sérel-
mek iránt, melyekkel a liberális sajtó, az erkölcsöt, a tisz-
tességet, az igazságot és méltányosságot naponkint sirba 
hurczolja. 

Igen, a sajtó és közönsége mind mélyebben elmerül-
nek azon sárban, melynek for l'äSä cl liberalismus. Az erkölcs 
és tisztesség iránti érzék meg van rontva, az jó izlés tönkre 
van téve, és a journalisták, ahelyett hogy a népet felemel-
ték és művelték volna, azt lealjasitották és nemtelenné tet-
ték. . . . De tehát csakugyan kötelezi az újságírókat a keresz-
tény erkölcstörvény épen ugy, mint más halandókat? Min-



'263 

den kétségen kivül, és pedig még különösen is. Lukas az ő 
felséges könyvében, melyet a sajtóról irt, következőleg nyi-
latkozik : „A mi napi sajtónk ugy viseli magát, mint a jog 
és minden erkölcsösség legfőbb őre. Saját fóruma elé idézi a 
pápát, a császárt, a közigazgatást és administratiót, és han-
gosan hirdeti souverain felügyeleti jogát. Ugy fenyegeti le-
leplezéseiről a sekrestyét és a hivatali szobát, mint a bou-
doir-t és coulissákat. Igy, a minden felett Ítéletet mondó saj-
tótól mégis csak meg lehet követelni, hogy önmaga is egye-
nes uton járjon ; a ki az ördögöt kifüstölni akarja, annak tőle 
tisztának kell lenni." 

Valóban, mi, bármikép gondolkozzunk, bármikép tör-
j ü k is fejünket, még sem vagyunk képesek, egyetlen egy 
okot sem felfedezni, melynélfogva a sajtónak kivételt, fel-
mentvényt, vagy bármi néven nevezendő privilégiumot tud-
nánk adni, mely őt felmentse a keresztény erkölcstörvény 
alól. Miért, mi okon lenne kevésbbé eltiltva az ujságirónak 
a gyalázás, a rágalmazás, a hazugság, mint más közönséges 
embernek ? Miért tudatnék be kevésbbé az irott, mint a ki-
ejtett szó? Miért legyen több szabadsága az irónak, m i n t a 
szónoknak? A sajtó szava erősebb, hatékonyabb, mint a ki-
mondott szó, azért nagyobb is felelőssége. Az ujságirónak, 
főleg és mindenekelőtt, kötelessége szavait mérlegre tenni, 
igen, az igazság és jog mérlegére, mielőtt azokat sokszoro-
sítaná és a világba küldené. Ha a sajtó az igazság és er-
kölcsért akar küzdeni, akkor nem szabad neki a hazugság-
nak és erkölcstelenségnek hódolni ; ha a jogot akarja ura-
lomra emelni, akkor kötelessége minden jogot tiszteletben 
tartani ; ha a tekintély és törvényesség iránti érzéket akarja 
a népben emelni, a mi szintén egyik hivatása lenne, akkor 
szükséges, hogy az isteni erkölcsi törvény tekintélyét elis-
merje és tisztelje. Egy félszázad óta mennyi jót és üdvöst 
eszközölhetett volna a sajtó a valódi műveltség és felvilágo-
sodás érdekében, ha önmaga mindig az igaz uton jár és az 
igazság, az erkölcs vezérfényét szeme elől nem tévesz-
tette volna. E helyett azonban most végtelen nyomort, za-
vart okozott, önmagára pedig számtalan bünt és szégyent 
halmozott. 

Bármennyire romlott legyen is azonban sajtónk, mi 
mégis e sajtóra, illetőleg vezetőire appellálunk, mert felte-
szünk még bennök annyi jóindulatot, hogy nem jutottak 
még el egészen azon pontig, midőn az incorrigibilitást ki 
kellene felettök mondanunk ; felteszünk bennök annyi érzé-
ket az igazság, a jog, az erkölcs, a tisztesség iránt, hogy ha 
megfontolják, hová vezet eddigi eljárásuk, be fogják látni, 
hogy a korszellem által megvesztegetve tették azt tévesen, a 
mit eddig tettek; be fogják látni, hogy az eddig követett 
uton halad väj az erkölcsi bankerotthos jut tat ják a nemzetet, 
és ezek megfontolása után azon erkölcsi szabályokhoz fog-
j á k magokat tartani, melyek mellett egyedül lehet a sajtó 
tekintélyét emelni, a népet művelni. IIa első sorban tekin-
télyesebb napi lapjaink fognának e jobb útra térni, akkor a 
többi lapok bizonyára követnék nyomdokaikat ; vagy ha 
nem, ugy a már helyes útra tért sajtó felszólalása bizonyára 
megtenné a közönségre azon hatást, hogy az előfizetés alkal-
mával visszavonulna oly lap támogatásától, melyet tisztes-
séges körben még említeni sem szabad, iránya, kifejezései, 

szavai miatt. Hallgassák meg szavunkat a sajtó vezetői és 
nevöket áldás fogja kisérni. â 

Prága. Nepomuki sz. János szentté avatásának száza-
dos ünnepe. (Folyt.) A szent gyónás vértanuja halálának 
évét és napját a tudós kanonok ezután világosan szóló egy-
korú, részint hivatalos, részint magán évkönyvi jegyzetek 
alapján tüzetesen megállapítja. A hivatalos okmányok közt 
első helyen idézi Jenstein érsek panaszlevelét, melyet 1393-
ban Venczel király ellen Rómába az apostoli szentszékhez 
küldött. Ennek végén következőket olvasunk : „Tisztelendő 
János tudor, lelkiekben helynököm, kegyetlen kínzás után, s 
miután oldalát annyira megégették, hogy tovább nem élhe-
tett volna, befulasztás végett a város utczáin keresztül hur-
czoltatott, és hátrakötött kezekkel, fával kifeszített szájjal, 
kerék alakjában fejéhez kötött lábakkal a prágai hídról le-
dobatott és befulasztatott." 

A prágai szentszék naplójában, lapszélen, 1393. márcz. 
24-e melett ezen megjegyzés olvasható: qui ( J . N.) die 
20 martii diem supremum obiit. Ugyanott a székesegyházi 
évünnepek hivatalos kézirati jegyzéke igy szól : „1396-ban 
Geneczko 7 garast ad aujezdi (Prága) háza által Puchnik 
Miklós urnák, hogy Pomuki János saazi főesperes emlékére 
évünnep tartassék, ki 1393-ban befulasztatott." Az alapítvá-
nyok könyvének 13. kötetében Gezovczo, aujezdi serfőző 
1393. nov. 22-én bevallja, hogy Puchnik Miklós 20 garast 
fektetett be az ő házába, melynek kamatát ő a káptalan ke-
zébe köteles fizetni Pomuki János főesperes évi emlékünne-
peért. Ezen alapítványt egy harmadik regestum azon tolda-
lékkal említi, hogy az emlékünnepet XIII. Calendas Ápri-
lis kell tartani, mely nap márczius 20-ika. 

Végre a székesegyházban tartandó gyászünnepélyek-
ről 1416-ban készitett jegyzék ezt mondja : „Sz. Benedek 
vigélyén tartatik Pomuk János emléke, kit Venczel király 
befulasztott ; a Commendatio sz. Kelemen oltára előtt tör-
ténik, hol egy kő van, melyben bevésve olvasható : Johannes 
Pomuk, és most ott rácsozat áll." Ezen vigély szintén már-
czius 20-ikára esik. 

E bizonyíték annál fontosabb, mert a prágai dóm évi 
emlékünnepeinek megtartásánál igen pontosan ügyeltek a 
halál napjára.*) 

Jeruzsálem. A zsidók és Palaestina. — Néhány év óta 
a zsidók bevándorlása a szent földre feltűnő kezd lenni. Ugy 
látszik, azon eszme fogamzott meg bennök, hogy hajdani 
hazájokat lassan-lassan vissza kellene foglalniok. Egy szá-
zadja, hogy a magas porta alig 300 zsidónak engedélyt adott 
a szent városban lakhatni. Negyven év óta már nagyobb 
számban lakhatnak itt, azon föltétel alatt, hogy külön vá-
rosrészben tanyázzanak. Tíz éve, hogy még ez utóbbi meg-
szorítás is megszűnt s azóta a zsidók minden eladó házat és 
telket összevettek s egész uj utczákat emeltek a falakon ki-
vül és belül. Zsinagógák és zsidó kórházak egyre másra 
szaporodnak. A német ajkú zsidók 16 jótékony egyletet ala-
pítottak és a városban magában 18 vallási egylettel birnak. 
Két lapot adnak ki. A Rothschild-féle kórodában s a töb-
biekben évenkint 6000 beteg fordul meg. Egy bécsi nő 
60,000 frankot adott egy palaestinai földmives-iskolára. 

*) Befejezése, tárgyhalmaz s a tér szükvolta miatt, ajövö szám-
ra marad. 
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Rothschild báró a legutóbbi kölcsön-müveletkor 200 millió-
ért zálogban Palaestinát kérte és kapta Törökországtól. Tiz 
év alatt Palaestina népessége megkétszereződött egyedül a 
zsidó bevándorlás által. 1875-ben magában Jeruzsálemben 
30,000 zsidó volt, A legfanatikusabb zsidók Oroszországból 
jönnek. A város körüli telkek értéke szintén kétszeres lett, 
mióta a zsidó bevándorlás tart. Mi lesz ennek a vége? 

IRODALOM. 
i lég egyszer szalézi sz. Ferencz Pliilotheája. La 

Philothée de saint Francois de Sales. Vie de madame de Chas-
moisy par Jules Vuy. Vol. 2. Documents et pièces justifica-
tives. Paris. Palmé 1879. 

A ,Religio' f. évi 22. számában ismertettük e nagybe-
csű mű első kötetét, melyben a nagyérdemű szerző minden 
kétségen kivül helyezi, hogy Genf szent szellemű püspöke 
fennczimzett világhirü művét hogyan, s kit tartva szem 
előtt, irta. E második kötetben kapjuk azon forrásokat, me-
lyekből szerző érdekes adatait merítette. Az itt közlött ok-
mányok nagyobb része magának a savoyai szent főpász-
tornak eddig kiadatlan leveleiből áll, melyek közöl kettő 
1574-ből különös fontossággal bir életének történetére nézve. 
Nemcsak hitbuzgalmi, hanem szorosan vett szépirodalmi te-
kintetben is nyereségnek mondható e második kötet, mert 
szalézi szent Ferencz, a kalvin hitvallású neuchâteli Berthom 
Károly szerint, „Savoya legfinomabb izlésü írója és költő volt, 
kiben a leggyengédebb érzés honolt a természet és lélek ösz-
hangja iránt s a ki elbájoló hasonlatokat alkotott. Műveiben 
az eredetiség oly emlékeit hagyta hátra, melyek megérdem-
lik, hogy összegyűjtessenek." 

A genfi akadémikus és jogtudós Vuy e mű kiadása 
által elévülhetlen érdemeket szerzett az egyház, hazája, a 
hitbuzgalmi és szépirodalom körül. 

= Beküldettek : 1) Bibliotheca Theologica Operum 
Cleri Rom. Cath. R. Hungáriáé. Római kath. magyar egy-
házirodalmi könyvjegyzék szakszerinti sorozata a kath. ma-
gyar papság által szerzett munkáknak. Kaphatók Szolcsányi 
Gyula könyvárusnál Egerlen. 1879. 48 lap. 

Nyolcz fejezetben történelem, életrajzok, régészet, egy-
házi beszédek, a theologia egyéb szakai, egyházi zenészet, 
jogtudomány, bölcsészet, nevelészet, szépirodalom, kath. hír-
lapirodalom, imakönyvek, latin szertartási munkák stb. van-
nak összefoglalva. 

A ki annyit foglalkozik az irodalommal, mint e so-
rok irója, az bizonyára méltányolni fogja kiadó urnák fá-
radságát, melylyel e könyvjegyzéket összeállította. Röviden 
kifejezve véleményünket, e kis füzet mint úttörő, kezdő iro-
dalmároknak megbecsülhetlen szolgálatot tehet. Hanem töké-
letesíteni kell. Czime nem egészen szabatos, mert világiak is 
fordulnak elő benne, p. Toldy, Lubrich stb. s a magy. kath. 
papság művei sincsenek benne kimerítve. Mint kezdemé-
nyezés, ismételjük, igen üdvös eszmének felel meg s valóságos 
hiányt pótol. 

2) A legszentebb szivnél közbenjáró asszonyunkról czim-
zett ima-egylet. A szentmártoni egyházi hatóság jóváhagyá-
sával irta Kuncze Leo, az imaegylet magyarhoni igazgatója. 
2. teljesen átdolgozott kiadás. Győr. 16-ot rétü 75 lap. Le-
szálitott ára 10 kr. 

3) Társulati imakönyv Jézus legszentebb szivénél köz-

benjáró Miasszonyunk tiszteletére. Mint az egyleti ájtatossá-
goknak egyéb helybenhagyott imákkal bővített harmadik 
kiadása. A pannonhalmi egyházhatóság engedélyével. Győr. 
1879. 32-ed rét 116 1. 15 kr. 

4) Egyházi énekek a legszentebb szivnél közbenjáró Mi-
asszonyunk tiszteletére. Az iszudőni imaegylet magyar tag-
jai számára kiadja Ktincze Leo, magyarhoni igazgató. A 
pannonhalmi egyházhatóság jóváhagyásával. Győr 1879. 
16-od rétü 16 lap. 5 kr. 

Közeledvén május-hava sietünk e becses füzetekről 
tudomást venni s reájok s a bennök terjesztett Mária-tiszte-
letre nagyérdemű közönségünk figyelmét felhivni. A L. Sz. 
k. A. magyarhoni egylete valóban szerencsésnek mondható, 
mert ritka lelkes és erélyes igazgatót bir főt. Kuncze Leosz. 
Benedek-rendi áldozár urban ; miről az előttünk fekvő há-
rom magvas tartalmú füzet is tanúskodik. Kik a szent szel-
lemű egylettel közelebbről óhajtanak megismerkedni, azok-
nak igen jó szolgálatot tesz az első helyen emiitett füzet. 
Ebben röviden, velősen minden össze van foglalva, a mi az 
egyletet Isten és emberek előtt kedvessé teszi. Mária-hava 
s a B. Szűz iránti oly kedves és bájos tisztelet érdekében 
nem bírjuk eléggé ajánlani a buzgó lelkipásztoraink pár-
tolásába. 

V E G Y E S E K . 
— Dupanloup sírjáról, mint mgr Coullié, orléansi püs-

pök az elhunytnak emelendő emlék ügyében tett legújabb 
nyilatkozatában mondja, soha sem hiányzanak a friss virá-
gok ; néha a sir egészen eltűnik a virágok alatt. Az emlék-
nek helyet keresni, úgymond az elődje iránt ritka kegyelet-
tel viseltető főpásztor, nem szükséges. Midőn a boldogult a 
székesegyház egyik kápolnáját választotta ki nyughelyül, 
maga jelölte ki emlékének helyét. A mű készítésével Chapu 
szobrász bízatott meg, kitől Francziaország Jeanne d'Arc és 
Berryer híres szobrait bírja. Eddig 60 ezer franknál több 
gyűlt már össze. Sokan azt várták, hogy megtudják, ki fogja 
az emléket készíteni s adományukat ettől tették függővé. 
Most tehát az adakozás uj lendületet fog venni. Egyik leg-
utóbbi kimutatás szerint Haynald érsek ő exclja 250 fran-
kot küldött. 

— Pör egy mosoly miatt. Nem is hinné az ember, hogy 
ez a furcsa dolog a komoly németek hazájában történt. Pe-
dig ott történt, és pedig épen april 1-én, tehát épen Bismarck 
születése napján, tárgyalta a berlini törvényszék. Sértett fél 
szintén épen Bismarck volt. V. gyógyszerész esti értekezést 
tartott a bor és sör hamisításáról, örömét fejezve ki a kan-
czellár legújabb nemzetgazdászati purismusa fölött, ki egyéb-
iránt, jegyzé meg az értekező, „maga is szereti a jó borokat s 
a nehéz söröket." E nyilatkozat alapján V.ur Bismarck-Belei-
digungs-pört kapott. Az első fokú bíróság fölmenté ; de Gro-
schutt' főügyész föllebezett s ujabb vádiratában kifejté, hogy 
ő a vádat nem a szavakra, hanem azon gúnyos mosolyra fek-
teti, melylyel vádlott szavait kisérte. Ebben ő Bismarck ma-
gán életét illetlenül látja érintve. A másodfokú bíróságnak 
is volt annyi esze, hogy a ,mosolyt' sértésnek el nem fogadta. 

— Milyenek az állami egyetemek Belgiumban, mutatja 
a következő eset, Ramackers kapitány Afrikában utazván 
vezetőül egy ifjú benszülöttet használt. Ez annyira megsze-
rette urát, hogy utána jött Európába. A kapitány nem tu-
dott a szegény szerecsennel mit csinálni. Szabadkőműves be-
folyás által sikerült őt a brüsseli állami egyetemhez arabs 
nyelvtanitóvá kineveztetni, holott az ifjú szerecsen, mint a 
,Journal de Bruges' irja, maga sem tud beszélni azon a nyel-
ven, melyre most másokat akar ,tudományosan' tanitani. 

= Szives tudomásul . A szerkesztő lakása f. évi május 
1-től kezdve VII I . kerület, Stáczió-utcza 34. sz. a. lesz. 

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

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 



-^a^ 
CMegjelenik e lap heteii-"/1 

kint kétszer : 
: szerdán és szombaton. 
: Előfizetési dij : 
; félévre helyben s posta- : 
! küldéssel 5 f r t . 
• Szerkesztői lakás: Buda- ; 
I pest, VIII., József-utcza ; 
; 17., hova a lap szellemi I 
: részét illető minden kül- • 

/L demeny czimzendő. A 

eFS^-

R E L I G I O . 
K A T H . E G Y H Á Z I S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T . 

HARMINCZNYOLCZADIK ÉVFOLYAM. 

Budapesten, április 26. 34. 

^Előfizethetni minden k i r . ^ 
postahivatalnál ; ; 

: Budapestenaszerkesztő- j 
j nél, és Kocsi Sándor 
: nyomdai irodájában, mu-
: zeum-körut 10. sz. alatt, ; 
; hova a netaláni réclama- ; 
; tiókis, bérmentes nyitott ; 

) levélben, intézendök. j 
c, 

nS6TH> 

I. Mév , 1879. 
TARTALOM : Magyarország összes katholikus liiveinek és papságának hódoló üdvkivánata. — Lessius tanitmánya a sz. 
könyvek isteni ihletéséről. —• Leonis papae X I I I . allocutio die 28. Febr. habita. — Egyházi tudósitások : Budapest. Az 
országos jellegű ferenczvárosi templomszentelés. Budapest. Atyafiságos osztozkodás. Prága, Nepomuki sz. János szentté 

avatásának százados ünnepe. — Vegyesek. 

MAGYARORSZÁG 

j c Ê f r ÖSSZES KATHOLIKUS HÍVEINEK ÉS PAPSÁGÁNAK ® 
b) , 
^ KEGYELMES FOPÁSZTORAINK ÁLTAL TOLMÁCSOLT 

G) p HÓDOLÓ ÜDVKIVÁNATA 

^ A F E L S É G E S K I R Á L Y I P Á R ® " 

> 

Országunk biboros áldornagya, főm. és főt. Sinior Já-
nos esztergomi érsek ur, kegyelmes főpásztorunk, a ferencz-
városi műemlékü templomnak ő cs. és kir. Felségeik ezüst-
menyegzője alkalmából f. hó 24-re eső fölszentelésére Bu-
dapestre levén kegyes lejönni, Magyarország püspöki kará-
nak s összes katholikus hiveinek s papságának hódolati üdv-
kivánatát, ugyanezen alkalomból, Bécsben, a kalocsai ősegy-
házmegy e főpásztora, nm. és főt. Hajnald Lajos érsek ur tol-
mácsolta, letevén egyszersmind az apostoli királyi trón elé 
országunk kegyelmes főpásztorainak együttes hódolati fel-
iratát, melyben mindnyájunk legforróbb érzelmei és kivána-
tai a legmagasztosabb alakban jutottak el a szeretet és lel-
kesedéstől környezett királyi felség szine elé. 

A kalocsai érsek igy szólott : 

Felséges császár és apostoli király! Legke-
gyelmesebb urunk! 

Felséged dicső uralkodása alatt élő és ez által 
boldog nemzetek örvendező érzésekkel gyülekeznek 
a fejedelmi trón köré, hogy a felséges ur és felséges 
asszony fényes menyegzői ünnepének huszonötödik 
évfordulója alkalmából szivök hódolatának és üdv-
kivánatuknak hő kifejezést adjanak. 

Midőn Felséged hü magyar népének küldött-
ségei és testületei, feledve minden ellenes nézete-
ket, melyek az egyeseket a közéletben egymástól 
elválasztják, egy nagy és szent érzelemben, a hűség 

és szeretet érzetében egyesülve járulnak Felségtek 
szentséges személyei elé, akkor engedjék meg, hogy 
a magyar királyság ősi egyházának hivei és lelki-
vezetői, a főpásztorok személyeiben közelithessenek 
a királyi trón zsámolyához avégre, hogy őszinte hó-
dolatuknak adóját leróva, hálát adjanak az isteni 
Gondviselésnek azon, az országra és népre gazda-
gon kiható áldásokért, melyekkel Fölségtek családi 
életét elárasztotta, s kérjük a fejedelmek fejedelmét, 
hogy megtartva jövőre is felséges urunk és asszo-
nyunk életét, egészségét, boldogságát, sokszorozza a 
jubileumi évfordulókat, sokszorozza a malasztokat, 
és engedje, hogy a legünnepeltebb fejedelem : a bölcs, 
igazságos, kegyes, fáradhatlan, vallásos király, ör-
vendve királyi családja jólétének, fejedelmi fárado-
zásai teljes sikerének, országlása dicsőségének, né-
pei boldogságának és szeretetének: a legkésőbb em-
beri korig éljen. 

Amely őszinte érzeteink és kivánatainknak hű 
kifejezését, midőn ezen legalázatosabb hódoló ira-
tunkban Fölséged lábaihoz leteszsziik, egyúttal kér-
jük, hogy a magyar katholika egyház ügyeit, érde-
keit, igazait, népét és pásztorait fejedelmi kegyelmé-
ben, fövédői malasztjában megtartani méltóztassék. 

3 4 
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(J felsége a király következő legkegyelmesebb szavak-
ban méltóztatott válaszolni : 

Midőn házasságunk 25-ik évfordulóján az Is-
ten áldását számunkra ismételve kikérjük, csak 
örömmel töltheti el szivünket a számos üdvözlök 
első soraiban szent vallásunk föpásztorait is fo-
gadhatni. 

Bizoin a Gondviselésben, hogy meghallgatja jó 
kivánataikat, melyekért a királyné nevében is szi-
ves köszönetet mondok. 

Kérjék a Mindenhatót, hogy szent áldása ezen-
túl is kisérje házassági boldog frigyünket, — hogy 
áldja meg gyermekeinket s egyengesse előttük az 
élet útjait , — s hogy áldja meg végre szeretett 
népeinket, melyek jóléte feltételezi saját boldog-
ságunkat. 

Fogadják ismételve köszönetünket megjelené-
sökért s legyenek meggyőződve, hogy hü érzelmei-
ket mindenkor nagyra becsüljük. 

A nagyméltóságú püspöki kar hódoló felirata, mely 
kék bársonyba kötve előlapján egy aranynyal és ezüsttel dú-
san himzett koronát tüntet fel, azután ő Felsége mono-
grammjával s püspöki kereszttel, pásztorbottal s egy tömjén-
füstgomolyokat fölfelé bocsátó füstölőmedenczével van dí-
szítve, — szövegében a következő : 

Felséges császár és apostoli király ! 
Legkegyelmesebb urunk ! 

Huszonöt éve annak, hogy Fölséged fényes me-
nyegzői napján ott álltak a magyar egyház püspö-
kei a nászoltár zsámolyánál és szivök imádságával 
kérték a Mindenhatót: áldja meg a királyi pár há-
zassági frigyét, legyen boldog a fejedelmi és keresz-
tény női erényekben gazdag királyasszony oldala 
mellett a király, sarjadjon, növekedjék szép nemze-
dék épen és istenesen családi körükben s a házas 
élet boldogsága és erények fénye sugározzák ki pél-
daadólag magyar népünkre is. 

S a mit akkor hő imádságba foglaltunk az Ur 
szine előtt, azt kértük azóta mindennapi esedezé-
seinkben a magyar egyház föpásztorai és papjai a 
kegyes égtől. 

S a velünk együtt mindenkor igy fohászkodó 
népnek s lelki vezetőinek hő imája meghallgatást 
nyert az Úrtól. 

Álló negyedszázadon át diszlik már a magyar 
trón megszentelt magasán alapított családi körben 
apostoli Fölségednek és fölséges királyasszonyunk-
nak áldásos élete, s a szülői magasztos erényeket 
öröklött királyi sarjadék ékesen virul és fényeske-
dik s örvend a nép a Fejedelem családi élete szép-

ségének, boldogságának; de örvendünk mi is és ör-
vendve áldjuk egyszersmind az Istent azért, mit 
nemzet család életében elérni engedett, áldjuk a Ki-
rály és nemzet között fönnálló szent egyetértés és 
kölcsönös bizalom, boldog népnek Fölségedhez 
való odaadó hűsége s szeretete miatt , mely Fölséged 
uralkodói bölcseségének, jogtisztelő igazságosságá-
nak és alkotmányszerü érzelmeinek müve, eredmé-
nye; áldjuk Szent Fölségednek az anyaszentegyház 
iránt mindenkor tanúsított valóban apostoli gon-
dossága és királyi hathatós védelme miatt, mely 
vallásos meggyőződésének és szent érzetének kifo-
lyása lévén, legjobb reményekkel engedi az egyház 
föpásztorait a bármily nehéz jövö elébe nézni. 

Mindezt látva Fölséges urunk, Királyunk, mind 
e fölött boldogan jelentünk meg mima Felséged ál-
dásos házasságának huszonötödik évi jubilaeumán 
szentséges szemei előtt, hogy papi becsületességgel, 
hazafiúi őszinteséggel biztositsuk Felségedet, hogy 
a törhetetlen hűség és szeretet érzeteitől lelkesülten 
kérjük a Mindenhatót, tartsa meg véghetetlen ke-
gyelménél fogva, mit Felséged királyi családja kö-
rében eddig nagyot és dicsőt müveit és sokszorozva 
a jövőben égi malasztjait, nyújtsa a Felséged és fe-
jedelmi asszonyának életét a legkésőbb emberi ko-
rig, — hogy az áldott s ünnepelt király fönkelt 
lelke a boldog családi élet karjain élvezhesse, fön-
séges gyermekei mindennemű jólétében és gyarapo-
dásában. országlása népeket boldogitó sikerében, 
nagy neve és birodalma dicsőségében, szerencsés 
népei szeretetében s hódolatában fejedelmi gondos-
ságának és fáradhatlan működésének gazdag gyü-
mölcseit. 

Egyébként magunkat, papjainkat és híveinket 
Fölséged királyi és fövédöi kegyelmeibe ajánlva, 
legmélyebb hódoló tisztelettel maradunk császári és 
apostoli királyi Felségednek : 

Bécsben 1879. ápril 21 én. 
Legalázatosabb, örökké hü szolgái s káplánjai-

Lessius tanitmáuya 
a sz. könyvek isteni ihletéséről. 

(Vége.) 

Az előbbi czikkben mondottakból kitűnik, hogy 
az ismeretes három tétel Lessius ellenfelének tollá-
ból származik, s jogtalanul sértenők Lessius emlé-
két, ha azokat neki vagy kartársának, du Hamelnek 
tulajdonitanók. S épen azért, mert mi e hibában 
Lessius és du Hamel ellen elkövetett igazságtalan-
ságot látunk, ne vegye dr. L. ur rosz néven, ha e 



hibát most megbeszéljük s a tudományos theologi-
cus világot figyelmeztetjük reá. Félre teszszük e 
figyelmeztetésünket, bevalljuk, miután hires férfiak 
azok, kikkel itt ellenkezünk. Felütöttük Gazzani-
gát,1) megnéztük Calmet Ágostont,2) belenéztünk 
Dr. Klee Henrik müvébe,3) átlapoztuk a jeles Per-
ronet,4) Schouppet,5) a Párisban tijolag megjelent 
úgynevezett würzburgi theologusokat,6) Knollt,7) 
Scheebent,8) Kaulent9) s még néhány theologust, 
kiket e helyütt kegyeletből nem említhetünk; s 
mindenütt épugy idézvék azok a tételek, miként Dr. 
L. ur idézte azokat, s mindenütt Lessius és du Ha-
mel atyáknak vannak azok tulajdonítva ; — ideje 
azonban, hogy három század után végre valahára 
világosságot hozzanak e kérdésre. 

De tekintélyekkel állunk szemben ; idézzünk mi 
is tekintélyeket, Dr. Bickell és a „Stimmen aus Ma-
ria-Laach" tekintélyét. 

Dr. Bickell10) azt állítja megegyezöleg a laachi 
atyákkal,11) hogy az „inspiratio" elodázhatatlan 
kelléketil Lessius is megkívánta a természetfölötti ser-
kentést az irásra s az irás közben Isten különös segít-
ségét, mely az irót a hibától megóvja. Ámde ha ez 
volt Lessius tanitmánya, quo jure utalunk a vati-
káni sz. zsinatra hangsúlyozván, hogy azon tanit-
inány, melyet Lessius s a vele egyetértő du Hamel 
a 16-ik században védett, a vatikáni sz. zsinat által 
kárhoztatva lön ? 

Azonban annyi iró ellenében mit ér e két te-
kintély, melynél többet alig lehet Lessius mellett 
fölmutatni a theologiai irodalom tágas körében ? 
Mondhatnók s okát is adhatnók, hogy a részünkön 
álló két tekintély sokat, nagyon sokat ér ; de keres-
sük föl magát Lessiust, hadd mondja meg, mit ta-
nitott ö s vele mit tanitott megrágalmazott ta-
nártársa. 

Midőn a löweni hittudományi kar s annak 
uszályhordozói, a douayi theologusok a Bajusttömé-
nyezö tudósok által készitett censurának terjeszté-

' ) Gazzaniga, Praelect. theol. tom. 4. diss. 2. n. 4. 
2) Calmet, Il tesoro delle antichità sacre et profane, 

torn. 6. Yenezia 1750. pag. 365. 
3) Klee, Katholische Dogmatik, Mainz 1835. p. 229. 
4) Perrone (ed. Migne) tom. 2. pag. 1083. n. 3. 
5) Scliouppe, Elementa theol. dogm. tom. 1. tract. 4. 

cp. 1. n. 35. 
6) Theolog. Wircebgens. tom. 1. pag. 16. edit. 2-a. 
7) Knoll, Instit. Theol. dogm. fundam. ed. 2-a. pag. 300. 
8) Scheeben az idézett helyen. 
9) Kaulen, Einig, in d. hl. Schrift etc. Freibg.1876. p. 14. 

10) Zeitschrift f. kath. Theol. Innsbr. 1877. Bd. 1. p. 119. 
n ) Stimmen aus M.-Laach, Bd. VI. pag. 284, és Bd. 

X I . pag, 348. 

sében fáradozott, Lessius részint barátaitól sürget-
ve, részint elöljárói által felszólitatva, hat pontban 
röviden egybefoglalta az egész tankészletet, melyet 
ö s tanártársa du Hamel a löweni censura által súj-
tott tananyagot illetőleg előadásaiban megbeszélt. 
E pontok közül az első őt a praedestinatiót és repro-
batiót tárgyalja, a hatodik az „ihletés" fogalmát 
magyarázza. Bennünket most csakis e hatodik pont 
érdekel s ha nem csalódunk, ez jelzi s egyedül ez 
jelezheti Lessiusnak s társának tanitmányát. 

Mit tanitott tehát a két löweni a tya? 
„Nos docemus" — igy ir Lessius a hatodik 

pontban12) -— „ut aliquid sit Seriptura sacra, non 
esse necessarium, ut omnia verba, aut omnes omni-
no sententiae sint auctori positive et immediate in-
spirata a Spiritu Sancto, proponente et formante in 
ipsius intellectu singula verba et singulas senten-
tias scribendas, sed sufficere, ut auctor hagiogra-
phus divinitus instinctus ad scribendum ea, quae vi-
dit, audivit, vel aliter novit, habeat infallibilem as-
sistentiain Spiritus Sancti, quae non perinittat eum 
falli etiam in iis, quae cognoscit relatione, experi-
entia. aut ratione natural i : ab hac enim assistentia 
Spiritus Sancti habet Seriptura, ut sit infallibilis 
veritatis. „Denique — igy folytatja Lessius — „si 
aliquod opus pium et salutare, liumana industria 
ex divino instinctu compositum publico testi-
inonio Spiritus Sancti approbaretur tamquam in 
omnibus suis partibus verissimum, taie opus habi-
turum auctoritatem aeque infallibilem atque Seri-
ptura Sacra, et recte Scripturam Sacrarn et Verbum 
Dei appellatum iri. Nam eiusdein est auctoritatis 
epistola a rege dictata et ab eo subscripta: qui mo-
dus etsi de facto putem non inveniri eum in aliquo 
Scripturae Canonicae libro, non tamen est impos-
sibilis." 

Lessius jelen nyilatkozatának csak második fe-
léhez teszünk megjegyzést; mert hogy e nyilatko-
zatnak a Dr. L. ur által idézett két első tétellel lé-
nyegben megegyező első része helyesen magyaráz-
ható, azt Dr. L. ur saját álláspontján megengedi. 

Mit mond tehát Lessius nyilatkozatának máso-
dik felében? 

Azt mondhatnók, hogy nihil ad rem. Dr. L. ur 
ugyanis „sz. könyveink isteni ihletéséről", tehát de 
facto tárgyal ; Lessius pedig hypothesist állit föl, s 
e hypothesisröl hangsúlyozza, hogy nem akarja azt 
sz. könyveink isteni ihletésére alkalmazni. Non 

1S) Meyer id. m. 1. könyv, 9. fej. pag. 24. 
34* 
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puto — úgymond — modum hune de facto in ali-
quo Scripturae Canonicae libro inveniri. 

S ezzel ugy hiszsziik, eleget mondanánk az ügy 
érdemére; azonban a pusztán exclusiv érveléshez 
adjuk még Lessius nyilatkozatának rövid taglalatát, 
hadd tisztázzuk teljesen az igazság érdekében föl-
vetett történelmi kérdést. — Mit vél tehát Lessius 
hypothesisében ? 

Szent ö előtte theologus elődeinek tanitmánya; 
szent könyveink ihletéséről ennélfogva nem akar ő 
sem mást tanitani, mint a mit azok tanitottak. Ám-
de utalva sienai Sixtusra13) azt mondja: havalaki a 
följegyzendő igazság előleges isteni inspiratiőja nél-
kül „ex divino instinctu" pusztán emberi erejével oly 
művet irna, mely a vallásos életnek tápláló szert 
nyújthat , e mű — „si publico testimonio Spiritus 
sancti approbaretur, tamquam in omnibus suis parti-
bus verissimum" — époly infallibilis tekintélylyel 
birna, mint a sz. irás, s igy helyesen mondhatnók 
ezt is szent Írásnak, Isten igéjének. Ez oly hypothe-
sis, folytatja Lessius, mely sz. könyveinkre ugyan nem 
alkalmazható, de hogy Isten igy is közvetíthette volna 
kinyilatkoztatását, az nem képtelenség. 

A mondottak után, ugy hiszszük, bajos lesz va-
lamely zsinati végzést találni, mely Lessiusnak ezen 
hypothesisével ellenkeznék. 

Különben mi Bellarminnal14) tartunk, ki Les-
siusnak szóban levő hypothesise felöl azt mondja, 
hogy „controversia haec non videtur magni facien-
da, quum non sit de facto, sed de possibili", — s 
Lessius határozottan hangsúlyozza előadásaiban : 
„Librum ilium fore Scripturam divinam quoad aucto-
ritatem infallibilis veritatis, non autem simpliciter.15) 
Quod quidem negari non potest, si ponatur (ut ipse 
posuit), Deum ipsuin immediate revelare prophetae 
alicui, in eo libro nullum esse errorem, et haec re-
velatio ab Ecclesia approbetur." 

De hát mi szükség volt e hypothesisre ? Cui bono? 
Bevalljuk mi is őszintén, hogy e hypothesist 

szükségesnek nem tar t juk s fölteszszük, hogy vala-
mi nagyon szükségesnek Lessius sem tartotta azt, s 
ha mégis fölemiitette, az valószínűleg csak azért 
történt, inert voltak oly tudósok, kik e hypothesist 
már ö előtte megbeszélték, helyeselték. Miként te-
hát más dogmatikusok sok egyéb kérdést megbeszél-

13) V. ö. Sixtus, lib. 8. biblioth. sanct. haer. 12. resp. ad 7. 
14) V. ö. Scriptum Bellarmini in defens. Lessii apud 

Meyer 1. c. pag. 786. 
15) Egyébként Lessius hypothesise ezen distinctio nél-

kül is olyan, hogy semmiféle egyházi határozmánynyal össze 
nem ütközik, quum non sit nisi de possibili. 

tek, melyre szintén rámondhatnók : cui bono, ugy 
tett Lessius is, és vaskos műveiben nem egy kér-
dést olvashatunk, melyet főleg mi három század le-
forgása után saját álláspontunkról Ítélve fölösleges-
nek tarthatnánk. 

Még egy rövid megjegyzésem van s azzal Les-
siustól bucsut vehetünk. 

Lessius azt állitja,16) hogy midőn e hypothesist 
megbeszélte, tekintetbe vévén azon exegetikus ne-
hézségeket, melyekkel a sz. irás magyarázói a Mak-
kabeusok 2. könyvére nézve főleg a 16. században 
még küzdöttek : előadásaiban azt is mondotta, hogy 
e könyvet ily hypothesisen alapulónak volna kedve 
mondani-,11) azonban ezt tenni nein meri, nem akar ja ; 
mert megvan arról győződve, hogy „etiam liber se-
cundus Macchabaeorum ex peculiari instinctu et in-
fallibili assistentia Spiritus sancti seriptus est." 

Az eddig előhozottakból kitűnik, hogy Lessius 
tanitmányát a vatikáni sz. zsinat határozata nem 
érinti s hogy sem őt, sem tanártársát du Hamelt,18) 
ott, hol Dr. L. ur által idézvék, sine iniuria nem 
idézhetjük. S midőn ezt, támaszkodva fejtegeté-
sünkre, kimondjuk, azon reményünknek adunk kife-
zést, miszerint egyházi iróink nem fognak ezután a 
dogmatikusok közt általán elterjedt tévedésnek hó-
dolva, a löweni és douayi egyetem rágalmazása 
után indulni.19) 

Bonfrère-re nézve csak azt jegyzem meg, hogy 
ö nem tanitott sem többet, sem kevesebbet mint Les-
sius. Lessius hypothesisét ily czim alatt ad ja : „Con-
sequenter quoque se habere posset Spiritus Sanctus." 
De nem akarom a szives olvasó figyelmét tovább 
igénybe venni, annál kevésbbé, mert Bonfrère tanit-
mányát a föntebb idézett helyen a laachi atyák be-
hatóan vindikálták. Raudek Ágoston. 

S A N C T I S S I M I D O M I N I NOSTRI 

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

P A P A E X I I Í . 

A L L O C U T I O 
HABITA DIB XXVIII. FEBRUARII MDCCCLXXIX 

AD S. E. R. CARDINALES IN AEDIBUS VATICANIS.*) 

Venerabiles Fratres ! 
Amplissimi Ordinis vestri praesentia libenter hodie 

perfruimur, ut Vobiscum ex Praedecessoi'um Nostrorum in-

*) Tárgyhalmaz miatt csak most utólagosan közöljük. Sserk. 
16) V. ö. Meyer 1. c. pag. 775. 
17) Nekünk semmikép sem volna ehhez kedvünk. 
l9) Du Ilamelt külön védenünk nem kell, miután, mint 

előbb kimutattuk, Lessiussal teljesen megegyezett és Lessius 
mindenütt saját és tanártársa nevében beszél. 

l9) Dr. L. ur azt írja, hogy Lessius tanitmányát a leg-
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stituto, de confirmatione Patriarchae Babylonensis Chaldae-
orum agamus, cuius electione, viduae Sedis regimini consu-
lendum, Episcopi Chaldaici ritus pro sua parte curaverunt. 

Ea enim quae ad Orientales Ecclesias pertinent, Vene-
rabiles Fratres, pro supremo eo ministerio, quo ex divina 
institutione perfungimur, peculiari Nostra sollicitudine ac 
studio digna omnino putamus, quaemadmodum et a Praede-
cessoribus Nostris omni aetate factum esse comperimus. 
Quorum quidem tantum fuit in Orientales Ecclesias Stu-
dium, tantusque amor, ut ad Damasum scribens Basilius in 
ea verba eruperit : Nos semper tempore praeterito reereavit 
caritatis vestrae vis admirabilis. Noverant enim Ipsi pristi-
nam illarum regionum nobilitatem, in quibus sol iustitiae 
humano generi affulsit; nec non earum Ecclesiarum veterem 
gloriam, quae praeclara caelestis sapientiae et admirabilis 
sanctitatis lumina protulerunt. Quapropter et Nos ab ipso 
Nostri Pontificatus exordio cum Orientis Ecclesias gravissi-
mis pi'ocellis divexari conspexerimus, singularem necessita-
tibus opem afferre contendimus ; et opportunam nacti occa-
sionem, qua per Legatos praecipuorum Europae Principum 
de publicis Orientis rebus componendis consultaretur, non 
omisimus omnibus officiis agere, ut ius catholicae Religio-
nis in iis regionibus libéré exercendae publice agnosceretur 
et sanciretur. Quod cum feliciter obvenerit, propositum No-
bis fixumque in animo est, indesinenter omnem operam dare, 
ut eidem iuri sua vis plene constet in omnibus, atque ita li-
bertate et dignitate Catholicae professionis adserta, stent fir-
mis defixa radicibus elementatis illa, quibus in primis publi-
corum disciplina morum, publicae auctoritatis honor, homi-
num inter se Caritas et benignitas, societatis ordo et omnis 
humánus cultus aluntur et florent. 

Confidimus autem, Venerabiles Fratres, eos qui Otho-
manici Imperii res moderantur, facile intellecturos suarum 
rationum esse, ut quod ius et aequitas postulat, catholicis 
suae ditioni subditis plene et cumulate tr ibuant; praesertim 
cum recentia ac splendida omnino experimenta ceperint fide-
litatis eorum, ac optime in rempublicam voluntatis, quam 
adversantium calumniae in suspicionem et invidiam vocare, 
per summám iniuriam, conabantur. 

I ta 2)rofecto continget, ut catholicae communionis gen-
tes ex Apostolicae Sedis ministerio et curis fructus perci-
piant saluberrimos : catholicae autem unitatis exsortes vi-
dentes quid intersit inter felicitatem temporum qua olim 
utebantur, et miseram in quam modo prolapsi sunt condi-
tionem, prudenter consilium capiant portum salutemque pe-
tendi in institutis maiorum, qui in Catholicae Ecclesiae 
communione, in obsequio huius Apostolicae Sedis suam dig-
nitatem tuebantur, et cum gloria ílorebant. 

Nunc autem, Venerabiles Fratres, explentes ea quae 
ab Apostolico Nostro Ministerio ad solandum Chaldaicae 
Ecclesiae luctum postulantur, Vobis commemoramus, Eccle-
siam illam suo Patriarcha, elapso anno, fuisse viduatam ob 
interitum Venerabilis Fratris Iosephi Audo, qui a sanctae 
memoriae Decessore Nostro Pio IX . in Consistorio habito 

tekintélyesebb hittudományi karok kárhoztatták. Ez is hely-
reigazitandó. Csak a jeleztem két hittudományi kar lépett 
föl Lessius ellen, még pedig azon időben, midőn nem voltak 
orthodoxiájokat illetőleg kedvező hirben. 

die 11 Septembris anno 1848 in ea dignitate confirmâtes, 
et ad earn canonice fuerat institutus. Hic Antistes, quem 
eximius pietatis et religionis sensus ornabat, aliquandiu ta-
men extremis vitae suae annis, malorum consiliorum aestu 
abreptus, fidelis obsequii erga hanc Apostolicam Sedem im-
memor fu i t : sed Apostolica auctoritate monitus, ita ad offi-
cium rediit, ut debitam obedientiam Romano Pontifici prae-
stans, eius causa magnas a dissidentibus suae nationis mo-
lestias Christiana constantia pertuierit, et appropinquante 
vitae exitu supremam vocem, testes doloris quo veniam er-
roris sui deprecabatur, testem devotae suae voluntatis, de-
vinctique animi huic Petri Cathedrae et Christi Vicario, 
cum magna suorum omnium aedificatione reliquerit. Eo ex-
tincto, Chaldaici ritus Antistites in Synodalem Conventuin, 
in Coenobio a B. Maria virgine nuncupate, apud Alkosch 
canonice coiere, et consuetis caeremoniis servatis, Venerabi-
lem Fratrem Petrum Eliam Abolionan Episcopum Gezi-
rensem, die 16 Iulii anno proxime elapso Patriarcham Ba-
bylonensein Chaldaeorum suis suffragiis elegerunt seu pos-
tularunt. De hac electione litteras accepimus, quas tum suf-
fragatores Episcopi, tum Patriarcha electus cum professione 
obsequii sui erga hanc Apostolicam Romanam Ecclesiam ad 
Nos dederunt, postulantes ut electionem confirmare, et sacri 
pallii honorem electo tribuere, Apostolica Nostra Auctori-
tate vellemus. Spes est Nobis, Venerabiles Fratres, praedi-
ctum Venerabilem Fratrem Eliam cogitantem tanto magis 
nos obnoxios fieri, quanto effasiore gratia contigerit honorari1) 
nihil habiturum antiquius, quam ut in eo gradu, quem ob-
tinuit, omnes boni Pastoris partes expleat, et Chaldaicae 
Ecclesiae incolumitati ac incremento operam suam strenue 
et salutariter navet. Hac spe erecti, et rebus omnibus per 
Nostram Congregationem fidei propagandae Orientalium 
Ecclesiarum negotiis praepositam, accurate expensis et pro-
batis de ipsius Congregationis sententia, ipsum Venerabi-
lem Fratrem Petrum Eliam in Patriarcham Babyionensem 
Chaldaicae Ecclesiae confirmandum, Eique pallium, de Be-
ati Petri corpore sumptum, hodie annuendum censuimus. 

Auctoritate itaque Omnipotentis Dei, Sanctorumque 
Apostolorum Petri et. Pauli ac Nostra, confirmamus et ap-
probamus electionem seu postulationem a Venerabiiibus 
Fratribus Episcopis Chaldaici ritus factam de persona Ve-
nerabilis Fratris Petri Eliae Abolionan, Eum praeficientes 
in Patriarcham et Pastorem Patriarchalis Ecclesiae Babylo-
nensis Chaldaeorum, prout in decreto et schedula Con-
sistorialibus exprimetur; contrariis quibuscumque non ob-
stantibus. 

In Nomine Patris j- et Filii j- et Spiritus f Sancti. 
Amen." 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, ápril 24. Az országos jellegű ferenezvárosi 

templomszentelés, — magasztos, lélekemelő szertartása, a 
mai nap, Magyarország fővárosához méltó diszszel, fénynyel 
és ünnepélyességgel ment véghez. Korán reggel ugyan még 
komor felhők borították a láthatárt, azonban minél inkább 
közeledett az ünnepély kezdete, annál derültebben kezdett 
mosolyogni az ég s végre még a nap is ki fejtette rövid 

') Hormisd. ep. XIII. 
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időre fénypompáját. A Bakács-téren álló diszes templomhoz 
vezető Soroksári-utcza házain kora reggel óta nemzeti zász-
lók lengtek s a nép már 7 órakor kezdett lmllámzani s kezdte 
a templom körüli tért elfoglalni. A templom előlti téren, a 
koszorúkkal felékesített kapuzat előtt, piros szövettel bevont 
sátor volt készítve a külső szertartás központjául ; hátrább 
a fővárosi veteránok, teljes díszben, képeztek kettős sorfalat, 
kikhez különféle egyletek csatlakoztak zászlóikkal. A ter-
rasseon voltak felállitva a ferenczvárosi leányiskolák növen-
dékei, hófehér ruhában, zöld pálma-ágakkal kezökben. I t t 
sorakoztak a város előkelői, a tanácsosok és bizottsági tagok 
díszmagyarban és ünnepi öltözetben. 8 óra tájban harangzu-
gás jelentette, hogy az ország biboros-áldornagya közele-
dik. A papi segédlet s a fővárosi tanács, élén a lelkes főpol-
gármesterrel, a templom ajtajában várta ő eminentiáját, kit, 
midőn főpásztori áldását adva megérkezett, a hullámzó nép-
tenger mély hódoló tisztelettel fogadott. Minden szem, min-
den sziv az ünnepély főszemélyére, a templom nagylelkű jó-
tevőjére, a hőn szeretett főpásztorra volt irányozva. Rögtön 
kezdetét vette a ritka szép és épületes templomszentelési 
szertartás, mely alatt ő eminentiájának segédkeztek mgs 
és főt. Boltizár József tolsz, és Hidasij Kornél vál. püspök 
urak, Szántófy, Markus, Lollok, b. Hornig esztergomi ka-
nonokok, Ráth apát, Pellet cz. kanonok, Maszlaghy primási 
szertartó, a fáradhatlan ferenczvárosi lelkipásztor Kurtz 
Vilmos és segédei, s a fővárosi papság számos tagja. A litur-
gia ének-részeit a központi papnevelde jeles énekkara vé-
gezte magának az intézet lelkiigazgatójának, Czibulka udv. 
káplán urnák vezetése alatt igazán művészi tökélylyel. A 
külső, hármas beszentelés után megnyilt végre a templom 
belseje. A belépő tekintete először is az ajtó fölötti isteni 
Üdvözítő fresco képére esik, ki egyfelől a pásztorok, más 
felől a királyok hódolatát fogadja. E kép alatt aranyos be-
tűkkel olvasható a magasztos felszólítás : Venite adoremiifi ! 
Az ajtó előtti dísztornáczban jobbra márványkőbe vésve kö-
vetkező aranyos felirat ragyog : 

Épült 
Erzsébet Cs. Es Királyné Védnöksége 
Budapest Főváros Kegyurasága Alatt 

Ybl Miklós Terve Szerint 
1867 — 1879. 

Felszenteltetett 
Ferencz József Cs. És Ap. Király 

És Erzsébet Cs. És Királyné 
Nászünnepük Negyedszázados Évfordulója Alkalmából 

1879. Évi Sz. György Hava 24. Napján 
Simor János Bib. Herczeg Primás 

Esztergomi Érsek Által. 

Bevonulván a felszentelő főpásztor, segédlete s a kö-
zönség választottjai, először a templom hajója, szintén három-
szoros körmenetben oldalt, utána a templom földje kereszt-
ben, só, hamu és borral vegyitett szentelt vizzel beszentelte-
tett ; azután pedig a tizenkét kereszt helyén a templom falai 
fölkenettek. Mindez előkészület volt a főtényre, a gyönyörű 
oltár fölszentelésére. Ez alatt a templom hajója lassanként 
a legelőkelőbb közönséggel telt meg. Az országos kormány 
tagjai, élükön Trefort miniszterrel, a közigazgatási és birói 
kar, a közös hadsereg s honvédség tábornoki s tiszti kara, a 
külföld képviselői, a főváros tanácstestülete, vezetve a lelke-

sedéstől ragyogó Ráth főpolgármestertől, a tud. egyetem ta-
nácsa stb. legeiül foglaltak helyet. 

A főoltár kövébe maga ő eminentiája adta a szent 
ereklyéket, sz. Adalbert és sz. Gellért vértanú püspökök 
ereklyéit, melyeket zöld pálmaágakat kezökben tartó fehér-
ruhás leánykák előléptetése után fényes processióban piros 
bibor lepel alatt négy növendékpáp hozott be válain a tem-
plomba a felszentelő főpásztor előtt. 

Miután az oltár az isteni áldozat méltó helyéve föla-
vattatott, meggyújtattak rajta a gyertyák. Ekkor követke-
zett az ünnepély második fénypontja a magasztos népszerű-
séggel szónokló főpásztor beszéde. Látni kellett a fényes kö-
zönséget, milyet még a főváros is ritkán lát együtt, mily fi-
gyelemmel és kegyelettel csüngött a szép arányú templom 
minden részét átható csengő hangon szónokló apostol-utód 
ajakán. Néhány pillanat alatt az egyház százados, ezred-
éves történetét láttuk szemeink előtt elvonulni : miként lé-
pett ki a keresztény templomépítés a magán lakok s a kata-
kombák homályából s miként emelkedett a nagy Konstantin 
által adott keresztény vallásszabadság lelkesedése alatt a 
tökély azon fokára, melyen jelenleg van. A tatár és török 
pusztitás nálunk mindent, a mit elődeink, nagyot, szépet épí-
tettek, lerombolt. Az ország fővárosa e csapások után roha-
mosan emelkedett. Ez emelkedés tette szükségessé Buda-
pest-Ferenczvárosban 1822-ben plébánia alapítását és tem-
plom építését ; hanem e templom kisszerű, kezdetleges, elégte-
len volt. Az uj templom alapkövei minden külső pompa, de 
annál erősebb Isten iránti bizalommal 1867-ben tétettek le. 
S íme most előttünk áll már e templom teljes fényében és 
pompájában, hirdetve az utókornak a fővárosi elöljáróság 
és közönség s a lelkes adakozók vallási buzgóságát : és mai o o o 
fólszentelése épen a felséges királyi pár ezüstmenyegzőjének 
napjára esik, hogy ez által is lássa a világ, mily boldog Ma-
gyarország s az egész nagy monarchia fejedelme, kit népei-
nek szeretete a világ minden koronás feje által irigyelhető 
ragaszkodással és tisztelettel övez körül. Hála legyen mind-
ezekért először is Istennek a magasságban, hála és köszönet 
különösen e fényes templomért a fővárosnak mint patronus-
nak. Ezek valának az apostoli ihletű beszédnek főbb eszméi. 
Különöseu meghatotta a ferenczvárosi plébánia híveit a fő-
pásztornak intelme, hogy családi tüzhelyök tisztasága és 
szentsége mindig öszhangban legyen templomunk diszével 
és szentségével. 

O eminentiája ezután az ünnepély harmadik főrészére, 
a legszentebb isteni áldozat bemutatására tért át, mely alatt 
a liturgia méltóságteljes szertartásához, a szent mise örök-
szépségü papi énekéhez a művészi kar zenéje járulván, az 
ünnepély fénye tetőpontra emelkedett. Különösen sikerült 
az egyszerű, majd erőteljes, majd gyengéd dallamu Credo, 
tisztán choralis énekkel és csupán orgona kísérettel. A szent 
misét magasztos Te Deum zárta be. 

Mielőtt ő eminentiája a templomot elhagyta, a kar 
szintén egyszerű, méltóságteljes choralban a néphymnust éne-
kelte, melynek vallásosság által megszentelt polgári hűséget 
lehelő dallamai alatt ő eminentiája, áldást osztogatva, min-
den oldalról nyilvánuló mély tisztelet közt kivonult a mél-
tóságok s a meghatottságba merült közönség által kisérve. o o o o 



' 2 7 1 

Kint, az elváláskor, ő eminentiája iránt viharos éljenekben 
tört ki a lelkesedés, melyből harsány ünnepi zene fejlődött ki. 

Lassan robogtak el a dísz fogatok ; a nép még sokáig 
hullámzott ki s be a templomba s körötte, mohón kapva 
szét a templomtér díszítésére font zöldágak és koszorúkból 
egy-egy levelet vagy ágat . . . emlékül. 

Igy folyt le ez országos jellegű templomszentelés, melynél 
a bécsi, fénylő aranyra nézve talán fényesebb, de lelkesedés-
re s épülésre nézve nehezen akár lelkesebb akár épületesebb. 

Budapest, április 25. Atyafiságos osztozkodás. — A 
magyarhoni protestánsok, habár máskor is, de legújabb idő-
ben gyakrabban kezdik fontolgatni, vezérczikkekben tár-
gyalni, egy létesítendő protestáns egyetem eszméjét. Mi, kik 
soha sem szoktunk mások belügyeibe hivatlanul avatkozni, 
eddig is csak tudomásul vettük e törekvést, leginkább csakis 
épülve a buzgolkodáson, mely a protestánsokat e kérdésben 
összefűzi, óhajtva, bárcsak ami hiveink közt is hasonló buz-
gólkodást tapasztalnánk a katholikus ügyek körül, melyre 
kivált napjainkban annyi alkalom és oly nagy szükség van. 
Különösen a debreczeni ,Prot. Hetilap' volt az, mely a mily 
alaposan és szakértőleg, oly objective tárgyalta e kérdést, 
nem óhajtván semmi mást, mint hogy a protestánsok önere-
jükből, tehát kizárva, minden osztozkodási vágyat és haj-
lamot bárkivel is, Debreczenben alapítsanak egy jirotestans 
egyetemet. 

A debreczeni protestáns lap teljes elismerésünket ér-
demli meg, hogy oly körben mozgott, melyhez teljes joga 
van, nem csapongva át oly terrenumra, mely a protestán-
sokhoz nem tartozik. Nagyon sajnáljuk, hogy ily elismerés-
sel nem adózhatunk, a ,Frot. E. és I. L.'-nak, hogy e lap, fél-
retéve minden igazságot, minden jogot, oly nézet kifejezésé-
nek adott helyet, mely ha szélesebb körben elterjedne, mely-
nek ha valósítására csakugyan és bármikor komoly lépés 
történnék, ismét előidézné azon elkeseredett viszályokat, me-
lyeknek a nemzet a protestantismus behozatala óta, annyi-
szor tanuja volt a nemzet kárára, mert a nemzetet két részre 
osztva, nem volt képes az ország közös ellensége ellen ki-
fejteni azon erőt, melyet csak az egység, az egyetértés nyújt. 

A ,P. E. és I . L e g y i k írója t. i., — névleg Török Pál, 
kiről szeretjük hinni, hogy nem egy és ugyanaz a superinten-
dens úrral, azon nézetének adván kifejezést, hogy conventi 
találkozást óhajt azért is, hogy ott elmondja barátjai előtt, 
miszerint ő is óhajtja a prot. egyetem létrejöttét, — a deb-
reczeni lap azon nézetében hogy az egyetem a protestánsok 
önerejéből alapittassék meg, nem osztozik. Szerinte, mint 
írja, „az egyetem javára más alapokról kell gondoskodni. 
Találjon kiki közülünk — ugy mond — egy egy ilyen ala-
pot. En, — már t. i. Török Pál, — az országos (?) fundus 
studiorum jövedelmének osztó igazság (?) szerint reánk eső 
részét szántam leendő egyetemünkre forditandónak. Yaló, 
hogy ezzel, maholnap sem rendelkezhetünk : de Róma sem 
épült fel egy napon. Való, hogy ezt elébb meg kell szerezni 
és nyerni, a ml nem könnyű feladat, mert minket czélhoz 
jut tatni nem áll a magas klérus érdekéken (de nem ám !), a 
ministeriumnak meg nem áll érdekében a klérussal meghason-
lani ; de eszély és lankadatlan buzgalom csodákat művelhet. 
Nem abban bízom, hogy három főgondnokunk ül miniszteri 
székben, sem abban, hogy az év. két felekezet kebeléből több 

mint százan vannak képviselőkül az országházban : hanem 
abban, hogy a nemzet vezérférfiai egyházban és világi téren 
egyaránt, nemeslelküek, igazságosak és méltányosak, kik a 
jogegyenlőség s osztó igazság elvét a gyakorlati téren valósi-
tandják, hogy elmondhatjuk : az ige testté lőn." 

Ime, az atyafiságos osztozkodás szerény példája ! Es 
pedig oly alapra fektetve, mely, nem kételkedünk, pro-
testáns körökben figyelmet fog ébreszteni. Osztó igazság, ez 
alapra van t. i. fektetve az egész okoskodás, melynél fogva 
az atyafiságos osztozkodásnak létre kellene jönni, már nem 
tudjuk vájjon a katholikusok és protestánsok, vagy csak a 
protestánsok és az állam közt, mert erről nincsen emlités 
téve, csak sejteni lehet az előbbit, minthogy a magas klérus-
tól is beszél az iró. Tehát osztó igazság legyen, kivánja 
T. P. ; de, hogy mily joga van a protestantisniusnak a jelen 
kérdésben az osztó igazságra hivatkozni, azt bizonyára az 
iró sem tudná kimutatni. Az osztó igazságnak csak akkor ö o 
lehetne itt helye, ha T. P. ki tudná mutatni, hogy azon ala-
pitvány törzs-vagyona oly birtokokból, vagy pénzből ado-
mányoztatott vala katholikus fejedelmeink által, melyek 
egykor az ország, vagy, mint ma nevezik, az állam tulajdo-
nát képezték volna ; vagy ha T. P. ki tudná mutatni, hogy a 
fundus studiorumba valaha protestáns pénz is befolyt ; de 
sem egyikre, sem másikra nem képes sem T. P., sem más a 
világon. E kérdésben épen ugy vagyunk, mint sok más kath. 
kérdésben. Ha azokhoz protestánsok hozzászólnak, nagyon 
kevesen vannak köztük, kik elfogulatlanul, történeti adatok 
nyomán szóllanának kath. kérdésekhez. T. P. urnák, ugy lát-
szik, elegendő ok arra nézve, hogy a protestánsok is része-
süljenek a fundus studiorum jövedelmében, mivel nincsen 
elegendő pénzük a protestáns egyetem megalapítására, habár 
a protestánsok is épen ugy magyar honpolgárok, mint a ka-
tholikusok. De, kérjük szépen, először is mi katholikusok ar-
ról nem tehetünk, hogy a protestánsok sem itt Magyaror-
szágon, sem sehol a világon nem léteztek, mikor a kath. fe-
jedelmek a gazdag katholikus apátságokat és prépostságokat 
alapították, melyekből áll jó részt a fundus studiorum törzs-
vagyona; másrészt pedig, reményijük, hogy be fogják látni a 
túloldalon, hogy a honpolgári czim nem ád jogot másnak 
törvényesen elismert vagyonában osztozkodni, mert e czimen 
igen sok rongyos magyar honpolgár megfoszthatná, nem 
csak a kath fő- és tisztelendő urakat talán nem épen ko-
pott kabátjuktól, hanem még a nagytiszteletü és a tiszteletes 
urakat is. 

Az ily communisticus szagú törekvések egyáltalában 
nem állanak jól különösen oly helyen, hol annyiszor a 
mennyiszer csak lehet és nem lehet, mindig az országos tör-
vények iránti tiszteletre szoktak hivatkozni. És épen azért, 
hogy a mondottak után az se hiányozzék, bátorkodunk mind-
azon t. protestánsokat, kik netalán T. P-lal egy nézeten van-
nak, figyelmeztetni, hogy létezik egy országos törvény, mely 
a kath. fundus studiorumot ,ne nyúlj hozzám' vagyonnak 
jelenti ki bárkivel és igy nevezetesen a protestánsokkal szem-
ben is. Az 1790/1-ik országgyűlés 26-ik t. cz. az ilyen osz-
tozkodási vágyaknak útját bevágta, mintha csak előre látta 
volna, hogy lesz idő, midőn a communisticus velleitás aka th . 
vagyonra ismét fel fog ébredni egy némely protestáns uri 
emberben. Ha tehát a protestánsok csakugyan oly nagy tisz-
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telői az országos törvényeknek mint állítják, akkor, kérjük 
szépen, tiszteljék e törvényeket nemcsak akkor, midőn azok 
a protestánsoknak, hanem akkor is, midőn azok a katholiku-
soknak kedveznek; és mi feltesszünk, hogy az íróval szóljunk, 
a nemzet vezérférfiaiban annyi nemeslelküséget, igazság, sze-
retet és jogtiszteletet, hogy ebből az atyafiságos osztozko-
dásból soha sem lesz semmi sem, hanem a fundus studiorum, 
mint eddig ugy ezután is, jog és igazság szerint meg fog 
tartatni a katholicismus részére, bármit óhajtson is külön-
ben Török Pál ur és bármennyire ,szánta' legyen is ő a 
fundus studiorum egy részét a protestáns egyetem meg-
alapítására. 

Prága. Nepomuki sz. János szentté avatásának száza-
dos ünnepe. (Vége.) A hivatalos okmányok után szerző meg-
szólaltatja a régi évkönyvészeket és történetírókat. Első he-
lyen említi Jenstein érsek egykori életiróját, ki sz. Jánosról 
következő dicsérő szavakkal emlékszik meg: „János, akkori 
érseki helynök, Isten kegyelme által vértanú lett. Égették, 
lábbal tiporták, végre befulasztották. Fényes csodák tették 
közhirüvé. Mindezeket, minthogy legújabban történtek és az 
egész ország előtt ismeretesek, habár feljegyzésre méltók, 
mivel másutt, mint hiszem, bővebben vaunak följegyezve, 
itt nem fűztem be." — Ezután tizenkét évkönyv tanúsága 
van felsorolva, melyek mindnyájan 1400—1440-ből valók és 
a vértanúi halál évéül az 1393-ik évet említik. Végül az 
1440—1480-iki időközből öt évkönyvi adat van idézve, me-
lyek ugyanarról tanúskodnak. 

Mindezek alapján kimondhatni, hogy az egész egy-
korú törtönet, a történelmi források minden fokozatán ár, 
egy Pomuk vagy Nepomuk nevü vértanút ismer és magasz-
tal, ki 1393-ban szenvedett halált. 

1438-ban Krumaui János prágai székeskáptalani dé-
kán, fogságból történt visszatérése után egy káptalani Re-
gestrum kötésén a hozzá időre nézve legközelebbi prágai 
székeskáptalani dékánok sorsáról néhány jegyzetet irt. E 
jegyzetek fölé középen, mintegy czimül, „1383" számot irt. 
Utána az első sort e szavakkal kezdi: „Pomuki János, a hid-
ról befulasztatott," s ezután elmondja a szent vértanú-kano-
nok többi szenvedéseit. Ez okozta, hogy többen azt hit-
ték, miszerint a vizbefulasztás éve 1383. Es föltéve, hogy 
Krumaui János csakugyan ezt tette volna, akkor sem tesz 
vala egyebet, mint több más dologban, t. i., hogy hibázott, 
kivált a hol nem történeti följegyzések alapján, hanem csu-
pán emlékezet után idézett. Ezen év később két képre és 
1530-ban egy emléktáblára, mely sz. János sírjának külső 
rácsozatára függesztetett, ment át. 

E tévedés még végzetesebbé vált, midőn 1541-ben az 
első nagyobb szláv évkönyv irója, Hajek művét irta. Minden 
további kutatás nélkül kész ténynek vette, hogy sz. János 
1383-ban halt meg.Az 1393-ik év alatt azután ismét egy Po-
muki János vizbefullasztásáról beszélt, ki azonban, az ő nézete 
szerint, egy második volt az 1383-iki mellett. Igy keletkezett 
a két vizbefulasztott Jánosról szóló vélemény. Minthogy 
Hajek könyve szláv nyelven volt irva, Csehországban igen 
elterjedt. Hajek véleménye, mondhatni, csaknem általánossá 

lőn, s igy mindenki azt hitte, hogy szent János 1383-bau 
halt meg; az évkönyvirók pedig egymásután szintén téve-
sen irták ki Hajek krónikájából, mind az évet, mind a na-
pot, melyen a vértanúi halál történt. Némelyek majd már-
czius 11-ikét, majd 2-ikát, majd május 16-ikát tartották a 
halál napjának, mely utóbbi vélemény még az 1729-iki 
szentté-avatáskor is általános volt. 

A jelen században végre, különösen az utóbbi évtize-
dek alatt, a történelem nagy haladást tett ; mi különösen az 
által vált lehetségessé, hogy az irattárakra nézve rend és 
hozzáférhetőség kapott lábra. Ennek folytán nem egy téves 
vélemény czáfoltatott meg. Igy történt, hogy végre kitűnt, 
miszerint Hajek, midőn nep. sz. János halála napjául 1383-at 
irt, a való igazság ellen vétett. E tévedés és történethamisi-
tás, bár korántsem származott rosz akaratból, gyűlöletes po-
lémiákra szolgált alapul. Az egyházat ostromló hitetlenség 
kárörömmel kapott az alkalmon és gúnyt igyekezett űzni 
nep. sz. János tiszteletéből, még a nép számára irt naptá-
rakban is hirdetvén, hogy nep. sz. János . . . mese. Egy he-
lyen a városi tanács annyira elhagyta magát ragadtatni, 
hogy a templomban sz. János szobrát nem engedte felállít-
tatni, nagy garral azt állitván, hogy a kit nep. sz. Jánosnak 
nevez a kath. egyház, az „nem történeti személy 

Mindezen részint jóhiszemű tévedések, részint rosz-
akaratu támadások alól Frind kanonok műve hatalmas kéz-
zel kirántotta az alapot. Egész sereg bizonyítékkal, a szent 
férfiúnak saját kezű írásával, halomra döntött minden ellen-
kező combinatiót és okoskodást. S midőn ezt tette, ép oly 
szükséges, mint általános becsű munkát végzett. 

V E G Y E S E K . 
— A szent atya Bartolini bibornokhoz Zakariás pápa-

ságáról irt műveért, melyet a .Religio' f'. évi 8. és 9. sz. is-
mertetett, dicsérő levelet irt, melyben a pápaság világi feje-
delemségéről ő szentsége a következő nagy jelentőségű sza-
vakban nyilatkozott: „A római egyház birtokainak visszakö-
vetelésében nem magánérdekekről van szó, hanem az egyetemes 
egyház érdekeiről, az egész emberi társadalomról, melyre nézve 
fontos, hogy a hivők fópásztora s egyszersmind a hit és erköl-
csök legfőbb őre hatalmának gyakorlásában teljes szabadsá-
got élvezzen.'1, 

— f A nagyváradi gör. kath. román káptalan, a ro-
konokkal egyetemben, szomorodott szivvel tudatja nagysá-
gos és főtisztelendő kápolnoki Nyisztor Vazul urnák, a 
nagyváradi gör. kath. székesegyház éneklő kanonokjának, e. 
i. általános káptalani helynöknek, Boldogasszonyról nevezett 
czikádori apátnak, a bánáti részek főesperesének, a nagyvá-
radi, szamosujvári s balázsfalvi sz. székek ülnökének, prosy-
nodális vizsgálónak, s biharmegyei központi bizottsági tag-
nak, a halotti szentségek ájtatos felvétele s néhány napi be-
tegség után, tüdőszélhüdés által, élete 68-ik, papsága 43-ik 
évében, f. hó 20-ikán esti 8 órakor az Urban történt elhuny-
tát. Boldogultnak földi maradványai, a lelke örök nyugo-
dalmáért f. hó 23-án reggeli 7 órakor bemutatandó engesz-
telő sz. mise után, ugyanazon nap délelőtti 10 órakor fognak 
ünnepélyes menetben kanonoki lakásáról a gör. kath. székes-
egyházba átvitetni, honnan a szokásos halotti szertartás be-
fejeztével, nevezett székesegyház sírboltjába fognak nyuga-
lomra elhelyeztetni ; mely gyászszertartásra szeretett kar-
társunk rokonai, barátai s ismerősei tisztelettel felkéretnek. 
Nagyvárad, 1879. április 21. Béke hamvaira ! 

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

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyromdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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T A R T A L O M : Az egyházi szónok és a minta. — Simor János bibornok-herezegprimás ő emja beszéde, melyet apr. 24-én 
a ferenezvárosi templom fölszentelésén tartott. — A X I X . század vezércsillaga. — Egyházi tudósitások : Budapest. Szer-
zeteseink védelmére. Székesfehérvár. Mgs és főt. Pauer János püspök ur székfoglalása. Bécs. A fogadalmi templom szente-

lési ünnepélyéről. — Irodalom : A kegyes-tanitó-rendiek Nyitrán. — Vegyesek. 

Az egyházi szónok és a minta. 
„Neque enim nos, quae scimus, si quid 

scimus, ab ingenii bonitate atque acumine 
scimus, sed quod erga hune virum impense 
aff'ecti, ab illius lectione nunquam discedi-
mus." S. Chrysostomus.1) 

E becses lap ez évi 10. számában ezeket olvas-
t u k : „Az apostoli ékesszólás eszméje a sz. atyáknál 
testesült meg; ezeket, ha tanulmányozzuk, nemcsak 
tiszta és világos ismeretét szerezzük meg az apos-
toli ékesszólásnak, hanem azt el is saját í t juk." 
Ez, szerintem, nem megy igen könnyen. A szent 
atyákat két szempontból tanulmányozhatjuk, u. m a 
tárgy — az egyházi tudomány — és azután a beszéd-
művészet szempontjából. A bölcsész, a történész, a 
tudományos kutatás embere más szempontból fogja 
őket lapozni; én, az egyházi szónok, vagy azért lapo-
zom, hogy az egyházi tudományban, vagy azért, hogy 
a szent beszéd művészetében tökéletesbüljek. Ez 
utóbbi esetben mintául választottam magamnak 
egyiket vagy másikat. 

Hogy az egyházi szónoknak tárgyismeret, vagyis 
a dolgok tudása végett a sz. atyákkal foglalkozni 
kell : ez, ugy hiszem, még eddig senki által kétségbe 
nem vonatott. A dolog ezen oldalát tehát ez alka-
lommal mellőzve, — a másikról, vagyis a minták 
használatáról akarunk egyetmást elmondani. 

A rhetorikusok azt mondják, hogy csupán a 
szabályok tudásával a szónok soha sem fog sikert 
aratni, ha nem művelte szivét eszét egyaránt, és 
ha a műszabályok ismeretéhez a gyakorlatot és a 
minták gondos tanulmányozását nem csatolta. 

Ki tagadhatná az életben az egyik szellemnek 
befolyását a másikra, Sándorét Caesarra, ki fájda-
lommal áll meg amannak szobra mellett Hercules 
templomában, Miltiadesét Themistoklesre, kit nem 

!) Dom. II . p. Epiph. Lectio V. Brev. Rom. 

hagytak aludni amannak trophaeumai ? Ki tagad-
hatná, hogy Homér után képződött Virgil ? Ki ta-
gadhatná, hogy a minták tanulmányozása nincs üd-
vös hatással a szónokra, a szobrászra, a festőre 
egyaránt ? 

Ki állithatná, hogy az ókor civilisatiójának ha-
jótöréséből kimentett néhány műdarab nélkül a 
képzőművészet amaz aranykora az olasz földön fel-
ragyogott volna ? A XV. század végén kezdték az 
olasz művészek tanulmányozni azt a néhány szob-
rot, néhány főt, Perikies korának mümaradványait . 
Ennek a régi kornak finom, nemes typusa szolgált 
modéleül a Renaissance nagy művészeinek. E nél-
kül a művészet világának nem lehetett Vincije, M. 
Angeloja és Rafaelje. Az aztán más kérdés, hogy e 
most említett óriások egészen keresztény mű'vészek-e? 
Ez ugyan ma már nem is kérdés.2) 

Elég a hozzá, hogy az ó- és újvilág majd min-
den nagy emberének meg volt a maga modèleje. Ci-
cerónak Demosthenes, Corneillenek Seneca,Rousseau-
nak Marius, Racinenek Virgil, Bossuetnek a prófé-
ták, főleg Izaias, stb. Mert jegyezzük meg jól, hogy 
az ideal tiszta fenségét felfogni és realizálni csak 
kevés halandónak adatott e földön, és ezek is inkább 
egy primitiv korszakban, vagy legalább a miénktől 
különböző, sokkal egyszerűbb és önkéntesebb civi-
lisatio kebelén láttak napvilágot. Homer eposza, a 
Niebelungen, a Zsoltárok, a Fioretti, a De Imitati-
one nem a modern civilisatio méhéből születtek. 

Azért nekünk, — kiknél hiányzik ama jobb 
2) „Ce fut au nom de cette perfection extérieure, qui 

établissait des rapports entre la Grèce de Péricles et l'Italie 
de Léon X . que l'art paien réclama son empire, et le génie 
trompé par ces faux titres, tomba dans une ingrate et fatale 
apostasie." Vie de Fra Angelico. E. Cartier. „L'art que 
nous admirons en Italie n'est qu'une pousse moins droite et 
moins haute du laurier ionien transplanté dans un autre sol." 
De l'Idéal. H. Taine. 

3 5 



'274 

kor emberének egészséges, üde gondolkodásmódja és 
érzelme, — nekünk egy nagyon civilisait kor com-
plicált szellemű és beteg kedélyű fiainak okvetlen 
szükségünk van mesterekre, vezetőkre, mintákra, 
hogy ezektől mint naptól világosságot és melegsé-
get kölcsönözzünk. Hiszen, ha a társadalomban élö 
egyénen meglátszik környezetének befolyása, hát 
vájjon a tudomány, a művészet emberére a nagy 
auctorok müvei, melyeket hévvel, előszeretettel ta-
nulmányoz, lehetnek-e hatás nélkül? Igaza van Ci-
cerónak, midőn a tudósok társaságát keresőket a 
naponjárókhoz hasonlítja, a kik megszínesednek, 
anélkül, hogy arra gondolnának. Igen, az iró, a szó-
nok, a művész mintája mellett folyton egy tisztább, 
nemesebb eszmevilágban élvén, — a hol minden 
nagyságot és fenségét lehel, — nem szokik-e ezen 
folytonos együttlét á l t | l egy tisztább és nemesebb 
légkörhöz? Es GZ az, SL miért a szónok, az iró, a mű-
vész mintát választ magának ; nem pedig azért, hogy 
azt szolgailag utánozza, hogy annak ragyogó gon-
dolatait, kifejezéseit, „a csillogó eszmegyöngyöket 
összehalássza". Nem, nem akar ö mintából tanulni 
gondolatokat, kifejezéseket, gyöngéd vagy viharos 
indulatokat, egyszerű, mérsékelt vagy fenséges stylt, 
inert hiszen mindezek az emberek egyéniségének 
tulajdonai ; hanem formát,- a jónak, szépnek, igaz-
nak összhangját, a természeti és morális szépnek 
egységét, egy szóval, finom műízlést. I t t látja ugyan-
is a inüszabályoknak mesteri alkalmazását ; itt ta-
nul meg nem egy oly dolgot, mely a rhetorikában 
hiányzik. Mert hogy egy példát említsünk: ugyan 
melyik rhetorikus képes szabályt adnia t rans i t iora? 
Erre nincs szabály. Ezt csak látni és csodálni kell 
a nagy szónokok müveiben, és ugy elsajátítani. 

Naphoz hasonlítottuk a mintát, mely midőn 
világit melegit is. Igen, a modèlenek másodsorban 
hivatása, hogy az a szónokot lelkesítse, hogy ez a 
minta szemléletén, mint fiatal művész M. Angelo 
vagy Rafael remekeinek látásán, lelki örömre gyu-
ladjon és a köznapiság légköréből felemelkedjék. 
„A lélek felemelkedik, a sziv fellángol ezen isteni 
minták szemléletén.tc Vedd elő Métastasiót és dol-
gozz, szelleme felhevíti a tiedet és te alkotni fogsz 
az ő példájára,41, mondá a minap egy hírneves író.8) 

Amit ez a mélyelmü profán iró mond a mintá-
3) „L'ame s'élève, le coeur s'enflamme à la contempla-

tion de ces divines modèles. A force de les considérer, on 
cherche à leur devenir semblable, et l'on ne souffre plus rien 
de médiocre sans un dégoût mortel." „Prends le Métastase 
et travaille, son génie échauffera le tien, et tu créeras à son 
exemple." Rousseau idézve egy rhetorikus által. 

ról, ugyanazt bizonyítja saját példájával az egyházi 
szónoklat fejedelme. Nézzük csak mily nemes hév-
vel tölti el Chrysostom lelkét az ö kedves mintá ja! 
„Beati Pauli epistolarum lectionem dum assidue 
ausculto, perque hebdomadas singulas bis saepe, et 
ter et quater, quotiescunque sanctorum martyrum 
memóriás celebramus, gaudio exulto, tuba illa spiri-
tuali perfruens et excitor ac desiderio incalesco vocem 
mihi amicam agnoscens, et fere praesentem ipsum 
intueri et disserentem audire videor."4) 

Igen, i f jú szónok barátom, a te mintád szel-
leme is felemeli és felhevíti a tiedet, és ez a nemes 
hév az, melynek segélyével annak nyomdokaiba lép-
hetsz. Ez a morális exaltatio az, mely a legszebb si-
kert szokta biztosítani. 

De már most az a kérdés, hogy kit válasszon 
magának mintául az egyházi szónok. A keresztény-
ség kétezredéves kora a csodálatra méltó Pálon ki-
vül többeket mutat fel, kik az egyházszónoklati esz-
mény tiszta fenségét elérni fáradoztak. Ilyenek a 
IV. században naz. sz. Gergely, sz. Vazul, de főleg 
sz. Chrysostom. Nyugaton sz. Ambrus, sz. Ágoston. 
A nyugat celebritásai ugyan mint szónokok alább 
állnak a keletieknél. A latin szellem itt sem ver-
senyezhetett a göröggel, mint nem, sehol, soha az 
irodalom és művészet terén.5) 

A XVII. században Bossuet az újszövetség Izaiá-
sa, Bourdaloue és Massillon, de főleg Bourdaloue 
az, kit magának mintául választhat a szónok. De hall-
juk e tekintetben századunk egyik legnagyobb egy-
házszónoki tekintélyét, Ravignan atyát. Szerinte az 
egyházi szónok mintái : Izaias, sz. Pál, sz. Chrysos-
tom, naz. sz. Gergely, Bourdaloue, „és újra Bourda-
loue, ez a királyi , mondja lelkesedve a Notre-Dame 
nagynevű szónoka.6) 

Minta tehát van, csak legyen, a ki válaszszon. 
Egyébiránt a minták tanulmányozása csak egy ré-
szét teszi az egyházszónoki előkészületnek, mely 
ezenkívül a biblia, néhány sz. atya, a philosophia és 
irodalom tanulmányozásából áll. Nagy és hosszú 

4) Dom. I I . post Epiph. lect. IV. Brev. Rom. 
5) „Les ouvrages des Pères grecs sont pour la plupart 

solides et agréables. S. Grégoir de Naz. est sublime, et son 
style travaillé. S. Chrysostome me parait le modèle achevé 
d'un prédicateur." Fleury idézve Maury bibornok által. 

6) „Puis les modèles : Isaïe, l'admirable Paul, S. Chry-
sostome, le grand maître (1e l'éloquence, s. Gregoir de Na-
zianze. Pour nos prédicateur français Bourdaloue, Bourda-
loue encore, c'est le roi ; Fénelon au coeur si aimant, Bos-
suet est 1 éminent orateur, oui, mais on l'admire plus, qu'on ne 
l'imite; il se tient trop dans son génie." Maximes du P. de 
Ravignan sur la Prédication. 



' 2 7 5 

t a n u l m á n y az, m e l y a szónokra vá r . N a g y és hosszú 
t a n u l m á n y á r á n s i k e r ü l t v a l a k i n e k szónokká lenni 
a m ú l t b a n is, a m a i n á l kedvezőbb v i szonyok és kö-
r ü l m é n y e k közt . Ma p e d i g m é g n a g y o b b k ü z d e l e m 
és f á r a d s á g á r á n a d a t i k az. Az t u g y a n nem köve-
t e l j ü k a j e l e n k o r egyház i szónoká tó l , h o g y ö a IV. 
század i gö rög , v a g y a X V I I . századi f r a n c z i a n a g y 
e g y h á z i s zónokokka l versenyezzen , h o g y m a g á t fe-
l ü l m ú l j a , h a n e m csak a n n y i t k i v á n u n k , h o g y ne á l l -
j o n m a g a a l a t t , h o g y igyekezzék oda emelkedn i , 
h o v a az emberi szellem és erkölcsök jelen állapota mel-
lett lehetséges ; h o v a s z á z a d u n k b a n egy R a v i g n a n , egy 
F e l i x a t y a e l j u t o t t a k , — de n e m m i k o r conferen-
t i á z t ak , h a n e m m i k o r beszél tek, és a h o v a m á s em-
ber f ia is, — fe l t éve a va lód i h iva t á s t , — szo rga lom 
és hosszú t a n u l m á n y á l t a l e l j u t h a t . 

É p azé r t m i n d e n p a p n e m lehet e g y s z e r s m i n d 
szónok is, m i n t m á r sz. Á g o s t o n m e g j e g y z i : „ S u n t 
q u i d e m , q u i bene p r o n u n c i a r e pos sun t , q u i d a u t e m 
p r o n u n c i e n t , e x c o g i t a r e n o n pos sun t . Qu id , si a b 
a l i i s s i tman t e l o q u e n t e r s a p i e n t e r q u e c o n s c r i p t u m , 
m e m o r i a e q u e c o m m e n d e n t , a t q u e ad p o p u l u m p r o -
f é r a n t ? S i earn p e r s o n a m g e r u n t , non i m p r o b e fa-
c i u n t . " (De doc t r . eh r . ) Lehe t t e h á t sz. Á g o s t o n sze-
r i n t m á s o k beszédei t ha szná ln i , c s a k h o g y azok éke-
sen és bölcsen legyenek m e g i r v a . „ E l o q u e n t e r et 
s a p i e n t e r ^ . H a n e m „hoc opus , h ic l abor est'*'. 

J ó l enne ezt megsz ív l e ln i azoknak , k ik , n e m 
k é t l e m , c supa j ó a k a r a t b ó l , h o g y r a j t u n k g y e n g é b b e -
k e n seg í t senek , beszéde ike t a s a j t ó a lá b o c s á t j á k . J ó 
l e n n e m e g g o n d o l n i , ké t sze r is m e g g o n d o l n i , h o g y 
v á j j o n n e m á l l nak -e m a g u k a l a t t ? 

Egy hassa-egyházmegyei káplán. 

S I M O R J Á N O S 
bibornok-lierczegprimás ö emja beszéde, 

mélyet apr. 24-én a ferenezvárosi templom fölszentelésén tartott. 

A keresztényeknek mindenkor meg voltak saját helyi-
ségeik, hol közös istenitiszteletre összesereglettek. Mint-
hogy a legrégibb korszakban, az üldözés korszakában, Da-
mokles kardja majdnem szünet nélkül a keresztények feje 
fölött lebegett : igen természetes, hogy akkor a mieinkhez 
hasonló templomokkal nem birtak, és azokat nem is használ-
hatták volna, hacsak magukat üldözőik előtt elárulni és biz-
tos életveszélynek kitenni nem akarták. Akkor a hívek, 
miként a szentírásból és szent hagyományokból tudjuk, 
egyes magánházakban, majd meg a puszták, a vadonok és a 
földüregek rejtekeiben gyűltek össze a szent idők meg-
ünneplésére. 

Amint azonban Konstantin császár a vallásszabadságot 
a keresztényeknek is megengedte, ezeknek legfőbb gondjuk 
oda irányult, hogy szép és nagyszerű templomokat emelje-

nek. Ezen törekvésben a császár maga ment jó példával előre. 
O emelte Rómában és egyebütt a legnagyszerűbb keresztény 
templomokat, melyek, habár átváltoztatva, még ma is fenn-
állanak, valamint fennáll néhánya azon templomoknak, me-
lyeket a császár édes anyja szent Hona császárné állított fel. 
Az építészet a keresztény szellemtől áthatva és lelkesítve, 
csakhamar bámulandó nagyságn, szépségű és tökéletességű 
templomaiban felülhaladott mindent, mit valaha a világ ene-
mü építkezésekben előállított. Ha a tatárjárás országunkat 
el nem pusztította volna; ha a török uralom csapásai nem 
sújtottak volna bennünket, ép oly nagyszerű és szép templo-
mokkal dicsekedhetnénk mi is, aminőket felmutatnak azon 
népek és országok, amelyek ezen csapástól, ezen veszélytől 
mentek maradtak. 

Magyarország fővárosa rohamos sebességgel növeke-
dett ; lakosainak száma gyorsan szaporodott. Nem csoda te-
hát, hogy a meglevő templomok a hiveknek megsokasodott 
számát be nem fogadhatták, és u j templomok szüksége 
mutatkozott. 

A ferenezvárosi plébánia 1822-ben állíttatott fel egy 
kisszerű ideiglenes templommal, mely sem a város méltó-
ságának, sem pedig a hívek lelki szükségleteinek meg 
nem felelt. 

Erezték ezt a hivek ; érezte ezt maga a kegyuraság is, 
melyben a jóakarat és áldozatkészség nem is hiányzott. 
Amely mérvben szaporodott, növekedett a város, azon mérv-
ben szaporodott a sok tennivaló egyéb téren is. Az ideigle-
nes kis templom roskadozó állapotja egy uj, tágasabb tem-
plom létesítésének eszméjét végre is megérlelte, és ez az esz-
me 1867. márczius 17-én kezdett valósággá lenni. Akkor té-
tettek le az alapkövek minden zaj, minden ünnepély nélkül, 
de annál nagyobb bizalommal a sikerben és annál nagyobb 
elhatározással, mig az utolsó zárkő nem illesztetik be a 
maga helyére. 

Az első költségek magának a kis ideiglenes templom-
nak gondosan meggazdálkodott filléreiből kerültek ki, azu-
tán pedig azon adományokból, melyek egy, felséges asszo-
nyunk, királynénk legfelsőbb védnöksége alatt álló egyesü-
let által gyűjtettek. Felséges urunk és királyunk a vallás-
alapból 40,000 frtot méltóztatott e czélra adományozni. 

Szép összegek voltak ezek, de nem voltak elégségesek 
egy templom felépítésére, Hogy e templom ily fényesen, ily, 
mondhatom, ily nagyszerűen felépült, utoljára is a fővá-
ros közönségének, mint a helybeli templomok kegyuraságá-
nak érdeme. 

A főváros közönsége, mint e templom kegyurasága, 
dinasztikus hűségét akarta tanúsítani az által, hogy ezen 
templomnak fölszentelését a mai napon óhajtotta végrehaj-
tatni, mely örömnapja a birodalom minden népeinek. Ma 
ugyanis huszonöt éve, hogy felséges urunk és apostoli kirá-
lyunk és felséges asszonyunk, királynőnk között a házassági 
szent frigy megköttetett. 

Ezen kölönbennem minden viszontagság nélkül lefolyt 
hosszú időszak alatt az isteni Gondviselés szemlátomást őr-
ködött a királyi pár felett ; mert azt nem csak minden jelen-
tékenyebb bajtól megóvta, hanem közte és a monarchia né-
pei, különösen pedig a magyar nép közt, miután az uralkodó 
és a magyar nemzet megértették egymást, oly viszonyt ho-
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zott létre, melyet megirigyelhet minden ország, minden di-< 
nasztia ; mert ha áll az, hogy opes Regum corda fidelium, a 
királyok kincsei az alattvalók szivei, akkor bátran mondha-
tom, hogy a föld kerekségén nincs gazdagabb, nincs boldo-
gabb és nincs szerencsésebb fejedelem, mint a mi apostoli 
urunk és királyunk ; mert nincs fejedelem ma, kit oly ragasz-
kodással, oly igazán és oly tisztán szeretne minden népe^ 
mint a mi felséges urunkat és királyunkat. 

Erettök, felséges urunkért és felséges asszonyunkért, 
királynőnkért fog ma Istennek ezen ujonan felszentelt oltá-
rán az első szent miseáldozat bemutattatni. — A hűségnek 
és a szeretetnek hevével, a legnagyobb áhitattal fogjuk kérni 
a Mindenhatót, kinek éltet és áldást osztó kezeiben van ugy 
a legnagyobb, mint a legkisebbek sorsa letéve. 

Kérni fogjuk a Mindenhatót, hogy felséges uralkodónk 
népeinek lelkes szeretetétől környezve, fejedelmi gondjainak 
jutalmát, hosszú, boldog és boldogitó uralkodása után, lássa 
azon jólétben, lássa azon dicsőségben, melyet bölcsesége, me-
lyet oly számtalanszor, mondhatom szakadatlanul, és csak 
nem rég Szegeden tanusitott szivjóságával a magyar nem-
zetre árasztani törekedett. 

E templom az anyaszentegyház szertartása szerint fel 
lett szentelve : ezen építmény Isten házává lett felavatva, és 
épen ezen felszentelés folytán ezen templomban megnyitat-
tak az isteni malaszt forrásai. 

I t t fogjátok ti, ezen plébániának hivei, Istennek élet-
adó igéit hallgatni, és ezekből fogtok magatoknak oktatást, 
erőt és vigasztalást meriteni. I t t fognak naponkint az uj-tes-
tamentom nagy áldozatai bemutattatni Istennek az eleve-
nekért és holtakért; itt fogtok ti, e plébánia hivei, Istennek 
a mi megszenteltetésünkre rendelt kegyszereiben és egyszers-
mind azoknak legáldásosabb gyümölcseiben részesülni. I t t e 
szent boltozatok alatt fogjátok ti az Istennek szent nevét 
imádni, itt fogjátok fohászaitokat, bánataitokat és fájdalmai-
tokat az Istennek szent szine előtt áhitatos imátokban kiön-
teni, szóval itt fogtok munkálkodni lelki üdvösségtekért, 
amely minden ember végczélja, minden rendeltetése, — mi-
ként mondá az Üdvözitő: Egy a szükséges; Márta a legjobb 
részt választotta; és ismét: Mit ér, ha az egész világot el-
nyertük, de lelki üdvünket elveszítettük? Járjatok tehát ti, 
e plébánia hivei. járjatok szorgalmatosan járjatok gyakran, 
járjatok ide mindig tiszta szivvel, Istenhez emelkedett lélek-
kel, hogy bennetek a hit, remény és szeretet felgerjedjen, 
hogy az Istennek tett fogadástokat felelevenítsétek és meg-
szerezzétek magatoknak azt előre, ami szükséges arra, hogy 
keresztény hivatástoknak megfeleljetek. Gondotok legyen 
arra, hogy Isten szent nevét, melyet itten imádtok, otthon 
meg ne szentségtelenitsétek. Családi körötökben és házai-
tokban szenteljétek meg Isten nevét, szenteljétek meg ti és 
gyermekeitek istenfélő és erkölcsös élet, isteni félelem mel-
lett keresztény fegyelem által. 

Mielőtt főpásztori beszédemet, — mert hisz ma nincs 
alkalom arra, hogy hosszasan beszéljek, — bezárnám, csak 
még a hála adóját akarom leróni azok iránt, akiket megillet. 

Mindenekelőtt áldás és dicsőség a felséges és minden-
ható Istennek, hogy ezen ő szent nevének dicsőségére emelte 
művet mindvégig ápolni és végre azt befejezni engedte. Há-
la mindazoknak, akik vagy kegyeletes adományaikkal ezen 

építményt elősegítették, vagy pedig Istenbe vetett bizalom-
mal és mély szorgalommal akörül munkálkodva fáradoztak. 
Hála főkép a főváros közönségének, ezen szép templom 
kegyuraságának, mely tekintettel arra, hogy az Istennek, 
kiben élünk, kiben vagyunk és kiben mozgunk, soha eleget 
nem adhatunk, bőkezűen meghozta az áldozatot, amely szük-
séges volt arra, hogy ezen templom Istennek méltó hajléká-
vá legyen. E templom falai századokon át fogják a kegyura-
ság kegyeletes bőkezűségét hirdetni ; meg fogja pedig ezt 
jutalmazni a mindenható Isten. Az Atya Fiu és Szentlélek 
nevében. Amen ! 

A XIX. század vezércsillaga. 
Egyik ifjúkori barátom ritka hűségű szivének arany-

nál is becsesebb kegye forró óhajomnak teljesedését lehetsé-
gessé tette, s én néhány hét előtt az ő nemes társaságában 
Paray-le-Monialt és Lourdes-et megláthatni szerencsés va-
lék. Nagy szerencsémnek tartom ezt, és pedig annál na-
gyobbnak, mert az előbbi kedves helyen azon páratlan szép-
ségű kápolnának főoltárán mutathattam be az uj szövetség-
nek tiszta áldozatát, hol annak isteni szerzője örök szerete-
tének csodás lángjaiban égő, imádandó szivét egy angyali 
kedvességü földi gyermekének a legigazabb panasz fájó 
szavai között mutatta meg ; a másik szintén igen-igen ked-
vedves emlékű helyen pedig a legédesebb hit-érzelmek bá-
mulatos gerjedezésén kivül még f. é. okt. 3. reggeli 9 óra 
tájban egy csodás gyógyulásnak is boldog szemtanuja vol-
tam, mikor is Delgendre Katalin, Tarascon melletti d' Au-
rignac községből való 21 éves, de már 3 évtől fogva csak-
nem mindig ágyban feküvő, mankóinak segélyével is csak 
nagynehezen járó, azonfelül már 4 hó óta semmiféle ételt 
meg nem tűrő, sőt egy negyedév óta már a szólás tehetségé-
től is megfosztott és Toulouse legjelesebb orvosai által si-
kertelenül gyógykezelt hajadon 3—400 ember jelenlété-
ben rögtön meggyógyult. Az Isten hatalmának és szereteté-
nek nem csak a hit által közvetett, hanem az érzékekre is 
közvetlenül ható közelisége a jelenvoltak szemeiből az édes 
meghatottság könyeit fakasztotta, bennem pedig bizonyos 
lázas állapotot okozott, mely csak is akkor kezdett szűnni, 
midőn későbben néhány perezre az emberektől teljesen elszi-
getelten, a váltakozó érzelmektől túláradó szivem a gyer-
meki hála és csodálkozás édes könyeiben tört ki. Szégyenel-
jem ezt? En, a magyar ember; én a koromnak delét már rég 
meghaladott férfiú? Nem, k. o.,én ezt nem szégyenlem, mert 
az őszülő magyarnak férfi-könyei a legmagasztosabb és leg-
megnyugtatóbb hitnek közvetlen hatása alatt csordultak 
ki, s én, kinek a kath. hit volt ekkorig legdrágább kin-
csem, volt e sokszor olv kietlen földi nagy temetőben minde-
nem, fokozottabb örömmel adtam a jó Istennek hálát, hogy 
kath. pap vagyok. 

Utam Macaenása Párisba is elvitt, és habár eszem 
némi örömét találta azon hiu gondolatban, hogy meglátom a 
világ „első" városát, szivem mindazáltal attól tartott, hogy 
a nagyszerű Mária-Einsidelnben, a paray-le-moniali, notre-
dame de fourvièrsi és lourdesi kegyhelyeken szerzett kedves 
benyomásokat a párisi frivol levegő lehűteni fogja. Volt is 
okom élni e gyanúperrel, hisz Páris a világ élvhajhász fiai-
nak valódi eldorádója, mely képzelt boldogság helyett már 
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számtalanokat a legridegebb testi és lelki nyomorba jutta-
to t t ; de a tapasztalás arról győzött meg, hogy Párisnak 
physiog nomiája katholikus jelleggel bir, szivének pedig épen 
nem csekély részében is igazi kath. hitérzet dolog. Az én 
Mecaenás-barátom ugyanis, ki idejének nagy részét nemes 
hivatásához képest Budapesten tölteni kényszerül, bámulva 
látta, hogy mig szegény hazánk fővárosában zárt boltot va-
sárnapokon csak mintegy elvétve lehet találni, addig Páris 
boltjainak legnagyobb része vasárnap zárva tartatik, — és 
mig nálunk az ország szivében a templom szegénysége oly 
kiáltó, addig Prancziaországnak fővárosa cultus-czélokra 
feltűnően szép áldozatokat hoz. Páris felszínén, igaz, sok 
ledérség vagyon ; de benső életének mélyén, hála az Ur Is-
tennek ! meglepően nagy számú, igazán nemes gyöngy is ta-
láltatik. S ép azért utólagosan szivem sem bánta meg, hogy 
Párist láthatta. Sőt — mi több ! — a vallási kegyelet szent 
örömével telik el, midőn visszagondol reá. Ott is, a hirhedt 
Párisban, feltaláltam a X I X . század vezércsillagát, s a ve-
zércsillagnak szűztiszta sugarai Párist előttem igen kedvessé O O o 
tevék. Fourvières (Lyonban) és Lourdes a bold. Szűz által 
kiválóan kegyelt szép helyek; azonban ő Párist sem veti 
meg, hol őt szintén igen sok jó lélek tiszteli. 

Elindulásom előtt Bécsben egy kedves, öreg vak úrral 
találkozván, ki midőn meghallotta, hogy Párisba is megyek, 
és ott a rue de Bacban levő hôtel des missions etrangeres-be 
szállni akarok, örömtől ragyogó arczczal megkért, hogy a 
csaknem átellemben létező irgalmas nénék anya-házában L. 
J . nővért, az ő unokahugát keressem föl. A fogatlan franczia 
urat csak nehezen tudtam megérteni ; szólt ő azután hozzám 
németül is, de ennek megértése sem volt sokkal könnyebb. 
Azonban arra mégis csak eleget értettem, hogy a nyert meg. 
tisztelő bizományban eljárjak, a mint az ő megelégedésére és 
saját legnagyobb örömemre el is jártam. 

Alig hogy Párisba értem, már is első szabad időmet 
arra használtam fel, hogy J . nővért fölkeressem. Csengetek, 
a nehézkes tölgy-kapu kinyilik, s én az udvarias, de minda-
mellett hivatalos utasitásaihoz pedánsan ragaszkodó kapus-
nénikétől azon határozott választ nyerem, hogy most sem J . 
nővért, sem a házi kápolnát nem láthatom. Mikor jöjjek te-
hát ? kérdém. — Jöjjön ön ekkor, ekkor, ekkor . . . volt a 
lassú, higgadt felelet; de mind olyan órákat szabott meg, 
melyek napi teendőim keretébe sehogysem illettek. — Hát 
ebéd után szabad-e eljönnöm? — Igenlő választ kapva haza 
mentem, és barátommal a város több nevezetességeinek meg-
tekintésére indultam. 

Párisra csak hat napot szánhattunk, s mi ez arányla-
gosan igen rövid időn a lehető legjobban felhasználni ipar-
kodtunk. A rövid déjeûner idejét kivéve, reggeltől estig min-
dig talpon voltunk, ugy hogy szinte örültem, mikor már 
6 óra tájban hazafelé gravitáltunk. Ekkor van ugyanis a 
table d 'hôte , melyet mi rendesen saját hotelünkben igénybe 
vettünk, s ez eljárásunkat megbánni egyszer sem volt okunk. 

Ép à jtropos jövünk : 6 óra van ! — Oh még nem csen-
gettek ! mondja nekünk a velünk találkozó inas. — És mi-
kor fognak? — 6y2 órakor. — No hordja el a kakuk szo-
kástokat ; esti 6y2 órakor ebédelni valóságos gyomorlázitó 
intézkedés, mely ugyan ez éjfél utáni 1—2 óráig őgyelegni 
szerető párisinál megjárja, de az olyan magamféle magyar 

embernél, ki esti 9y2-kor már aludni megyek, egész revolu-
tiót idéz elő . . . Egyébiránt, ha már várni kell azt sem bá-
nom : addig legalább J . irgalmas nénét s a házi kápolnát lá-
togatom meg. 

— Kérem, nővér, mondám egész udvariassággal a ka-
pus-nénikének, szabad-e tehát J . nővérrel szólnom ? — Hi-
szen ön azt igérte, feleié a kérdezett csaknem professori ki-
mért hangon, hogy ebéd után jő el? Miért nem jött akkor? 
most már későn vagyon. — Bocsánat, nővér, én szavamat 
tartottam, sőt még hamarább jövök : én ugyanis még nem 
ebédeltem. Hisz ön is tudja, hogy Párisban 6 óra tájban ebé-
delnek ! A jó nővér ekkor kissé gondolkozott, és azután vá-
laszul adá, hogy J . nővérrel csak 1 / i óra múlva szólhatok, 
mert most az egész közönség a házi kápolnában van. — Oh, 
én a házi kápolnát ugy szeretném látni : szabad-e addig is 
oda mennem ? — Nem, most nem szabad ! volt a rövid vá-
lasz. Lehet, hogy arczomon talán a fájdalom némi vonása 
volt észlelhető, s a lelkiismeretes nővérnek szive ennek foly-
tán megszánt engemet, azt mondja nekem : „Kedvezményké-
pen önt, abbé ur, majd hát a kápolna ajtajához vezetem el, 
s ön ott pár perczig maradni fog. De csak pár perczig ám !" 
Összeszedtem ekkor minden nyelvkészleti tudományomat, s 
a kedvezményt, melyet ő ujolag hangsúlyozott, szívélyesen 
megköszönni siettem. Erre ő egy szárnyas ajtót csendesen ki-
nyit, s én a vakitó fényben uszó kápolnának küszöbén talál-
tam magamat. A pap épen az Oltárszentséggel adott áldást, 
melyet az 500 főre menő apáczaközönség megható csendben 
fogadott. Az engedélyezett pár perczet a kapus-apácza 
ugyancsak pontosan tartotta meg, s én e varázs hatású ká-
polna küszöbétől is csakhamar távozzi kényszerültem. A 
corridor végére érve, azt mondja nekem : „Várjon itt, abbé 
ur ; J . nővért tán már megtalálom !" Néhány perez múlva 
csakugyan megjő az óhajtva várt J . nővér, s engemet, mint 
a jó nagybátya követét, a társalgó teremben a legszivélye-
sebben fogad. Beszéd közben fölhozom előtte, hogy ugy sze-
retném látni a kápolnát, és forró vágyam lenne ott sz. misét 
is szolgálni : de nem tudom, kihez kell engedélyért folya-
modnom ? Erre ő azonnal kalauzul ajánlkozik, és engemet 
egyenesen a kápolnába vezet. Ez már akkor gyéren volt 
megvilágítva, itt-ott térdelt csak néhány apácza, mély imád-
ságba borulva, kik a szentély rácsozatáig való előhaladásom 
által magukat legkevésbé sem hagyták zavartatni. 

I t t voltam tehát e kedves kápolnában, az U r Isten 
rendkívüli kegyelmeinek e drága színhelyén, mely a világ 
szemei elől szerény Bethlehemként elzárva megbecsülhetlen 
kincset rejt magában, és azt tapasztaltam, hogy itt a boldog-
ság oly érzetével lehet imádkozni, mint kevés helyén a szo-
morú világnak. Az isteni hit ugyanis azt súgja az imádkozó-
nak, hogy a szép oltár szekrényében az édes Jézus titoktelje-
sen van jelen; s az ezen absolut igazságú hithez legközelebb 
álló emberi hit arról tesz ,a jó akaratú' és higgadtan gondol-
kozó ember előtt tanúságot, hogy itt az Ur Jézusnak szep-
lőtlen anyja is, és pedig emberi szemek által láthatólag, je-
lent meg. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, április 29. Szerzeteseink védelmére. — A. f e s -

ter Llyod' H. jegyű vezérczikkezője, ugylátszik, megiri-
gyelte a franczia közoktatásügyi miniszter dicsőségét. Mint 
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ez, ugy ő is nagy (?) ember akar lenni ; minthogy pedig nap-
jainkban nagy emberek legtöbbnyire nem azok, kik tudo-
mányosság, műveltség, erény által kitűnnék, hanem azok, 
kik minél nagyobb gyűlölettel viseltetnek az egyház s annak 
intézményei iránt és kik gyülöletöknek tőlük telhető módon 
kifejezést is adnak ; minthogy továbbá mindezt a ,Lloyd' H. 
jegyű irója bizonyára jól tudja : minden valószinüség sze-
rint ennek kell tulajdonítani, hogy szerzetes rendeinknek, 
nevezetesen, melyek oktatással foglalkoznak, oly módon állit 
nekik, mintha csak valami zsidó firkászról lenne szó, ki nem 
tanult életében egyebet, mint egy kissé irni és olvasni, 
azután pedig kettős krétával számolni. 

Igenis, azon támadást, melyet a ,Lloyd' szerzeteseink 
ellen intéz, csakúgy vagyunk képesek magunknak megma-
gyarázni, ha elgondoljuk, hogy van valami készülőben szer-
zeteseink ellen és e valaminek nyitányát akarja képezni e 
szokatlan támadás. Sem több, sem kevesebbről ném vádolja 
szerzetes rendeinket a ,Lloyd', mint arról, hogy ezek, sit 
venia verbo, buták, kik a tanitáshoz mit sem értenek, holott 
a protestáns tanárok, már ezek egészen más legények ; hát 
meg, de már ezt elfelejtette a ,Lloyd'czikkezője hozzá tenni, 
a zsidó tanárok, ezek még a kitűnő férfiak, bizonyára összes 
kulturánkat ezeknek köszönhetjük! Mi természetesebb tehát, 
minthogy a kath. szerzetesek ellen meg kell kezdeni a he-
czet, előbb mindenesetre az újságokban, azután az ország-
házban, mig végre a miniszter kényszeríttetik egy törvény-
javaslat benyújtására, mely a szerzetes tanárokat a tanítás-
tól letiltja, az érdem pedig a ,Lloyd' II. jegyű Írójáé lesz. 

De vegyük sorba, a mennyire lehet a ,Lloyd' állítá-
sait, hogy azok alaptalansága, és igy szerzeteseink előnye 
minden mások felett kitűnjék. A ,Lloyd'-ot mindenek előtt a 
mi szerzeteseink kiképeztetése bántja. Szerinte a protestán-
sok, legalább theologiai cursust és pedig rendszerint a kül-
földön hallgatnak, hol a theologiai tanulmányok, a bölcsé-
szeti és nyelvészeti tanulmányokkal szorosan egybefüzve 
vannak; a katholikus szerzetesek ellenben rendszerint vala-
mely seminariumban nevelkednek, ott egy kis dogmatikát 
és exegetist bemagoltak és azután természettant, vagy más 
valamely tantárgyat adnak elő. Soha ennél tudatlanabb mó-
don, vagy roszabb akarattal nem nyilatkozott a ,Lloyd'. A 
,Lloyd' hallott valamit harangozni, de nem tudja, hogy hol ; 
hallotta, hogy magyarországi protestánsok közt vannak, 
kik külföldön hallgatják az egyetemi előadásokat, és ő ezt 
ugy adja elő, mintha ez rendszerint történnék, mintha a pro-
testáns középiskolákban csakis azok alkalmaztatnának ta-
nárokul, kik külföldön hallgatták az egyetemes Ignotos 
fallit, notis est derisui. Vannak, igen, némelyek, kik ezt 
teszik, de hogy ez ,rendszerint' történnék, az nyilt valót-
lanság. A kecskeméti, pápai, nagy-kőrösi stb. protestáns 
gymnasiumok tanárai közt nem tudjuk, találkozik-e csak 
egyetlen is, aki külföldön hallgatta volna az egyetemet, sőt 
bátran állitjuk, hogy Debreczenben és Sárospatakon, tehát 
az elsőrangú protestáns gymnasiumokban is vannak elegen, 
kik a külföldön nem hallgattak egyetemet. Mit akar tehát a 
,Lloyd', midőn szerzeteseink hátrányára, a protestánsokat 
valótlansággal kiemeli ? Mit beszél olyan dologhoz, melyről 
ismerettel nem bir? Ami pedig szerzeteseinket különösen 
illeti, ha még nem tudta eddig a ,L1.', tudja meg most, hogy 

a benczéseknél külön tanárképző-intézet van felállitoa, hogy 
többi szerzeteseink közül, a kegyesrendiek, premontreiek, cis-
tercziták, jezsuiták növendékei, vagy felszentelt papjai a bu-
dapesti egyetemen*) számosan hallgatták, vagy hallgatják a z 

előadásokat, mit a protestánsok nem tesznek. Igy állván e 
dolog, megérdemli a ,Lloyd', hogy vastag tudatlansága oly 
kérdésben, mely mindenki előtt ismeretes, a legkeményebb 
módon visszautasittassék ; megérdemli, hogy roszakaratáért 
pellengérre állíttassák a világ előtt. A ,Lloyd' meglehet győ-
ződve, hogy kath. szerzeteseink tudományos kiképeztetésére 
mindenkor volt és van annyi gond fordítva, hogy az ország 
bármi néven nevezendő tanáraival a versenyt bátran ki-
állhassák. 

A mily alaptalan a ,Lloyd' fentebbi állítása, épen oly 
alaptalanok az abból levont következtetések is. A ,Lloyd' 
szerint állítólag a szerzetes rendek kezeiben levő gymnasiu-
mok borzasztóan visszaestek ; a legtehetségesebb tagok a 
szerzetesrendekből mind inkább és inkább kilépnek ; tiz, 
tizenöt évvel ezelőtt, úgymond, a katholikus szerzetes ren-
dek iskolái, tudományos és irodalmi életünk élén állottak, 
ma azonban csaknem teljesen másoknak engedték át e tért. 
A hány állítás, annyi botlás, annyi igazságtalanság szerze-
tes rendeink ellen. Ha igaz lenne az, mit a ,Lloyd' első sor-
ban állit, hogy a szerzetes rendeink kezeiben levő iskolák 
borzasztóan hanyatlottak, ez leginkább abból tűnnék ki, 
hogy a szülék nem biznák gyermekeiket az ő vezetésökre, il-
letőleg bizalmukat tőlük megvonnák. De mit tanit a tapasz-
talás ? Azt, hogy szerzeteseink tanodái valóságos ostromnak 
vannak kitéve, tanítványaik száma évről évre szaporodik 
ugy annyira, hogy gyakran kénytelenek parallel osztályokat 
felállítani. Budapest, Szeged, Nagyvárad szerzetesei, ha kell 
majd szolgálnak adatokkal ; és ez vájjon a ,Lloyd'mellett ta-
nuskodik-e? Azt a ,Lloyd'-nak azonban megengedjük, hogy 
mióta az alkotmány visszaállíttatott, szerzeteseink közül, né-
hányan rendjüktől elpártoltak ; de tagadnunk kell az indokot, 
mintha ez azért történt volna, mivel a szerzetben tudomány 
szomjukat ki nem elégíthették volna, és azt hisszük, hogy a 
,Lloyd' előtt sem ismeretlenek ez indokok, melyek egyese-
ket elpártolásra indítottak, hiszen az csak kézzel fogható, 
hogy asszony és gyermek nélkül több idő jut a tudományos 
búvárkodásra, mint azokkal egyetemben. De jobb lesz erről 
többet nem mondani és figyelmeztetjük a ,Lloydot', hogy 
jobb lesz, lia erről ő sem beszél többet, mert annyi bizonyos, 
hogy az ily argumentumok nem szolgálnak a liberalismus 
dicsőségére, valamint hogy nem bizonyitanak a mellett sem, 
mintha szerzetes rendeinknél a tudományosság hanyatlott 
volna. Ami már a harmadik pontot illeti, megvalljuk, hogy 
a felett nem győzünk eleget csodálkozni. Tiz, tizenöt évvel 
ezelőtt szerzetes rendeink a tudományosság élén állottak és 
ma már nem érnek semmit sem? Hogyan? Fennebb ez a ki-
fogása volt a ,Lloyd'-nak, hogy mostani szerzeteseink azért 
nem érnek semmit, mivel dogmaticán és exegesisen kivül 
semmit sem tanulnak, most pedig dicséri azokat a szerzete-
seket, a kik 10—15 évvel ezelőtt még csakugyan nem része-
sültek oly kiképeztetésben, mint a mostaniak? Ezek nem 
hallgattak még egyetemi előadásokat, a mostaniak pedig 
hallgatnak ; ezek nem tettek tanári vizsgát, a mostaniak pe-

*) És a külföldieken : bécsin, innsbruckin stb. 
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dig tesznek : és mégis a mostaniak nem érnek semmit, a ré-
giek értek valamit? Tetszik érteni az ellenmondást ? Tetszik 
átni, mily következetlenségre vezet a szerzetesek elleni gyü-

1 ölet ? Higyje meg nekünk a Lloyd': sokkal okosabb lesz, ha 
jövőre inkább börze-czikkeket ir ; ezekhez valószínűleg job-
ban ért, mert ily czikkek közlése, oly lapnak, mely azt hiszi, 
hogy mindenhez ért, csak szégyenére válik és nevetségessé 
lesz, mert kitűnik, hogy affectált mindentudása nem egyéb 
mint — humbug. â 

Székesfehérvár, ápril. 24. Mgs és főt. Pauer János 
püspök ur székfoglalása a mai nap kétszeres ünnepélyesség-
gel történt meg, kettős, vallási és hazafiúi jellegével fénye-
sen hirdetve a hajdani királyi főváros uj főpásztorának egy-
mással mindenkor magasztos öszhangban tündöklő főjellem-
vonásait : a mély vallásosságot és lelkes hazafiságot. Ez ün-
nepen, a ki még nem tudta, tapasztalhatta, mily ritka kegye-
let és szeretet környezi a mindenektől szeretve tisztelt, an-
gyali, igazán papi lelkű főpásztort. A reggeltől estig folyton 
szakadó eső s az előbbi esőzések következtében feneketlen 
sár által fedett utak daczára közelről és messziről a papság 
igen számosan jelent meg hőn szeretett főpásztorának hódo-
atát bemutatni. 

Maga a székfoglalási lélekemelő szertartás szokott mó-
don, a kinevezési és megerősítési, királyi és pápai okmá-
nyok felolvasásával kezdődött. Mondani sem kell, hogy az 
ünnepély fénypontját a szó és toll felett egyenlő hatalom-
mal uralkodó főpásztor szónoklatai képezték. Papságához 
latin, hiveihez magyar nyelven szólott. Reménylem, hogy 
főt. szerkesztő ur azokat, midőn e sorokat veszi, már meg-
kapta és átélvezte. Én csak azt mondhatom, hogy mindkettő 
méltó emléke egy apostol-utód vallási buzgóságának és dy-
nasticus lelkes hazafiságának. Azt is fölösleges fölemliteni, 
hogy a papság kézcsókkal kifejezett hódolata igazi benső 
szeretet forró kifejezése vala ; hiszen az uj főpásztor azok 
közé tartozik, kiket a közszeretetnek, mindnyájunk szivének 
mintegy kényszeríteni kellett, hogy az egyházban és hazá-
ban oly fontos püspöki szék fényét elfogadja. 

Az ünnep egyházi és országos jellegének megfelelőleg 
a székesegyház előtt teljes diszben katonaság volt felállítva, 
mely a szent mise főrészei alatt üdvlövésekkel emelte az ün-
nepély imposans jellegét. 

Szent mise után fogadta a trónfoglaló főpásztor az egy-
házi, katonai és polgári testületek tisztelgését és üdvkivá-
natait, melyek bezártával, 2 órakor, mint hő keblű, vendég-
szerető magyar háziúr mutatta be magát a nagy püspök-
A lelkes felköszöntések hosszú sorát az érzelmek és szavak 
varázsával rendelkező ünnepelt egyháznagy kezdte meg lel-
kesedve s lelkesedést keltve éltetvén az egyházban és hazá-
ban a legnagyobbakat, a pápát s a jubiláris fejedelmi párt 
. . . . Ki következhetett volna most, a legmagasabb személyek 
után más, mint a kinél magasabb nem volt érdekelve, mint 
maga az ünnep hőse? Egymásután kilencz felköszöntőben 
nyilvánult a közszeretetü egyháznagy iránt a tisztelet és 
hódolat, mutatva ez által, mily sokoldalúak az ő magas ér-
demei, mily kimerithetlen dicsérete s mily általános tiszte-
lete. Mayer József apát-kanonok, Bóné megyei főjegyző, 
Rozgonyi árvaszéki elnök, Kereskényi Gry. érdi plébános, 
Lonkay Antal, pápai lovag s kath. lapszerkesztő, Hollán 

Ernő tábornok, Troli Ferencz pécsi apát-kanonok, Kuti Már-
ton esperes s a többiek mindnyájan tudtak valami ujat, va-
lami nagyot ő mga érdemeinek fényes koszorújából kiemelni. 

A mit annyi kebel óhajtott, — teljesült. Székesfehér-
vár büszke lehet főpásztorára. Nem egy vidék, nem egy me-
gye ; — az egész ország tisztelete már régen a halhatatlan-
ság fénykörével koszorúzta körül halántékát. Egy jelenvolt. 

Bécs, april 25. A fogadalmi templom szentelési ünnepé-
lyéről haza érkezvén Nagyságod levelével egyszerre egy min-
dentudó szabadkőműves zsidó újság estéli lapja jutott ke-
zembe, melyben az említett egyház szentelési ünnepélyéről 
is volt szó, quantum satis. Becses óhaját teljesítve sietek 
mint szemtanú a ,Religio' nagyérdemű közönségét a bécsi 
ünnepélyről értesiteni. Hogy tudósításom rövid legyen, meg-
tanultam az említett lap usque ad nauseam hosszadalmas 
leírásának hatásából. Jól mondta Owens : 

Facundus non est, qui multa, at qui bene dicit ; 
Ut nec foecundus, qui mala gignit, ager. 

A templomszentelését reggeli hat és hét óra közt fő-
magasságu és főt. Ivutschker J . R. bécsi bibornok-érsek ur 
kezdte, de a nála beállott gyöngélkedés miatt, mélt. és főt. 
Angerer E. érseki helyettes folytatta. A templom falain ki-
vül tartott harmadik körmenet végeztével, a szentelő bibor-
nok-érsek eme szavai után: „Ecce cruis signum. Fugiant 
phantasmata cuncta" a Pontificale következő rubrikája sze-
rint : „Et aperto ostio, intrat Ecclesiam solus cum ministris 
clericis, et choro, et coementariis, qui collocare et linire de-
bent lapidem super sepulchrum Reliquiarum, et mensam al-
taris, si est remota, aut separata a stipite, dimisso ab extra 
clero, et populo, et clauso Ecclesiae ostio post eos", a tem-
plomba lépett, hol minden a Pontificale előírása szerint vé-
geztetett. 

Az oltárkőbe szent Incze és szent Victoria vértanuk 
ereklyéi helyeztettek, a szokásos irattal, melynek értelmé-
ben mindenkinek, ki a szentelési napon a templomot láto-
gatja száz, a szentelés évfordulati napjain pedig negyven-
napi búcsú engedményeztetik. 

A consecratio után az ősz bibornok-érsek a szekrestyé-
ben várta a segédkező papsággal a szent misére meghatáro-
zott időt, mi alatt a szebbnél szebb öltözetű vendégek a tem-
plomba gyülekeztek. Az egyházi méltóságok, kiknek szá-
mát 58-nak mondották, s kik közt a magyar nmélt. ós főt. 
püspöki kar majdnem teljes számmal megjelent, a vas rá-
csozattal környezett szentélyben, az oltár bal s jobb oldalán, 
két-két sorban foglaltak helyet. 

Féltizenkettőkor érkeztek meg ő Felségeik, kiket a 
bibornok-érsek a főkapunál fogadott, s visszatérve a tem-
plomba az oltárhoz ment, hol csendes sz. misét mondott. A 
császári királyi pár, a templom hajójában, és pedig az evan-
géliumi oldalon, közel a rostélyhoz foglalt helyet, két, ara-
nyos szövettel bevont ima-zsámolyon ; megettük Gizella fő-
lierczegnő, Rudolf korona-örökös és Lipót bajor herczeg tér-
delt ; a harmadik s a többi, piros damaszszal bevont zsámo-
lyokon térdelt a többi főherczeg és főherczegnő, köztük az 
ősz tábornagy, Albrecht főherczeg. A leczke oldalán, nár-
huzamosan az előbbi zsámoly-sorokkal, az áll 
vatalnokait láttuk, közöttük gróf Andrássy ( 
tábornoki ruhában. Az evangeliumi oldal, az; 
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kereszthajóban, a Reichsrath tagjai, az átelleniben vagyis az 
éjszaki kereszthajóban a községi tanácsosok voltak elhe-
lyezve; a középhajóban a különféle küldöttségek foglal-
tak helyet. 

A szent mise alatt a bécsi férfi dalárda tagjai, Krem-
ser igazgatása alatt, énekelték német nyelven az : „lm ar-
czunkra borulunk "-at, és pedig épen oly szépen, hogy mél-
tán csodálkoztunk, mint illo tempore az olaszok Yelenczé-
ben, midőn 1177-i jul. 23-án I I I . Sándor pápa miséjén a 
Barbarossa Frigyessel jött német papok énekét sz. Márk 
templomában hallották. A versszakaszok közti időközt az 
orgona komoly hangjai töltötték ki. 

A szent mise végeztével a legfelségesebb Oltáriszent-
ség, a „Tantum ergo" után, az oltár feletti trónra helyezte-
tett, mire a „Te Deum" következett, erre pedig a „Geni-
tori", áldással. Mind a három hymnust az udvari kápolna 
mesterileg folytatta. Végül az ősz bib.-érsek áldást adott. 

Ezek elvégzése után a nm. püspöki kar a főkapuig 
ment s két sorban állást foglalt, köröttük pedig a szolgála-
tot tevő papság a bibornok-érsekkel 0 felségeiket a főkapu-
hoz vezette. 

Kün reggel óta esett az eső ; mialatt a templomban az 
U r áldása szállott a fejedelmi párra, kikért milliók imája 
szált fel e napon az égbe. Winter A. 

IRODALOM. 
-f- A kegyes-tanitó rendiek Nyitrán. Magyar mü-

veltségtörténelmi rajz. Nyolcz képpel. A nemesszivű jóltevők 
áldott emlékezetének szenteli Dr. Csősz Imre. Nyitrán, 1879. 
Siegl. M. ö. X X . 939 1. 

E néhány sornak nem lehet feladata, hogy a nyitrai 
gymnasium fáradhatlan munkásságu főt. igazgatója e nagy-
becsű müvének sokoldalú érdemét kimerítse. Csak megjele-
nését akartuk e néhány sorral jelezni s azon örvendetes hír-
rel siettünk nagyérdemű olvasó-közönségünket meglepni, 
hogy irodalmunk általa ismét maradandó értékű, monumen-
tális munkával gyarapodott. A tudós és lelkes szerző sokol-
dalú műveltsége oly sok általános becsű tárgyat ölelt fel e 
vaskos kötet keretébe, hogy azt joggal nevezhette ,magyar 
müveltségtörténelmi rajz'-nak. Szerencsét kívánunk a ke-
gyes-tanitó-rendnek, hogy a nyitrai gymnasiumhoz s a ma-
gyar művelődés emeléséhez fűződött érdemeit ily lelkes, 
ihletett toll válalkozott megörökíteni. 

= Előfizetési fölhívás, „A lélek és agyvelő" czimü 
műre. Ir ta Dr. Scheidenmacher Károly, fordította : A csanádi 
növendékpapság magyar gyakorló iskolája. 

Veszedelmes, a szellemi életet megölő tévely, a mate-
rialismus ellen irta szerző e jeles munkát, melyben igen ta-
láló s könnyen érthető modorban mutatja ki a mondott ha-
mis tannak a józan észszel való ellenkezését s képtelenségét ; 
az ellenfél u. n. „tényei"-ből a legsujtóbb érveket állitja fö 
ellenök ; megkapó tényeket hoz föl, melyek után a legegy-
szerűbb elme is beláthatja a lelketölő anyagelvüségnek hely-
telen voltát. Irodalmi iskolánk, midőn jelen műnek édes ha-
zai nyelvünkre való lefordítását s a nyilványosság elé bo-

csátását elhatározta, csak a szent czélt — Krisztus Urunk 
egyházának oly sok és nagy küzdelmeiben legalább némileg 
részt venni — tartotta szemei előtt. Szép hazánk ugyan — 
Istenek hála ! — még nagy részben ment e veszélyes tanok-
tól; de nem akkor kell a beteggel nyakra-főre orvosságot 
bevétetni, midőn már az utolsóban van ; másrészt óvatosság 
s elővigyázat nem árt, mert az istentelenség átkos polypkar-
jai könnyen átnyúlhatnak kedves hazánkba is ! Hogy mily 
sikerrel adtuk vissza az eredetit s miben vétettünk ellene, 
annak megitélését jóakaró olvasoink- s bírálóinkra bizzuk. 
A hiányt pótolja jóakaratú törekvésünk. A 19—20 ivre ter-
jedő, nagy 8-ad rétü mű ára : 1 frt. 50 kr. ; növendékpapok-
nak : 1 frt. 20 kr. (az eredetinek ára : 2 frt, 40 kr.) — A 
megrendeléseket május 20-ig kérjük magyar gyakorló isko-
lánkhoz beküldeni. — Nyolcz példány után egy tisztelet-
példánynyal szolgálunk. Temesvárott, 1879. márczius 30-án 
tartott IX . rendes közgyűlésünkből. A csanádi növendék-
papság magyar gyakorló iskolájának ez évi tagjai. 

= Beküldetett : Isten igéje szentbeszédekben. Szer-
keszti Fábián János, esztergom-vizivárosi plébános. IV. év-
folyam. 1. füzet. 1—45. 1. 8 beszéddel, uj évnél kezdve. 

A ,Religio' e derék kath. irodalmi termék negyedik 
évfolyamának kezdetén örömmel ismétli, a mit a válalat 
megindulásakor, 1876. jan. 12. 4. sz. mondott. Akkor „sokat 
igérő"-nek jelezte; most, ugy hisszük, általános elismerés 
közt kijelenthetjük, hogy a remények és óhajok teljesültek. 
Szerkesztő és kiadó egyaránt elismerést érdemelnek. 

V E G Y E S E K . 
— Rómából igen érdekes tudósítást kaptunk. Ma csak 

azon örvendetes hírt sietünk közölni, hogy a szent atya 
monsignor gróf Zichy Ferencz urat, kitől a ,Religio' nagy-
érdemű közönsége a kath. hirlapirók világünnepélyéről oly 
fenkölt szellemű tudósitást olvasott, X I I I . Leo pápa ő szent-
sége legkegyelmesebben ,Cameriere segreto'-jának nevezte ki. 

— „Örvendetes eseményként említem fel azt is, — igy 
folytatja római i. t. tudósítónk becses levelének post scri-
ptuinát, — hogy a rómaiak olvasva Ribetti apostata papnak 
káromló kifakadásait a B. Szűz Mária ellen, ki a szent szűz 
istenanyaságát eretnekségnek és imposturának nevezte, egy 
szívvel s lélekkel felbuzdulva nagyszerű áhitatnyilatkoza-
tokban tiltakoztak. Ez üdvös visszahatás valóban eseményt 
képez, és sokkal nagyobb, mintsem azt csak közelről is le-
írni lehetséges volna." 

— Köszönettel vettük a győri egyházmegye 1879-ik 
évi Schematismusát. A nagy gonddal kiállított füzetből lát-
juk, hogy a megye sz. védnöke a B. Nagyasszony. A jelen-
leg kormányzó tudós és kegyes püspök, nm. és főt. Zalka 
János ur, a főpásztori sorrendben 66-ik. Kath. híveinek 
száma: 375,882; összes lélekszám: 478,570, — 236 plé-
bániában. 

— A nagyszombati főgymnasium april 30-kán ő Felsé-
geik ezüstmenyegzőjének emlékére nagy ünnepélyt rendez, 
melyről meghívó, illetőleg jelentés érkezett hozzánk ily czim 
alat t : „A fölséges királyi pár ezüstmenyegzőjének, a nem-
zet nagy ünnepének, emlékére. — A nagyszombati érseki 
főgymnasium dalárdája- és zenekarának X X . Akadémiája 
az 1879. év april 30-án." A jeles primási tanintézet, mely-
nek élén ngs és főt. Graeffel János cz. kanonok urat, a lel-
kes, nagyérdemű tanférfiut tiszteljük, a jelen díszelőadás jö-
vedelmét a szegedi árvízkárosultak javára áldozza. 

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

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyromdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM : Havi szemle. — Quid utilitatis praedicationi sacrae conférât Doctoris Angelici sancti Thomae Aquinatis 
scriptorum meditatio. — Hozzászólás a vallásoktatáshoz. — Egyházi tudósitások : Budapest. A szerecsen mossa magát. 
Budapest. Szép és lélekemelő ünnepélyről. Róma. Örvendetes hirek. Paris. Néhány érdekes részlet Marie-Bernard nővér 
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Havi szemle. 
Ha valaha, jelenleg van a havi szemlész azon 

kényes helyzetben, melyben a fényképészek szoktak 
lenni, midőn egy jelenetet akarnak nyugodt, plasz-
tikus csoportozatban hamarosan lekapni, de ez se-
hogy sem sikerül, mert a téren, melynek jelenetét 
megörökiteni akarják, egy pillanatra sem áll be 
nyugalom, hanem minden idegesen, lázasan izeg 
s mozog. 

Társadalmunk, mintha minden alapjai kifor-
dultak volna sarkukból, mintha az emberi, az ál-
lamférfiúi belátás kizökkent volna a józanság ke-
rékvágásából, mint a vihar által felkorbácsolt ten-
ger, magasan felvert habokban hullámzik, melyek-
nek gyűrűi szemkápráztató gyorsasággal rohannak 
egymás után s ott hol összeütköznek, minden szi-
lárdat, mit magukkal ragadtak, összetörve, mér-
ges tajtékot hánynak fel az ég felé. 

A büszke emberi szellem társadalmat, államot 
akar Isten nélkül ; letaszítani akarja a világ Kor-
mányzóját trónjáról : — s ime az Ur megzavarta 
nem csak, mint Bábelnél, a nyelveket, hanem egy-
szersmind az elméket. Minden elme egy nagy szó, 
egy nagy eszme bűvös varázsa alatt lázas izgalom-
mal törekszik annak megvalósítására. E nagy szó, 
e nagy eszme, mely az egész világot hullámzásba 
hozta, a szabadság. — Ha mindenki a való igazság után 
indulna s nem a látszat u tán ; ha mindenkinek szi-
vében az igazi szabadságnak szeretete honolna s 
mindenki ajakán az igazi szabadság neve hangza-
nék : a világon a legszebb egyetértés és üdvös alko-
tásokban gazdag béke uralkodnék; de igy, mint-
hogy az emberek nagy része a szabadság neve alatt 
álideálokért rajong, minthogy az emberek szabad-
ság alatt tulajdonképen önkényt, és ha a vallási 

ügyekre alkalmazzák a szabadság neve alatt bálvá-
nyozott áleszményöket, Istentől való féktelen elru-
gaszkodást értenek : ki csodálkozhatik, ha az orszá-
gok és nemzetek, szóval a társadalom élete nem 
egyéb, mint zűrzavar — és szakadatlan küzdelmek, 
pusztító politikai s társadalmi harczok, merényle-
tek lánczolata ? 

A lefolyt hó alatt az álszabadságért rajongó 
szellemek harcza hangosan kiáltóvá tette ezen zűr-
zavart, melybe európai társadalmunkat a liberalis-
mus sodorta. A mi a veszélyt még inkább fokozza, 
abban rejlik, hogy az elmék elvakultak s ott kere-
sik a menekvést, az életet, hol pusztulás és halál 
vár reájok. Midőn oly előkelő lap, mint az „Indé-
pendance belge", azt tanitja, hogy a civilisatio rom-
lását a positiv vallás okozza1): akkor már megszűnt 
a józan ész uralma s beállt a szenvedélyek zsarnok-
ságának, rombolásának, beállt a társadalom öngyil-
kosságának beláthatlan szomorú végű korszaka. 
Ez az oka, hogy a napi sajtó mai nap alig tehet 
egyebet, mint ha állandó, külön rovatot nyit az 
igazi szabadság, a társadalmi rend s az állami s 
vallási tekintély ellen nap nap után elkövetett me-
rényletek számára. Ugy látszik, mintha a zűrza-
varban, mely európai társadalmunkban lábra kapott, 
semmi összefüggés nem volna; ugy látszik, mintha 
a belga és franczia közoktatásügyi szabadságtipró 
törvényjavaslat, Garibaldi római kétszínű szerep-
lése és Solowieff pétervári merénylete közt hiány-
zanék az összekötő fonál. Ez azonban csak látszat. 
A mélyen látó elmék az egészben rendszert látnak. 
Ez a világforradalom rendszere, mely mindenütt, 

x) Ce qui perdit ces civilisations (antiques), ce ne fut 
pas la morale naturelle, ce fut la corruption religieuse, — et 
la corruption, 1' histoire est là pour prouver, semble être le 
terme fatal de tous culte positiv de la divinitéJournal de 
Bruxelles, 26. Avril. 
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bár más és más név alatt s a legkülönfélébb alak-
ban, ugyanazon czélra törekszik. E ezél azok előtt, 
kik a tények előtt szemeiket szándékosan be nem 
hunyják, sokkal ismeretesebb, hogy sem hosszasan 
kifejteni kellene. Le minden tekintélylyel, kezdve az 
Istentől, egész a tekintélyek lánezolatának legutolsó 
szeméig, s helyette éljen a szabadság neve alatt 
imádott egyéni tetszés és önkény! Ez a ezél. Imént 
hallottuk az .Indépendance' nyilatkozatát. Hogy en-
nek éle az isteni tekintély s az égész kereszténység 
ellen van irányozva, csak a vak nem látja. De ha 
kiszakitjuk a láncz első szemét, mely a többi láncz -
szemet a magasba emelte és fentartotta, az egész 
láncz porba hull. Igy a tekintélyek hosszú lánezola-
tának is porba kell hullania, ha elszakadnak Isten-
től, minden fensőség, hatalom és tekintély kutforrá-
sától. Ha nem Isten törvénye, hanem szabadságnak 
nevezett egyéni tetszés és önkény vétetik a társada-
lom alapjául : akkor csodálkozhatik-e valaki, ha a 
Hödelek, Nobilingok, Moncasik, Passanentek és So-
lowieffek gomba módra szaporodnak ; csodálkozha-
tik-e valaki, ha a franczia radicalisok még Gambet-
tát is a kiirtandó császárok és királyokkal egy sor-
ba helyezik ?2) Ha nem felülről, Istentől jő a leg-
főbb hatalom, hanem alulról a souverain néptől, 
melynek a szavazatok többségében nyilatkozó aka-
rata szent, sérthetetlen, melytől nincs fellebbezés 
sem lent a földön, sem fel az égbe: akkor micsoda 
jognál fogva akarja a franczia köztársaság feje és 
kormánya Gambetta beleegyezésével megsemmisi-
teni Blanqui, bourdeauxi követtéválasztását ? A sou-
verain nép nyilatkozott, a kormány az elnökkel 
együtt csak hivatalnoka a népnek : tehát nincs más 
hátra, mint meghajolni a souverain ur akarata előtt 
és szépen engedelmeskedve a souverain nép paran-
csának, be fogni magát egy oly catilinaris existentia 
diadalmi kocsijába, melyet minden egészséges tár-
sadalom undorral dobna ki kebeléből. 

Valóban csodálatos időket élünk! Ott, hol haj-
dan a mézes ajkú szent szónok, Bemard apát lakott, 
Clairvaux-ban, honnét mint sas kiröpülve az egész 
keresztény világot fellelkesité keresztes hadjáratra, 
— most oly gonosztevők tanyáznak communard 
tömeges gyilkolás és gyujtogatásokért bűnhődve, 
kiket még egy Gambetta sem tart méltóknak, hogy 
tárgyai legyenek polgártársaik bizalmának. És a 
franczia nép, mely hajdan szent Bernárdokat hor-

2) „La démocratie ne veut plus être gouvernée, pas 
plus par M. de Marcère ou par M. Gambetta, que par les 
empereurs ou les rois." Droit de Vhomane V. ö. Défense 
1878. dec. 3. 

dozott ki lelkesedése szárnyain Clairvauxból, — 
ma egy Blanquit emel válaira és visz ugyanonnét 
mint magához méltó képviselőt a nemzetgyűlésbe. 
Ki nem látja ebben a nemesis sújtó kezét! ? A libe-
ralismus, hogy megdönthesse az Istentől származó 
fensőség tekintélyét, kigondolta a népsouverainitást 
s hogy megnyerje a nép kegyét, elbolonditotta azzal 
a gondolattal, hogy ö souverain. Most e souverain 
nép Blanquit jelöli ki souverain akaratával Gam-
betta et comp, méltó collegájaul. A liberális klikk 
tiltakozik az összehasonlítás ellen : de a vérszemet 
kapott democraczia visszautasitja a tiltakozást s 
következetességet követel a liberalismustól. Ha ki-
mondta a népsouverainitás elvét, akkor hajoljon 
meg annak Ítélete előtt, még akkor is, ha az souve-
rain nyilatkozatával Blanquit a haza Catilináját egy 
sorba állítja azokkal, kik a köztársaság oszlopaiul 
tolták fel magokat. Fatalis következtetés, de meg 
kell adni, hogy erős, áttörhetlen logika van benne; 
meg van benne minden kellék, hogy a liberalismus 
népsouverainitását ad absurdum deducálja.— És igy, 
ki tudná megmondani hányadszor, ismét be van bi-
zonyítva, hogy az európai társadalom élén a képte-
lenségekben és agyrémekben, de az üdvös kijózano-
dásban is, a franczia nemzet vezet; — a többiek 
utána sántikálnak. Nagyon eltalálta tehát az a fe-
jedelem, ki véletlenül épen az orosz czár lehetett, 
midőn ezt mondá: „Ha mi (fejedelmek) nem értünk 
egyet a forradalomnak Francziaországban megállí-
tására, az európai társadalomnak vége. Két év előtt 
országom a forradalom kezébe kerül."3) Az esemé-
nyek gyorsan sietnek igazat adni a koronás jósnak. 
A világ leghatalmasabb fejedelmének feje egy haj-
szálon függ s trónja egy kis ponton, a szurony he-
gyén lebeg. Egyesitett magába minden hatalmat, 
magát Isten gyanánt tisztelteti ; azért elhagyta az 
Isten s kidobta trónjával, dynasztiájával, országá-
val együtt a világforradalom viharos tengerére, hol 
az elkerülhetetlen katasztrófa csak rövid idő kér-
dése már. A szent kereszt jelét dynasztikus ambi-
tiója s a pánszláv nemzetiségi eszme czégérévé me-
részelte lealacsonyítani s vérözön tetején vélte a 
megváltás szent jelét Byzanz Sofia-templomának 
kupolájára kitűzhetni. Az emberi vér isteni nedv, 
isteni tulajdonjog tárgya. Emberi önkény büntetle-
nül nem onthatja ki. S ha még a szent keresztet 
tűzi ki a vérontás czégéreiil, bűne s bűnhődése két-

3) Si nous ne nous entendons pas pour arrêter la Ré-
volution en France, c'en est fait de la société européenne. 
Avant deux ans, mon royaume sera livré à la Révolution." 
Défense, 1878. dec. 3. 
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szeres Épen ily közel lebeg az isteni büntetés 
Damocles-kardja a savoyai dynasztia feje fölött. 
Jogtiprólag, szentségtöröleg vérrel áztatta az egy-
ház szent örökségét, a szent várost. A vérnek vér 
lehet csak inéltó ára. Passanante gyilka alatt már 
folyt a bűnhődés vére, a többi pedig következik. 
Már ott van Rómában Garibaldi a vészmadár, a vi-
lágforradalom iiszkének hordozója, Ítéletet t a r tan ia 
quirinali gazdálkodás felett. Hiában sietett Umberto 
a világlázitó kiengesztelésére; ez ugyanazon kéz-
zel fogott kezet a királylyal, melylyel Risi barátjá-
hoz köztársasági testvéri üdvözletét irta. Salutate i 
fratelli repubblicani !4) Ez az olasz monarchia halá-
los Ítélete. Már rendelkezési állapotba van helyez-
ve.5) Épen most közlik a lapok Garibaldi kiáltvá-
nyát az olasz nemzethez.6). . . Mily kiáltó, örvende-
tes ellentétet képez a Romanow és savoyai dynasz-
tia állapotához hőn szeretett királyi felségeink ezüst 
menyegzőjének fényes megünneplése ! Valóban nem 
lehet már többet kivánni, csak azt, hogy a megpró-
báltatások idején mind aranynak váljék be az, a mi 
fénylik! 

Az egyház, s annak élén, a pápaság, mint vilá-
gító torony áll a világforradalom ez egetverő hullám-
zása közepett. Dicső hivatását a lefolyt hó alatt is 
magasztosan töltötte be. Francziaországban, Bel-
giumban, magasztos fölénynyel kiemelkedve ellen-
ségei fölött, védi a szabadságot; Német- és Orosz-
országban folytatja szenvedését az igazságért; ná-
lunk, senki által sem hagyva magát megelöztetni a 
hazafiúi erényekben, templomokat szentel Isten tisz-
teletére a dynasztikus hűségnek. És Rómában ? . . . 
Rómában védi a hit tisztaságát, a nevelés vallásos 
jellegét, megszüntette az örmény hitszakadást,7) s 
folytatja az európai civilisatió megmentésének nagy 
művét. April 24-dikén fogadta a bölcs XIII. Leo 
kétszáz nagyböjti hitszónok hódolatát Olaszor-
szágból, kikhez világraszóló nyilatkozatot inté-
zett, melyben ismételten figyelmezteté a világot 
a mindinkább fenyegető veszélyek okára és elhá-
rításuk eszközére. „Már csaknem mindenütt, igy 
szólt, Isten nélkül alakulnak az államok; már sok 
történt, hogy a család megfosztva legyen minden 
keresztény jellemvonásától, megszentségtelenítvén 
a házasságot s kivonván az if júság nevelését és ok-
tatását az egyház jótékony befolyása alól. Ezen 

4) Courrier de Bruxelles, apr. 12. 
5) Osserv. Cattolico. V. ö. Voce della Verità, apr. 27. 
6) Voce della Verità, apr. 29. 
7) Lásd mai számunk római levelét. V. ö. Voce della 

Verità, apr. 20. 

apos tas ia , m e l y r o h a m o s a n ha l ad , az ember i t á r s a -
d a l o m n a k a l eg fé le lmetesebb r o m l á s t k é s z i t i . . . 
E n n é l f o g v a n incs a l k a l m a s a b b eszköz k o r u n k i g a z i 
szükség le te inek k ie l ég í t é sé re , m i n t ha a világot Jé-
zus Krisztushoz visszavezetni törekszünk." B) 

QUID UTILITATIS PRAEDICATIONI SACRAE CONFERAT 

DOCTORIS AIGrELICI SAÏÏCTI TÏÏ0MAE AQUIÏÏATIS 

SCRIPTORUM MEDITAT10.*) 

Oratio in festő sancti Thomae Collegii theologici Insulensis 
patroni habita a Dre Lud. Baunard Eloquentiae sacra 

professore. 
Reverendissime praesul, doctissimi magistri, dile-

ctissimi discipuli et ornatissimi auditores. 
In hac sancti Thomae festivitate, quam sibi quotannis 

solemnem celebrari Collegium nostrum destinavit, orationem 
ad vos de more habiturus, a gratiis Deo agendis, ut pal-
est, exordiar. 

Ilium enim magnum, qui scientiarum Dominus est, 
Deum collaudare decet, quod in sancto suo Thoma mirabi-
lis, tanti nominis lucem aliquantisper negligentiae caligine 
obnubilatam, ne dicam ignorantiae nocte obtenebratam, ho-
diernis temporibus tandem redivivis splendoribus clarescere 
indulserit. 

Hi sunt enim spei melioris dies, quibus Scholastica 
Theologia, cuius Thomas noster facile princeps existimatur, 
in pristinum usum auctoritatemque legitimam redit. Hora 
venit et nunc est, quando tot Angelici Doctoris libri nuper 
inhonesto armariorum pulvere deturpati, in desuetam lucem 
demum prodeuntes, manibus studentium iterum versantur. 
Hinc circa Aquinatem ferventia opiçionum certamina : hinc 
scriptorum crebrae recensiones, editiones variae, compendia 
et explanationes ; hinc ut docentium ita et discentium con-
iuratio eorum qui ilium uti rei theologicae ducem sequi, 
amare, amplecti et defendere aemulantur ; adeo ut iamiam 
admodum faustam prospicere est diem, quando universus 
clericorum ordo, eiusdem Doctoris instructus disciplinis, 
ubicumque unius labii esse invenietur. 

Non hic a vobis alienus labor, Reverendi fratres Prae-
dicatores, qui sacrae vinculo cognationis addicti in tanti 
iurare verba magistri, Thomae vestri partium exstitistis 
semper non segnes quidem propugnatores. Sed hue accedit 
super omnia Sedis Apostolicae suprema auetoritäs. Non vos 
enim fugit, doctissimi auditores, haec a Pio Nono prolata 
damnatio in eos qui falso effutiebant „methodum et princi-
pia quibus antiqui Doctores Scholastici Tlieologiam exco-
luerunt, temporum nostrorum necessitatibus, scientiarum-
que progressui minime esse congruentia."1) 

Sed quid de heri et nudiustertius ? Ecce Leo noster, 
vix suo potenter ineunte regno, hunc quem ephebus dili-
genti studio coluerat, postea episcopus omni pastorali cura 
promoverat, nunc ad supremum plebis Christianae magiste-
rium evectus, Thomam eumdem in universalis Ecclesiae 

8) Voce della Verità, apr. 26. 27. 
*) Baráti kéz küldte Francziaországból, hogy lássuk és élvezzük 

mi is a kath. egyetemek gyümölcseit s meggyőződjünk, hogy a latin 
nyelv, mint hittudományi műnyelv, ismét emelkedőben van. Szerk. 

•) Syllabi propos. XIII. 
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scholis magistrum liaberi vult atque patronum. Quam non 
tantum verbis sed faetis etiam suam significans palam vo-
untatem, inter omnium Ecclesiarum sollicitudinem, nihil, 

uti videtur, antiquius habet quam ut Theologorum princi-
pem illum in pristinam eius, et, ut ita dicam, regiam redin-
tegret potestatem. 

Ast ego qui apud vos sacri eloquii régulas tradendi 
aceepi j>rovinciam, quanam ratione, tot exemplis animatus, 
huic communi doctorum normae et meam potero oratoriam 
institutionem conformare? Tale opus ex parte forsan absol-
vam, si quid utilitatis Praedicationi sacrae conférant ange-
lici Doctoris Studium et meditatio, tum probationum tum 
exemplorum momentis impraesentiarum possum demonstra-
re. IIoc sit ergo huius meae oratiunculae argumentum. Cui 
Deus adsit, et vos favete. 

Qualis esse debeat concionandi lex, et mens, et virtus, 
hisce Pius Nonus ad Episcopos declarat verbis : „Ne autem 
sermo Dei qui, vivus et efficax, et penetrabilior omni gladio 
ancipiti, ad animarum salutem institutus, ministrorum vitio 
infructuosus evadat, eiusdem divini Verbi praeconibus in-
culcare ac praecipere nunquam desinite, venerabiles Fra-
tres, ut gravissimum sui muneris officium animo reputan-
tes, evangelicum ministerium non in persuasibilibus liuma-
nae sapientiae verbis, non in profano inanis et ambitiosae 
eloquentiae apparatu et lenocinio, sed in ostensione Spiritus 
et virtutis religiosissime exerceant ; ut recte tractantes ver-
bum veritatis, et non seipsos sed Christum crucifixum prae-
dicantes, sanctissimae nostrae religionis dogmata et prae-
cepta, iuxta catholicae Ecclesiae et Patrum doctrinam, 
gravi et splendido orationis genere, clare aperteque de-
nuntient."2) 

Haec rite quidern. Sed quantum abest ut ad legem il-
lám plurimi inter nos concionentur ! Qui placeant nostis, 
qui moveant audistis ; sed qui docent ubi sunt? Non desuut 
vero qui sermonis quadam concinnitate audientium aures 
demulcent, fragore obtundunt, vel forensi quodam artificio 
devinciunt. Quinimo nonnullos reperire est qui tum senten-
tiarum granditate, tum affectuum titillatione, tum etiam 
quadam religionis pietatisque singnificatione, sibi in orando 
non contemnendam pepererunt laudem. Sed haec oratio doc-
trinae sacrae non satis innixa quiduam aliud est nisi ilia do-
mus sine fundamento posita, in quam si illidatur libidinum 
fluvius, continuo excidet, et fiet ruina illius magna? Quid 
haec picta, ieiuna, levis et ventosa dicendi forma, nisi illud 
quod Apostolus explodit „aes sonans et cymbalum tinni-
ens?" Quid plura? Nemo est, si tantulum rei Candidus exis-
timator existât, qui non in confesso habeat iam pridein con-
cionem sacram ab atava valetudine descivisse ; proptereaque 
nunc instare tempus quo mali tanti causa et remedium re-
quirantur, ne Praedicatio in dies magis inanis et infracta, 
n vacuum tandem quasi vaporata evanescat. (Folyt, köv.) 

Hozzászólás a vallásoktatáshoz.*) 
Valamint a kenyér a physikai embernek szükséges 

tápszere, ugy a hitélet a lélek nélkülözhetlen követelmé-

*) Ex Pii IX. Encyclica, IX. Novemb. 1846. 
*) Egy-két helyen, a t. olvasó, ha nem is figyelmeztetjük, el fogja 

találni, hogy czikkiró gondolatának árnyalatához szó fér. Szerk, 

nye. A hitélet pedig nem szerezhető egyébként meg, hacsak 
elsajátitás által nem. Az egyház, feladatához mérten a vallás-
oktatásról mindenkor a legszorgalmasabban gondoskodott. 
Az iskola fejleszti ki a szunyadozó tehetségeket, és mintegy 
irányt látszik adni a gondolkodásmódnak ; ezért siet az egy-
ház, mint jó anya, már az ártatlan gyermekek oldala mellé, 
és azoknak szivét az isteni igazságokkal áthatni. 

A mi különösen középtanodáinkban a vallásoktatás 
rendszerét illeti, ha körültekintünk, azt a legtarkább vegyü-
letekben látjuk feltűnni. Habozással találkozunk és nem 
megállapodással, hiányozván az egyöntetűség; és szembe-
szökő, midőn egyátalán a lelkitehetség fejlődési fokozata 
alig vétetik figyelembe. Az első osztályban, ha példára aka-
runk hivatkozni, a még csak némileg gondolkodni kezdő 
gyermek kezében a nehéz szabású kátét látjuk, melynek 
egyes kitételeit, fogalmait a legkitűnőbb, legügyesebb val-
láskezelés mellett is többnyire föl nem fogja. A gyermek tehát 
szajkó módjára tanul anélkül, hogy az elsajátított dolog az 
érteleni által lenne megvilágítva. Innen van azután az egyá-
talán felmerülő és sajnálatra méltó igazság, hogy mindent 
szivesebben tanul a gyermek, mint a vallástant. IIa az osz-
tályokat tovább tekintjük, az anyagbeosztását illetve, nem 
kevésbbé hiányokkal találkozunk; és esetleg, lia kell, feltün-
tetjük, bevitatjuk. 

Ha azt kérdezzük : mi képezi alapját a kath. hitigaz-
ságoknak? Válaszul nyerjük, hogy a szentírás és a hagyo-
mány. Már most, ha a dolgot eme szempontból vesszük is, 
a behatóan gondolkodni tudó elme át fogja látni, hogy a ká-
ténak legalább oly modorú kezelése, amilyen tényleg létezik, 
czélnak nem megfelelő, a várt sikerre nézve nem alkalmas 
eljárás. Ezen módszer, ezen eljárás, lia szabad hasonlattal 
élnem, olyféleképen jelentkezik, mintha a kőműves először 
az épület falait rakná, és csak azután helyezné alá az épület 
alapját képező köveket. 

Evek lefolyásán át szerzett tapasztalataim adataira is 
támaszkodva egyszersmint a reáltanodák, ugy a gymnasiu-
mok első osztályaiban legczélszerübb az ó-szövetségi bibliát 
kezelni és pedig nem vázlatosan, hanem terjedelmesen ; 
amelyre in defectu melioris még legalkalmasabbnak találom 
Róder nagyobb bibliáját. 

Hát a kátéval mi történik ? Mint emlitém, legczélsze-
rübb az első osztályban az ó-szövetségi bibliát tanitani, 
amelyet a gyermekek is édes-örömest tanulnak. A kátéra 
nézve nem kivánatos itt a kézi könyv. A hitről szóló igazsá-
gokat elegendő, midőn alkalmas helyeken értelemszerüleg 
csepegtetjük a gyermekek szivébe, párhuzamban az erkölcsi 
elvekkel. Ugyanezen mód szerint a gyermek elméje egy pil-
lanatra se fárad el, a vallástant nem unja meg, hanem mint 
észleltem, gyönyörködve tanul. Es ez már kedves jelenet ! 

Ami a második osztályt illeti, itt az uj-szövetségi bib-
liát szeretem a gyermekek kezeiben látni. Kátéra vonatko-
zólag kézi könyvvel még itt se fárasztom a fejlődő elméket. 
Nagyon üdvös, és egyébként a dolog természetének meg is 
felel, itt már a reménység, illetve a szentségekről szóló igaz-
ságokat, a megfelelő szentírási helyeken egyszerű fejtegeté-
sekben megismertetni ; szintén alkalomszerüleg beleszővén a 
szeretetnek szabályait. 

Nehogy pedig földrajzi ismeretek nélkül az egész bib-
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liai történet földön kiviili eseményként tűnjék föl a két 
első osztályban gyakorlati uton ez is megismertetendő. Anél-
kül, hogy erre nézve is kézi könyvet használnék, az egyes 
bibliai események helyét a fóldabroszon megmutatom, a 
hely nevezetességeit elbeszélem : -szóval a gyermekek felfo-
gásához mérten ismeret-bővitő tényekkel tágitom, gyönyör-
ködtetem, nemesítem felfogó tehetségét. 

Eszerint a két első osztályban nemcsak a szent ok-
mányt sajátitották el a gyermekek ; de fáradság nélkül, ha 
•szabad mondanom, mintegy játszva, tehát könnyedén tanul-
ták a kátét is. Es uraim legyenek önök meggyőződve, sok-
kal mélyebben, sokkal maradandóbban, hatásosabban hat-
nak a lélekbe a szentegyháznak tételei, melyeket ők egyéb-
ként már az elemi iskolákban is tanultak, mint a fáradságos 
szajkózás, nehézkes szavak betanulása által ; de más rész-
ről ezen rendszer a kibontakozó lelkitehetségeknek nem ro-
vására, de tapasztalatom szerint előnyére szolgál. 

A harmadik osztályban most már bátran kezébe ad-
hatjuk a gyermeknek a kátét, mint rendes kézi könyvet ; és 
szerintem Nogáll nagy-kátéját a hozzá csatolt dióhéjba szo-
ritott egyháztörténelemmel. 

Szabad legyen idevonatkozólag a következőket meg-
jegyeznem. 

Ami a hitágazatokat illeti, midőn azokat a sorrend-
ben fejtegetem, nemcsak találónak, de szükségesnek tartom 
ugyanazon kérdésekre, ugyanazon tételekre vonatkozó pro-
testáns tanokról is röviden, polémia nélkül megemlékez-
ni ; és már azért is, hogy igy a kettő közötti különbséget 
megismerjék, amahhoz ragaszkodni tanuljanak, emezt pedig 
nemcsak hiányossága, de sokszor ferdesége miatt visszauta-
sítani képesek legyenek. Valaki talán ezen kérdést félreis-
merhetné. Ezzel nem azt akarom mondani, elérni, hogy a 
kath. növendékekben a szeretetlenségnek magva hintessék 
el, hanem igenis, hogy ismeretköre táguljon, egyházát meg-
győződés alapján tanulja, tudja szeretni. Mennyi közömbös 
felnőtt katholikussal találkozunk, kik e megkülömböztetés 
felől alig tudnak valamit, épen azért oly könnyelmüleg han-
goztatják előttem : mindegy bármely vallás ! De továbbá a 
dologhoz járul az is, hogy a protestánsok iskoláikban oly 
szivesen foglalkoznak és kicsinylőleg nyilatkoznak a kath. 
tételekről : ha tehát nekik szokásuk a kath. tanokat félreis-
merni, nekünk legyen szabad a prot. tanokat megismerhetni. 

Ami az egyháztörténelmet illeti, nagyon czélszerü azt, 
habár rövidletben, ugy például mint Nogáll kátéjában van, 
már a harmadik osztályban tanítani. Igazán figyelmet ér-
demlő a protestáns élelmesség. Tekintsék meg önök a pro-
testánsok vallási tankönyveit. A történetiek tulnyomóak. 
Innen van, hogy mig a katholikusok a hitágazatoknak, ad-
dig a protestánsok a történetnek emberei. Innen van tehát a 
hideg guny, melylyel egy katholikus akárhányszor talál-
,kőzik, midőn egyes társas körökben a protestánsok történeti, 
legtöbbnyire elferdített adatokkal dobálóznak. A kath. hal-
gat, mert ilyféle dolgokat nem tanult, vagy csak mellesleg ; 
következőleg a támadásokat visszaverni nem képes. 

A negyedik osztályban helyesen taníttatnak az egyház 
szertartásai ; melyekre igen alkalmas kézikönyv Némethy 
Lajos szertartásos kézikönyve. 

Amint tudjuk, a magyar egyháztörténelem ugyancsak 

el van hanyagolva ; ezen osztályból tehát, habár rövidletben, 
a magyar egyháztörténetet kihagyni nem volna szabad. 

E szerint a négy alsó osztályban a követelményeknek, 
igényeknek elég volna téve, és alap vetve a felsőbb osztályok 
szükségleteinek, melyekről más alkalommal. Horvát János. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, május 2. A szerecsen mossa magát. — A 

,Pester Lloyd' H. jegyű czikkezője több oldalról megtámad-
tatván qualificálhatatlan czikke miatt, melylyel tanító szerze-
tesrendeinket megtámadta, törekszik magát tisztára mosni 
és ugy bemutatni a világ előtt, mint a szerzetes-rendek 
barátját, mint aki nemcsak nem óhajtja, hogy a kath. szer-
zetes-rendek tanitással ne foglalkozzanak, hanem épen ellen-
kezőleg, hogy általunk'is, mult levelünkben méltatott czikke, 
épen azon szándékkal íratott, hogy szerzetes-rendeink érdeke 
általa előmozdittassék ; hiszen, mint mondja, csak a kath. 
klérus határozott ellenségei örvendhetnének annak, ha a 
rendi tagok a nemzeti művelődés teréről visszavonulnának, 
miből természetesen önkényt következik, hogy H. ur a szer-
zetesek barátja. 

Nem fogunk jelenleg az ő érzelmei felett vitatkozni a 
szerzetesek iránt, vesszük állítását e tekintetben ugy, mint 
ő mondja, visszavonulását azonban jelenleg sem tekinthet-
jük olyannak, mely bennünket kielégíthetne. Okai, melyeket 
előhoz, épen nem olyanok, melyek előtt meghajolnunk le-
hetne, sőt ujabban oly támadást intéz ellenünk védekezésé-
ben, melyet szó nélkül hagyni annyit jelentene, mint állítá-
sának igazságát elismerni és önmagunkat elitélni akkor, mi-
dőn teljes meggyőződésében vagyunk annak, hogy a helyzet 
másoknál sokszor rosszabbul áll mint nálunk. 

H. ur tagadja mindenekelőtt, mintha ő felekezeti szem-
pontból szólalt volna fel múltkori czikkében, ő inkább azt 
akarta kimutatni, hogy a szerzetes-tanárok ifjabb genera-
tiója hanyatlott, az állami iskolák haladásával szemben. Mi-
dőn mi e nyilatkozatot olvastuk, igazán nem tudtunk eléggé 
csodálkozni ; hiszen, aki csak kezébe veszi a ,Lloyd' múltkori 
czikkét, ha még ép észszel bir, abból nem olvashat ki mást, 
mint hogy Pl. ur párhuzamot von a protestáns középtanodai 
tanárok és szerzetes-rendeink tanárai közt, azokat kiemelve, 
ezeket pedig kíméletlenül lerántva, a mint az csak a ,Lloyd' 
hasábjain illik. De vegyük állítását ismét ugy, amint mond-
ja : vájjon azok az állami iskolai tanárok mind oly tátosok-e, 
hogy azok ellen épen semmi kifogást nem lehet tenni ? Azok 
minden kivétel nélkül ugy megállják-e helyöket, hogy a ta-
nárok példányképei lehetnek? Ezek az állami iskolai taná-
rok; tanári vizsgáikat mindnyájan oly kitűnően végzik el, 
hogy azokhoz szó sem fér? Előadásuk, tanítási modoruk, 
bánásmódjuk minden kritikán felüliek-e? Szóval, vájjon 
ezen állami tanárok a tanári képzettség netovábbját utolér-
ték talán? Feltéve, hogy a szerzetes-rendi tanárok ifjabb ge-
neratiója közt találkoznak gyengék is,lehet-e e felett csodál-
kozni? Egy oly nagy tanítótestületben lehet-e józanul várni, 
hogy annak minden tagja kitűnő legyen? Hol létezik a vilá-
gon oly testület, melynek tagjai a képzettség ugyanazon 
fokán állanának ? Ki merészelné ezt állitani, p o. a biróság 
tagjairól, ki az ügyvédekről, ki a protestáns vagy állami 
gymnasiumi tanárokról? Aki azt követeli, hogy szerzetes 
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tanitóink a képzettség ugyanazon fokán álljanak mindnyá-
jan, az lehetetlenséget követel, mert ily követelés semmiféle 
testületben sem teljesíthető; arra nézve pedig, rrintha szer-
zetes-rendeink nem felelnének meg ugy feladatuknak, mint 
az állami iskola tanárai, csak utaljuk II. urat a tanári vizs-
gálatok eredményeire ; ha akar, azokból az ellenkező meggyő-
ződésre juthat. 

H. ur továbbá, mint múltkori czikkében, ugy a jelenle-
giben is, neki megy a szerzetes-rendek seminariumi oktatá-
sának, mert hiába, neki már az nem tetszik, hogy a szerzetes 
tanárok theologiát is hallgatnak. Igazságos, tűrhető állapot-e 
az, úgymond, hogy fiatal, törekvő ifjak, kik hajlandósággal 
és tehetségekkel is birnak valamely szakma iránt, a közép-
kori elavult négyévi theologiai cursusra szoríttatnak, hogy 
azután mint nem theologiai szaktanárok működjenek ? E kér-
désből is eléggé kilátszik H. ur tájékozottsága, de egyszers-
mind részrehajlatlansága is, — részrehajlatlansága is mond-
juk, mert mig múltkori czikkében a protestáns tanároknak 
előnyül tudta be, hogy azok theologiát is hallgatnak, hozzá-
téve a philosophiát is, addig ez a mi szerzetes tanárainknak 
bűnül tudatik be. Ami pedig tájékozottságát illeti, az épen 
kitűnő (?), s minthogy mi oly kitűnőnek találjuk, azért egy 
kis felvilágositással szolgálunk. Tetszik tudni, kérjük aláza-
tosan, ez dolog ugy van nálunk katholikusoknál, hogy köz-
tünk nem mindenki pap, azért mivel katholikus, mint a pro-
testánsoknál. Ezeknél, azt talán tudja H. ur, mindenki pa-
polhat, ha megbízzák, tehát még H. ur is. Nálunk a papok-
nak, hogy hivatásuknak megfelelhessenek, azt a gyűlölt ,kö-
zépkori' theologiát is tanulniok kell. Igy történik ez és igy 
fog ez történni mindenkor, bármennyire ne tessék is H. ur-
nák, a szerzetes tanitó rendekkel is. Ezek tagjai tanárok 
ugyan, de katholikus papok is, és mint ilyeneknek theolo-
giát is kell tanulniok. Ezt tudni és megfontolni kellett volna 
H . urnák mielőtt oly megvetőleg szólott volna a ,középkori' 
theologiáról, melyről bizonyára fogalommal sem bir, hanem 
legfellebb, ha igaz talán, hallott felőle valamit, hogy már a 
középkorban is tanitottak theologiát. Különben ez a theolo-
giatanulás épen ugy nem akadályozza szerzetes ifjainkat 
abban, hogy magokat szaktanárrá képezzék, mint nem aka-
dályozta H. urat hivatalos foglalatossága e különben ellen-
mondásokkal teljes vezérczikk Írásában ; mert íme nézze H . 
ur, az általa is tisztelettel felemlített Lutter, Szvorényi, 
Fehér tanár urak, kiknek díszes neveihez még egy légiót 
lehetne hozzá adni, szintén tanulták azt a gyűlöletes közép-
kori theologiát, és mégis még H. ur is kénytelen irántuk el-
ismeréssel lenni : amint pedig ezeket nem akadályozta a theo-
logia tanulása, hogy méltán megérdemlett hirnevet vívja-
nak ki magok számára, épen ugy nem akadályozza fiatal 
szerzeteseinket sem a theologia tanulása az önkiképzésben. 

Ha H. urnák oly nagy kedve van a censori szerepet 
gyakorolni, azt hiszszük, hogy erre nézve sokkal háladato-
sabb és igazságosabb tért talált volna, ha figyelmét épen 
azon oldalra fordítja, ha szerzetes-rendeink helyett épen 
azokat leczkézheti meg, kiket jónak látott előnyösen ki-
emelni. Mig a mi szerzetes tanáraink eleget tesznek azon 
követelésnek, hogy a tanári vizsgát letegyék, addig a pro-
testánsok e rendeletet semmibe sem veszik, és aligha van 
a protestáns tanárok közt talán egy is, ki ebbeli kötelességé-

nek eleget tett volna. Annyit és annyit beszélnek a jog-
egyenlőségről nálunk, mint talán sehol másutt, és mégis azt 
találjuk, hogy protestánsaink privilegizáltatnak akkor, mi-
kor szerzetes-rendeinkre uj terhek tétetnek, és ugyanakkor, 
mikor ők kötelességeiknek megfelelnek, hálából, nyilváno-
san a nagy közönség előtt, mint tudatlanok meghurczoltat-
nak. Legyen H. ur igazságos és sújtsa azokat, kik megér-
demlik ; de a nemzet körül annyi érdemet szerzett szerzetes-
rendeinket tartsa tiszteletben. A 

Budapest, 1879. apr. 28-án. Szép és lélekemelő ünne-
pélyről óhajtom a t. szerkesztő urat és becses lapjának olva-
sóit tudósítani, meglevén győződve, hogy a lelki örömöt, 
melyet én éreztem, többen is fogják szivökben osztani, külö-
nösen ezen időszakban, mely a hitbeli örömöknek nem igen 
látszik kedvezni, midőn az emberi kedélyek és törekvések 
a vallástól egészen eltérő czél felé irányulvák, midőn a leg-
több embert anyagi érdek vezérel cselekedeteiben. Oly idő-
szak ez, melyben még a tiszta meggyőződés is csak fenntar-
tással és félénk módon nyilvánul. Kettős öröm tehát, mikor 
a hitbeli meggyőződés, minden utógondolat, minden kecseg-
tető remény nélkül nyer kifejezést, oly oldalról, honnan azt 
legkevésbbé várjuk. Az égi igazság győzelmének a tévely fe-
lett ünnepélyes tanuja és színhelye volt az újonnan felszen-
telt ferenezvárosi pompás szentegyház, hol apr. 28-án Polák 
Samu 7 tagból álló izraelita családja felvette a keresztség 
szentségét és ez által Krisztus üdvözitő egyházába kebelezte-
tett be. Valóban igaz, hogy spiritus Domini spirat ubi 
vult. Az isteni kegyelem már évek előtt behatolt e család 
szivébe, és megérlelte bennök azon hitet, hogy földi és 
menyei boldogságukat csak a r. kath. egyházban találhatják 
fel. Már régebben gondolkozott a családfő lelkének ügyében, 
sokszor vont párhuzamot a létező vallások között, és azon 
meggyőződésre jutott, hogy azon vallás, mely annyi és oly 
borzasztó akadályok daczára minden nép és ország között 
elterjedt, nem lehet emberi vallás ; azon hit vert gyökeret 
lelkében, hogy szivének és lelkének hőn óhajtott nyugalmát 
és boldogságát csak egyedül a világ üdvözítőjének ajkairól 
folyt igazság megismerésében és követésében találhatja fel. 
Ez igazság tanához vágyódott tehát egész hévvel, sokáig 
ugyan titokban, de később az egész család hő óhaját képezte 
Krisztus hitének bajnokaivá lenni. Egészen szabadon, min-
den hiu remény nélkül, érett megfontolással jelentették ki 
a családnak már öntudattal biró tagjai, hogy a róm. kath. 
egyházba óhajtanak felvétetni. Három havi bővebb tanulás 
előzte meg szándékuk teljesülését, ez időt a szó szoros értel-
mében lelki gyakorlatokban töltötték, folyton tanultak, val-
lásos irányú könyveket olvastak, lemondtak minden üzleti 
foglalkozásról, egy szerény lakásba vonultak, mintegy el-
zárkózva a külvilágtól, hogy minden idejöket a szent czél-
nak szentelhessék. Anyagilag a legszerényebben, de lelkileg 
gazdagon éltek. Midőn már köztudomásu lett elhatározásuk, 
igen sok zaklatásnak voltak kitéve; jöttek hozzájok szép 
szóval, jöttek fényes ígéretekkel, nem maradtak el a guny és 
roszkivánságok kifejezései sem, de mind ezek nem voltak ké-
pesek a szilárd elhatározást bennök megingatni még kevésbbé 
megváltoztatni. 

A mondott nap reggeli 8 órájakor a templom már zsúfo-
lásig meg volt telve, midőn megjelentek egyszerűen, de tisz-
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tán, keresztszüleik társaságában (Gyurisevies, Fuchs urak, 
— Liptay, Barta, Győry, gr. Károlyi Edéné, Rudnyánszky 
úrhölgyek) a keresztelési kápolnában. Meglátszott rajtok a 
tiszta lelki öröm és a mély meghatottság kinyomata. A ke-
resztelő lelkész komoly és szivhez szóló szavakban figyel-
meztette őket, miszerint leikök üdvének és boldogságuknak 
biztositásán kivül, e lépéstől anyagi haszon nem vár reájok 
— hanem igen is keresztek, melyeket vállaikra kell venniök 
ha isteni rendeltetésöknek megfelelni akarnak. A l/2 óráig 
tartó beszéd könyeket fakasztott a keresztelendők szemeiből, 
láthatólag meg voltak hatva a tény magasztosságától. A 
hozzájok intézett kérdésekre a tiszta meggyőződés, az ér-
deknélküliség és szabad elhatározás hangján feleltek, anyira, 
liogy e ténynek közeli tanúi, még más felekezetbeliek is, elis-
merték, miszerint e családot a legtisztább szándék vezérli 
megtérésében. Szt. mise hallgatás ós az imádandó Oltári 
szentségbeni részesülés után, — czéljokat érve, boldog meg-
elégedés és öröm érzetével szivökben távoztak el a tem-
plomból. 

Adjon Isten több ily örömünnepet egyházunknak, n. r. 
Rónia, 1879. april 25-én. (Örvendetes hirek.) Ugy vé-

lem, nem magánérdekű a közlemény, melyet a discretio meg-
sértése nélkül csak most küldhetek a ,Religió'-nak. 

Ki ne tudná mára széles magyar hazában, hogy X I I I . 
Leo az egyház elsőrangú tudósainak — az Alimonda, New-
man, Pecci, Zsigliarák — sorában Kalocsa nagynevű érse-
két, Haynald Lajos ő exclját májushó 12-én tartandó con-
sistoriumban bibornokká fogja avatni ? . . . 

Ha forró hálára kötelez bennünket ezen kitüntetés, 
melynek fontosságát már magában azon körülmény is ma-
gasan kiemeli, miszerint történelmünk évlapjai nem emlékez-
nek reá, hogy valaha a bíbornoki testületben hazánk három 
fia foglalt volna helyet egyidejűleg, mint azt manap látjuk : 
ugy viszont ragaszkodásunkat a szent székhez annál ben-
sőbbé teszi ama kiváló atyai szeretet, melylyel viseltettek a 
pápák mindenha, és viseltetik a jelenleg uralkodó pápa is 
szent István nemzetéhez. 

Ezen szeretetről tanúskodik X I I I . Leo azon gyors se-
gélye, melyet a szegedi árvízkárosultaknak — proprio motu 
— nyújtott ; erről szól ékesen ama finom udvariassága, mely-
lyel királyunk ezüstmenyegzőjének ünnepére ajándokul egy 
magyar művészszel, Szoldatics Ferenczczel, festette le arcz-
képét; erről beszél az is, miszerint apostoli fejedelmünknek 
egy magyar mágnás által, mint ablegato apostolico által, ki-
vánta kézbesíteni a kalocsai érsek számára küldendő bíbor-
noki biretumot. Mindezt csupán csak az nem fogja fel, ki 
nem bir érzékével a szeretetnek. 

Ime én épen ez utóbbi nemes vonást akarom önöknek 
vázolni hitelesen. 

Belép minap monsign. Schiaffino Piacid nissai püspök 
és a nemes papi academia elnöke ő szentségéhez, és X I I I . 
Leo pápa igy szól hozzá : „Monsignore ! Az ön intézetéből 
választottam ki gróf Zichyt, hogy Ferencz József ő Felsé-
gének megvigye a magyar érsek számára szánt bibornoki 
biretumot ; tettem pedig ezt két okból, először, mert hiszem, 
hogy ezzel örömet szerzek a királynak és nemzetnek, és más-
részt, hogy méltánylásomat fejezzem ki a fentemiitett ma-
gyar papnak atyja iránt, ki mint nagykövet az egyháznak 

érdekeit Keleten valóban szivén hordja és nemesen elő-
mozdítja." 

Hogy a szent atyának e szép nyilatkozatát jobban 
megértsük, oly eseményt kell fólemlitenem, mely az egyház-
történelemben örökké fényes lapot fog betölteni. Ezen ör-
vendetes esemény, — mely ünnep volt a földön és magában 
az égben is, — április 19-én, szent József napján történt, 
midőn Kupelián János, az örmény szakadárság feje, X I I I . 
Leo trónja előtt megjelent, hogy ott megkérését, hitval-
lását és a katkolika egyház egységébe való fölvételének ké-
relmét kifejezze. 

A pápa megindult szivvel adott hálát Istennek e ne-
mes és nagylelkű elhatározásért, és Kupeliánt, ki az uj sza-
kadásnak oka volt, nemcsak hogy atyailag visszafogadta az 
egyházba, hanem nagy szivvel az egyházjog szabályain ki-
vételt téve, a tilalmasan fölvett püspöki rend méltóságában, 
czimében, jelvényeiben és tiszteletében megerősitette ; fól-
hiván egyúttal a többi szakadárokat is a hitegységre: „Oh! 
quante Ci sono care le chiese dell' Oriente ! Quanto ne ammi-
riamo le antiche glorie ! Quanto saremmo lieti di vederle ri-
splendere della primiera grandezza !" — Oh mennyire ked-
vesek előttünk Kelet egyházai ! Mennyire csodáljuk mi 
azoknak régi dicsőségét ! Miként örülnénk, ha azokat előb-
beni nagyságukban láthatnók fényleni !. . . Ez okból aláza-
tos szivvel esedezett fel az Ur Jézushoz . . . és apostoli áldá-
sát adá Kupeliánra és az örményekre. 

Ám jó ! Ezen nagyszerű eseménynek Isten után egyik 
főfőtényezője gróf Zichy Ferencz konstantinápolyi nagykö-
vetünk volt, Rómában pedig közvetítője ifj. gróf Zichy Fe-
rencz hittudor, nagyvárad-megyei áldozó pap, és a papi ne-
mes akadémia tagja, ki monsignor Kupelián és a többi visz-
szatért Örmények egyenes kérésére volt szerencsés a kibékü-
lés okmányait hetekkel előbb ő szentségének személyesen 
átnyújtani, és a Konstantinápolyból megérkező Ivupelián-
nak imént említett fogadtatását előkészíteni. Én hálát adok 
a jó Istennek, hogy magyart használt e nagyszerű tény 
eszközeül. 

Nekem itt önkényt eszembe jut a magyar nemzet ama 
dicső múltja, midőn Keleten nemcsak vaskarokkal védte az 
e g y h á z a t a barbarok betörése ellen, hanem a keleti és nyugoti 
szakadárságot is oly hatályosan igyekezett kiegyenlíteni; 
eszembe jut, midőn maga Bizancz is Budához fordult, hogy 
a hitegységbe léphessen, midőn Palaeolog János görög csá-
szár 1368-ban Budára tért Nagy Lajosunkhoz, és innét Ró-
mába jött, hogy V. Orbán pápa kezébe 1369-ben letehesse 
hitvallomását; eszembe jut Bosznia és Bolgárföld meg-
térése, s valamint Kumania megtérését az esztergomi ér-
seki szék eszközölte, ugy Bosznia megtérését és püspöksé-
geit a lángbuzgalmu kalocsai érseknek dicső elődjei alapi-
ták. Eszembe jut most a telhetetlen északi colossus, az orosz 
schisma zsarnoksága, mely milliókat kényszeritett ez utóbbi 
évtizedekben a katholika hittől elszakadni, és melynek épen 
mi magyarok vagyunk hivatva gátot vetni, és a hittől elsza-
kított népeknek kiszabadításán első sorban fáradozni. 

Segítsen meg bennünket ebben, ugy hivatásunk teljes 
felismerésében és betöltésében, a magyarok nagy Asszonya 

Bogyay B. Gy. 
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Par i s , april 27. Néhány érdekes részlet Marie-Bernard 
nővér utolsó pillanataiból, — ez az, mivel jelenleg lapja szá-
mára szolgálni sietek. Hogy ki volt Marie-Bernard nővér, 
azt, ugy hiszem, fölösleges mondani. Mielőtt szerzetbe lépett 
Bernadette volt neve. Neki jelent meg a B. Szűz Lourdesben. 
Az ő élete hosszú fájdalmas szenvedés volt. Szerzetesi életé-
nek 12 éve alatt, csaknem folytonosan az infirmariában volt ; 
fájdalmai gyakran ágyba nyomták le. Vérhányásai nap nap 
után halálát sejtették s azért négyszer vette fel az utolsó ke-
netet. E végtelen szenvedések daczára egy pillanatig sem 
vesztette el kiváló szelidségét. Halála előtt néhány órával 
egyik társnője azt mondván neki : „Kedves nővér, ön jelen-
leg a keresztre van helyezve," ő kereszt alakba kiterjeszté 
karjait s felkiáltott: „Jézusom, ó mennyire szeretlek!" 1878 
szept. 22-én tette le az örökös fogadalmat. Azóta még töb-
bet szenvedett, mint az előtt. Fájdalmai a legutolsó három 
hó alatt mindinkább növekedtek. April 16-a volt Istentől 
kirendelve, hogy véget vessen szenvedéseinek. Halálos tu-
sája idején elejénte nem szűnt meg társnőit Isten iránti bi-
zalomra inteni ; végre azonban végkép elhagyta ereje. Ek-
kor kérte, menjenek le a templomba s imádkozzák érte a 
haldoklók litániáját. Háromszor ismételte a következő imát : 
„Szűz Mária, Isten anyja, imádkozzál érettem, szegény bű-
nös nőért." Azután csend állott be. Lelke felszált az égbe. 
Temetése april 19-én volt. Mgr Lelong, neversi püspök te-
mette. Halotti beszédet is tartott fölötte. Sz. irási szövegül 
Tóbiás könyvéből vette a következő szavakat : „Sacramen-
tum regis abscondere bonum est ; opera autem Dei revelare 
et confiteri honorificum est." Beszédjének veleje következő 
szavakba foglalható : Isten művei Bernadetteben két erényre 
vihetők vissza : a tisztaságra és alázatosságra. Tisztasága 
oly tiszta gyermekké tette mint a gyémánt. Alázatossága 
egyenlő volt tisztaságával. 

IRODALOM. 
— Társadalmi testvérharcz a modem jogállam s a 

kath. egyház között. Ily czimü mű van sajtó alatt Jedlicska 
Páltól, a szorgalmas és nagy olvasottságú esztergommegyei 
plébánostól. 

A keresztényellenes liberalismus, — mely hirdetve az 
észistenitést, s mellőzve az isteni kinyilatkoztatásnak igaz-
ságait, egyik föladatául tűzte ki : a kath. egyháznak erköl-
csi hatalmát s befolyását, a társadalmi élet minden rétegé-
ben bénitani, a X V I I I . század közepe óta törekvését kivált 
oda irányozta, hogy hizelgő s téves elméletekkel meghódít-
ván az államhatalomnak kezelőit, őket a kath. egyházzal 
szemközt ellenséges álláspontra helyezze. — Az álliberalis-
mus e czélból oly hatalmi kört, s oly társadalmi tényezőket 
tulajdonított az államnak, melyeket az egyház mindenkor 
saját birtokának vallott vala, s melyeket az egyház sarkala-
tos elveinek megtagadása nélkül soha fel nem adhat. — Az 
államnak e hatalmi túlkapásai folytán keletkezett a magát 
jogállamnak czimező modern államhatalom s a kath. egyház 
közötti harcz, melyet a szerző társadalmi testvérharcznak 
nevezett el, minthogy csakugyan a kath. egyház s az állam — 

mint két ikertestvér — arra rendelvék az isteni gondvise-
léstől, hogy az emberi társadalmat öszhangzatosan intézzék. 

A mily kívánatos, hogy e társadalmi harczból, a kath. 
egyház mint győztes az emberiség javára mihamarább ki-
bontakozzék, ép oly bizonyos, hogy ez óhajtott diadalnak 
ünnepe, csak akkor következhetik be, lia az emberiség na-
gyobb része, de főkép a társadalmi élet irányadó tényezői 
kellőleg tájékozva lesznek azon irányeszmékre s kérdésekre 
nézve, melyeknek erélyes megoldásától függ az egyház s 
állam közti viszonynak békés s üdvhozó megállapítása. 

A fentjelzett mű szerzője, indittatva azon tapasztalattól, 
hogy amily sokan szellőztetni szeretik az egyház s állam 
közti viszonyt érdeklő kérdéseket, ép oly kevesen dicseked-
hetnek az ehhez szükséges ismeretekkel, e munkájában rövid 
felvilágosítást kiván adni az egyház s állam közti viszály 
okozta fontosabb eszmékre nézve s bizonyítékot óhajt szol-
gáltatni azon igazságnak, miként a kath. egyház, az emberi 
társadalomnak legelső s legüdvösöbb intézménye. E munka 
kivált az olvasóközönség azon részének szolgáland tanulságos 
olvasmányul, a mely életviszonyainál fogva nem szentelhet 
sok időt hason irányú terjedelmesebb művek olvasására. 
Szerző kilencz önálló czikkre osztja fel munkáját. A czikkek 
czimei : I . Az állam czélja és erede. I I . A kath. egyháznak 
üdvös befolyása az államra. I I I . A modern jogállam jellem-
zése. IV. A kath. egyház mindenkor pártolta a józan sza-
badságot. V. A lelkiismereti szabadság. VI. A nevelés és 
iskola. VII . A házasság. VI I I . A római pápa tévmentes-
sége tekintettel az államra. IX . A nemzeti egyház. E 
munka vagy 18 — 20 iven, finom papiron f. évi april hó vé-
géig fog az alulírott kiadónál megjelenni. Előfizetési ára 
1 fr t 20 kr. Bolti ára, mely a munka megjelenése napjától 
lép érvényre, 2 frt o. é. leend. Gyűjtők 10'példány után egy 
tiszteletpéldányt kapnak. — Kiadó Buzárovits Gusztáv 
Esztergomban. 

V E G Y E S E K . 
— A sz. atya a húsvéti ünnepek alkalmából szűköl-

ködő családok és intézetek közt 26,000 lirát osztatott ki. 
— O eminentiája, kegyelmes főpásztorunk, mint az 

„Esztergoin"-ban olvassuk, az esztergom- sz. györgymezőn 
alapitandó ovoda számára 2000 frtért telket vett. 

— A halhatatlan érdemű sz. Benedek-rend, Wimmer 
Bonifácz amerikai benczés apát indítványára, sz. Benedek 
születési évét százados ünneppel szándékozik megülni Monte 
Cassinoban. Az előkészületi teendőkkel, mint a ,V. délia V.'-
ban olvassuk, nagynevű hazánkfia, mgr és főt. Kruesz Kry-
zosztom pannonhalmi főapát ur bízatott meg. Most, hogy a 
nevezetes nap közeleg, a ,V. d. V.' lelkes szózatot intéz a 
római hivekhez. Már az eddigiekből látni, hogy magyar 
benczéseink ez ünnepélyen is kiváló helyet fognak elfoglalni 
sz. Benedek nagy családjában. 

— Dechamps bibornok kiadta főpásztori szózatát szent 
József, Belgium védszentjének, különösen a mostani veszé-
lyek miatti kiváló tiszteletéről. 

— Newman atya Rómába érkezett a bíbornoki kalap 
átvételére. 

Figyelmeztetés. A szerkesztői lakás, mint a lap czi-
mén is olvasható, ezentúl Stáczió-utcza, 46. I. em. 3. sz. 5 

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

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyromdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Budapesten, május 7. 37. I. Félév, 1879. 

TARTALOM : A magántulajdon a ker. hit tanítása szerint és a socialismus. — Quid utilitatis praedicationi sacrae con-
férât Doctoris Angelici sancti Thomae Aquinatis scriptorum meditatio. — Egyházi tudósitások •. Budapest. A magyar 
nyelv és papnöveldéink. Székesfehérvár. Az u j főpásztor székfoglaló beszéde. Franeziaország. „Üldözzetek!" — Irodalom: 

A legszebb erény s a legundokabb vétek. I r t a : Zwerger János püspök. — Vegyesek. 

A magántulajdon a ker. hit tanitása szerint 
és a socialismus. 

A keresztény kinyilatkoztatás tana szerint az 
Isten minden birtok, minden földi dolog teremtője 
és feltétlen ura ; de bölcs szándéka szerint a földi 
dolgokat azért teremté, hogy az ember haszna és ja-
vára legyenek, hogy az ember, a teremtés koronája 
és Isten képmása, azok fölött uralkodjék és azokat 
Isten dicsöitésére fordítsa ; azért mondja a koronás 
prófé ta : „Omnia subiecisti sub pedibus eius.0' (Ps. 
8, 8.) ; és a Teremtő maga e szavakkal hozta létre az 
első embert: „Alkossunk embert a mi képünkre és 
hasonlatosságunkra, ki uralkodjék a tenger halain 
és az égi madarakon és vadakon, és az egész földön 
és minden csúszómászó állaton, mely mozog a föl-
dön. " (I. Móz. 1, 26.) Ezekből világosan kitűnik, 
hogy a földi dolgok főtulajdonjoga ugyan Istennél 
van, de az ember a Teremtő szent akarata szerint 
uralkodási vagyis használati és rendelkezési joggal 
bir, mivel azok ő érette vannak teremtve. Isten ren-
delése az, hogy minden földi teremtmény az ember-
nek szolgáljon, az ember pedig, mint Isten fia, a men-
nyei Atyának, — és igy az egész világ Isten egy orszá-
gává legyen. Világos továbbá, hogy minden jog, te-
hát a tulajdonjog is, alapját Isten akarata-és az ettől 
származó átruházásban birja, vagyis más szavakkal, 
hogy a jogi rend alapját az erkölcsi világrend ké-
pezi, melynek élén Isten szent akarata áll. Ez min-
den jog alap eszméje, mert az Isten nem mondhat 
le arról, ami a feltétlen lény fogalmából, a Teremtő 
és teremtmények között való viszonyból szükségké-
pen következik; mert valamint a mindenség Isten 
által lett, ugy végczélját csak Istenben bírhatja. 
„Universa propter semetipsum operatus est Domi-
nus." (Prov. 16, 4.) Az emberi tulajdonjog ezen fel-

tétes jellegét a ker. kath. erkölcstudomány mindig 
kiemelte. „Deus habet principale dominium omnium 
rerum", mondja aquinói sz. Tamás, „et ipse secun-
dum suam providentiam ordinavit quasdam res ad 
corporalem hominis sustentationem : et propter hoc 
homo habet naturale rerum dominium quantum ad 
potestatem utendi ipsis." (2. 2. qu. 66. a. 1. ad 1.) 

A keresztény világnézet, mely a feltétlen tu-
lajdonjogot elveti, mindamellett elismeri a tulaj-
donjog azon nemét, mely bizonyos személyhez van 
kötve és azért személyi vagy magántulajdonjognak 
mondatik. Higgadt megfontolás mellett mindjárt első 
pillanatban oly szükségesnek találjuk a magántu-
lajdont az emberi társadalomra nézve, hogy csak 
vallási ábrándok és a társadalomban uralkodó nagy 
ellentétek, milyenek a birtokos és szegény néposz-
tályok közt időnkint felmerülnek, teszik magyaráz-
hatóvá az ellenkező nézetet, mely a személyi tulaj-
donjogot vagy egészen elveti, vagy lényegesen kor-
látozza. Ha világtörténelem lapjain végig nézünk, 
csakugyan azt találjuk, hogy leginkább a birtok 
túlságos összehalinozása egyrészről és másrészről a 
szegény- és munkás-néposztályok elnyomatása ad-
tak alkalmat azon nagy forrongásokra, melyek vég-
veszélylyel fenyegetik a társadalmat. Mivel napja-
inkban ugyanazon jelenséget tapasztaljuk, fölöttébb 
szükséges, hogy ismerjük a kinyilatkoztatás és a 
kath. egyház tanát a magántulajdonról. 

A jog szerint „a tökéletes tulajdon bizonyos 
dolognak teljes jogi alárendeltsége, bizonyos testi 
dolog felett való tökéletes jogi uralom." Ezen meg-
határozás két momentumot foglal magában : a tulaj-
donos rendelkezési jogát vagyis uralmát aká rapo lg . 
birtok-, akár a kanonjogot illetőleg ; azonkívül min-
den idegen akarat kizárását: miből szükségképen 
következik, hogy a tulajdonos tulajdonának megvé-
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(lésére a polgári hatalom segitségét veheti igénybe 
és hogy tulajdonát minden igazságtalan birtokostól 
visszakövetelheti (ius revindicationis). A római jog, 
mely különösen a 16. századtól fogva a magántu-
lajdonjog fejlesztésére döntö befolyást gyakorolt, 
ennek szoros definitióját ugyan nem adta, de lénye-
gét nagy következetességgel keresztül vitte, értvén 
alatta valamely személy kizárólagos, oszthatlan és 
szabad rendelkezési jogát bizonyos dolog fölött. 
„Dominium est ius disponendi de aliqua re tam-
quam sua in suum commodura." Az ujabbkori pol-
gári törvények különbséget tesznek teljes és nem 
teljes tulajdonjog közt, mely utóbbi vagy pusztán a 
doloc* állagára, vagy csak a dolog használatára (do-
minium utile) vonatkozik. A keresztény erkölcstan 
nem elégedhetik meg a magántulajdon pusztán jogi 
meghatározásával, hanem azon korlátokat is figye-
lembe veszi, melyek az erkölcsi törvény szükséges 
követelményei, hogy tudniillik a teljes és feltétlen 
tulajdonjog egyedül az Istené, hogy az embernek 
szoros értelemben csak haszonélvezeti joga van: mi-
nél fo«va a földi javak használatában az Isten által 
létesitett rendtől nem szabad eltérnie. Ezekből ki-
tűnik, hogy a tulajdonjog egészen helyes fogalmá-
ról csak ott lehet szó, ahol igaz istenismeret, az 
élő Istenbe való hit uralkodik, mert Isten szent aka-
ratában és gondviselésében gyökerezik. Csak ezen 
korlátolt személyi tulajdonjogot védi a keresztény 
egyház és a józan természetjog. 

A magántulajdon szükségességét a legfonto-
sabb okok muta t j ák : 

1. Az ember szabadsággal felruházott érzéki 
észlény vagyis személy. A szabadság lényege pedig 
abban áll,hogy az észlény cselekedeteinek ura legyen ; 
de minthogy az ember, mint érzéki észlény, egyszers-
mind a kültermészet tagja is, szükséges, hogy ezen 
uraságot a külső természet iránt is érvényesíthesse, 
vagyis kell, hogy a belső szabadsághoz a külső is 
járuljon, ez pedig feltételezi a természet fölött való 
uralkodás lehetségét vagyis a tulajdonjogot; ezek-
nél fogva a tulajdonjog az emberi szabadság eszmé-
jén alapszik és az ember méltóságának kifolyása, 
habár jelen biinös állapotunkban számtalan vissza-
élésnek van kitéve, valamint maga a szabadság 
is, melyen alapszik. A szabad személyiség fogalmá-
hoz tartozik tehát a belső és külső önhatóság, mely 
által az ember hatalmat gyakorolhat afölött, a mi 
személyének fenntartására, végrendeltetésének eléré-
sére szolgál; azért a tulajdonjog magában foglal 
mindent, mi az ember testi és szellemi életének 

fentartására és fejlesztésére okvetlenül szükséges. 
Személyiség, szabadság és tulajdonjog oly fogalmak, 
melyeket egymástól elválasztani nem lehet, egyik a 
másiknak létalapját képezi ; mint a történelem bizo-
nyítja, egymással fejlődnek s egymással ejtetnek 
veszélybe. Helyesen mondja azért egy franczia iró: 
„Ahelyett, hogy azt mondják : a tulajdon lopás, a 
tulajdont inkább szabadságnak kellene mondani." 
Ezen szoros kapcsolatnál fogva a magánbirtok a sze-
mélyiségnek mintegy kiterjesztését képezi ; az ember 
belső ösztön által indíttatva érzi magát arra, hogy 
tulajdont szerezzen, melyet egész földi létének és 
működési körének talapzatául lehet tekinteni. 

2. Még inkább kitűnik a személyi birtokjog 
szükségessége, ha az ember munkásságát és fárado-
zását vesszük tekintetbe. Erre nézve nagy különb-
ség van ember és állat közt. Az embernek sokkal 
többre van szüksége, mint az állatnak ; továbbá az, 
mi az állat fenntartására szükséges, a természet 
által közvetlenül és készen hozatik létre, mi<r az 7 o 
embernek a természet adományait többnyire fárad-
ságos munka által kell elkésziteni, hogy élvezhe-
tőkké tegye ; azért azon nagy büntetőtörvény, me-
lyet Isten Ádámra kimondott : „Arczod verítékével 
eszed a mindennapi kenyeret," az embernek szól, nem 
az állatnak. Ugyanis az igazságos Isten akarta, hogy 
a munka a bűnbeesés után büntetés legyen, mely 
által az ember elkövetett bűneiért eleget tehessen 
és elvesztett méltóságát ismét visszanyerje a termé-
szettel szemközt, midőn ezt munkája és szorgalma 
által magának aláveti. De a nagy nehézségek, me-
lyek legyőzését a munka igényli, a folytonos ön-
megtagadás, melynek gyakorlása által egyedül Isten 
ezen rendeletét teljesíthetni, csak ugy lehetséges, ha 
a munkának megvan a jutalma, lia az ember fára-
dozásai gyümölcsét magáévá teheti : ezeknél fogva 
a magántulajdon és munka lélektani összeköttetés-
ben vannak. Tulajdonjog nélkül a munkának a 
gyarló emberi természet szempontjából semmi in-
gere és rugója nem volna. Ugyanazon Isten, ki a 
munkát az ember szigorú kötelességévé tette, min-
den bizonynyal azt is akarja, hogy a munkálkodó 
munkájának gyümölcsét birhassa és használhassa. 
A földi jutalom teljes jogosultságát és érvényét ki-
emeli az apostol is, midőn mondja: „Quis miiitat 
suis stipendiis unquam? Quis plantat vineam, et de 
fructu eius non edit? Quis pascit gregem, et de la-
cté eius non manducat ? . . . . quoniam debet in spe, 
qui arat, arare : et qui tr i turât , in spe fructus per-
cipiendi." (I. Kor. 9, 7 —10.) Szorgalom, takarékos-
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ság, a jövőről való gondoskodás csak a tulajdonjog 
mellett virágozhatnak; ezen tényezők nélkül pedig 
az anyagi jólét haladásáról nem lehetne szó. 

3. Az ember társadalmi lény; csak a társada-
lomban érheti el végrendeltetését. Az Isten maga 
tette le a társadalom alapját a családban. Az ó- és 
újszövetségi szent irás világos tanitása szerint a 
társadalomban levő alá- és felrendeltség Isten aka-
rata : „Per me reges regnant et legum conditores 
iusta decernunt. Per me principes imperant et po-
tentes decernunt iustitiam." (Prov. 15. 16.) „Non 
est potestas, nisi a Deo: quae autem sunt, a Deoor-
dinatae s u n t . . . Ideo necessitate subiecti estote non 
solum propter iram, sed etiam propter conscienti-
am," (Rom. 13, 1 sk.) Valamint a mennyországban 
az, ki mindent teremtett és bölcsen elrendezett, az 
angyalok karait egymásnak alárendelte, ugy itt e 
földön is azt akarja, hogy mint XIII. Leo pápa hi-
res encyklikájában mondja, „intima per media, me-
dia per summa ad suos quaeque fines perveniant." 
Csak a társadalomban lehetséges az emberinem ha-
ladása; de a társadalmi rend biztositott magánbir-
tok nélkül nem állhatna fenn. A rendezett és a tár-
sadalom által biztositott tulajdonjog féken tart ja 
egyesek kicsapongó szenvedélyeit, lehetségessé te-
szi a szerzeményt és a rendezett munkálkodást, azon-
kivül eszközli, hogy az egyesek a társadalmi rend 
iránt, mely fáradozások gyümölcsét nekik biztositja, 
a legnagyobb érdekeltséggel viseltetnek. Ha azt 
akarjuk, hogy béke és rend uralkodjék az emberi-
ség közt, akkor a magántulajdonjogot is ugyanazon 
szükségességgel védenünk kell; már pedig minden-
ki elismeri, hogy béke és rend az államélet alapfel-
tételét képezi, tehát ugyanazt kell állitanunk a sze-
mélyi tulajdonjogról. Aquinói sz. Tamás a követ-
kező érvekkel bizonyítja a magánbirtok társadalmi 
szükségességét : „Primo quidem quia magis sollicitus 
est unusquisque ad procurandum aliquid, quod sibi 
soli competit, quam id quod est commune omnium 
vel multorum, quia unusquisque laborem fugiens, 
relinquit alteri id quod pertinet ad commune, sicut 
accidit in multitudine ministrorum; alio modo quia 
ordinatius res huinanae tractantur, si singulis im-
minet propria cura alicuius rei procurandae, esset 
autem confusio, si quilibet indistincte quaelibet 
procuraret; tertio quia per hoc magis pacificus sta-
tus hominum conservatur, dum unusquisque re sua 
contentus est." (2. 2. qu. 66. a. 2.) Mennyire szük-
séges a magántulajdon a társadalom fenntartására, 
kitűnik azon történeti tényből is, hogy a feltétlen 

birtokközösség eszméjét többnyire a nők közösségé-
vel látjuk egybekapcsolva, mert családi élet minden 
magánbirtok nélkül nem lehetséges. Ebből pedig az 
következik, hogy a magántulajdonjog teljes elvetése 
ellenkezésben áll a család és igy egyszersmind a 
rendezett társadalom alapfeltételeivel. 

4. A felhozott okokat megerősíti a kinyilatkoz-
tatás világos és határozott tanitása, mely az egyes 
személyek tulajdonjogát ünnepélyesen védi, midőn 
a decalogus tizedik parancsolatja ezeket mondja : 
„Non concupisces domum proximi tui : nec deside-
rabis uxorem eius, non servum, non ancillam, non 
bovem, non asinum, nec omnia, quae illius sunt." 
Az ószövetségben a tulajdonjog sérthetlen jelle-
ge az által is igen ki volt tüntetve, hogy lopás 
vagy károsítás esetében Mózes törvényében (S. Móz. 
22.) rendszerint többszörös kártérités volt előírva. 
Az újszövetség sem szüntette meg a személyes va-
gyonjogot, hiszen Krisztus Urunk nem azért jött, 
hogy a törvényt felbontsa, hanem inkább, hogy azt 
beteljesítse ; azért az apostol inti a híveket, hogy 
senkinek semmijét ne kívánják és adják meg min-
denkinek, a mivel tartoznak. Az egyház az ellenkező 
törekvéseket kárhoztatta és elismerte a magántulaj-
don jogosultságát. Az egyház ezen tanát kifejtve ta-
láljuk XIII. Leo pápának a socialismus ellen irt ency-
klikájában, a hol a tulajdonjog a természettörvény-
től szentesített jognak mondatik. „Ecclesia ius pro-
prietatis ac dominii, ab ipsa natura profectum in-
tactum cuilibet et inviolatum esse iubet: novit enim 
furtum ac rapinam a Deo, omnis iuris auctore ac 
vindice, ita fuisse prohibita, ut aliéna vel concupi-
scere non liceat, furesque et raptores, non secus ac 
aduiteri et idololatrae a coelesti regno excludantur." 
A kereszténység azonban, midőn a magánbirtokot 
jogszerűnek elismeri és annak megsértését szigorúan 
tiltja, másrészről mindent elkövetett, hogy a tulaj-
donjogot rideg és önzö alakjától kivetkőztesse. Ezt 
tette a szeretet nagy törvénye által, mely az újszö-
vetség lelkét képezi. Szeressed a te Uradat Istene-
det teljes szivedből és teljes lelkedből és teljes el-
médből. Ez a legnagyobb és első parancsolat. A 
második pedig hasonló ehhez : Szeressed felebaráto-
dat mint tennenmagadat. Ha pedig kérdezzük, ki 
ezen felebarát, az irgalmas szamaritanusról szóló 
példabeszéd adja meg a feleletet. Az evangeliumi 
törvény oly magas rangra emelte a felebaráti szere-
tet gyakorlatát, hogy isteni Megváltónk a szűköl-
ködőket helyetteseivé rendelte: „Bizony mondom, 
amit egynek ezen legkisebb atyámfiai közül csele-
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kedtek, nekem cselekedtétek." (Mát. 25, 40.) Ha 
mindenki megtartaná a felebaráti szeretet ezen ki-
rályi törvényét, csakhamar véget érnének a socialis 
bajok, melyek az emberi társadalmat alapjaiban 
megingatják. A keresztény vallás más tekintetben 
is enyhíti a magánbirtokból eredő rosz következ-
ményeket ; az önzés ugyanis az, ami a személyi tu-
lajdonjogot oly rideggé és a közjóra oly veszedel-
messé teszi; de az evangelium tana épen a rendet-
len önszeretet és kincsvágy ellen emeli fel hatalmas 
szavát: „Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a föl-
dön, hol a rozsda és moly megemészti, és hol a tol-
vajok kiássák és ellopják; hanem gyűjtsetek maga-
toknak kincseket az égben, hol sem a rozsda és moly 
meg nem emészti, és hol a tolvajok ki nem ássák s 
el nem lopják." (Mát. 6, 19 — 20.) Sőt az evangelium 
a teljes lemondást a világi kincsekről, mint az erköl-
csi tökély eszményképét állitja a hivek lelkei elé: 
„Ha tökéletes akarsz lenni, akkor menj, add el a mid 
vagyon és oszd el a szegényeknek és kincsed leszen 
mennyben ; azután jöjj és kövess engem." (Mát. 19, 
21.) Ugyanazon szellemet kifejezve találjuk a szent 
atyák irataiban is. Követve a szent irás parancsát 
(Luk. 11, 41 : Quod superest, date eleemosynam) a 
birtokjogot csakis a szükségesre szoritják, a fölösle-
ges a szegényeké. Aquinói sz. Tamás az összes szent 
atyák tanát foglalja egybe, midőn a birtokjogról a 
következőket mondja : „Bona teinporalia, quae ho-
mini divinitus conferuntur, eius quidem sunt, quan-
tum ad proprietatem, sed quantum ad usum, non 
solum debent esse eius, sed etiam aliorum, qui ex 
iis sustentari possint ex eo, quod ei superfluit." (2. 
2. qu. 32. a. 5.) Ezen tan alapján sz. Vazul kimu-
tatja, miképen lehet a birtokviszonyokra vonatkozó 
egyenetlenségeket az isteni gondviseléssel megegyez-
tetni. „Cur tu abundas, ille vero mendicat, nisi ut 
tu bonae dispensationis mérita consequaris, ille vero 
patientiae braviis decoretur." (Horn, super illud 
Luc. 12: „Destruam horrea mea." Ugyanazon gon-
dolatot fejtegeti Ketteler püspök. Szerinte ugyanis 
az Isten azért engedte meg a földi javak egyenet-
len felosztását, hogy a birtokos a szegény iránt az 
isteni jótétemények kiszolgáltatója lehessen, és igy 
a felebaráti szeretet szabadakarati gyakorlása által 
mennél nagyobb mértékben az Isten szeretetében is 

• részesüljön. 

(Vége kör.) 

QUID UTILITATIS PEAEDICATIONI SAC RAE CONFERAT 

DOCTORIS AIG-ELICI SAICTI TÏÏOMAE AQUIMTIS 

SCRIPTORÜM MEDITAT10. 

Oratio in festo sancti Thomae Collegii theologici Insulcnsis 
patroni habita a Dre Lud. Baunard Eloquentiac sacra 

professore. 

(Folytatás.) 

At undenam, quaeso,huiusce lugendae imminutionis 
repetenda est causa, nisi ex eo quod S t u d i u m Theologiae 
praesertim scholasticae in exitialem neglectum veniens, se-
cum totius praedicationis traxerit ruinam et pevniciem ? Vi-
delicet, inter hanc calamitatum ingluviem, quam illa aetatis 
nostrae procella reipublicae Galliarum invexit, non haec pro 
minima certe habenila est, quod, disiectis scholis, universita-
tibus sublatis, monasteriis etiam deturbatis, clericorum ordo 
vix ministerio par et sufficiens, studiosas patrum traditiones 
fere universus deseruisse cogeretur. Qui vivendi, eheu ! pri-
usquam studendi necessitate compulsus, compendia qualia-
cumque, Thesauros biblicos, Aurifodinas, Concordantias, 
Sylvas praedicatorum, aliaque id genus sibi satis liabens, de-
reliquit sacrae antiquitatis fontem vivum, ut sibi novitatum 
foderet cisternas dissipatas. 

Si qua tarnen hodiedum vegetaverit Theologia, qua 
oratio imbueretur, haec fere omnis in apologetica, et, uti 
aiunt, in polemica sita est. Sic voluere quidem inundan-
tium monstra errorum, qui in religiouis ipsa fundamenta 
converterunt arma. Absit a me, viri ornatissimi, ut positi-
vae, uti nuncupant, Theologiae aliquid detraham, quae tum 
protestantium, tum philosophorum tela retundendo, tantas 
Ecclesiae contulit et confert utilitates ! Quis enim nescit, 
quam magna sibi adscripserit ingénia virorum, inter quos 
eminet Petavius noster Aurelianensis. Sed, haec pace illorum 
dicam, neque per positivam Theologiam, quaetota in allatis 
testimoniis iacet, neque per apologeticam, quae circum reli-
gionis prolegomena extrinsecus ludit, tantum concionis bono 
consulitur, quantum per rationalem seu speculativam, cuius 
rationes spiritus et vita sunt. Sed hac obsolente, obsolevit 
itidem illa quam Tullius magnificabat „dicendi divinitas". 
Sic destitutum pane veritatis supersubstantiali concionis ro-
bur cecidit totum; sie dum ante murum et antemurale pu-
gnatur ad extra, non intus colitur nova Jerusalem, Theolo-
gicam dico eloquentiam, quae saphyro et smaragdo aedifi-
cata, dectrinarum omnium affluit deliciis, et cuius lucerna 
ipse est Agnus. 

Prodeat igitur Aquinas noster ! Oriatur ille sol Theo-
logorum „cuius doctrina fulget Ecclesia ut sole luna"1). E t 
quantum ex eius meditatione concionator sacer possit foene-
rari, in medium proferre non immoremur. 

Quum omni verbo, sacro praesertim, necesse sit quod-
dam, ut scholastici aiunt, doctrinae substratum, nescio an 
fundum exercebis illo feraciorem. Utique „Doctoris Univer-
salis" non certe immerito nomine honestatur ille, qui „pau-
cis complexus est verbis quaecunque caeteri longo sermone 
edicere soient, et quam nervöse!"2) Videlicet si vobis ad-

>) Ex decreto Stephaiii III, episc. Paris, ann. 1325. (Hist. univ. 
Paris. Saec. VI. p. 204.) 

s) Antonio Genovesi, Elem. metaphysic. 



'293 

versus incredulos decertandum est, Snraiua contra Gentes 
auxiliabitur, in qua Intellectus quaerens fidem, credendi stra-
tam inveniet viam. Quod si vero cum eis quos „domesticos 
fidei" vocat Apostolus habebitur res, illa praesto erit Summa 
Theologica, per quam fides invicem quaerens intelleetum cun-
ctis philosophiae splendoribus illustrator. 

E t vero, quam exactum et prope divinum illud Sum-
máé Theologicae monumentum ! Quam ordinate et arcta ar-
ticulorum et propositionum compagine coaptatum ! Arbo-
rent dicas immensam, quae e solido stipite in omnes partes 
scientiarum dividens ramos, omnis veritatis cupientibus 
porrigit fructum. Non dogmatum modo sed praeceptorum 
substantia universa in breviárium pressa liic coarctatur. In 
prima parte, ecce rationis et revelationis pennis suffultus vir 
angelicus Dei inacessum conscendit lumen, unde creaturae 
dimanant omnes, in primis homo cuius natura duplex et 
princípium et finis certis limitibus definiuntur. In secunda-
secundae virtutes et vitia ex adverso stant : et quam de-
scripte! Ad medullas cordium sese insinuât hominis naturae 
explorator ille oculatissimus. Quid plura? De Yerbo Dei in-
carnato, de Redemptore et de Sacramentis iam inito ser-
mone, curriculum Thomas implevisset totum, contuituque 
pari aeternitatis ipsius abdita instrospiciendo, a fine usque 
ad finem attigisset, ni morte praeventus interrupti operis 
fastigium illud desiderandum reliquisset. 

Quae cum ita sint, et nos succlamare non dubitemus ; 
„Post Summám Thomae nihil aliud superest nisi lumen gló-
riáé". Haec est „sol illuminans qui per omnia respexit, et 
gloria Domini plenum est opus eius3)." Haec est philoso-
phanti veritatis universae synthesis magna ; haec turris Da-
vid hostibus invicta, do qua mille pendent argumentorum 
clypei. Nil proinde mirum si Joannes papa vigesimus secun-
dus de hoc portentoso opere ita pronunciaverit : „Nisi Divus 
Thomas alia edidisset miracula, unus quisque articulus eo-
rum quae scripsit habendus pro miraculo esset." 

Verum ut propius ad rem accedamus, singillatim, si 
übet, velim explorare quomodo cuique concionaturo ex eo-
dem Thomae fonte hauriantur : in docendo firma fidei secu-
ritas, in concipiendo tuta sublimitas, in ratiocinando stri-
cta soliditas, demum in dicendo mira proprietas et luci-
dus ordo. 

Quandoquidem operae pretium sit primo ut verbi di-
vini dispensator fidei rectum iter teneat, neutiquam timen-
dum est, ne tam probati viri vestigia premendo ad erroris 
lapidem ullum offendat orationis pes. In Thoma Veritas ; 
cum eo securitas. Nil in eo vanum, nil temerarium, nil quod 
plebi vestrae porrigendo dubitandum habeatis. Ille est enim 
quem, ipso veritatis Spiritu praelucente, tot cornprobave-
runt Pontificum décréta, tot Concilia acclamaverunt, tot Or-
dines receperunt, tot confirmarunt Doctorum testimonia, tot 
amplexae sunt Universitates, adeo ut vox Thomae vox ip-
sius Ecelesiae a multis propemodum sit salutata. „Dum tua 
vestigia sequimur, succlamabant Salmanticenses, verioribus 
omnium sententiis adhaeremus ; in te enim velut in capacis-
simum oceanum cuncta sapientiae flumina congregantur.4)" 
E t vero num nescitis quid in Tridentinae synodi aula conti-

3) Ecclî XLII, V. 16. 
') Collation. S aimant. T. II, Epist. didicat. 

gerit, quando iuxta ipsum Scipturarum codicem Pontifi-
cumque décréta, Summa sancti Thomae mensa super eadem 
fuerit apposita. „Par erat, inquit quidam, ut post divinos 
angelici libri recenserentur." 

Secundo, si iuxta Tullium, orator nemo rite habebitur 
nisi philosophus idem exstiterit, undenam oratori depro-
menda erit philosophandi uberior copia? Unde concipiet 
sublimiores idearum sensus ? Etenim Doctoris nos tri inge-
nium nequaquam in nudis quaestionum clausulis quasi in 
carcere caeco captivatur ; sed uti clausulas ita rationes res-
ponsorum profért fecundissimas, quarum in luce dicentis fa-
cultas laetificata exspatietur. Quin, iuxta thesim et antithe-
seos in quolibet articulo obiicitur vis, cuius singula ratio-
num pondéra revocans ad trutinam Doctor perpendit, excu-
tit, aequa lance librat, decretoriaque tandem sententia re-
fellit. Utrinque tum veterum tum recentiorum opiniones iu-
dicio subiiciuntur; hinc vera, hinc falsa; intellectus summa 
universalis in conspectu est . . . . Cur mora? Praeco Dei , in-
gredere illa, ut poetae usurpem versum : 

Edita doctrina sapientum templa Serena. 
Amplectere illam idearum syllogen, quae tibi concio-

nandi sublimissimam materiam suppeditabit. Eo duce, verba 
tua non tantum audienti facient fidem, quod utique potissi-
mum interest, sed mirationem imo et victoriam religioni 
comparabunt. 

Tertius sacris pulpitis fructus percipietur si a Thomae 
methodo Praedicatio mutuata fuerit hanc scholasticam ra-
tiocinandi normám, strictam et pressam, unde sermoni venit 
soliditas et lucidus ordo. Quis enim ignoret, quantum in hoc 
conférât Aquinas noster, cuius innnumerae propositiones 
lûdissolubili logicae catena internectuntur ? Quam si tenu-
eris, ordinatim dices. Quam si servaveris, per veritatum 
mille discursus facili tramite audientium turba per te dedu-
cetur. I ta patres nostri in dispositione et partitione orationis 
sese praebuerunt scholastici ordinis observantissimos. I ta 
imprimis pater Burdalaeus rationum illa concatenatione ita 
praepotens, ut ea praecipue animos caperet et devineiret ve-
ritati. Econtra quam multi, quin filum illum arripuissent, in 
indigestae et imperviae loquacitatis chaos, hodie impingunt 
et divagantur ! Quam multi „ con versi sunt in vaniloquium, 
non intelligentes neque quae loquuntur, neque de quibus 
affirmant" ! (Vége k.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, május 6. A magyar nyelv és papneveldéink. 

— Midőn Ilire járt, hogy a magyar kormány törvényjavas-
latot szándékozik benyújtani a magyar nyelv kötelező okta-
tásáról minden tanodára nézve ; midőn a lapok már közölték 
is a törvényjavaslatot ; midőn továbbá a törvényjavaslat elé 
a görög keleti főpapság akadályokat akart görditeni O felsé-
géhez benyújtott kérvényével ; midőn végül e kérvény el-
lensúlyozására a magyar katholikus latin ugy mint görög 
szertartású főpapság ellenkérvénynyel járult O felségéhez : 
nem hittük volna, hogy ama törvényjavaslat tárgyalása al-
kalmával a kath. papságot, illetőleg egy katholikus intéz-
ményt kell nemzeti szempontból védelmeznünk épen azon 
párt ellen, mely a választási idény alatt, oly feltűnő módon 
kereste a kath. papság támogatását, pártjelöltjeinek győze-
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lemre segitése érdekében; ezt ismételjük, nem hittük, ámbár 
a tapasztalat megtaníthatott volna már bennünket, hogy a 
sokszor legjelentéktelenebbeknek látszó ügyek is felhasznál-
tatnak ellenünk, legtöbbnyire azon részről, melynek jobb 
lenne, ha arról gondoskodnék mindenekelőtt, hogy saját háza 
előtt seperjen. 

De hogy egész világosan beszéljünk, kimondjuk, hogy 
a támadást, a magyar nyelv kötelező tanitásának tárgyalása 
alkalmával, ellenünk nevezetesen az egyetemi és papneveidei 
latin oktatás ellen, a protestáns Molnár Aladár intézte. En-
nek felemlitésével azt hisszük, minden meg van fejtve ; ily 
szerepre, a katholikus papneveldék megtámadására nemzeti 
szempontból, csak a protestáns M. A. vállalkozhatik, jól 
tudva, hogy ez által a figyelmet bizonyos eloláhositott, előbb 
magyar protestáns községekről el lehet forditani, másrészt 
pedig a katholikus papság iránti gyűlöletet, mintha az a 
nemzet nyelvével nem csak törődnék, hanem mintha avval 
szemben ellenséges állást foglalna el, a legbiztosabban fenn 
lehet tartani, sőt éleszteni is. 

A mi már M A. támadását közelebbről illeti, ő a mi-
niszter ur figyelmét a magyar nyelv érdekében (?) a buda-
pesti egyetem theologiai fakultására hívja fel, hol még min-
dig latinul adnak elő, miből tehát az következnék, hogy a 
theologiai facultás vét a nemzet ellen, a latin nyelv pedig 
eltörlendő. Ha liberális embernél csodálkozni lehetne a felett, 
hogy önmagához következetlen, akkor M. A. felett mi is cso-
dálkoznánk ; igy azonban, minthogy a következetlenség a 
liberális ember természetéhez tartozik, csak azt mondjuk, 
hogy M. A. liberális természetét ez alkalommal sem tagadta 
meg. Bebizonyítjuk a következetlenséget. M. A. a nap ese-
ményének nevezett beszédét avval kezdi, hogy a törvényja-
vaslat nem türelmetlen, mert ez nem azt követeli, hogy a 
nemzetiségi iskolákban az előadási nyelv magyar legyen, ha-
nem csak, hogy a magyar nyelv is tanittassék, mint a többi 
tantárgyak ; és daczára ennek, M. A. amit megenged a nem-
zetiségeknek, ugyanazt nem akarja megengedni a katholiku-
soknak. A nemzetiségeknek szabad saját nemzeti nyelvükön 
tanitani, habár ez veszedelmes is a magyar nemzetiségre : a 
kath. egyháznak nem szabad .egyházi nyelvét használni, ha-
bár ez épen semmi veszélyei nem jár a nemzetre, mert azok, 
kik a latin előadásokat hallgatják, a magyar nyelvet már bír-
ják. A józan ész, a hirdetett jogegyenlőség elve szerint azt 
hiszszük, hogy ami szabad a nemzetiségeknek, az szabad az 
egyháznak is, eltekintve attól,hogy a katholicismus bizonyára 
szerzett a nem zet körül magának annyi érdemet, hogy azért 
egyházi nyelvét használhassa, mint szereztek a nemzetiségek 
arra nézve, hogy iskoláikban nemzeti nyelvöket használ-
hassák. Ha az egyetem nyelvi előadása ellen van kifogása 
M. A.-nak, ugy azt ne a latin ártatlan nyelv ellen intézze, 
hanem intézze az ellen, hogy ott még most is tartatnak né-
met nyelven előadások. 

De Tuhutum utódjának, kinek őseit azonban talán va-
lamikor ,Müller'-nek hivták, nem csak a budapesti theolo-
giai facultással, hanem az összes seminariumokkal is baja 
van. Szerinte ezekből a seminariumokból évenkint százával 
jönnek ki oly lelkészjelöltek, kik magyarul nem tudnak ; 
miért is ő egészon szerényen legalább részben magyar nyelvű 
oktatást kiván. Mikor mi e nyilatkozatot olvastuk, azt hit-

tük, hogy valami Kamcsatkából, vagy Kochinchinából hoz-
zánk került ember beszélt az országgyűlésen. Annyi bizonyos, 
hogy ennél nagyobb tudatlanságot ami magyar papnöveldé-
inkről semmiféle hottentota sem követhetett volna el, mintha 
ezt M. A. elkövette. Volt már valaha M. A. kath. papne-
veldében ? Alig hisszük, de ha volt, ha beszélt az ottani nö-
vendékekkel, ha tudja, hogy mi történik azokban csaknem 
kivétel nélkül minden vasárnap délután, akkor még roszabb 
reá nézve, mert akkor tudatlansága nem menti őt, habár ez 
esetben is hallgatni kellett volna, sőt ez esetben roszakarat-
tól sem vagyunk őt képesek felmenteni. Százával jönnek ki 
lelkészjelöltjeink a papneveldékből évenkint, kik magyarul 
nem tudnak, mondja M. A. Hiszen, ha ez igaz, akkor Ma-
gyarországon alig volna katholikus pap, aki magyarul be-
szélne ; ha ez igaz, akkor Magyarország nem magyar, hanem 
tót ország volna. Hanem a dolog szerencsére nem ugy áll, 
mint azt M. A., ki tudja mily indokból, jónak látta igy elő-
adni. Papneveldéink oly irányban mozognak, hogy mások 
már, ha nálok ilyesmi történnék, nagy tőkét csináltak volna 
belőle saját érdekökben. Minden latin nyelvi oktatás mellett 
is, papneveldéinkben nemcsak el nem hanyagoltatik a ma-
gyar nyelv, hanem kiválólag műveltetik. Alig van Ma-
gyarországon ugyanis katholikus papnevelde, mely magyar 
irodalmi iskolával ne birna. Ezen iskolákkal, nevezetesen a 
budapestivel, nagynevű irodalmi világi férfiak, nem egy-
szer levelezésben állottak és csak néhány év előtt is egyik 
fővárosi lapunk ismertetést közölte a magyar iskolákról. 
Hogyan, minő indok vezethet tehát valakit arra, hogy pap-
neveldéinket oly irányban támadja meg, mint ezt M. A. tette, 
a nélkül, hogy támadásának alaposságáról meggyőződött 
volna? Mi lenne akkor, ha mi katholikusok, valamely pro-
testáns intézetet ily igaztalan módon megtámadnánk ? 

Van azonban valami mégis a mi bennünket öntuda-
tunk mellett is megnyugtat, és ez az, hogy M. A. igazságta-
lan támadása a nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter ur 
által azonnal tönkre tétetett és igy megakadályoztatott, ne-
hogy M. A. gyűlöletet kelthető nézete gyökeret verjen. Rö-
vid időközben már másod izben történik, hogy a kath. cle-
rus az országházban nemzeti szempontból megtámadtatott 
és amint első izben az igazságügy miniszter urnák mond-
tunk köszönetet, hogy a kath. papság becsülete, hazafiúi 
érzelmének érdekében szót emelt, ugy most ugyanezt tenni 
Trefort ő excja iránt kedves kötelességünknek tartjuk. Ha 
valaki, ugy bizonyára a kormányon ülő férfiak tudhatják leg-
jobban, hogy mit tesz a kath. papság, mi történik a kath. 
papneveldékben a magyar nemzetiség érdekében, nekik kell 
legjobban méltányolni tudni is a kath. papság működését ez 
irányban, valamint viszont a kath. papság sem fogja elfelej-
teni, hogy kik voltak azok, kik a legkényesebb időkben is 
sorompóba léptek mellettök. Amennyire elitéljük mi és eli-
téli bizonyára minden igazságszerető ember M. A. fellé-
pését, épen annyira kell, hogy mindenki becsülje a minisz-
ter ur határozott, az igazság mellett védekező felszólalását, 
melylyel hisszük, miszerint a helyett, hogy M. A. intentiói-
nak megegyezőleg papneveldéink tekintélye veszitett volna, 
e tekintély inkább csak növekedett. ^ 

Székesfehérvár. Az uj főpásztor székfoglaló beszéde. — 
Dum almae huius Dioecesis gubernium, — quod post trans-
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lationem Rssmi Episcopi Praedecessoris mei ad sedem 
Quinque-Ecclesiensem, ex unanimi Yenerabilium Fratrum 
Capitularium voto, qua Vicarius tenebam ; pontificalia au-
tem vi muneris mei apostoliéi, e miseratione divina olim 
mihi concrediti, administrabam : dum inquam Dioecesis gu-
bernium, facta mei ad vacantem sedem clementissima nomi-
natione, solemni hoc divino cultu, et festiva quadam ratione 
continuandum hodie suscipio, non possum caelare animi sol-
licitudinem, et pectoris comprimere suspiria. 

Licet enim tritum ingrediar iter; aetas tamen iam-
iam ad occasum vergens, viriumque imbecillitás, praesertim 
in hocce saeculi procelloso mari, serio reflectunt : ad grave 
munus, angelicis etiam humeris formidandum, me esse vo-
catum ; difficile atque arduum ; coram Deo et hominibus 
magnae responsabilitati obnoxium. Quo enim amplior mihi 
concredita est villicatio : eo maior etiam praestanda erit 
quondam negotiationis ratio. 

Unde in ipso suscepti muneris ingressu, ac in ipso li-
mine, fatigata quodammodo mens mea confugit ad eum, qui 
per Sapientem dicit : Habe fiduciam in Domino ex toto cor-
de tuo, ipse te enutriet. In omnibus viis tuis cogita ilium, et 
ipse diriget gressus tuos. Turris enim fortissima nomen 
Domiui. 

Praeparans praeparo igitur animam meam ad tentati-
ones, ut sustineam sustentationes Domini. Domine refugium 
factus es mihi a generatione et progenie. Confidens igitur in 
eum, qui humeris meis pondus imposuit : quod portare pos-
sum, in Domino portabo ; quod non possum, portabo per 
Eum, qui est omnipotens, qui dicit : Jugum meum svave est, 
et onus meum leve. 

Dum igitur inter haec animi vota cordisque suspiria, 
non interruptum iter continuandum ingredior : praesuscepi, 
sacra, hoc in navigio navigantiuin vestigia, veluti lucida 
sidera, prae oculis esse habenda. 

Sicut enim, qui magno se immittunt pelago providi 
nautae, placidam sibi auram optantes, fixa coelo sidera re-
spiciunt, et terra amissa, tenent oculis coelum, sedentesque 
ad clavum sidera considérant : ita mihi muneris apostoliéi 
profundum ingredienti, agendum esse censeo. 

Ad clavum igitur sedens, placidum ilium spiritum, de 
quo regius Psaltes ait: „Spiritus tuus bonus deducet me in 
terram rectam" (Ps. 142.), semper exorabo, ut cuius institu-
tione fideles universae conditae sunt Ecclesiae, eiusdem etiam 
fulciantur aspiratione. 

Sed vestrum quoque Yenerabiles Fratres, et Filii Di-
lectissimi! singulorum, etiam atque etiam in hanc rem pre-
ces, et opem precibus flagito, ut in omni muneris mei cursu, 
ad optatum usque finem, perseverare possim. 

Te igitur Domine deprecamur : sis semper nobiscum, 
sis lumen nostrum, fortitudo nostra, consolatio nostra. Sis 
etiam cum Ecclesia tua ; sis firmitas eius, protectio eius, et 
securitas eius. 

Domino igitur coopérante, cuius missione fungimur, 
munus apostolicum continuando inchoamus. 

Quia vero ab adolescentia, aut legere, aut doctos vi-
ros, quae nesciebam, interrogare nunquam cessavi ; nec me-
ipsum magistrum habui, sicut de se ipso quondam divus 
Hieronymus inquiebat : (Epist. ad Paulin.) eo minus ego 

meipsum habebo ; sed praeclara virorum apostolicorum ve-
stigia prae oculis tenens, ex iis, tamquam fontibus, hauriam, 
et quasi fluminibus, mea arva irrigabo. 

Grata sit tui Emerice ! quondam Praesul, per me, in 
Cathedra hac, ubi Praedecessor olim sedebas, memoria, et 
beata recordatio ! Manebit odor et gratia, quam e tuis ma-
nibus collegimus : sicut svavis odor rebus manet, quas ma-
nus tangunt odoriferae. 

Tu ad meritum merito evectus honorem episcopalem, 
ornabaris, et ornasti, ita, ut de te quoque praedicari possit, 
quoddeOnia Pontifice scriptum est: „Glóriám dedit sancti-
tatis amictum." (Eccli. c. 50, 12.) Hoc est: glorificavit ves-
tem sanctam et sacerdotalem. Glorificavit prudentia, vigi-
lantia, charitate, beneficentia, mansvetudine, caeterisque vir-
tutibus, ut omnibus honoribus, omnibusque titulis par esse 
videretur. Accepisti tu quoque, piae memoriae Emerice ! ex 
Pontificis dignitate decorem, seel vicissim illam decorasti ; 
par pari reddidisti ; illustrantem illustrasti ; praefuisti, non 
ut praefuisses, sed ut gregi Dominico prodesses ; eoque eni-
sus es, ut oves potius, quam teipsum pasceres. Quamvis au-
tem in teipsum durissimus censor fueris, et satelles rigidis-
simus; erga quemlibet tamen mitissimus et pater fuisti 
svavissimus. 

Sicut igitur in ipso habuimus in terris Praesulam ac 
patrem integerrimum : ita nunc in coelo habeamus et gregis 
dominici et pastorem, et mei deprecatorem. Sic nos videat 
inde suarum virtutum imitatores, ut eum experiamur d a -
rum, illustrem, et excelsum intercessorem ! 

Haec, Yenerabiles Fratres et Filii in Christo charis-
simi ! e communi sensu merito prolocutus, hie in atrio Do-
mini testes verborum meorum liabeo. 

Erigit porro me in conspectu vestro omnipotentis Dei 
misericordia, ex quo omnis nostra sufficientia est (II . Cor. 3, 
5.) et confido meam infirmitatem vestro quoque fulciri prae-
sidio. Deus, qui ad ostendendas gratiae suae divitias, guber-
nandae huic Ecclesiae me praeesse voluit, cooperantibus vo-
bis, dignetur me tanto operi efficere sufficientem ; et, quod e 
vita superest, servitutis meae tempóra ita dirigere, ut et de-
votioni proficiant, et aeternae mercedis quondam dignos 
nos efficiant. (Folyt, köv.) 

Francziaország. „ Üldözzetek.'" — Ezen czim alatt a 
,Figaro', a legolvasottabb franczia lap, hosszú czikket közöl, 
mely fölöttébb érdekesen bizonyítja be a liberális és radica-
lisoknak, hogy az egyház üldözése által az egész nemzetet, 
mint ők nevezni szokták, clericalisokká és ultramontánokká 
teszik. Zárszavait e czikknek méltóknak tartjuk, hogy szó-
ról szóra idézzük : 

„Hogyha a tanuló ifjúság, e hajdan gúnyolódó, hi-
tetlen ifjúság, bámulatos látványt nyújt, melyről egész Eu-
rópa beszél ; hogyha Saint-Cyrben valamennyi ifjú fölemelt 
fővel, tisztjeik kíséretében, vonul az oltárok elé, mig egész 
népségeket látunk kikelni és keresztül járni Francziaorszá-
got hosszú zarándoklatokban : tudják önök, kinek lehet ezt 
köszönni ? 

Önöknek, egyedül önöknek 1 Önöknek, a barom hívei-
nek ; önöknek, az Isten ellenségeinek ! 

Rajta ! Folytassák ! Üldözzenek ! 
Ez azon szellő, mely a kialvó lángot föléleszti. 



Üldözzetek liberálisok és doctrinairek ! Üldözzetek for-
radalmárok és felforgatók ! Üldözzetek Voltair istentagadó 
maradékai ! 

Ti kényszeritettetek, hogy egyházunk minden nagy-
szerűségét megismerjük. Ti űztétek ki a voltairei mérget, 
mely még ereinkben folydogált. Ti kényszeritettetek ben-
nünket, kétkedőket és hithidegeket, hogy a templomba ve-
zető utat megörökítsük. Jól van! Legyetek rajta, hogy a 
szentélybe is bemenjünk. Legyetek rajta, hogy azon borza-
lom, melyet irántatok érzünk, megtegye azt, a mit a ke-
resztény ékesszólás nem lett volna képes megtenni ! 

Hiában vártunk népünk megtérésére gondviseléses fér-
fiakat, uj egyházatyákat. Hiában várjuk, hogy egy nagy 
szózat hallassa magát Az igazi hitszónokok, kiket Is-
ten küldött, — azok önök ! Önök vannak megbizva lelkünk 
üdvének előmozdításával ! 

Mi, kik a Bourbon uralom végén, sőt a császárság kez-
detén is, bizonyos ellenzéket képeztünk volna a clericalismus-
sal szemben, most ime, clericalisok, jezsuiták, ultramontá-
nok lettünk. 

Ez istentelen harcz alatt mi mindnyájan, öregek és 
ifjak, katonák és polgáriak, nemesek és munkások, váro-
siak és falusiak, összefutunk. Nemsokára követni fogjuk a 
processiókat, zarándoklatokat. . . . Ez az általános megtérés 
hallatlan. Rendkivülibb megtérés ez, mint azok, melyeket 
Lacordaire és Ravignannak köszönhetünk. 

íme mily dicső az önök műve ! 
Csak azt engedjék meg, hogy kimondjam : Mily együ-

gyük (bêtes) önök, uraim!" 

IRODALOM. 
A legszebb eréiiy és a legundokabb vétek. Irta dr. 

Zwerger János, seckaui herczeg-püspök. A második eredeti 
kiadás után fordította a veszprémi növendékpapság Pázmány-
köre. Budapest, 1879. Hunyady M. intézet. 471 lap. 

A lánglelkü seckaui püspök azon szerencsés, kiváltsá-
golt szellemek közé tartozik, kik a legkényesebb, legsubli-
misebb tárgyról is egyszerűen, mindenki által érthetően, 
szóval népszerűen s kedves modorban tudnak irni. Hogy az 
előttünk fekvő mű tárgya, a legundokabb aljasságok és 
legmagasztosabb erkölcsi fónség közt lefelhullámzó termé-o o o 
szeténél fogva, a kényes tárgyakhoz, sokakra nézve a ,ne 
nyulj-hozzám' virágok közé tartozik, azt, ugy hiszem, nem 
kell sokáig bizonyítgatni. Es mégis Grácz nagynevű püs-
pöke e fölöttébb kényes természetű tárgyat oly finom tapin-
tattal, oly mély beereszkedéssel párosult tartózkodással s 
mégis kimeritően,— oly egyszerű, hasonlatok és történeti pél-
dák által megvilágított irályban s hittudományi acríbiával 
adja elő, hogy műve a legelőkelőbb s legkedveltebb asceti-
cus irók, szalézi sz. Ferencz s lig. sz. Alfonz szellemére s 
modorára emlékeztet. Lelkipásztorok és hivek, ifjak és fel-
nőttekre nézve egyaránt nélkülözhetlen házibarát, vezér és 
utmutató ; magas és mindennapi műveltségüek egyenlő él-
vezettel és lelki haszonnal olvashatják. Palotában és guny-
hóban családi olvasmányul szolgálhat. A lelkipásztorok, 
bárhol nyissák fel, kész szent beszédeket találnak benne. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay 

Ennyit a mű becséről. 
A mi a forditók érdemét illeti, teljes készséggel adó-

zunk nekik elismerésünkkel. A forditás általában sikerült. 
El van találva az eredeti egyszerűsége, világossága és fo-
lyékony nyelvezete. Kiállítása csinos. Sajtó hibákat alig le-
het találni. 

= Egy tudós román ajkú ügybarátunk figyelmeztetett 
a Bukarestben megjelenő szakadár szellemű „ Biserica ortho-
doxa romana" czimü theologizáló lapra, mely több példány-
ban forogván kézen a magyarországi és erdélyi katholikus 
románok között is, mint lelkes ügyfelünk állítja, nagy káro-
kat okoz, kivált a világiak körében. Kívánatos volna, ha 
román ajkú katholikus papságunk föl venné e lap ellen a 
keztyűt s azt legalább a katholikus körökből kiszorítaná. A 
.Religio' erre testvéri jobbját nyújtja. 

V E G Y E S E K . 
-— A szent atya május 2-án ötszáz franczia zarándo- • 

dokot fogadott, kikhez allocutiót volt kegyes intézni s ne-
kik másnap az Ur szent testét személyesén kiszolgálni. 

— Kleutgen atyát, mint hiteles helyről sajonnal ér-
tesülünk, Rómában szélhűdés érte. Korunk egyik legna-
gyobb hit- és bölcsészettudósának élete forog veszélyben. 
Imádkozzunk ! 

— A párisi st. Sulpiee-templomban f. hó 3-án istenitisz-
telet volt a hitterjesztö társulat alapítása 57-ik évfordulója 
alkalmából. 

— Ö felsége meglátogatta a budapest-ferenczvárosi 
templomot s tetszését fejezte ki a tapasztalt csin és izlés fö-
lött. Ugyanő az ezüstmenyegző emlékeid „Ferencz-József-
Erzsébet arany-ösztöndij" név alatt alapítványt tett le, 
melyből a bécsi és budapesti egyetem hét-hét, a prágai öt, a 
gráczi, innsbrucki, lerakói, lembergi, csernoviczi, kolozsvári 
és zágrábi egyetemek 3 ösztöndijat élvezendnek. 

— Pollák János apát pécsi kanonok ur kegy-adományait 
A pécsi szegények házának 18,000 forintba került házat 
ajándékozott ; a dunaföldvári szegények ápoldájának 6000 
frt. becsáru házat és gyümölcsös erdőrészt ; 1000 frtot az 
egyházmegyei elaggott papok pénztárának ; 500 fr t az egy-
házmegyei beteg papok pénztárának ; 300 frtot sz. misékre ; 
— 100 fr. a siketnémák intézetének ; 100 fr. a vakok intéze-
tének ; 400 fr. az egyházmegyei tanitók nyugdijintézetének ; 
— 400 fr. a pécsvárosi árvaháznak ; — 400 fr. a szegények 
városi pénztárának, összesen : 27,000 fr., mely összegből 
2000 fr. földtehermentesitési kötvéuyekben adományozta-
tott. Pécs városa elismerésül őt díszpolgárnak nevezte ki. 

— A nyitrai fögymnasium szintén fényesen megünne-
pelte ő Felségeik ezüstmenyegzőjének napját. Főt. Bada-
váry József, koszorús latin lantosunktól gyönyörű költemény 
jelent meg ily czim alatt : „Ad Jubilaeum Francisci Jose-
phi Regis, et Elisabethae Reginae Hungáriáé a gymnasio 
Nitriensi scholarum piarum d. d. die 24. Április 1879." 

— Réformateur' ! Ez a czime a legújabb franczia pro-
testáns fillér-lapnak, melynek nem csekélyebb czélja van, 
mint a katholikus Francziaországot, miként a protestánsok 
mondani szeretik, „évangyélizálni". Legelső számában rög-
tön ki is mondja, hogy mikép érti ő az évangyélizálást. Első 
apostoli szózata ez : „ Il faut détruire le catholicisme." Le kell 
rontani a kathol icismust . . . . Többször mondtuk már, hogy 
jobb volna, ha a protestantismus, a helyett, hogy tősgyöke-
res katholikus országokban rontja a levegőt, saját körében 
irtaná a tősgyökeres protestáns pogányságot és megkeresz-
telné saját híveinek kereszteletlen százezreit. Egyébiránt 
arra is kiváncsiak vagyunk, hol van a szent Írásban megirva 
az a ,keresztyéni türelem', mely a katholicismust kiirtani 
akarja ! 

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

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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T A R T A L O M : A magántulajdon a ker. hit tanitása szerint és a socialismus. — Quid utilitatis praedicationi sacrae con-
férât Doctoris Angelici sancti Thomae Aquinatis scriptorum meditatio. — Egyházi tudósítások : Budapest. A latin s 
magyar nyelv és papnevelő intézeteink. Budapest. Még egyszer a nyelvi vita az országházban. Székesfehérvár. Az uj fő-

pásztor székfoglaló beszéde. — Irodalom : Dante theologiája. — Vegyesek. 

A magántulajdon a ker. liit tanitása szerint 
és «a socialismus. 

(Vége) 

Napjainkban nem szabad figyelmen kivül hagyni 
azon körülményt, hogy a szent atyák nem tesznek 
mindig különbséget a szoros jog és a szeretet kötel-
mei közt, a mit azon álláspont szerint, melyet el-
foglaltak könnyen, megfejthetünk. A szent atyák 
nem a jog, hanem az evangelium tanitói voltak, az 
evangelium pedig a szeretetbeli kötelmek megsérté-
sét is örök kárhozattal bünteti. „Discedite a me 
maledicti in ignem aeternum. — Esurivi enim et 
non dedistis mihi manducare etc." (Mát. 25,41. sk.) 
Ezen felfogásból kiindulva, a szeretetkötelmek meg-
sértését is lopásnak tekintik; igy például sz. Am-
brus mondja: „Esurientium panis est, quem tu de-
tines ; nudorum indumentum est, quod tu recludis ; 
miserorum redemtio et absolutio pecunia, quam tu 
in terram defodis." (Serin. 64.) Szent Ágoston ha-
sonlóképen nyilatkozik : „Superflua divitum neces-
saria sunt pauperuin, res alienae possidentur, cum 
superflua possidentur." (In Ps. 147.) Nagy sz. Ger-
gely az alamizsnálkodást egyenesen az igazságosság 
kötelmének mondja: „Cum quaelibet necessaria in-
digentibus mínistremus, sua illis reddimus, non no-
stra largimur, iustitiae debitum potius solvirnus, 
quam inisericordiae opus implemus." (Lib. de part. 
c. 22.) Aquinói sz. Tamás ugyan azt tanítani lát-
szik; az alamizsnálkodás kötelmét a .természetjogra 
alapí t ja : „Bona te inpora l ia . . . . quantum ad usuin 
non solum debent esse eius, sed etiam aliorum, qui 
ex iis sustentari possunt ex eo, quod ei superfluit." 
Más helyen ugyanazt mondja: „Kes, quae aliquisu-
perabundanter habent, ex naturali iure debentur 
pauperum sustentationi." És csak azért, mivel sok 

szegény van, és nem lehetne mindenkinek egyenlően 
juttatni, a birtokosokra van bizva a fölösleges javak 
szétosztása. (2. 2. qu. 32. a. 5. és qu. 66. a. 7.) Azon-
ban sz. Tamás ezen „ius naturale" alatt csak az ál-
talános erkölcsi természettörvényt érti, mint ez Sum-
ma Theologiae más helyéből világosan kitűnik, hol 
a püspökök magántulajdonáról értekezik. Vitatja 
ugyanis, hogy a püspökök magánjavaik tulajdonjo-
gát birják, azután igy folytatja : „Possunt tamen in 
eonim dispensatione peccare propter inordinationem 
affectus; per quam contingit, vel quod sibi plura 
conférant, quam oporteat, vel aliis etiam non subve-
niant, secundum quod requirit debitum caritatis; non 
tamen tenentur ad restitutionem, quia huiusmodi 
res sunt eorum dominio deputatae." (2. 2. qu. 185. 
a. 7.) Ezen szavakkal a nagy egyháztanító nyiltan 
elismeri, hogy az alamizsna szorosan jogi természet-
tel nem bir, és hogy ennél fogva e kötelem megsér-
tése szoros visszatérítési kötelezettséget nem ered-
ményez, mivel ezen utóbbi a jogi kötelmek körébe 
esik. A keresztény jog- és erkölcstan a jogi és a sze-
retetből eredő kötelmek megkülönböztetése által ki-
jelölni akarta azon alapkötelességeket, melyek az 
emberi társadalom fennállását egyedül lehetségessé 
teszik, mivel az egyes polgárok külső viszonyait az 
igazságosság fötörvénye szerint szabályozzák ; de 
nem csekélyebb fontossággal birnak azon kötelmek, 
melyek az önfeláldozó szeretet és nem a kényszerítő 
jogtörvény kifolyásai, melyek a felebarátban nem 
pusztán a jogszerű igényt, hanem a keresztény em-
ber méltóságát, Krisztus testvérét becsülik. Minél 
magasabbrangu valamely lény természete, annál in-
kább illik, hogy a törvények is, melyek azt kormá-
nyozzák, mentek legyenek a külső kényszertől ; azért 
az ember mint erkölcsi lény csakis azon kötelmekre 
nézve van a külső kényszernek alávetve, melyek az 
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egyes emberek és az egész társadalom létalapjaira 
vonatkoznak, a többire nézve a szeretet hatalma 
alatt áll. Csak a jog és szeretet összhangzó együtt-
működése által lehet a társadalmat megmenteni és 
biztositani; a szeretet a jog kiegészítését képezi, 
szeretet nélkül a jog csakhamar önzővé és rideggé 
lesz. „Quis autem non videat", mondja XIII . Leo 
szent atyánk, „optimam banc esse vetustissimi inter 
pauperes et divites dissidii componendi rationem? 
Sicut enim ipsa rerum factorumque evidentia de-
monstrat, ea ratione reiecta aut posthabita, alter-
ut rum contingat necesse est, ut vel maxima huinani 
generis pars in turpissimam mancipiorum conditi-
onem relabatur, quae diu penes ethnicos obtinuit; 
aut humana societas continuis agitanda motibus, ra-
pinis ac latrociniis funestanda,prout recentibus etiam 
temporibus contigisse dolemus." 

Ha a szent atyák a magánbirtokjogot néha 
rosznak mondják, nem szabad megfeledkeznünk azon 
magas erkölcsi álláspontról, melyet elfoglaltak, va-
lamint arról sem, hogy ezen általános kifejezések 
inkább a személyi birtokjog jelen alakjának bűnös 
forrását és azon erkölcsi veszélyeket akarják hang-
súlyozni, melyeket a kincsvágy és gazdagság a min-
dennapi tapasztalás és a szent irás szerint okozni 
szokott. „Unde bella et lites in vobis? Nonne ex 
concupiscentiis vestris ?" (Jac. 4,1.) Azon kérdésre, 
vájjon „in statu innocentiae" a magántulajdonnak 
helye lett-e volna, a hittudósok nem egyeznek meg. 
Talán leghelyesebb, magát a jogot a jog gyakorla-
tától megkülönböztetni. Hogy a jog birtokszerzésre 
meglett volna az eredeti ártatlanság állapotában is, 
kitűnik azon szoros összefüggésből, mely szabadság 
és tulajdonjog közt van ; minél fogva XIII. Leo pápa 
encyklikájában is a tulajdonjogot ..ius proprietatis 
natűrali lege sancitum" és ismét „ius proprietatis 
ac dominii ab ipsa natura profectum"-nak mondja, 
de másrészről valószinü, hogy ezen jogot csak igen 
csekély mértékben használták volna, mivel a magán-
tulajdon nem lett volna annyira szükséges mint „in 
statu naturae lapsae." Annyi bizonyos, hogy a ma-
gántulajdon jelen rideg alakja a bűn következménye. 

Mint eddig láttuk a birtokjog helyes felfogása-
és még inkább gyakorlásának alapját képezi a val-
lási meggyőződés, az Istenbe való élő hi t ; ahol ez 
nem uralkodik a szivekben, az önzés fog uralkodni, 
mely önmagát korlátlan urnák tekinti és egészen 
tetszése szerint rendelkezni akar vagyonáról, azt 
csak arra használván fel, ami élvezetet szerez." Cso-
da-e, ha ezen anyagelvi világnézettel szemközt azok-

ban, kik nincsenek olyan szerencsés helyzetben, hogy 
az élvezetvágynak eleget tehetnének, sőt inkább 
kényszerítve vannak arczuk verejtékével a minden-
napi kenyeret keresni, ezen önzö személyi vagyon-
jogról egészen ellentétes nézetek vergődnek túlsúly-
ra, különösen olyan időben, midőn vallásellenes 
bölcsészeti és politikai rendszerek azon isteni hit 
fényét és melegét, mely egyedül képes az e földön 
uralkodó vagyoni aránytalanságot mérsékelni, elho-
mályosítani és üdvös működését akadályozni ipar-
kodnak. Röviden mondjuk : a jelenkori socialismus 
atyja a liberalismus, ez utóbbi alatt értvén mind-
azon akár politikai, akár bölcsészeti és vallási rend-
szereket, melyek az isteni tekintélyt csökkenteni és 
az emberi társadalmat a természetfeletti befolyástól 
függetlenné tenni akarják. Két oknál fogva mond-
juk tehát a liberalismust a socialismus okozójának, 
először azért, mivel vallásellenes iránya által a so-
cialistikus törekvések leghatalmasabb ellenségét 

D O 
megbénítani törekszik, és mivel másodszor a tulaj-
donjog rideg és önző érvényesítése által a gazdagok 
és szegények közötti ellentétet mindinkább élesíti. 
A liberalismus a népet megfosztotta a mennyország-
tól, illő tehát, hogy kárpótlásul legalább a földi ja-
vakat átadja neki. 

Nincsen szándékunk a communismus és socia-
lismus legkülönbözőbb irányzatait és ábrándjait le-
írni, csak azt akarjuk kiemelni, ami a socialistikus 
törekvések lényegét és közös alkatrészeit képezi ; ez 
pedig nem egyéb, mint lemondás a sirontuli boldog-
ságról és megszerzése a földi boldogságnak, és mi-
vel a földi javak egyenetlen felosztását főakadály-
nak tekintik arra nézve, hogy mindenki egyenlő 
mérték szerint a földi örömökben részesülhessen, 
utat és módot keresnek, melyen a kitűzött czélhoz 
eljutni lehetne: ez szerintök nem volna más mint a 
magántulajdonjog eltörlése és a birtokközösség el-
vének felállítása. Jelenleg különösen két pártot kell 
megkülönböztetni, melyek az említett elv érvénye-
sítési módjára nézve eltérnek egymástól: az egyik 
Bakunin, a másik Marx pártja. Bakunin követői 
nem riadnak vissza az erőszaktól sem, ha czélhoz 
vezet, azért anarchistáknak neveztetnek, mig ellen-
ben a másik párt, mely leginkább Németországban 
van képviselve, mérsékeltebb és az alkotmányos 
eszközöket ajánlja czéljai elérésére. Gyakorlati szem-
pontból talán veszedelmesebbnek mondható ezen 
utóbbi párt, mert mérsékeltebb irányánál fogva több 
kilátása van a győzelemre. A tulajdonjogra nézve 
ezen socialistikus párt a collectivismus híve, mely-
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nek alapelvei a következők: 1. A munkaeszközök, 
milyenek az ingatlan javak, gépek, a nagy közleke-
dés eszközei stb., a népállam vagyis az önmagokat 
kormányzó polgárok összeségének tulajdonát képe-
zik és productiv javaknak neveztetnek ; az egyes pol-
gárok ezen javaknak csak haszonélvezői, ennél fogva 
a munkaeszközöket vagyis productiv javakat a tár-
sadalom közbirtokává kell tenni. 2. A termelés tár-
sadalmi uton történik, azaz a demokratikus népál-
lam intézi, rendezi és vezeti a munkálkodást. 3. Az 
egyesek a közterhek viselésére szükséges költségek 
levonása után teljes munkabéröket kapják; ezen 
munkakereset, valamint egyáltalán azon javak, me-
lyek nem szükségesek a productióra, mint élvezeti 
javak a collectivismus szerint is a személyi tulaj-
donjog tárgyait képezhetik. A német socialismusnál 
sokkal tovább megy az orosz nihilismus,mely azon-
ban nem esik össze Bakunin*) pártjával. Az orosz 
nihilismus a következő elveket vallja: a földi javak 
és minden birtok nemzeti tulajdon ; azon munkane-
meket, melyekhez csak testi erő és nem valamely 
előkészület szükséges, a communistikus állam min-
den polgára sorban végzi ; a gyermekek nevelése a 
társadalomhoz tartozik; a házastársak megválasztá-
sára nézve a nemek teljes szabadsága legyen. Hogy 
ilyen társadalomban a vallásnak nincsen helye, ön-
magától világos. 

A socialismus, midőn mindenkit egyenlő földi 
boldogságban akár részesíteni, megfelejtkezik az em-
ber természetfeletti végrendeltetéséről, mely nein e 
földön, hanem csak a sirontuli hazában érhető el, 
nem ismeri el azon keresztény alapigazságot, melyet 
a történelem és tapasztalás oly bőven bizonyít, hogy 
e föld az eredendő bűn következtében siralom völ-
gye, és hogy hiába keresünk itt teljes boldogságot; 
a socialismus visszautasítja azon vigasztalást, me-
lyet a keresztény hit és remény nyújt a szenvedők-
nek, hogy t. i. a földi élet csak átmeneti időszak, 
csak próbaidő, melynek szerencsés kiállása árán 
megnyerhetjük a mennyei boldogságot. Ezekből vi-
lágos, hogy a mai socialismus alapgondolata val-
lási tekintetben a kereszténységgel ellentétben áll, 
habár a német socialdemokraták hirdetik, hogy a 
socialis népállamban mindenki vallása mellett ma-
radhat, de a vallást egészen magánügynek tekintik. 
Bebel, hírneves német socialdemokrata és birodalmi 

*) Baknnin orosz volt ugyan, de Oroszországon kivül 
élt. Mindamellett az orosz socialismus fejlődésére és alakí-
tására befolyást gyakorolt. 

képviselő, nyiltan kimondá, hogy a socialismus vég-
elemzésében atheismusra vezet. 

A socialistikus rendszerek által annyira kiemelt 
egyenlőség és egyenjogúság keresztény felfogás sze-
rint az ember méltóságára és lényegére vonatkozik; 
az egyenlőség ennélfogva csak azon jogokra nézve 
lehetséges és szükséges, melyek az ember személyi 
és erkölcsi méltóságával közvetlen összeköttetésben 
vannak. Valamint az emberek csak lényegre nézve 
egyenlők, ugy jogaik is csak lényegre nézve lehet-
nek egyenlők. Az egyenlőség csak minőségre, de nem 
mennyiségre nézve áll, vagyis más szavakkal : min-
denkinek egyenlő joga van az élethez és külső ja-
vakhoz, de nincsen mindenkinek joga egyenlő élet-
hez, egyenlő jogokhoz. Az igazságosság legfőbb sza-
bálya azt követeli : „suum cnique", nem pedig : 
„idein cuique". Az „idem cuiquea következetes ke-
resztülvitele az ember szabad működését megsem-
misítené és az embert az állatok sorába helyezné. 
Maga a rendezett társadalom és a természet rámu-
tat az egyenlőtlenség szükségére, amennyiben társa-
dalom alá- és fölérendeltség, tehát egyenlőtlenség 
nélkül nem létezhetik ; a természet pedig az egyes 
embereket a legkülönbözőbb physikai és szellemi 
tehetségekkel ruházta fel. Mivel napjainkban nem-
csak a socialismus-, hanem másoknál is erre nézve 
hamis nézetek uralkodnak, nagyon szükséges, hogy 
a hamis egyenlőséget megkülönböztessük a keresz-
tény egyenlőségtől, melynek lényegét XIII. Leo 
pápa encyklikájakövetkezőképen irja le: „Ex evan-
geliorum documentis ea est hominum aequalitas, u t 
omnes eandem naturam sortiti, ad eandem filiorum 
Dei celsissimam dignitatem vocentur, simulque ut 
uno eodemque fine omnibus praestituto, singuli se-
cundum eandem legem iudicandi sint, poenas aut 
mercedem pro merito consecuturi. Inaequalitas ta-
rnen iuris et potestatis ab ipso naturae Auctore di-
manat, ex quo omnis paternitas in coelis et in terra 
nominatur.u 

Ezen okok világosan megczáfolják a socialismus 
nagy tévedéseit. Ha mindennek daczára azt tapasz-
taljuk, hogy a socialismus hivei oly nagy számmal 
vannak és máris veszedelemmel fenyegetik a fenn-
álló társadalmi rendet, ezt megfejthetjük, ha tekin-
tetbe vesszük a socialismus alapelvét, mely földi 
boldogságra törekszik és mindenkinek földi jólétet 
biztositani akar. A boldogság azon varázshatalom, 
mely magával ragadja a munkás-néposztály hitét-
vesztette részét, mely leginkább érzi a földi örömök 
hiányát és az örökkévaló boldogságba reményleni 
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nem akar. De a socialismus nagy vonzó erejét abból 
is megérthetjük, hogy nagy tévedései daczára igaz-
ságokat is tartalmaz, és az önző liberalismussal 
szemközt némi jogosultsággal is bir, mint például a 
rationalismus a protestáns supranaturalismus elle-
nében, mely vallási tekintetben az emberi ész és aka-
ratnak majdnem teljes romlottságát állitotta. A so-
cialismusnak igaza van, midőn mondja, hogy a sze-
mélyi birtokjog nem adhat felhatalmazástarra, hogy 
a birtokos vagyonát egészen tetszése szerint korlát-
lanul használhassa, valamint abban is igaza van, 
hogy az állam jogában és kötelességében áll, tekin-
tetből a közjó iránt, a személyi tulajdonjogot kor-
látolni, a szegényeket és munkásokat a töke nagy-
hatalma ellen védeni, a tudatlanok és szükségben 
levők kizsákmányolását akadályozni; szóval ameny-
nyiben a socialismus csak a rendetlen önszeretetet 
és birtokvágyat ostromolja és követeli, hogy az 
egyén érdekeit alárendelje az egésznek, az emberi-
ségnek, annyiban a keresztény hit tanitása is a so-
cialismussal tart . Sz. Pál apostol intelme szerint 
mindenki nem a maga hasznát keresse, hanem in-
kább másokét. Ilyen értelemben még Proudhon hír-
hedt mondásában is,mely szerint a magántulajdon lo-
pás, némi igazság rejlik, mert a szeretet törvénye a 
fölöslegest mintegy idegen jószágnak tekinti: „Res 
alienae possidentur, cum superflua possidentur." 
Még ezen mondás alakja sem egészen uj, amennyi-
ben már sz. Vazulnak a szerzetesek számára irt szabá-
lyaiban előfordul: „Fur tum est privata possessio." 
(Const. Mon. c. 34. n. 1.) A kereszténység a birtok-
közösség eszméjétől sem riad vissza, sőt a lemondás 
a magánbirtokról a szegénységi fogadalom által a 
szerzetes élet létalapját képezi ; de az egyház a com-
munismus ezen nemét fensöbb életnek tekinti, mely-
nek czélja az, hogy az ember annál nagyobb szabad-
sággal és könnyűséggel keresse azokat, melyek az 
Istent és a halhatatlan lelket illetik. Ezen oknál 
fogva az ögyház a birtokközösséget kivételes álla-
potnak tekinti azok számára, kik Istentől hivatva 
vannak az evangéliumi tanácsok gyakorlására. Em-
líteni sem kell, mennyire különbözik ezen keresz-
tény coinmunismus a socialismus comrnunismusá-
tól. A ker. birtokközösség a szabadság és önelhatá-
rozás ténye, azért mondta sz. Péter Ananiáshoz : 
„Nonne manens tibi manebat, et venumdatum in tua 
erat potestate ?" (Act. ap. 5, 4.) A kényszerített sze-
génységi fogadalomnak az egyházi törvények sze-
rint nincsen érvénye. Mily nagy tehát a különbség 
a ker. collectivismus, melynek czélja a birtokvágy 

teljes legyőzése, és a socialistikus collectivismus 
közt, melyet általános érvénynyel biró társadalmi 
alaptörvénynyé akarnak tenni ! Minthogy az előbb 
mondottak szerint a socialismus követelményei rész-
ben némi jogosultsággal bírnak, ezen jogos követel-
mények teljesítése által a socialistikus törekvéseket 
minden bizonynyal nagyon gyengíteni lehetne ; de 
meddig az állam a liberalismusnak hódol, kevés ki-
látás van, hogy e téren erélyesebb lépéseket tegyen 
a nagy ellentétek kiegyenlítésére. Végképen csakis 
a keresztény vallás szelleme mentheti meg a társa-
dalmat a veszélytől, csak ezen isteni vallás hite és 
szeretete képes az e földön elérhető testvériséget és 
egyenlőséget megvalósítani, a szegénységet enyhí-
teni, midőn a gazdagokat inti, hogy Krisztusért sze-
gényekké legyenek és a gazdagsággal kincset keres-
senek a mennyországban. Röviden : nem a magánbir-
tok eltörlésében, hanem annak keresztény felfogásá-
ban és kezelésében találjuk a socialis bajok gyó-
gyító eszközét, mint már helyesen Lactantius irta : 
„Qui vult omnes homines adaequare, non matrimo-
nia, non opes subtrahere debet; sed arrogantiam, 
superbiam, tumorem, ut illi potentes et elati pares 
esse se etiam mendicissimis sciant. Detracta enim 
divitibus insolentia et iniquitate, nihil intererit, 
utrumne alii divites, alii pauperes sint, cum animi 
pares fuer int ; quod efficere nulla res alia praeter 
religionem Dei potest." (Div. inst. 1. 3. c. 22.) + 

QUID UTILITATIS PRAEDICATIONI SACRAE CONFERAT 

DOCTORIS A M E L I C I SANCTI THOMAE AQÏÏIIATIS 

SCRIPTORUM MEDITAT10. 

Oratio in festo saneti Thomae Collegii tlieologici Insulensis 
patroni habita a Dre Lud. Baunard Eloquentiae sacra 

professore. 

(Vége.) 

Sed quamnam ex eiusdem consuetudine dictio lucri 
capiet partem ? Utique non parvam, quando quidem Tho-
mae Aquinatis stylus, pressus et simplex, concisus et aper-
tus, omnium aptissimus esse comperitur tum ad veritatem 
mentibtts nostris sincerius instillandam, tum ad errores eo-
rumque fautores felieius profligandos. Quis enim non mire-
tur, quantum illa doctrina divinis speculationibus referta in-
eredibili etiam verborum proprietate sit absoluta1)! Alii 
sint, si velint, qui Theologo erimini vértant illas simplices, 
incomptas, rudes, quas barbaras vocant, scholarum voces, 
ex quibus coalescit spinosum quoddam vixque humánum 
sermonis genus, quod tenellulas delicatorum auriculas offen-
dit. Sed inter has spinas illibatae doctrinae lilium floret. De 

l) Universali scholarum omnium consensu reeeptum est, div um 
Thomam scholasticae Theologiae instauratorem, quatuor inter se im-
placabiliter pugnantia indissolubili pacis foedere coniunxisse : videli-
cet copiam, brevitatem, facilitatem et securitatem ; quas nulli unquain 
litterarum professori, vel ante vel post eum. contigit simul potuisse con-
nectere. (Sixtus Seil, ßibli. san. Lib. IV. p. 328.) 
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caetero, quidquid sit, non de forma dicendi sed de substan-
tia, qua forma alitur, hic agitur res. Unde Augustinus : 
„Non timeamus ferulas grammaticorum, dum tamen ad ve-
ritatem solidam et certiorem perveniamus, quia bonorum 
ingeniorum insignis est indoles in verbis verum amare, 
non verba.2)" 

Quid inde ? Supererit, ut hanc quam e Thoma deprom-
pseritis nudam et informem, elocutionis nitida veste, et, ut 
ita dicam, vestimento gloriae, veritatem publici iuris facien-
dam prius contegatis et decoretis. Hic vester labor, haec 
vestra laus erit, humanissimi candidati, qui litterariae simul 
et theologicae Facultati nostrae adscripti, non modo scho-
lasticis sed antiquitatis sacrae Patribus etoratoribus floren-
tissimis impenditis curam. Quo pacto, ad pulchrum verum-
que una informati, omne punctum feretis et illud quod Grae-
ci existimabant optimum y.ahoy.áyaOov consequemini. 

Agitendum, dilectissimi discipuli, et tali incoepto omni 
diligentia incumbatis. Audite Vincentium nostrum Lirinen-
sem in Commonitorio suo cuique vestrum ita dicentem: „ 0 
Timothee ; o sacerdos, o tractator, o Doctor, si te divinum 
munüs idoneum fecerit, ingenio, exercitatione, doctrina, esto 
spiritalis tabernaculi Beseleel, pretiosas divi dogmatis gem-
mas exsculpe, fideliter coapta, adorna sapienter, adiice splen-
dorem, gratiam, venustatem. Intelligatur, te exponente il-
lustrius, quod ante obscurius credebatur . . . . Eadem tamen 
quae didicisti doce, ut cum dicas nove non dicas nova.3)" 

Quodsi ad talia aggredienda minus vos verba movent, 
vos exempla trahant. Majores igitur et patres vestros cogi-
tate, qui quanto in studendo Thomae impensius insudave-
runt, tanto in concionando efficacius profecerunt. Cogitate 
sanctum Carolum Cardinalem Mediolanensem, qui ex eo 
doctrinae gazophylacio catechismum sacrae Tridentinae Sy-
nodi pene totum desumit. Cogitate Bossuetium, qui in Tho-
mae scriptis universam Patrum traditionem inesse palam 
profitebatur. Cogitate in primis hune quem nuperrime Ec-
clesiae Doctoris nomine et cultu apostolica sedes insignivit : 
Franciscum Salesium, qui ad episcopum Bituiùcensem de 
Praedicatione dirigens monita, talibus eum informabat ver-
bis : „Rationes rerum apud auctores, imprimis sanctum Tho-
mam ivenire erit. Sane bene deductae materiam efficiunt 
admodum bonam. De virtute quàpiam dicturus es? Adi 
indicem sancti Thomae. Vide ubi de ea agat, et observa 
quid dicat.4)" 

Quinimo non tantum artis praeceptorem sed et disci-
plinae exemplar assumetis Salesium illum, virum prae caete-
ris ornatissimum, qui non inter omnes disertissimus ita flo-
ruisset, nisi prius fuerit Aquinatis scholae studiosissimus. 
Meministis enim qualem universae pontificali curiae mira-
tionem fecerit, quando episcopatu inaugurandus ad examen 
sistens, Clemente octavo ipso praesidente, adstantique om-
nium quotquot aderant Romae Cardinalium corona, ita e 
Thomae fontibus haustos fluvios doctrinae ore pleno eructa-
vit, ut summus Pontifex his Proverbiorum eum prosecutus 
fuerit verbis : „Fili mi, bibe aquam de cisterna tua et flu-

a) August. De Doctrin, Christ. Lib. IV, c. 41. 
3) Vincentii Lirinensis commonitorium primum n° XXII. Edit. 

Migne, Patrolog. lat. Tom. L., p. 667. 
4) Tract, de Praedicat, Cap. III. Ioid. cap. IV. 

enta putei tui ; deriventur fontes tui foras, et in plateis aquas 
tuas divide.5)" 

Quae si feceritis, amatissimi discipuli, eiusdem vos 
manet praemium laudis. Quin et ni spes nostra me fefelle-
rit, per vos non stabit quin sacra eloquentia, ad ea quae 
priora sunt se extendens, in propriam firmitatem et effica-
ciam restituatur. „Tolle Thomam, dicebat impius Bucer, et 
dissipabo Ecclesiam." E t ego: Tolle Thomam, econtra sub-
iiciam, tolle et lege, et lapidibus doctrinae quadratis aedifi-
cabuntur muri Jerusalem. 

Unum addam tamen. Alius est Thoma longe superior 
verbi divini rex, praeceptor, inspirator, princípium et fons. 
Ille est ipsissimum divinum Verbum, ad quod haec Petri in 
perpetuum elicienda sunt iuramenta: „Domine, ad quem ibi-
mus, verba vitae aeternae habes." Ille est quem tam vividis 
pietatis affectibus Thomas inflammatus, corde amabat, hym-
nis cantabat, ore praedicabat, scriptis celebrabat, pectorefo-
vebat, supplex adorans, venerans cernuus, Dominum nostrum 
Jesum Christum, et hunc crucifixum. 

Hunc igitur et nos, in hac Doctoris sui solenmitate, 
ex altari docentem iurata devotione auscultemus. Hunc sum-
mum Magistrum nobis cooptemus de quo Aquinas dicere so-
lebat „quidquid sciret non tam studio aut labore suo se pe-
perisse, quam divinitus traditum accepisse." Hunc et nos, 
eadem qua Thomas quotidie antequam scriberet aut praedi-
caret utebatur prece, in hunc piissimum modum deprece-
mur : „Tu qui verus fons luminis et sapientiae diceris 
tu qui linguas infantium facis disertas, linguam meam eru-
dias, atque in labiis meis gratiam tuae benedictionis infun-
das. Da mihi intelligendi acumen, retinendi capacitatem, ad-
discendi modum et facilitatem, loquendi gratiam copiosam." 

Tandem hunc praedulcem, quem nunc velatum aspici-
mus Jesum, et nos cum Thoma, revelata facie intueamur in 
hac terra viventium ubi est quam sitiebat, „amoenitas ver-
nalis, luciditas aestivalis, ubertas autumnalis et requies hie-
malis. Det ibi Dominus vitam sine inorte, gaudium sine do-
lore, summám libertatém, iucundam felicitatem, felicem ae-
ternitatem, aeternam beatitudinem, veritatis visionem et lau-
dationem. Amen."6) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, május-hava. A latin s magyar nyelv és pap-

nevelő intézeteink.*) — Előre látható volt, hogy az ország hi-
vatalos nyelvéről, a magyar nyelvről szóló törvényjavaslat 
tárgyalása az alsó házban nem fog megtörténni a nélkül, 
hogy kontár szellemek bele ne vonjanak a vitába mindent, 
a mi nádparipául szolgálhat oly kedvencz sportra, mi-
lyen a kath. egyház ellen, mint mondani szokták, torony-
irányban intézett vitéz lovaglás. Csaknem a személyeket is 
előre meg lehetett jelölni, kik természetűk, lelkületök és kö-
rülményeik, főleg pedig ambitiójuk által a kath. egyház el-
leni támadások árán szerzendő olcsó népszerűségre látsza-
nak teremtve lenni. Molnár Aladár és Helfy Ignácz, a szélső-
ségek és szellemi keverékek két minta egyénisége siettek a 
dicsőségen osztozkodni, felfedezvén, a mit ország világ tud, 

s) Proverb, XV. 15. 16. 
6) S. Thomae piae preces. Opp., t, XXV. (Edit. Parmens.) 
*) E közlemény még a mult szám részére küldetett be. Közöljük 

pedig most utólagosan azért, mert kultusminiszter ur 5 excljának a la-
tin nyelvre vonatkozó becses nyilatkozata bele van szőve. Szerte. 
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hogy a seminariumokban a theologiát nagyrészben latin 
nyelven tanítják. 

Mi Molnár és Helfy urak extravagantiáira fölösleges-
nek tartunk minden hosszas reflexiót, annál is inkább, mert ha 
szóba állnánk velők, félig elismernők, hogy vádjokban csak-
ugyan van valami, a mi komoly szóra érdemes. Komolyan ven-
ni szerintünk, csak akkor volna méltó a két i f jú gondolkozású 
képviselő szószaporitását, ha be tudnák bizonyítani, hogy a 
kath. papság a magyar irodalmi műveltség és tevékenység 
tekintetében nem áll azon színvonalon, melyen állania kell 
— azért mert a theologiát vagy egészen vagy nagy részben 
latinul tanulja. No de olyan ember, a ki azt be tudná bizo-
nyítani, még nem született ; és ha 99 Molnár Aladár és 
Helfy Ignácz áll is össze, még is állni fog mint megdönthet-
len tény és való igazság, hogy a kath. papság, daczára an-
nak, hogy a theologiát latinul tanulja, mégis a magyar iro-
dalmi műveltség és munkásság terén oly magas állást fog-
lal el, hogy nem régen is a történelmi társulat körében de-
monstrálni látták bizonyos körök szükségesnek a papi elem 
túlsúlya ellen. 

Molnár A. ur és talán Helfy Ignácz ur is valószínű-
leg még ki tudja hol álmodtak magyar irodalmi érdemeik-
ről, midőn a kath. papság épen a theologiát latinul tanuló 
seminariumokból koszorús magyar költőket, szónokokat, 
irókat adott a nemzetnek. A pesti központi papnevelde 
magyar egyházirodalmi iskolája, melynek mintájára vala-
mennyi seminarium felkarolta a nemzeti nyelv művelését, 
egész vaskos kötetben mutat ta be a magyar nyelv és iroda-
lom körűi szerzett érdemeit, és Molnár A. ur de Helfy Ig-
nácz ur is alig tudtak még egyebet az abc-énél, mindőn Szé-
chényi István gróf levelezésben volt a pesti kispapokkal, a 
magyar nyelv s irodalom egyik legelső úttörőivel. 

Egyébiránt, mint mondók, Molnár és Helfy urak ex-
pectoratiói komoly szóváltásra nem tarthatnak igényt. A 
mi a latin nyelvet, mint thgologiai tannyelvet illeti, erre 
nézve derekasan megfeleltek Miehl, Hérits pap- és Zzámbok-
réthy világi képviselő urak és maga a kultusminister ur, ki-
nek beszédjéből az idevonatkozó rész igy szól : 

„Végre érintenem kell azon felhozott vádat is, hogy 
az itteni theologiai facultáson a tudományok nem magyar 
nyelven adatnak elő. Ha valahol fektetnek súlyt a magyar 
nyelv tanitására s a magyar nemzetisegeknek érdekeire, ugy 
ez kétségtelenül az összes katholikus seminariumokban tör-
ténik, melyek közül e tekintetben egyet sem vessek ki, a ma-
gyar nyelv mindenütt műveltetik. De ha tekintjük a magyar 
katholika egyház jellegét, akkor meg fogunk arról győződni, 
hogy bizonyos tantárgyak latin nyelven való előadása ok-
vetlenül szükséges, mert katholikus lelkész nem lehet a ki a 
latin nyelvet nem birja. (Helfy Ignácz közbeszól: Hát más 
országokban ?) Bocsánatot kérek, de más országokban is ta-
níttatnak bizonyos tantárgyak latin nyelven. Emlékezzünk 
csak vissza mi idősebbek, a kik mintegy 30 évvel ezelőtt jár-
tunk gymnásiumba, mi is csak azért tudtuk elsajátítani a 
latin nyelvet, mert bizonyos tantárgyak latinul adattak elő. 

A latin nyelven való tanitásnak kiküszöbölését én en-
nélfogva a katholika egyház érdekeivel összeegyeztethető-
nek nem tartom, (Mozgás a szélső balon) hanem a mennyi-

ben hatáskörömhöz tartozik, mindig oda fogok törekedni, 
hogy minden seminariumban műveltessék ugyan a magyar 
nyelv, a mint ez egyébiránt történik is, de kijelentem, hogy 
azon szerepre nem adom magam, hogy oly intézkedéseket 
tegyek, melyeknél fogva a seminariumokban és az itteni 
theologiai facultáson a latin nyelv gyakorlata elhanygoltat-
nék. (Felkiáltások a szélsőbalon : Ezt senki sem akarja !) 
A latin nyelven való oktatást el nem törülhetem, mert ha 
bizonyos tantárgyak latin nyelven nem adatnak elő, a ka-
tholikus papok nem tanulhatják a latin nyelvet." . . . És — 
tegyük hozzá, mert a kath. egyház önrendelkezési jogához 
tartozik, milyen nyelven látja jónak tanitani a theologiát. 

Budapest, május 9. Még egyszer a nyelvi vita az or-
szágházban. — Már a mult alkalommal megbotránkozásun-
kat fejeztük ki Molnár A. támadása felett, melylyel a ma-
gyar nyelv kötelező oktatásának tárgyalásakor a katholicis-
must, annak főpapjait és papneveldéinket illette. Azóta ez 
ügy folytattatott pro és contra az országházban, nem a nél-
kül, hogy e tárgyalásból mi katholikusok üdvös tanúságot 
ne vonhatnánk ; és épen azért történik, hogy ez ügyet mi is-
mét ujabb megbeszélés tárgyává tesszük, háthatalán a csak-
nem mindennapi tapasztalás meggyőz bennünket arról, hogy 
itt az idő, midőn már egyszer mi is okulhatnánk. 

Lássuk mindenekelőtt a tacticát, melylyel Molnár Ala-
dár, nem tudjuk megbizatva-e pártja részéről, vagy sem, an-
nak tudtával és beegyezésével-e, vagy sem, de elég az hozzá, 
hogy a párt tiltakozása nélkül eljárt. A támadás, mint azt 
mindenki tudhatja, aki M. A. beszédjét olvasta, papneveldé-
ink ellen általános volt. Megtámadtatott névleg a budapesti 
egyetem, melynek hallgatói egy része papnövendékek, azután 
megtámadtatott a többi papnevelde, melyekről általában ki-
mondatott, hogy azokból évenkint százával kerülnek ki oly 
lelkészjelöltek, kik magyarul nem tudnak. E támadás czél-
ja csak a vak előtt nem világos. Molnár A. a kath. papne-
veldéket és igy a kath. papságot megbélyegezni, tehát hite-
létől megfosztani akarta a magyar nemzet előtt, mintha 
csak azt mondta volna: a kath. papság a magyar nemzet el-
lensége, ismételjük ezt, igy kellett érteni minden józan eszű 
embernek aki csak M. A. beszédjét olvasta. A vád az ország 
szine előtt ki volt ejtve, a gyanúsítás ki volt mondva és M 
A. a mult tapasztalataira támaszkodva, egész nyugodtan és 
megelégedve önmagával, mint ki megtette kötelességét és 
azon reményben, hogy czélt ért, mert a kath. papság megbé-
lyegezetten fog maradni, foglalta el ismét helyét. Bizonyára 
senki sem, legkevésbé pedig M. A. gondolt arra, hogy vád-
ját már másnap kell visszavonni, és mi megvagyunk győződ-
ve, hogy ha másnap oly szakavatott czáfolat nem követte 
volna M. A. vakmerő támadását, ő még ma is, minden lel-
kiismereti furdalás nélkül fenntartaná általánosan kimou-
dott vádját, benseje még mai napig sem sugallta volna, hogy 
az igaztalan vádat visszavonja ; de a czáfolat mégis oly vilá-
gos, oly annyira tényeken alapuló volt, hogy azt még M. A. 
sem mellőzhette hallgatással. Sietett is visszavonulni, önma-
gát czáfolva meg, kijelentvén, hogy ő csak a nyitrai papne-
veldét értette, nem gondolva meg, hogy ez állítással önma-
gát vádolta be, önmagát itélte el. M. A. tehát, ez utóbbi ál-
lítását véve alapul, tudta, hogy ő igazságtalanságot állit, 
midőn a papneveldéket általánosan bevádolta és megbélye-
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gezni akarta, tudta, hogy állitása egészen alaptalan, tudta, 
liogy nem igaz, mintha papneveldéinkből évenkint százanként 
jönnének ki, kik magyarul nem tudnak, tudta hogy midőn ő 
felszólalt, egy egész testület becsületét támadja meg, azt 
gyűlöletes szinben tüntetve fel, tudta, hogyha az ő nyilatko-
zata, mint azt az előzményekből remélhette, válasz nél-
kül hagyatik, az összes sajtó, a közvélemény papneveldéink 
és a kath. papság ellen felzudul : és mind ennek öntudatában, 
a nélkül, hogy azon egy papneveldére nézve is bebizonyít-
hatta volna állítását, melyre nézve azt fenntartotta, — igen, 
mindennek öntudatában vádját mégis kiejtette. Ugyan kérd-
jük a mondottak után, ki tagadhatja, hogy M. A-nak nem a 
magyar nyelv oktatása papneveldéinkben, mint inkább ezek-
nek megbélyegeztetése feküdt szivén? Tactikája, ha sike-
rül, nem volt más, mint papneveldéinket kivétel nélkül meg-
bélyegezni ; ha nem sikerül, önmagát a katholikusok előtt 
ugy tüntetni fel, mint a katholicismus barátját. Ki képes az 
ily eljárásnak kellő nevet adni? Ki képes a mondottak után 
elhinni, hogy M. A. valaha jó indulattal szól oly kérdések-
hez, melyek bennünket érdekelnek ; pedig ő, akár kell, akár 
nem, mindig beszél és pedig a kath. ügyekhez? Ki nem látja 
be, hogy M. A. a katholikusok előtt önmagát tönkre tette, 
hitelét elvesztette? 

De M. A. vádját legalább részben visszavonta. Ugy 
van, visszavonta. Az országházban megtörtént, ami talán ed-
dig, a mennyire mi emlékezünk, nem történt még, hogy 
kath. képviselőink közül a papneveldék mellett és ugy a 
kath. papság becsületének érdekében többen felszólaltak. En-
nek és nem másnak köszönhetjük egyedül, hogy egy nagy 
igazságtalanság, kiejtve egy protestáns ember által a katho-
licismus ellen, legalább részben jóvátétetett. Épen ez az, 
mire mi ez alkalommal még reflectálni akarunk, s miből a 
következtetést levonni akarjuk. Semmit sem óhajtanánk in-
kább — és ezt előlegesen megjegyezzük — mint, nem 
mondjuk, hogy kath. világi képviselőink a protestantismust 
az országgyűlésben megtámadják, hanem hogy világi kath. 
képviselőink is, mint ez ujabb időben egy párszor a minisz-
teri padokról történt, a megtámadott és pedig igazságtala-
nul megtámadott kath. ügyet legalább is ugy védelmezzék, 
mint a mily buzgalommal ezt a protestánsok megtámadják. 
És most nincsen egyéb hátra, mint hogy a jelenlegi ügy-
gyei kapcsolatban, mint ezt már annyiszor tettük, most is 
katholikus paptestvéreinkhez emeljük szavunkat. Kath. pap-
jainknak felszóllalása e kérdésben a protestáns M. A.-t is 
oda kényszeritette, hogy önmagát igazolja nyilatkozatának 
felfogására nézve : nem feltehető-e tehát, hogy ugyanez tör-
ténnék, ha kath. pap képviselőink más kérdésekben is ha-
sonló egyértelműséggel járnának el, lia más kérdésekben is 
hasonló bátorsággal lépnének fel ? Ha az igazságtalanság bir 
annyi vakmerőséggel, hogy fellépjen : nem nyujtana-e az 
igazság, a benső meggyőződés annyi bátorságot, hogy a tá-
madás visszaveressék, hogy leálczáztassanak azok, kik az 
igazságtalanságnak szegődtek szolgálatába? Nekünk tehát 
nincsen más óhajtásunk, minthogy papképviselőink okulva 
a jelenlegi eseten, a jövőben se hagyjanak semmiféle táma-
dást, jöjjön az bárhonnan, válaszolatlanul ; mert annyi a je-
len esetből kitűnik, hogy alapos czáfolat következtében, még 
az egyház legnagyobb ellenségei is kényszerülve érzik ma-

gokat visszavonulni. Tehát egyetértés és bátorság, mert az 
igaz ügy ezt megérdemli. A 

Székesfehérvár. Az uj főpásztor székfoglaló beszéde. 
(Folyt.) — Tan to autem confidentius Venerabilis in Capi-
tulo Fratres ! votorum meorum optatum spero effectum, quo 
diuturniori erga invicem nectebamur, nectimurque charita-
tis vinculo Vestra sunt in me translata in encyclicis illa 
scripturae verba: „Fráter erat et caro nostra" (Gen. 37, 
27.) : ad quae vicissim etiam pectus meum resonat, quos „di-
ligit anima mea." (Circul. Dioec. 1879. pag. 3.) 

U t autem invicem diligamus, sicut Dominus dilexit 
nos, id est in Deo et propter Deum, usque adeo, ut animam 
etiam ponamus alter pro altero, mandatum proprium est 
Christi Salvatoris nostri. Omnia praecepta eius ad dilectio-
nem reducuntur. Ad dilectionem fratris propter amorem Dei, 
et Dei ipsius in fratre. 

Schola Dei est schola amoris et charitatis, ubi Chri-
stus, ut homo, est ipse primus Patris sui discipulus. Amor 
enim erga nos pro exemplari habet amorem patris erga ip-
sum, et docet nos, ut magister noster, formare amorem no-
strum erga fratres nostros, ad normám amoris sui erga nos. 

Elegit autem nos, ut simus discipuli eius, membra eius 
et ut operetur in nobis, et per nos, quae facimus bona opera, 
quemadmodum ilium Pater elegit, ut esset caput nostrum, 
et operaretur in illo et per ilium opera sua. 

In hoc fraternae dilectionis sensu ac mandato, si quae 
in munere meo apostolica dubia atque graviora occurrent, 
lubenter vestro, Yenerabiles in Christo Fratres ! quibus 
aperte scimus spiritualia non deesse dona, utemur consilio 
et opera. Ambigna enim et obscura, si quae evenerint Eccle-
siae negotia, intererit consulendo peragere ; ubi aperta et 
cognita, subveniendo et festinando sublevare. 

« 

Erga vos quoque Dilectissimi in Christo Filii ! qui 
per universam Dioecesim, verbo vitae aeternae gregem pas-
citis dominicum ; qui in vinea Domini laborantes, pondus 
diei et aestus sustinetis, multiplici nectimur charitatis vin-
culo. Inter vos enim non pauci sunt, — et hanc nobis gra-
tiam misericors Deus ultro concedere dignetur, — cum qui-
bus, ante quadraginta et ultra annos, in eodem contubernio, 
sacris erudiebamur disciplinis ; plurimi item in alma hac 
Dioecesi adestis, qui per viginti annorum decursum, in iis-
dem disciplinis, qua charissimi discipuli per me erudieba-
mini. Non desunt porro inter vos, qui per manuum mearum 
impositionem, ministerio altaris initiabamini. Mementote ver-
borum, ex instituto Ecclesiae, in mementosa ilia functione 
ad vos prolatorum : „Vos amici mei estis, si feceritis, quae 
ego praecipio vobis." 

Noscitis Dilectissimi ! e sacris paginis, quod amici et 
discipuli secuti fuerint Dominum et Magistrum, dum idem 
ingressus est mare, sociique fuerint navigii et procellarum. 
Discipulorum enim, fideliumque amicorum est Christum non 
per terram solum, sed per tumentes etiam maris fluctus, me-
diosque turbines, ac procellas sequi. 

In eadem cum Christo, Ecclesiae navi, discipuli et 
amici mei, mecum omnes navigatis. Quapropter infirmitati 
quoque nostrae, Domine ! quaesumus, haec adiumenta lar-
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gire ; qui quanto fragiliores sumus, tanto his pluribus incli-
gemus. (Pontif. Kom. in Ord. presbyt.) 

Si etiam obducatui- coelum, et sol nubibus tegatur, ip-
sum tamen auferre nobis Solem, qui est Christus, non pos-
sunt. Qui etsi videatur interdum dormire, naviculam tamen 
suam, procellis iaetatam, liberabit, et probata suorum fide 
ac eonstantia, in tranquillitatis portum collocabit. Hi sunt 
dies, quibus sancta mater Ecclesia, récurrente festorum pa-
schalium cyclo, mysterii huius annunciat gratiam, dum ve-
nit Jesus suos confirmaturus per pacem suam contra timo-
rem mundi, quam in cruce, malitiae eius succumbendo, vicit. 

Sed in magnis Ecclesiae necessitatibus, dum fiuctus er-
rorum morumque corruptio, similes aquis navi periculum 
minantibus, agitant foris; excitari vult Dominus fervore fi-
dei spei et charitatis, ac assiduitate orationis. 

Numquid non ad illa devenimus tempóra, ubi fasti-
dium vitae verae chistianae, et velipensio veritatum fidei, 
puniuntur non raro per infelicem facilitatem, spumantes re-
cipiendi fiuctus commentorum mundi et mendaciorum ? Do-
ctrina saepe inutilis, fucata, erronea, fabulosa, habet ple-
rumque sectatores innumeros ; cum vera, solida, interior, ne-
cessaria, certissime et immutabiliter vera, saepe deseritur. 

Ingénia praetense magna suas ipsorum adorant imagi-
nationes, redduntque se idololatras deliriorum recentis cuius-
vis auctoris ; ubi interea gloriantur se nolle credere verita-
tes Evangelii, per bis mille saeculorum fidem, perque infi-
nita exploratissimornm miraculorum testimonia roboratas. 

Qui cum longe sibi prae aliis sapere videntur, minus 
sapiunt, ac intelligentiae vias subdole déclinantes, saepe fa-
ciunt, nihil ut intelligant, eo remotiores a vero, quo f'alsita-
tem, veritatis obtentu tegent, salutis suae prodigi, et in per-
niciem suam ingeniosi. 

Hinc contentionum ac dissidiorum tempestates ; du-
ctus factionum, odiorum, scriptorum dentatorum et aculea-
torum quorum auctores, ut gloriosis inimicitiis inclarescant, 
non de veritate, quam de victoria infausta sunt solliciti. 

(Foljt . köv.) 

IRODALOM. 
-)- Dante theologiája képezi tárgyát a Görres-egylet 

1879-i kiadványai 1 füzetének ily czim alatt: Die Theologie 
der göttl. Komödie des Dante Alighieri in ihren Grundsätzen. 
(Görres-Gesellchaft zur Pflege der Wissenschaft im kath. 
Deutschland. Erste Vereinsschrift für 1879.) Köln 1879. 

A keresztény világnézet örvendetes erősbödésének je-
léül vehető, hogy Dante iránt az érdeklődés mindinkább 
szélesbülő körben terjed. Dante világhírű sajátszerű költe-
ménye nem egyéb, mint a keresztény káté költészete. Ha 
emelkedik Dante tekintélye, jele, hogy a kereszténységtől 
elidegenedett szellemek közelednek a keresztény kátéhoz, a 
civilisatio abcéjéhez. A fennidézett mű szerzője tanulmánya 
körébe bevonta a Divina Commedián kivül Danténak egyéb 
műveit is, különösen a Convivio és a Monarchia czimüeket. 
Műve első fejezetében szól Dante theologiájáról általában s 
annak a bölcsészeihez való viszonyáról. A következő fejeze-
tek szólnak a Protologia, Angelologia, Soteriologia, Mariolo-

gia s Eschatologiáról. Ez utóbbi részben központosul Dante 
eszméinek öszlete. 

Különös érdekkel bir a mű utolsó fejezete, melyben 
szerző Dante katholicismusát védi azok ellen, kik őt a refor-
matio, sőt a modern liberalismus és socialismus úttörőjének 
hirdették. Flacius Mátétól (1556) kezdve le napjainkig Dan-
tét szeretik az egyház ellenségei mint a pápaság ellenségét 
feltüntetni. Hettinger alapos tanulmánya kimutatja az igaz-
ságot. A hol Dante hibázott, mert hiszen ő is csak oly em-
ber mint más, — ott szerző nem késik tévelyeit felfedezni. 
A ,De Monarchia' czimü művében például, mely az Indexbe 
tétetett, azt vitatja, hogy a császárság épen ugy közvetlenül 
származik Istentől, mert a pápaság. A hol a történelmet 
érinti Dante, ott az történt vele, a mi Schillerrel. Nem ta-
gadhatta meg költői természetét. Katholikus hűsége azon-
ban mindezen hibák és tévelyek s minden ráfogások daczára 
épen áll ; miről Hettinger alapos műve maradandó becsű ta-
núságot van hivatva tenni. 

X A laterani zsinatok történetéről nagybecsű mű 
hagyta el a sajtót Kómában ily czim alatt : I Concilii late-
ranesi per Vincenzo Tizzani Arcivescovo di Nisibi, Decano 
del Capitolo Lateranese. Koma coi Tipi del Salviucci, 1879. 
1 köt. 8" 600 lap körül. — A , Voce délia Verità' május 2-i 
sz. hosszú ismertetést közöl róla s dicséri érdekes, uj ada-
tokban való gazdagságát és szigorú kritikai szellemét. 

V E G Y E S E K . 
— Ó eminentiáját, Magyarország herczeg-primását, 

kegyelmes főpásztorunkat, f. hó 7-én ő Felsége külön audien-
tián méltóztatott fogadni. 

— Főt. Haynaícl Lajos, kalocsai érsek ő exclja számára 
Orlotti gróf hozza meg Rómából a bíbornoki jelvényeket. 
Kalocsa a jövő héten nagy ünnepek tanúi lesz. 

— A szent atya Newman atyát apr. 27-én nagy kitün-
tetéssel fogadta. Az uj bibornok több rendtársa kiséretében 
jelent meg. O szentsége végül igy nyilatkozott : „Megenge-
dem, hogy veletek maradjon ; legyen elöljárótok, atyátok és 
vezéretek, világitson Angolországban, hol sok tekintet fordul 
e világosság felé." Mint a ,Standard' irta, Angolországban 
még a protestánsok is ovatiókra készülnek. 

— A szent atya Lonkay Antal lovaghoz, a ,M. A.' tu-
lajdonos szerkesztőjéhez, nagybecsű levelet intézett, melyben 
köszönetet mondván a római zarándoklatról szóló műért s 
a péterfillérekért, áldását adja czimzettre s lapjának olvasói-
és pártolóira. Jövőre közöljük e becses okmányt. 

— Szentséges atyánk kegyessége annyira megy, hogy a 
Quirinálban jogtiprólag lakó kir. család lelkeüdvére való 
tekintetből megengedte, hogy a pápai Quirináltól kétszáz 
méternyire épült u. n. palazzinában kápolnát lehessen felsze-
relni a királyi család számára. 

— Döllinger végre maga nyilatkozott, — korához illő 
nyakassággal. A visszatéréséről szóló hirek iránt a ,Westph. 
Zeit.'-ban igy szólt : „Már tizennegyedszer — és ez nem 
lesz utoljára — hirdetik az ultramontán lapok, hogy aláve-
tem magam. Nem akarom aggkoromat Isten és emberek 
előtt megbecsteleniteni hazugság által. Ön erről biztos le-
het." Sajnos, hogy Döllinger ,hazudna', ha az igaz hitet val-
laná; sajnos reá, nem az igazságra nézve. 

— Vexatio dut intellectum. Az orosz czár a merénylet 
után elrendelte, bogy XI I I . Leo pápa legutóbbi encyclicája 
minden katholikus templomban háromszor felolvastassák és 
pedig a nép nyelvén. Máskor a czár nem volt ily kegyes sem 
a pápa encyclicája, sem a nép nyelve iránt. 

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

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Bndapesten, május 14. 39. I. Félév, 1879. 

TARTALOM : Az uj magyar bibornok. — Egy csendben működő társulat és annak alapitója. — Decretum de scriptis 
quae Sanctorum canonizationem respiciunt. — Egyházi tudósitások : Budapest. Molnár Aladár védelme. Székesfehérvár. 
Az uj főpásztor székfoglaló beszéde. Bajorország. A ,B. Vaterland' ügye. — Irodalom : Általános dogmatica. Irta Ré-

pászky József. — Vegyesek. 

é é Az nj magyar biborM 
^ 1879. april 12. 

A ,Religio' ünnepi díszt ölt, mert a magyar, 
apostoli királyságban a katholikusokat még eddig 
nem érte azon szerencse és kitüntetés, hogy egy-
szerre három magyar bíboros főpap üljön a világ-
egyház fejének, a szentséges római pápának fejedel-
mi dicső tanácsában. 

Kinek bíborral feldíszítését tovább halasztani 
nem lehetett; kinek bibora által a bölcseség pápája 
kiváló figyelmét nemzetünk és rokonszenvét szere-
tett fejedelmünk iránt akarta kifejezni ; kinek bibor-
noksága, hármassá tevén a magyar bibornokok szá-
mát, nemzetünket a legnagyobb, Rómától legkitün-
tetettebb katholikus nemzet, a franczia nemzet mellé 
emeli, — mindenki tudja, főin. és főt. Haynald La-
jos kalocsai érsek ur, kit szentséges atyánk, épen, 
midőn e sorokat irjuk, méltóztatik az egyház ma-
gasztos fejedelmi koszorújába befoglalni 

O eminentiája, az uj magyar bibornok nagy 
szellemét, világszerte ünnepelt sokoldalú művelt-
ségét, szónoki dicsőségét, emberbaráti nemes szivé-
nek erényeit, hazafiúi s egyházfejedelmi kimagasló 
érdemeit a kitüntetés és öröm e fényes ünnepén ki-
emelni és fennen hangoztatni követeli magának a 
pápának magával ragadó példája, követeli az érdem 
iránti köteles hódolat; de szigorúan til t ják e toll 
elégtelenségének érzete és, a mi a bíborral feldíszí-
tet t főpásztornak épen legnagyobb dicsőségét ké-
pezi, az érdemnek tiltakozó szerénysége. 

Dicsőítő szavak helyett szóljanak tehát az egy-

szerű, igénytelen tények. Körmön font s kedvesen 
lejtő jambusokba hajtogatott magasztalás helyett, 
hadd, szóljon a legszebb szónoklat, a tettek szónok-
lat^. Asztrik bíboros utódának életrajza. 

Haynald Lajos született Szécsényben, Nógrád-
megye mezővárosában 1816. octóber 3-kán. Atyja 
tudós, különösen a természettudományokat kedvelő 
férfiú hírében állt, ki gyermekeinek kiváló paeda-
gogiai ügyszeretettel adta meg, fenkölt tulajdonokkal 
megáldott szellemes nejétől támogattatva, az alap 
nevelést. Gymnasiumi tanulmányait Váczott, Pesten 
és Esztergomban végezte. Tizennégy éves korában 
papi pályára lépett s mint esztergommegyei növen-
dékpap a bölcsészeti tanfolyamot három év alatt a 
pozsonyi és nagyszombati seminariumban, a hittu-
dományit 4 év alatt a bécsi egyetemen végezte Páz-
mány bibornok nagynevű intézetében. 1837 ben ő 
csász. és apostoli kir. felsége Ferdinand a bécsi sz. 
Ágoston ról nevezett fensöbb papnevelő intézetbe 
vette fel. 1839-ben áldozárrá szenteltetett. 1840-ben 
hittudori koszorút nyert a bécsi egyetemen. 1841-ben 
hazatérvén a sz. Ágoston-intézetből egy év s egy 
hőig mint segédlelkész működött Pesten és Budán a o O 
várban. 1842-ben Kopácsy József herczegprimás a 
hittudományok, különösen a hittudományi encyclo-
paedia tanárává nevezte ki az általa alapított esz-
tergomi magasabb papi intézetbe, honnét kegyelmes 
föpásztora 1846 ban udvarába vette és t i tkárává 
tette. A finom műveltségű és nagytekintélyű főpap-

39 
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nak 1847-ben történt halála után Haynald Lajos 
az esztergomi fökáptalani helynök titkára lett s 
nemsokára Sede vacante Cancellarius. A forrada-
lom után Scitovszky János, herczegprimás s később 
bibornok, a primási iroda-igazgatójává hivta meg; 
ö Felsége Ferencz József császár és apostoli király 
pedig 1851-ben Kovács Miklós erdélyi püspök mellé 
cum iure successionis coadjutorrá nevezte ki s azért 
1852-ben hebroni i. p. i. püspökké praeconisáltatott 
és szenteltetett föl. Kovács püspök még ugyanazon év-
ben elhalálozván, Haynald Lajos elfoglalta az erdélyi 
püspöki széket. Erdélyben szerzett főpásztori és haza-
bűi érdemeit mindenki ismeri. Mig 1849 ben dynas-
ticus hűségéről, addig a hatvanas évekkel megindult 
nemzeti s alkotmányos küzdelmekben rendíthetlen s 
minden áldozatra kész hazafiságáról tett örökbecsű 
tanúságot. A haza veszélyeztetett jogainak védel-
mében szóval és tettel Erdély vezére volt, mi által 
ellentétbe jővén az akkori kormánynyal kész volt 
inkább magas méltóságáról lemondani, mint a jog 
feladásába beleegyezni. A pápa 1864 ben csak hosz-
szu vonakodás után fogadta el e lemondást. O Fel-
sége óhajára IX. Pius Rómába hivta meg. a hazafi-
ságáért a számkivetés egy nemét szenvedő főpapot 
és a nagymultu carthagói egyház érseki czimével 
feldíszítvén a Congregazione per gli affari straordi-
narii della Chiesa és a deli' Indice nevű Congrega-
tiók tagjává nevezte ki. Helyreállván a király és 
nemzet közt 1867-ben a béke, a béke müveinek élő 
főpap visszajött hazájába és kalocsai érsekké nevez-
tetett ki. Mit tett azóta az egyházban és hazában s 
a nagy világban, nincs müveit ember e haza hatá-
rai közt, a ki nem tudná. Az országgyűlésen, a de-
legatiókban, a különféle parlamentaris bizottságok-
ban, a megyei életben, az akadémiában, melyben szé-
két 1869 ben foglalta el, számos más egyletben,társas 
életünk irodalmi, tudományos, művészeti, ipar s 
gazdászati, jótékonysági, szóval minden szakában, ö 
emja oly sokoldalú tevékenységet ragyogtat, hogy 
azon országos tisztelet, melyet érdemei kivívtak, 
méltán a bámulatig magasztosul. Nagy szellemének 
sugarai azonban messze kiragyognak hazánk határain 
túl is. Nyelvismerete s növénytudományi tekintélye 
világhírű. 1846. óta Németország, Svajcz, Franczia-, 
Olaszország, Németalföld, Belgium s Angolország-
ban tett utazásai alatt saját kutatása, csere és vétel 
által oly herbáriumnak vetette meg alapját, a mi-
lyennek, — bátran mondhatjuk, mert szakemberek 
után mondjuk, — magán kézben párja nincs. E 
gyűjtemény a megfelelő botanikai könyvtárral a 

nemzeti muzeutné lesz. Nemzetközi tudományos con-
gressusokon 4-szer ült az elnöki asztalnál : 1876-ban 
Brüsselben a pour l'Hygiène le Sauvetage et l'Écono-
mie sociale congressusán, 1876-ban Budapesten a 
IX. nemzetközi statistikai congressuson, 1874-ben a 
florenczi botanikai congressuson és 1877-ben Brüs-
selben a l'Association internationale pour la civili-
sation de l 'Afrique congressusán. Hat tudományos 
és művészeti akadémia és tizennégy tudományos 
társulat érzi magát megtisztelve, hogy ő eminentiá-
já t tagjának nevezhetni szerencsés. — Egyházi, fő-
pásztori tevékenysége, nagyszabású jótékonysága, 
monumentális alkotásai és alapitványai nem férnek 
el egy rövid életrajz szük keretében. A világegyház 
püspökeinek római gyűlésén 1862 ben és 1867 ben 
előkelő szerepe vitt. Az 1863-ban Trientben a trienti 
zsinat emlékünnepére összejött püspöki gyűlés fel-
iratát a pápához ö eminentiája szerkesztette. A va-
tikáni zsinaton a kisebbség véleményében osztozott 
ugyan, de a dogma iránti katholikus hitéhez s az 
egyház szikla alapjához rendíthetlenül ragaszkodott. 
Főmegyéje területén Tomarisován, Szakmáron, Ver-
bászon, Csúrogon, Homokmégyen u j plébániákat 
állított ; az iskolanénék vezetése alatt nőiskolákat, 
illetőleg fiók nőzárdákat nyitott Baján, Ó-Becsén, 
Topolyán, Szabadkán, Bácsban, Újvidéken. Kalo-
csára bevezette az irgalmas nénéket, kik ott kórhá-
zat és egyházat gondoznak. Papságával négyszer: 
1869, 1871, 1872 és 1878-ban egyházmegyei ta-
nácskozmányt tartott, melyek az azokban hozott 
határozatok miatt a megyei zsinatokat méltán pó-
tolják. Rendezte s az uj, magasabb kivánalmak szín-
vonalára emelte a kalocsai férfitanitó-képezdét ; az 
iskolanénék vezetése alatt ugyanott nötanitó képez-
dét s 40 árva számára árvaházat állított. A segéd-
lelkészek fizetését 300 ftra ; a kiérdemiilt papok nyug-
dijat pedig, a plébánosokét 600 ftra, a káplánokét 
500 ftra emelte. Néhai Kunszt érsek végrendelete 
értelmében, annak hagyatékából, most építteti a 
gyermekseminariumot. Szülővárosában hármas czélu 
(kórház, árvaház, nőiskola) intézetet alapított. Tem-
plomok, iskolák s a nevezetes kalocsai csillagda egy-
másután sűrű sorban csatlakoznak nagy szelleme 
alkotásaihoz. Alapitványai az erdélyi megyében 
300,000 ftra, a kalocsaiban 1,300,000 ftnál többre 
rúgnak. Magán, titkos jótéteményeinek számát csak 

a mindentudó Isten tudja 
Ennyi s ily magas érdemekért, nem csoda, ha 

minden irányból tömegesen jöt t és jő mindig foko-
zódva az elismerés, tisztelet, hála és hódolat. A fe-



jedelmi kegy 1850-ben érdemkereszttel, 1854-ben 
titkos tanácsosi kitüntetéssel, 1868 ban a Lipót-rend 
nagykeresztjével, 1877 ben a sz. István-rend nagy-
keresztjével halmozta el ö eminentiáját; mihez még 
1877-ben a belga Lipót-rend s 1878 ban a szász-
kóburg-ernesti házirend nagykeresztje járul t . A pá-
pai szék, az egyházi érdemek legilletékesebb birája 
és megkoszoruzója, a fejedelmi kegygyei s a nemzeti 
kegyelettel versenyezve emelte ö eminentiáját püs-
pökké, pápai trónállóvá, érsekké és most, fel egész 
a legmagasztosabb világuralom tanácsába, bibor-
nokká. 

XIII. Leo pápa e magasztos tettével nem ver-
senyezhet, csak az öröm, melyet az érdem megko-
szorúzása mindenfelé kelt és azon meghatott sziv-
böl fakadó óhaj, melylyel a ,Religio' valamennyi 
olvasójának érzelmeit véljük tolmácsolni, midőn azt 
mondjuk : Isten éltesse az u j magyar bibornokot, az 
egyház és haza üdvére, díszére — igen sokáig ! 

Egy csendben működő táisulat 
és annak alapitója, 

A világtörténelem által a középkor végére nézve föl-
jegyzett találmányok közt tagadhatatlanul a legnagyobb 
jelentőségű a sajtó, a szellemi munkásság e valódi élte-
tője. Az akkori idők nemes jellemei nem tekintették ezt csu-
pán üzleti forrásnak, de igen is a keresztény missiói tevé-
kenység ujabb eszközének, mely mindenek előtt a hitnek, 
egyháznak és igy közvetve a tudománynak és civisilisatió-
nak fog javára szolgálni. Azért nem lehet csodálni, hogy 
eleinte csupa egyháziakat látunk a sajtó érdekeinek előmoz-
dításánál. E művészet első termékei a szent iratok, és igy az 
már bölcsőjében mintegy megszenteltetett. Az egyház elejé-
től fogva ugy tekintette a sajtót, mint a gondviselés ado-
mányát, mely számtalan mellékes hasznok mellett a hitet 
meg fogja szilárdítani és a jó erkölcsöket terjeszteni. De va-
lamint a legszentebbel ugy evvel is visszaéltek a társadalom 
megmételyezői és azért már kezdetben lehetett sok panaszt 
hallani. Ezen panaszok abban állottak, hogy a könyvek ter-
jesztése által az emberek közé tévedések, a társadalomba er-
kölcsöt rontó tanok csúsztak be. Ezt bizonyítja Berthold, 
mainzi érsek, 1486. kelt levelében, melyben a sajtó-felügye-
letet elrendeli : „Daczára a könnyüségnek, melyet a tudomá-
nyok megszerzésére a könyvnyomtatás isteni mestersége nyúj-
tott, némelyek visszaélnek e találmánynyal és az emberinem 
romlására használják fel azt, a mi annak oktatására van 
rendelve."1) 

Az eszmék ezen rohamos czéltévesztett terjedése nem-
csak a peilansokat, hanem minden jó szándékú embert is 
gondolkodóba ejtett, annyira, hogy ma néhány gondol-
kodó fő azt kérdi : nem inkább ördögi mesterség-e ez mint 
isteni? — X. Leo nem ok nélkül hagyja meg egyik bullá-
jában, hogy semmiféle könyv se adassék ki előleges megha-

' )Cantu XIII. könyv. Censura. 

talmazás nélkül. Magának ezen pápának egyéb irataiból 
azonban kitűnik, mennyire becsüli a sajtót. Es mégis szük-
ségesnek látta a censura behozatalát. Kitűnően ecseteli az 
egyház állását, melyet kezdet óta a legújabb korig a sajtóval 
szemben elfoglalt, az 1847-iki márczius 15-én kelt pápai-álla-
mi sajtó-törvény előszava.3) Ebben Gizzi államtitkár igy 
nyilatkozik: „A sajtó azon újkori találmány lévén, mely fo-
kozza a szó hatalmát, terjeszti a jót és rosszat, igazságot és 
tévelyt, kezdettől fogva a római pápák gondoskodásának ki-
váló tárgyát képezte, részint, hogy segítségével előmozdittas-
sék a hasznos haladás, részint, hogy feltartóztassanak az általa 
okozható veszélyek. E kettős őrködés dicső emlékei közöl 
idézzük egy részt a nyomdákat, melyek Bómában a pápák, 
azonkiviil a püspökök pártfogása mellett oly nagy hírre 
emelkedtek, másrészt a bölcs törvényeket, melyek a végre 
hozattak, hogy az ezen nemes találmánnyal való visszaélések-
nek határ vetessék és általa, mig az emberi szellemet uj is-
meretekkel gazdagítja, megakadályoztassák a hit megha-
misítása a nép erkölcseinek aláásása." Ki kárhoztatná a 
jó szándékot, melyet az egyház a censura behozása által 
tanúsított? Hiszen az állam még most is alkalmazza a cen-
surât oly iratok ellenében, melyek a haza nyugalmát hábor-
gatják. Ujjal mutathatunk Angliára, a szabadság hónára, a 
hol most is tiltva van mindenféle irodalmi termék, mely az 
uralkodó vallást megtámadja. 

A történelem megtanít bennünket, mily felforgatója 
volt a sajó az utóbbi századokban a társadalmi rendnek. A 
társadalom felforgatói különféle alakú újságokat, minden-
féle garasos, krajczáros, úgynevezett zöld, kék és piros-
könyvtárakat alapítottak, hogy a tapasztalatlan és tudatlan 
tömeget saját elveiknek megnyerjék. Sajnos, hogy ezt job-
ban értik az efféle emberek, mint az Isten szolgái a jóirá-
nyu iratok terjesztését. 

Némelykor egyetlen egy jó könyv egész missiót he-
lyettesit, egész családot megtérit. Ilyen mű jó gondolatokat 
kelt egyik-másikban, mely a kegyelemtől segittetve ki-
fejlődhetik. Jó és érdekes művekből álló könyvtárra városi 
lelkészeknek, ugy mint falusiaknak elkerülhetetlen szükségük 
van. Az előitéletektől elhomályosított eszű és szenvedélyes 
ember elé oly igazságokat nyujthatunk valamely könyvből, 
melyeket különben soha sem fogadna el. A büszke taga-
dóval nem állhatunk szóba ; a könnyelmű, ledér ember ke-
rüli a papot, mint az ördög a szentelt vizet ; a nyerészkedés 
vágyától kiaszott embernek nem jut eszébe templomot láto-
gatni. És igy nem marad más alkalma a papnak az apostol-
kodásra, mint üdvös iratok, könyvek terjesztése utján. A jó 
könyvek közömbös, érzékies korunknak egyetlen mentő desz-
kái. Könyv után kap most mindenki. Ha yalamely jó könyv 
nem használ az egyiknek, használhat a másiknak, Ha nem 
kell az urnák, átnézi a szolga; hanem olvassák ez idén, átol-
vassák egy-két év után. Igy tehát a könyv fekvő tőke, mely 
még akkor is kamatoz, a midőn mulandó testünk már ré-
ges régen elrohadt és emlékünk feledékeny barátaink szi-
véből már kiveszett. A könyvterjesztés most már nem csak 
az önkény, hanem igenis szoros kötelesség tárgya; mert 
egész generatio jövőjéről van szó. 

A pokoli szellem hatalmába kerítette a sajtót és ennek 
») Füssy, IX. Pius pápasága I. R. 190—91.1. 
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segítségével behatolt a szegény kunyhójába ugy, mint a 
gazdag palotájába. Emlékezzünk csak vissza a mult század 
encyclopaedistáira és azok pokoli működésére. Encyclopae-
diák nélkül már nem lehet el korunk. A munkás polgárnak, 
magasállásu hivatalnoknak drága minden percze, a világá-
nak nehezére esik, a dámának unalmára van valamely hosz-
szabb értekezés elolvasása. De azért ők gyorsan akarnak föl-
világosítást valamely újságban olvasott vagy társalgásban 
hallott szóra vagy eseményre nézve. És ezt megtalálhatják 
a Conversations-Lexiconokban, melyeket a legközelebbi 
könyvárusnál megszereznek. Ez a Lexicon a mostani viszo-
nyok szerint pedig alighanem destructiv irányú leszen. Hi-
szen még a külföld sem bővelkedik az ilyen katholikus en-
cyclopaediákban.3) Pedig talán nincs is más mód, melylyel 
a mai korban a nagy közönség véleményére és elveire na-
gyobb befolyást lehetne gyakorolni, mint az ily fajta köny-
vek által. 

Átlátták ezt már régen a katholikusok és iparkodtak 
is e befolyást lehetőleg ellensúlyozni. E végből alapitottak 
mindenféle könyvterjesztő társulatokat. Ilyen van Franczia-
országban három, Németországban három4) és édes hazánk-
ban a már 5000 tagot számitó Sz.-István-Társulat. Ezek kö-
zöl azonban majdnem mindegyiknek a másiktól eltérő spe-
cialis czéljuk van. Igy keletkezett Ausztriában is egy társu-
lat, melynek közvetlen czélja a társadalom különböző ré-
tegeinek, de különösen a szegényebb középosztálynak kezébe 
Iwnaponkint jelentékeny számú keresztény könyvet szolgál-
tatni. Ez a társulat csendben keletkezett és nagy hangú hir-
detések nélkül üdvösen működik minduntalan. 

Az 1866-iki zavaros idők után rászánta magát egy 
egyszerű áldozó pap, hogy Bécsben a sok mindenféle rosz-
irányu iratok ellenében egy gyorsan terjedő jó könyvekből 
álló könyvtárt alapit. Ezt pedig csak a gazdagok és szegé-
nyek egy társulatba való egyesítése által eszközölhette. El-
nevezte a társulatot működéséről, mert mindig „kis apostol-
s á g n a k (das kleine Apostolat) modta. A társulat leirását 
alapitója szavai nyomán5) adjuk. (Folyt, köv.) 

D E C K E T U M 
quo praecipitur, ut scripta quae Sanctorum canonizationem 
respiciunt, solummodo imprimi debeant a typographis, qui ab 
officio et auctoritate patris S. Palatii apostolid magistri rite 

dependent. 
Sacra Rituum Congregatio Causarum Beatificationis 

Servorum Dei et Canonizationis Beatorum, quae eius exa-
mini proponuntur summám gravitatem perpendens sui mu-
neris esse duxit illa praecavere pericula, quae ex inconsulta 

. evulgatione eorumdem Servorum Dei rerum gestarum, ac 
iudicialium desuper disquisitionum, luctuosissimis hisce tem-
poribus, facile oriri possent. Perpensis itaque accurate De-
cretis sa. me. Alexandri Papae VII. die 19 et 23 Julii anni 

3) Nem mulaszthatom el az igen tisztelt olvasó közönség figyel-
mét a már az 50-es években megjelent, most pedig második lényegesen 
átdolgozott és a legújabb viszonyokhoz alkalmazott kiadást ért, Kerder-
féle „Conversations-Lexicon"-ra fölhívni. Mái- vagy 15 német kath. (köz-
tük a ,Germania') és más irányú lap bírálatait olfastam, melyek a leg-
kedvezőbbek. Eddig megjelent 39 füz., összesen lesz vagy 50 füzet. Egy 
füzet ára '/2 márka. n. 

4) Analecten, Y. Bd IV. Heft. 627—28 
s) Leuchtthurm. 1875. Wien. 85-90 , 126 s köv. 

1661, statuendum censuit, ut, firma lege nullibi extra Urbein 
imprimendi quaelibet eiusmodi scripta, in Urbe ipsa, duran-
tibus praedictis rerum publicarum conditionibus, vel donee 
aliter a Sede Apostolica provisum fuerit, eadem nonnisi a 
Typographis imprimi valeant, qui ab officio et auctoritate 
Patris S. Palatii Apostoliéi Magistri rite dependent, ab eo-
que approbati habentur. Si secus quaelibet e praefatis scri-
pturis praelo excusa fuerit, tamquam irrita prorsus ac nulla 
a S. Congregationis Officialibus haberi debeat. Et ita decla-
ravit ac statuit. Die 30 Januarii 1878. 

Facta autein de praemissis Sanctissimo Domino No-
stro Leoni Papae XI I I . per me infrascriptum Secretarium 
fideli relatione, idem Sanctissimus Dominus No3ter Decre-
tum S. 11. C. praefatum approbavit, et ita in posterum ser-
vari mandavit. Contrariis non obstantibus quibuscumque. 

Die 7 Mártii anni eiusdem. 
Fr. Th. Maria card. Martineiii 

Loco sigilli. S. R. C. Praefectus. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, május 13. Molnár Aladár védelme. — Aki 

valaha bűnügyi tárgyaláson jelen volt, vagy ilyenről olvasott, 
— és ki az, kinek napjainkban ilyesmiben része nem lett volna? 
— annak önkénytelenül is eszébe jutottak az ott tapasztaltak, 
vagy látottak, ha a magyar nyelvről szóló tvjavaslat tárgyalá-
sa alkalmával M. A. által a papneveldék ellen intézett táma-
dásokat figyelemmel olvasta. Az a kínos vergődés, az a kap-
kodás, az az önmagának ellenmondás, melyben a bűnös bű-
nének öntudatában menekülni akarva a büntetés elől, a bíró 
kereszt-kérdései következtében esik : mindezt M. A. önvé-
delmében is feltalálhatjuk, ü , ha azt tudta volna, hogy 
ily kelepczébe kerül akkor, midőn a papneveldéket megtá-
madta, talán, daczára kalvinistaságának, nem nyúlt volna e 
darázsfészekbe. O kezdetben vádló volt, lett belőle vádlott és 
most kinosan vergődik, mint a kalitba tartott madár, hogy 
menekülhessen, eviczkelődik, ha valamiképen sikerülne mégis 
reputatióját visszanyerni, melyet katholikus-gyülölete által, 
nem is gondolva, hogy az eredmény olyan lesz, mint lett, 
minden józan ember, minden higgadtan gondolkozó előtt el-
játszott. Szánjuk-e őt ? Nem — nem szánjuk, hanem példány-
képül mutatjuk fel mindenkinek, hogy mily semmivé lesz 
mindenki, aki katholikus intézményeinkhez vakmerően me-
részel hozzányúlni, ha azok, kik szakavatottan értik katho-
likus dolgainkat, a támadásokat elég bátrak csalhatatlan 
adatok alapján visszaverni. 

Nekünk valóban ugy látszik, hogy M. A. önvédelmé-
ben, ha valaha hibát elkövetett, önmagát még soha sem com-
promitálta igy, mint a jelen esetben. Engedelmet kérünk, 
hogy oly dolgokat ismétlünk, melyeket már elmondtunk, 
de az igazság kideritése követeli, hogy jelenleg ismételjünk. 
Ez a hires protestáns férfiú, a szeretetházak megalapí-
tója, kezdetbén, mint tudva van, a katholikus összes papne-
veldéket támadta meg. A kitűzött czél azonban nem sikerült, 
mert ezeket ugy Trefort ő exclja, mint papi képviselőink 
adatokkal támogatott védelmök alá vették : minek következ-
tében M. A. jónak látta visszavonulót fújni és szavait oda 
magyarázta, hogy ő csak a nyitrai papneveldét értette, de 
more solito, mint liberális emberhez illik, ezt sem bizonyi-
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totta. Jöttek ujabb és ujabb felszólalások, a helyzet Molnár 
Aladárra kezdett nagyon is kényelmetlen lenni Ebből a szük-
utczából, gondolta magában, valamiképen menekülni kell és 
jött neki egy mentő eszméje, melylyel azt hitte, hogy a hí-
nárból megmenekül, de e helyett még jobban bebonyoli-
totta magát. O t. i. igy gondolkozhatott körülbelül : a ka-
tholikusokat nagyon magamra haragítottam, ami pártunk-
ban sem csinált jó vért ; ezt talán jóvá teszem az által, ha 
kinyilatkoztatom, hogy én nemcsak a katholikus semina-
riumokat, hanem az összes katholikus, gör. kath., és görögke-
leti seminariumokat értettem : igy a katholikusok talán mégis 
enyhébben Ítélik meg nyilatkozatomat, mert gondolják : so-
latium miseris, socios habuisse dolorum. 

Tehát nem volt elég egyszer ellemondásba jönni, hanem 
ezt még tetézni kellett? . . . Hanem igy jár az, aki elfelejti, 
nem akarjuk mondani, aki nem tudja, hogy mit beszél. M. A. 
már elfelejtette, ugylátszik, hogy mit mondott, midőn táma-
dását a papneveldék ellen intézte. Egyszer már avval védel-
mezte magát, hogy ő csak a nyitrai papneveldét értette, 
most meg azt mondja, hogy nemcsak a katholikus, hanem a 
gör. kath. és görög keleti papneveldéket is értette. Megfelel 
talán a valóság M. A. állításának ? Most, vagy első táma-
dása alkalmával mondott M. A. igazat, illetőleg megegyez 
e magyarázata, első nyilatkozatával? Előre is kimondjuk, 
hogy semmiképen sem. Nem hiszem, úgymond M. A. első 
nyilatkozatában, hogy a magyarországi hazafias főpapság, e 
tekintetben, t. i. a magyar nyelv és szellem terjesztése te-
kintetében, akadályokat terjesztene a kormány elé — no, 
ezt igen bölcsen nem hiszi — midőn az, a magyar király 
legfőbb patronatusa alatt álló intézetekben magyar szellemű 
s legalább részben magyar nyelvű oktatást kiván. íme mi-
kép szolgáltatja M. A. önmaga kezünkbe önmaga ellen az 
argumentumot annak bebizonyítására, hogy ő első felszóla-
lása alkalmával, csakugyan csak a kath. papneveldéket és 
nem, mint most mondja, a görög keletieket is tartotta szeme 
előtt. Először megjegyezzük, hogy azok a görög katholikus 
papneveldék épen ugy katholikus papneveldék, mint a latin 
szertartásuak, csakis a szertartás különböző. Továbbá pedig 
azt kérdezzük, és erre szeretnők, ha M. A. megfelelne, talán 
tanulhatnánk tőle e tekintetben valamit : hogy a katholiku-
son kivül, melyik vallásfelekezet az Magyarországon, mely 
ő Felségét legfőbb patronosul tiszteli és igy melyek azok a 
papneveldék a katholikusokon kivid,melyek ő Felsége legfőbb 
patronatusa alatt állanak? M. A.-ról, ki már a kath, alapít-
ványokról is többször beszélt, feltesszük, hogy ő tudja, mire 
terjed ki és kikre ő Felségének legfőbb patronatusa ; de ak-
kor, hogyan mondhatja legújabb önvédelmében,hogy ő a kath. 
papneveldéken kivül a többi összes papneveldéket is értette 
támadása alkalmával? Lássa igen-igen t. M. A. ur, igy jár 
az, aki igazságtalan váddal áll elő. Eviczkelődik, hánykoló-
dik, hogy meneküljön és nem csak szabadulni nem képes, 
hanem saját hálójába még jobban megfogja magát és önvé-
delme önváddá lesz. 

Az öntisztázásnak M. A. azonban más pontra nézve is 
érezte szükségét. Hogy nagyobb ügyességgel tette-e ezt és 
nagyobb szerencsével, az kitűnik azonnal a következőkből. 
Első támadása alkalmával azt mondta M. A., hogy a papne-
veldékből minden évben százankint. kerülnek ki, kik magya-

rul nem tudnak. Mire kézzelfoghatóan az volt a válasz, hogy 
ez lehetetlen, mivel a papnevendékek a gvmnasiumokból vé-
tetnek fel, hol a tantárgyak magyarul tanittatnak, tehát a 
papnövendékeknek már kell tudniok magyarul ; mit vala-
hogy kezdett belátni M. A. is, kezdett engedni itt is és azt 
mondja, hogy ha nem százával is, de számosan kerültek ki 
egyes szemináriumokból oly lelkészek, kik nem tudnak ma-
gyarul és hogy állítását igazolja, hivatkozik saját tapaszta-
latára, mert találkozott oly lelkészekkel, kikkel csak néme-
tül beszélhetett, de magyarul nem. Nem vagyunk azok és 
olyanok, kik ez állitást egyáltalában lehetetlennek tarta-
nok, kivált, ha ez állítás idősebb papokra vonatkozik. Ha-
nem azt kérdezzük evvel szemben M. A.-tói, hogy csak ka-
tholikus papokkal szokott ő társalogni és érintkezni és nem 
protestánsokkal is? Csak katholikus papokat talált olyano-
kat, mint mondja, és nem protestánsokat is? Azok a protes-
táns tiszteletesek mind oly tős-gyökeres magyarok, hogy 
más fajtájúakat az országban találni nem is lehet? És ha 
vannak, amint hogy bizonyára vannak protestáns tisztelete-
sek is, kik a magyar nyelvet nem beszélik, akkor hova lett 
M. A. igazságszeretete, hogy csak kath. papokat emiitett 
meg ? Vagy az a protestáns autonomia oly köpeny, mely el-
takarja még a német és tót protestáns tiszteleteseket is ? Oly 
palást, melyet érinteni a korm'ánynak akkor sem szabad, ha 
arról van szó, hogy a magyar nemzet nyelvét az országban 
mindenki beszélje ? 

Mind ebből mi azon tanulságot vonjuk le és azon taná-
csot adjuk M. A.-nak, hogy ne bántsa a kath. clerust, mely 
a magyar nemzetiség érdekében már annyi áldozatot hozott ; 
hanem nézzen inkább saját vallásfelekezetének háza körül, 
mert különben megtörténhetik, hogy ujját még jobban meg-
égeti, mint az vele jelenleg megérdemlett módon történt, â 

Székesfehérvár. Az uj főpásztor székfoglaló beszéde. 
(Folyt.) — In tautis igitur opinionum errorumque flucti-
bus, quibus navis Ecclesiae tempestate nostra undique cir-
cumvallatur, non est quidem nostrum Dei misericordiae aut 
iustitiae limites ponere, nec ad humanam spectat potentiam 
impedire, ut fluctus hi quosdam non secum rapiant ; sed par-
tium nostrarum est, ut cum fiducia Domini auxilium implo-
remus, nos fide et patientia armemus. Partium nostrarum 
est vocationi nostrae satisfacere, veritatem docendo illos, 
qui earn quaerunt ; refutando, qui earn impugnant ; arguendo, 
qui non redigunt in vitam ; et confirmando, magisque sem-
per et magis confortando, qui earn sunt amplexi. 

Quidquid igitur virium in vobis est, Dilectissimi ! quid-
quid ingenii, doctrinae, et eruditionis, quidquid donorum, 
hue conferte, hoc in zelo defendendae veritatis Ecclesiae 
perseverate. Nullum utilius, nullum hoc studio salutarius, 
ubi non levia aut ludicra quaeruntur praemia, sed agitur de 
animarum salute sempiterna. 

Dum autem nos ipsi tentationibus internis agitamur, 
quia quaelibet etiam anima suis tempestatibus suisque agi-
tatur procellis ; dum sopita fide nostra dormit in nobis Chri-
stus ; dormit respectu nostri, dum ad tempus aliquod nos 
nobis relinquit, facitque sentire, quam sua nobis gratia sit 
necessaria, permittendo aut tentationem poenarum interi-
orum, aut externam hominum carnalium persecutionem, aut 
ariditatem, molestiam et fastidium in zelo pastorali serviti-
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oque divino. In huiusmodi animi perturbationibus seu tem-
pestatibus, confugiamus, in proprio quoque animae negotio 
ad Christum, et deprecemur eum, ut eloquatur super nos 
verba, quibus discipulos suos post gloriosam resurrectionem 
consolabatnr : Pax vobis, ego sum. Nolite tirnere. Ego vo-
biscum sum usque ad consummationem saeculorum etc. Ne-
quaquam illa sine fructu eloquetur. 

Intuenti porro mihi auspicata futuri ministerii tyroci-
nia, subit laborum et impensarum per me olim hoc in sta-
dio curarum non iniucunda recordatio. Etenim, qui sacra-
rum disciplinarum condimentis adoleverunt, et coepto pede 
in semitis Domini gradiuntur, nunc sunt paterni cordis no-
stri solatium et condimentum. 

Deus hanc Dioecesis plantulam, sub cura vestra, Yiri 
Clarissimi ! porro foveat, et gratiae suae rivulis irrigatam 
det crescere ad maiorem nominis sui gloriam, et quondam 
animarum salutem. 

Sed quia in lubrico stat iuventus, id mihi singulare 
votum paternique cordis desiderium, ut cum literaturae di-
vinae studiis, quae menti lumen infundunt, quam maxime 
pietatem iungant, et saeculi huius contagia morumque in-
quinamenta fugiant. Quid enim onmis doctrina, quid erudi-
tio, si condimento hoc careat et sale? 

Sicut enim picturae pretium non colores, sed imagines 
faciunt et félicitas artis : ita literatum non splendor et ap-
paratus, sed vitae morumque ornamenta. Discant a vobis, 
Dilectissimi ! verum studioruin finem, quem tunc tandem 
eos consecuturos esse censeo, si quae publice privatimque a 
vobis didicerint, vita exemplisque ita exprimant, ut quod 
serius verbis plantabunt et aedificabunt, moribus non eradi-
cent et diruant. 

Vos autem, filioli ! nunc, dum adhuc in stadio probati-
onis curritis, serio perpendite, quali vocatione vocati fueritis. 

Absit a vobis, ut aliquando aut vos tristi casu experi-
amini, aut alii in vobis experiantur, quod ad rem adeo san-
ctam, quae est sacerdotium, non adtuleritis nisi coecam 
quamdam et prorsus mundanam vitam. 

Si enim citra vocationem nonnunquam splendida ta-
lenta, mores secus honesti, intentiones optimae purgare ne-
queant desiderium ingressumque in statum adeo sanctum : 
quid tandem faciet vita mundana, et tota saecularis sine ta-
lentis, sine vocatione, sine desiderio serviendi Ecclesiae ? 

Fundetur igitur morum vestrorum compositio, ut ma-
xime necessaria, in divinarum convictione veritatum. In 
earum possessione, quasi speculo, faciem suam animus et 
intueatur et ornet. Dum autem mente et animo eas tenetis, 
non in theoria solum maneant, sed in praxi quoque se mani-
festent. Ille beatissimus, qui divinas scientias vertit in ope-
ra. In hunc scopum, oportet, ut tendant vestra studia. Quem-
admodum cibus carnis in membra carnis convertitur : sic 
cibus mentis, hoc est scientia, in virtutes sanctosque mentis 
mores convertendus est. 

Ad Vos quoque, qui scholis, institutis, gymnasioque 
praeestis, Moderatores, Professores, sacri Oratores et Cate-
chetae ! est quoddam paterni cordis verbum. 

Quid est in societate humana excellentius, quid pro 
vera felicitate consequenda momentosius, quam moderari 
animis, et puerorum, adolescentulorumque fingere mores ? 

Omni certe pictore, omni statuario caeterisque huius-
modi omnibus excellentiorem hunc duco, qui iuvenum non 
ignorât fingere animos. Quanto difficilius reciduntur vitia, 
quae nobiscum creverunt, tanto maior cura adhibenda est 
ad teneros adhuc componendos animos. 

Danda igitur diligentissime opera est, ut non solum 
scholae, sed coelum quoque repleatur : hoc est, ut ea educa-
tione et disciplina liberi instituantur, ex qua et Ecclesia mi-
litans obtineat ornamentum, et coeleste regnum, seu Ecclesia 
triumphan8 accipiat incrementum. 

Sunt enim scholae, tum Ecclesiae, quae in terris ver-
satur, tum illius, quae in coelo est, quoddam veluti semina-
rium. Nam ex illis per bonam institutionem exeunt, qui liic 
quidem Ecclesiae, et patriae qua boni filii civesque fideliter 
serviunt ibi autem ad veram sempiternamque gloriam de-
stinata sunt. 

Magni igitur refert, qualia sint haec Ecclesiae semi-
naria. Qualia eniin sunt ilia, tales horti quoque plantae 
erunt. Magni refert, quali lacte pueri nutriantur. Si sanum 
lac suxerint, sani erunt; si morbo infectum, morbo ipsi 
inficientur. 

Talia ergo, Dilectissimi in Christo Filii ! prima sugge-
ratis pueris principia, quae postmodum abunde ostendant, 
quam bona fuerint, quae a nutritorum suorum ore suxerunt. 

(Vége köv.) 

Bajorország. A ,B. Vaterland' ügye — az által, hogy 
maga a szent atya államtitkára lépett közbe, megszűnt mün-
cheni belügy lenni s általános érdekű eseménynyé lett. Sigl, 
a ,Vaterland' szerkesztője, kíméletlen szokott lenni kifejezé-
seiben ; a minek magyarázata különben érthetetlen az előtt, 
ki a bajor egyházi állapotokat nem ismeri. Sehol a világon 
az egyház, illetőleg az egyháziak nincsenek oly szolgai hely-
zetben az állam, kormány és bureaucraczia irányában mint 
itt. Sigl abban a meggyőződésben van, hogy ily tespesztő 
állapot sokkal veszélyesebb mint a nyilt és határozott cul-
turhurcz. A bajor viszonyokra nézve, meg lehet, igaza is 
van neki. A bajor katholikus papság nem emancipálja ma-
gát a hitölő kormány rabigájából, csak harcz és küzde-
lem árán, — ez bizonyos. Csakhogy az egész Németország, 
az egész egyház nem Bajorország. Németország többi ré-
szeiben a katholikusok már rég ébren vannak és élvezik a 
kormány és bureaucraczia dermesztő befolyása alól kivivott 
önállóságot. Sigl nagy hibát követett el, midőn az egész vi-
lágot saját hazájának specialis viszonyai szerint fogta fel s 
midőn az apostoli szent szék már kimondta, hogy a kath. 
egyház szeretné, ha a culturharcz megszűnnék, — ő csökö-
nyösen ragaszkodva egyéni meggyőződéséhez, nem szűnt meg 
a harcz mellett kardoskodni. Meggondolatlanságában any-
nyira ment, hogy a kissingeni találkozás után nem szűnt 
meg az apostoli szent szék müncheni követét, mgr Masellát, 
sőt magát a b. e. Franchi bibornokot is invectivái czéltáblá-
jául használni. Ezzel kétségkívül áthágta azon korlátokat, 
melyeket minden katholikus, de kivált minden kath. lap elé 
a legfontosabb tekintetek szabnak. Ez okozta, hogy Nina 
bibornok-államtitkár ur ő eminentiája a münchen-freysin-
geni érsekhez intézett iratában a ,Vaterland' magatartását 
elitélte. Tartozott ő eminentiája ezzel az apostoli szent szék 
müncheni követe tekintélyének, de tartozott hivatalbani je-



les elődje emlékének is. Irata igen szigorú hangon szól, oly 
szigorú hangon, melyen egy oly kemény természetű ember-
hez, milyen a ,Vaterland' szerkesztője, szólni kell. Azt 
mondja többi közt : „A szent atya örömmel látná, ha főt. 
méltóságod ez ügyet, előszöx-, mint megyés püspök kezébe 
venné és hivei előtt (a szent atya által) óhajtott minden böl-
cseséggel kifejtené azon károkat, melyeket e lap okozott és 
okoz. Kárhoztassa szigorúan az egyházi hatóságok és más 
tiszteletreméltó személyek iránt tanúsított magatartását. 
Fejtse ki egyúttal e lap előtt is eddigi magatartásának hely-
telenségét, és adja értésére, hogy ezikkei ellenmondásban 
vannak a hódolat, szeretet és mérséklet, szóval azon vallás 
szellemével, melynek harezosául akar a nevezett lapiró tar-
tatni." Ez után felszólítja Nina bibornok az érseket, hasson 
oda, hogy a papság ne pártolja e lapot s a népet is vonja el 
példája által pártolásától. E czélból szólítsa fel az érsek a 
bajor püspöki kart hasonló eljárásra. Végül kijelenti az ál-
lamtitkár, hogy bármily fájdalmasan essék is, a szent atya 
kénytelen lemondani a ,Vaterland' által gyűjtendő péterfil-
lérekről. A kath. casino is ezentúl más közeget használjon 
gyűjtései nyilvántartására. Ez Nina bib. levelének veleje. 

Előttünk fekszik a müncheni egyházmegye főpásztori 
lapjának 17. száma. Ebben Rampf általános helynök ,Das 
Ordinariat des Erzbisthums München und Freysing. (Das 
hiesige Tagblatt „das bayerische Vaterland" betr.)" czim 
alatt kihirdeti a pápai államtitkár levelét, kifejtvén, hogy 
a legfelsőbb forum e szózatát a ,Vat.' szerkesztőjének javit-
hatlan magatartása tette szükségessé, és szivére kötvén a 
papságnak, hogy e laptól a hiveket óvni törekedjenek, mire 
azonban a szószéket használni nem szabad. 

Mondani sem kell, hogy mind a két okmány Németor-
szágban nagy sensatiót keltett. A kath. lapok egyhangúlag 
elitélik a Vaterland legutóbbi magatartását a müncheni 
nantiaturával szemben ; azonban nem hiányzanak, kik azt 
hiszik, hogy tekintettel kellett volna lenni Sigl érdemeire és 
szenvedéseire a kath. ügy miatt. Tizenkét éve védi a kath. 
egyház jogait és három évet töltött börtönben, nem tekintve 
javaiban és egészségében vallott kárára. 

A ,Vaterland', miután közölte ő eminentiája Nina bib. 
levelét s a müncheni ,Pastoralblatt' szózatát, következő nyi-
latkozatot tett közzé : 

„Ellenségeink szerencséseknek fogják magokat tartani 
olvasván a ,Pastoralblatt' czikkét és ő eminentiája Nina bib. 
levelét. Mennyi óhaj teljesült immár most ! Csak mi va-
gyunk megszomoritva. Reánk és a ,Vaterland'-ra nézve a leg-
súlyosabb s legrettenetesebb csapás ez, mely bennünket 
érhetett s a legfájdalmasabb, mert Rómából jön, — Rómá-
ból, melyért lapunk és főszerkesztőnk annyit küzdött és 
szenvedett. Egyébiránt, Isten és elvbarátaink segítségével 
reméljük, hogy e csapást is túléljük; reméljük, hogy kiál-
hatjuk e megpróbáltatást is, melynél kegyetlenebb soha sem 
é r t ; reméljük, hogy meg fogjuk mutathatni, miszerint a sze-
rintünk mes: nem érdemlett feddés daczára katholikus hűsé-

© 
günk elég erős lesz, hogy mindent eltűrjünk anélkül, hogy 
meginognánk, hogy a tollat eldobnók, hogy haragosan fél-
revonulnánk. Meg akarjuk mutatni, hogy katholikus meg-
győződésünk nem álarcz, hanem hogy az igazi és alapos ; 
hogy mi nem harczolunk az egyházi tekintély ellen, hanem 

hogy mi magunkat alávetjük, a mint ez katholikus köteles-
ségünk. Ha hibáztunk, egy pillanatig sem késünk megha-
jolni a méltó feddés előtt. Végül mindent Istenre, a jövőre 
és értelmes olvasóink Ítéletére bizunk." 

E nemes engedelmesség által, igy szólt egy svajczi lap, 
a freiburgi ,Liberté', Sigl eleget tett azon múlékony hibák-
ért, melyeket legutóbb elkövetett. Mások máskép fogják 
fel a dolgot. 

Ezt az egész esetet, a ki nem ismeri a bajor viszonyo-
kat, mint már kiemeltük, nehezen fogja megérteni. 

IRODALOM. 
r 

= Altalános dogmatika stb. I r ta RépászJcy József, 
kassa-egyházmegyei áldozár s papnöveldei r. ny. hittanár. I . 
kötet, 2-ik rész. 

E nagyszabású munka I. kötetének első részét bőven 
ismertettük annak idején a ,Religio'-ban s követtük szerző 
eszmemenetét egészen a jóslatig. (L. ,Rel.' 1878. I I . 33—39. 
számát.) A most megjelent második rész magában foglalja az 
általános dogmatika tárgyát egészen a katholikus egyházról 
szóló tanig, mely a I l - ik kötetben fog tárgyaltatni. Az isteni 
kinyilatkoztatás ismérvei közé tartozik a jóslat. Isten ter-
mészetfölötti és rendkívüli módon kivételesen ajándékozhat 
a véges szellemnek némi ismeretet saját tudományából s 
föltárhatja előtte a titkos jövőt, hogy igy meghitelesitse 
követe isteni küldetését s bebizonyítsa a kinyilatkoztatásnak 
isteni eredetét. Isten és ember tehát együttesen működnek : 
Isten mint szerzője, az ember mint eszköze s szolgája Isten-
nek a jóslatnál. A jóslat mint bizonyos, meghatározott elő-
remondása a jövőnek, melyet a véges elme önmagától sem-
mikép előre nem láthat, az igaz vallás előmozdítása végett 
adatik Istentől ugy, hogy a mely vallás valódi jövendőlé-
sekkel bir, az bizonyosan Istentől ered. De épen, mivel ily 
nagy befolyású a vallásban a jóslat, szükséges annak fogal-
mát kellőképen és tüzetesen meghatározni, hogy a valódi 
jóslatot könnyű módon meg lehessen különböztetni a hamis 
jóslatoktól. Ez a jelzett munkában mégis történik. Sz. Tamás 
tana szellemében, tekintettel mindig az ujabbkori tévelyekre, 
kifejti a jóslat fogalmát, lehetőségét, bizonyosságát vagyis 
fölismerhetőségét s bizonyító erejét. A mi a jóslat lehetősé-
gét illeti, azt bármely szempontból tekintsük, nem lehet 
kétségbe vonnunk. A nemzetek közmegegyezése is mellette 
tanúskodik, mert nem találunk a történelemben népeket és 
időszakot, melyben a profécziát lehetetlennek tartották 
volna. A pogány népeknél létezett jósdák, az auguriumok, 
haruspiciumokban és sibyllákban való hit világosan bizo-
nyítják, hogy a népek a valódi proféczia lehetőségéről nem 
kételkedtek. Mindezen áljóslatok csak utánzatai a valódi 
profécziának, és ha Isten az embereknek nem ad valódi jós-
latokat, a pseudojóslatok nem is létezhetnének. Az anyagel-
viség által megrontott korunk, midőn az isteni jóslatokban 
kételkedik s tagadja azoknak lehetőségét s valódiságát, ön-
magával jön ellenkezésbe, midőn Isten helyett embereknek 
hisz. Párisban a legműveltebb (!) körök Lenormant-t láto-
gatták. Berlinben sohasem volt annyi jósnő, mint jelenleg, 
sőt a mint egyszer a ,Religió'-ban is olvastuk, (,Rel.' 1878, 
I. 48. sz. 354. 1.) a magyarországi fölvilágosultság központ-
ján, Budapesten is hirdeti magát egy ily „jósnő". Az erköl-
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csileg romlott ember nem fogadja el az isteni jóslatot, mert 
ez vas következetességgel elitéli bűnös szenvedélyeit. Ha a 
jóslat nem bizonyitaná ama vallás igazságát, mely a meg-
térni nem akaró bűnös életét elitéli, akkor az ember köny-
nyen és szivesen hinné a szép elméleti igazságokat ; de mivel 
az erkölcs el nem választható a dogmától, emez ellen lázad 
föl, nem a dölyfös elme, hanem a romlott sziv, hogy a dogma 
eltávolításával az erkölcs alól szabadulhasson. Ezek külön-
ben nemcsak a jóslatról, hanem a kereszténység minden ta-
náról állanak. 

A mint a csoda ugy a szoros értelemben vett jóslat is 
csalhatatlan ismérvét képezi a kinyilatkoztatásnak. A szo-
ros értelemben vett csodákhoz tartoznak, a mi a bizonyító 
erőt illeti, még más csodálatos mozzanatok is. Ezek képezik 
az úgynevezett „erkölcsi" csodákat. Ezeket szerző e helyen 
csak röviden érinti, az érvelést magát későbbre hagyván. 
(520—524. 1.) (Folyt, köv.) 

= Beküldetett : Korunk négy föliibája. Irta Manning 
II . E. westminsteri bibornok-érsek. Fordította a második 
angol kiadás nyomán: ifj. Molnár János, esztergom- sz. kir. 
vár. segédlelkész. Budapest. ,Hunyady Mátyás' intézet 1879. 
16-odrét 107. 1. 

— Megjelent Dupanloup életrajza de Falloux gróftól 
következő czim alatt : L'évêque (l'Orléans, par M. le comte 
de Falloux. Paris. Didier 1879. 1 köt. 12-ed rét. 

Egyes részeit a Correspondant' közölte. Az egész de 
Falloux emlékirataiból van kivéve. Különösen az 1848—49, 
1854—56 és 1871—78-iki időközzel foglalkozik. Ez tud-
tunkkal a második mű, mely Dupanloupról halála óta meg-
jelent. Az első mű röpirat volt ,Mgr Dupanloup' czimmel, 
Hairdet-től, a ,Défense mostani szerkesztőjétől. 

H i v a t a l o s . 
— A székesfehérvári föt. püspöki hivatalból 757. sz. a 

k., tiszteletteljesen következő hivatalos közlleményt vettünk : 
A székesfehérvári egyházmegye növendék papjai sorába 
belépni óhajtó, érettségi bizonyitványnyal ellátott és soro-
zás alatt még nem állott, vagy a katona kötelezettségtől tel-
jesen ment ifjak felvételi vizsgája f. é. julius 8-án reggel 
10 órakor fog az itteni papneveldében megtartatni. 

V E G Y E S E K . 
— Fm. Simor János, bibornok és herczeg-primás ur ő 

eminentiája, a székesfehérvári székestemplomnak, melyhez 
kedves emlékek kötik, legújabban, főt. Pauer János ur ő 
mgának székfoglalása alkalmából igen becses, drága orna-
tust méltóztatott küldeni. 

— Szentséges atyánk X I I I . Leo legk. apostoli irata 
Lonkay Antalhoz. — Dilecto Filio A. Lonkay Directori 
Ephemeridis cui titulus „Magyar Állam" Budapestinum. 
Leo p. p. X I I I . Dilecte Fili salutem et Apostolicam Bene-
dictionem. Relatum est Nobis ab apostolico Nostro Nuntio 
Vindobonensi, Te, Dilecte Fili, in nuper édita descriptione 
tui in Urbem adventus, cum episcopale fel. rec. Pii I X . 
Praedecessoris Nostri iubilaeum celebratum est, novum pe-
culiaris Tuae erga Ecclesiam et Sunnnos Pontifices devo-
tionis testimonium praebuisse. Quare exemplar praef'atae 
descriptionis Nobis missum una cum poësi, et aliis filialis 
tui erga Nos obsequii indiciis perl'benter excepimus. De hu-
iusmodi vero muneribus, et de pecuniaria summa, quam ani-
versaria Nostrae ad hanc sublimem Petri Cathedram exal-
tationis récurrente die ad huius Sanctae Sedis angustias 
sublevandas obtulisti, gratias plurimas referentes, Deum 

precamur, ut Te caelestibus suis donis cumulet et fortunet. 
Firma tandem spe nisi Te strenue, ut agis catholicam cau-
sam tua ephemeride propugnando, maiora in dies mérita in 
Ecclesiam comparaturum esse, Apostolicam Nostram Bene-
dictionum Tibi, et tuae ephemeridis lectoribus et fautori-
bus ex intimo corde impertimus. Datum Romae apud S. 
Petrum die 24. Április 1879. Pontificatus Nostri Anno Se-
cundo Leo P. P. X I I I . 

• — Mennyi hitküldért ad Francziaország egy év alatt, 
mutatja az ,Annales de la propagation de la foi' czimü lap 
egyik minapi közleménye, mely kimutatja, hogy 1878-ban 
Fransziaországból 111 áldozár ment missióba. 

— A hitterjesztö egylet bevétele volt 1877-ben 6,142,926 
frank; á m u l t évben 6,591,741 frank. A többlet 448,814 
frank. Francziaország; maga 4,300,000 frankot adott. 100.000 

. . . . franknál többet szoktak adni : a lyoni, párisi, cambraii, ren-
nesi, sait-brieuci, quimperi és nantesi megyék. 

— Pápai nuntiatura lesz az Egyesült-Államok terü-
letén Ezt amerikai lapok már mint biztosat emlegetik. Szék-
helyéül Washingtont mondják. Azonban Amerika nem vol-
na Amerika, ha e tekintetben is nem különczködnék. A wa-
shingtoni nuntius ugy fog székelni Washingtonban, hogy, 
amerikai felfogás szerint, róla a washingtoni kormány semmi 
tudomást sem veend, — mintha ott sem volna. 

— A Courrier de Bruxelles római levelezője irja, hogy 
a szent atya előtt május végén bölcsészettudományi, junius 
végén pedig hittudományi disputatio lesz, melyben Róma 
valamennyi tanintézete részt fog venni. Ő szentsége a ma-
gasabb tanulmányok emelése végett, hogy Róma e tekintet-
ben is mintául szolgáljon, ,nemzetközi nagy iskolát' szándé-
kozik alapitani, melyhez már a Vatikán mellett épületet is 
vett. Az iskolai év végére várjak továbbá a sz. atyának mái-
jelzett Encyclicáját a magasabb tanulmányok reformjáról. 

— A chinai éhségről és dögvészröl a ,Defense ' május 
2-i sz. megrenditő tudósítást közöl a hely szinéről. Egész 
tartományok kipusztultak. Az óriás birodalom lakossága a 
szó szoros értelmében meg van tizedelve. Legújabban any-
nyi eső esik, hogy a kiket a szárazság által okozott éhhalál 
megkimélt, azok most meg vízbe fúlnak. Az emberek min-
den emberi érzésből kivetkőztek. Apa gyermekét, férj nejét, 
gyermek szülőjét fojtja meg, hogy húsával életét néhány hé-
tig tengesse. 

— Belgiumban a helyzetet jellemzi, hogy a szabadság-
tipró törvényjavaslat ellen május 2-án 144 kérvény érkezett 
be, mellette pedig csak 2. A ,Courrier de Bruxelles' minden-
nap összehasonilitja e mozgalmat s az arány mindig ugyan-
az marad. 

— Ugyanezen lap május 4-i szám közli a belga minis-
terium névsorát, mindenik neve után azon fokozatot és tisz-
tet, melyet az illető a szabadkőművesség körében elfoglal. 

— Mgr Kupelián Rómában marad, hol a Propaganda 
fog neki hivatalt adni. 

— A franczia népiskolák statistikájából érdekes ada-
tot tudunk meg. A gyermekek 12 éves korukig tankötele-
sek. Nyilvános iskola van 60,374, — 4 millió tanonczczal. Sza-
bad iskola 11,315, 700,000 tanonczczal. A nyilvános isko-
lák közül 45,700-ban világiak, 14,650-ben szerzetesek tani-
tanak. Világi tanitók nevelnek 2 millió tanonczot, kik kö-
zöl 1,826,000 űu ; szerzetesek 1,794,000 tanonczot, kik közt 
csak 436,000 fiu, a többi leány. Összevetve a szerzetesek ál-
tal nyilvános és magán intézetekben nevelt ifjúság számát 
kitűnik, hogy a szerzetesi növendékek közül 2 millió leány 
és valamivel több mint 800,000 fiu. 

— Szép májushavi kegyelet. F . hó 5-én a római Ponti-
ficia Accademia Tiberinában De Riso Tankréd senator fel-
olvasást tartott a B. Szűz tiszteletének viszonyáról a civi-
lisatióhoz. 

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

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyromdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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ország. A protestantismus Rómája. — Irodalom : Általános dogmatica. Irta Répászky József. — Vegyesek. 

V á l a s z 
„Lessius tanitmánya a sz. könyvek isteni ihletéséről" 

czimü czikkre.*) 
A ,Religio' 1879-ik évf. I. 22. számában meg-

jelent szerény czikkem viszhangra talált Haudek Á. 
ur fennjelzett czikkében. Igen örülök ama szerencsé-
nek, hogy materialistikus irányú napjainkban is 
akadnak tudós férfiak, akik követve nemes szivök 
hajlamait, és egy felsőbb szempontból kiindulva, 
iparkodnak a szent tudományok érdekében és javára 
a méhe szorgalmával egybegyűjtött szép ismeretei-
ket érvényesíteni s közhasznúvá tenni; de még fo-
kozottabbá lesz örömem azon véletlen által, hogy 
épen csekélységem az, ki a körülmények által be-
vonatva, most czikkem érdekében és mintegy annak 
folytatása, illetőleg bővebb kifejtése gyanánt újó-
lag bátorkodom a nagybecsű ,Religio' igen tisztelt 
olvasói előtt megjelenni. 

Azonban térjünk a dologra! 
H. ur állitja, hogy Lessiusnak az isteni ihletés-

ről egybeállított tételeibe ezen szavak: „Qualis forte 
est secundus Macchabaeorum" nem a löweni cen-
sura alkalmával szúrattak közbe, miképen én azt 
Scheeben Handb. d. kath. Dogmatik, Fbg. 1873. I. 
köt. I. rész. 3. fej. után és ugyanott idézett Livinus 
de Meyer Hist. Congr. de aux. 1. I. c. 9. szerint (Re-
ligio, 1879. évf. I. 22. sz.) irtam. Megvallom őszin-
tén, hogy igen örültem, midőn Scheeben idézett, mű-
vében említett parenthesis felett e véleményt olvas-
tam, és szivesebben fogadtam el e nézetet ily tekin-
télyes szerző után, mint azt, hogy Lessiusnak tu-
lajdonítsam e szavakat is ; mely nézet igazolására 
különben sokkal több forrást idézhettem volna, mint 

*) Nem lehetett e választól a közlést megtagadni ; mert 
csak igy lehet az érvelést befejezettnek nyilvánítani. Szerk. 

előbbinél idéztem. Igy a sok közöl idézhettem volna 
a jeles Perronet, aki igy ir ez érdemben : „ et 
ipsi Lessius et Hamelius iam ab ea (értsd: thesiter-
tia) expunxerunt, quae intra parentheses incluse-
rant ." Prael. Theol. volum. III. pars. II. Vienn. 1843. 
p. 47. nota 5. (versus fin.) Idézhettem volna Schoup-
pet, aki igy szól : „ . . . Ipse Lessius aliquando su-
spicatus est, non aliam maiorem suppetere inspira-
tionem libro 2-o Macchabaeorum ; ut e ru i tu rex ter-
tia ex tribus thesibus ab ipso propugnatis Lovanii, 
anno 1-586." Element. Theol. Dogm. torn. I. edit. 3. 
Bruxell. 1865. pag. 257. Idézhettem volna Kaulent, 
aki ezeket mondja : „Die nachträgliche Eingebung, 
deren Namen schon eine contradictio in adiecto in 
sich schlosz, ward übrigens von Bonfrère nicht als 
wirklich einmal eingestanden, sondern nur als mög-
lich dargestellt, während Lessius sie bei dem Ur-
sprung des zweiten Machabäerbuches finden wollte." 
Einl. in die heil. Schrift. Fbg. 1876. pag. 14. 

Azonban, ha megengedjük, hogy emiitett pa-
renthesis benfoglaltatott az isteni ihletésről szóló 
tételek harmadikában, ugy Lessius nem csak in ab-
stracto állitotta fel e tant, hanem alkalmazta is azt 
in concreto a Makkabeusok II ik könyvére ; s ha igy 
áll a dolog, hogyan egyeztessük meg e nézetet II. ur 
által Meyer i. m. I. könyv, 9. fej. 24. lapjáról vett 
eme szavakkal : „ . . . qui modus, etsi de facto putem 
non inveniri eum in aliquo Scripturae Canonicae 
libro, non tamen est impossibilis." ? Tehát a Mak-
kabeusok Il-ik könyvében Lessius szerint lehetsé-
ges ugy az „inspiratio subsequens'", mint az „inspi-
ratio concomitansa ! Megjegyzendőnek véljük, 
hogy itt az „inspiratio concomitans" alatt a termé-
szetfeletti ihletést, azaz az írásra való isteni serken-
tést és irásközben nyert isteni segélyt értjük, mig 
az ..inspiratio consequens" alatt a Lessius által fel-

40 
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állított ihletési elméletet kell vennünk. (V. ö. Lan-
gen: Grundrisz der Einl. in das N. T. Fbg. 1868. 
pag. 207.) Talán épen ezen kétértelműség kikerü-
lése végett látta czélszerünek maga Lessius is a kér-o o 
déses parenthesist tételéből kihagyni, ha ugyan ab-
ban eredetileg benfoglaltatott ; mellőzzük tehát mi 
is e parenthesist, és akkor könnyebben védhetjük 
Lessiust, ha ugyan rászorult a mi szerény védel-
münkre ! 

H. ur áll i t ja továbbá, hogy következő három 
tétel: ,,l-o. Ut aliquid sit Scriptura Sancta, non est 
necessarium singula eius verba inspirataesse a Spi-
ritu Sancto." •—• „2 o. Non est necessarium, ut sin-
gulae veritates et sententiae sint immediate a Spi-
ritu Sancto ipsi seriptori inspiratae." — „3-io. Li-
ber aliquis (qualis forte est secundus Macchabae-
orum) humana industria sine adsistentia Spiritus 
Sancti seriptus, si Spiritus Sanctus postea testetur 
nihil ibi esse falsum, efficitur Scriptura Sancta." — 
Ugy amint itt áll, nem származik Lessiustól, hanem 
Bajustól, aki elkölcsönözte Lessius és du Hamel ta-
nítványainak jegyzeteit, s e jegyzetek nyomán tár-
sai által segittetve 34 tételt állított össze s e 34 
tétel között az első három az, melyet Lessius taná-
nak vallanak. A jézustársaságiak neszét vették az 
ellenfél (t. i. Bajus) agyarkodásának s Lessiusnak 
az is értésére esett, hog}' a 34 tétel a praedestinatio-
és reprobatióval foglalkozik. E tételek Lessius sze-
mei elé nem kerültek, de miután, mint tanár, tapasz-
talásból tudta, hogy a tanítványok gyakran tévesen 
írják le a tollba mondott, s még tévesebben a sza-
badon előadott magyarázatot, elképzelte, hogy a 
löweni tudós urak oly állításokkal fognak ellene 
föllépni, melyek az ö tanitmányát csak ferdítve fog-
ják jelezni. A felmerülhető botrányok elkerülése 
végett szintén 34 tételben egybe állitá tehát azon 
tanokat, melyeket ő du Hamellel a praedistinatió-
és reprobatióról előadott, stb. stb. Igy H. ur. 

A fenn idézett három tétel tehát Lessius ellen-
felének (Bajusnak) tollából származik; Lessiusnak e 
tételek soha szemei elé sem kerültek ; Lessius szin-
tén 34 tételben állitá egybe tanait. 

Legyen szabad e hármas állításra a következő 
szerény megjegyzéseket tennem ; nevezetesen az el-
sőre, mintha t. i. fenn idézett három tétel Lessius 
ellenfelének (Bájusnak) tollából származott volna^ 
észrevételem az, hogy az majdnem hallatlan uj álli-
tás, melynek igazolására csekély azo-n érv, melyet 
H. ur a túlnyomó, mondhatnám általános meggyő-
ződés ellenébe felemlíteni szíveskedik. Idézi M. ur 

állításának igazolására a laachi atyákon kivül, dr. 
Bickellt, ki a Zeitschrift für kath. Theol. Innsbr. 
1877. Bd. 1. pag. 119. ez érdemben H. ur oldalán 
állana. Megnéztük dr. Bickell állítását, ámde ő egyéb-
ről beszél idézett helyen; nem tulajdonít ja a három 
tételt Lessius ellenfelének, hanem ezeket mondja : 
..Auf Seite 14. wird hier, (értsd: „Dr. Franz Kau-
len, Einleit. in die heil. Schrift Alten und Neuen 
Testaments", mely munkát t. i. dr. Bickell recen-
seált az innsbruki th. füzetben) nach einem allge-
mein verbreiteten Irrthum, den P. P. Lessius und 
Bonfrère die Hypothese von der Möglichkeit einer 
bloszen inspiratio subsequens zugeschrieben. Aber 
auch diese Theologen verlangten als Minimum der 
Inspiration einen impulsus Spiritus Sancti zum 
Schreiben und während desselben eine solche Assis-
tenz, dasz durch dieselbe die Möglichkeit eines Irr-
thums ausgeschlossen sei. Vgl. Stimmen aus Maria-

© O 
Laach 1874. S. 287." — Igy ir dr. Bickell; és én 
kérdem, váljon tagadja-e ö azt, hogy a kérdéses há-
rom tételt Lessius i r ta? 

Azt mondja továbbá H. ur, hogy az említett té-
telek Lessiusnak szemei elé sem kerültek. Sajátsá-
gos véletlen — szerény nézetem szerint, — hogy 
Lessius mégis tudta, hogy azok hibás tant foglal-
nak magokban, és hogy ö ugyancsak 34 tételben 
állította fel azok ellenében saját tanitmányát ! Schnee-
mann Gerhard S. J. Die Entstehung der thomistisch-
molinistischen Controverse. Fbg. 1879. pag. 126. 
igy i r : ,,Bald . . kamen. . . die Löwener Professoren 
mit 34 Sätzen und fragten Lessius, ob er diese für 
die seinigen erkenne. Lessius antwortete, es seien 
die seinigen, aber verstümmelt und abgerissen; er 
stellte deszhalb andere 34 kurze Sätze zusammen." 
Ezek szerint tehát Lessius mégis látta a kérdéses 
tételeket s csakis igy volt képes azok ellenébenépen 
34 tételt állítani fel. 

Wetzer és Welte Kirchen-Lexikon, Fbg. 1862. 
VI. köt. 491. lap. (Klotztól) sub verb. Lessius eze-
ket olvassuk : „ die theologische Facultät von 

Löwen (leitete) unter Mitwirkung des Bajus eine 
Untersuchung ein, indem sie aus den Vorlesungen 
des Lessius 34 Sätze aushob, die sie ihm zusandte. 
Als Lessius diese Sätze im Allgemeinen als die sei-
nigen anerkannte. . . etc." Ezen idézett hely szintén 
azt igazolja, hogy Lessius előtt nem voltak ismeret-
lenek a kérdéses tételek. 

Záradékul azon állitásomra, hogy Lessius ta-
nitmányát a legtekintélyesebb hittudományi karok 
kárhoztatták, szives volt H. ur megjegyezni, miaue-
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rint csak két hittudományi kar lépett föl Lessius 
ellen, még pedig azon időben, midőn nem voltak 
orthodoxiajokat illetőleg kedvező hirben. 

Ez érdemben Wetzer és Welte i. m. a 491. la-
pon ezeket olvassuk : „Der belgische Episcopat nahm 
von diesem Vorgänge in Löwen Kenntnisz, insbeson-
dere wandten sich die Erzbischöfe von Mecheln, 
Cambrai und Gent an die Facultäten zu Paris und 
Douay um Gutachten. Während erstere eine Beur-
theilung ablehnte " 

Schneemann i. m. pedig a 131. lapon igy ir : 
„Die Löwener Facultät hatte sich auch an die 
Parister gewandt, von dieser indesz, wie auch Serry 
gesteht, keine Antwort erhalten. Warum ? Serry 
antwortet: wegen der politischen Unruhen, die da-
mals in Frankreich herrschten. Habert, Doctor der 
Sorbonne, sagt indesz, die Pariser Facultät 
hätte sich geweigert, die Sätze zu censuriren." 

A párisi hittudományi kar tehát Lessius téte-
leit el nem fogadta, (ablehnte) vonakodott elfogadni 
(hatte sich geweigert) inegbirálás végett. És miér t? 
Tegye meg a szives olvasó e kérdésre a választ ! 

S a jezsuita theologusok mit tettek e közben ? 
„Um diese über ihre Lehre ergangenen Censuren 
(értsd a löweni és douay censurákat) zu entkräften, 
suchten auch die Jesuiten ihrerseits von den Facul-
täten in Mainz, Trier und Ingolstadt für sich gün-
stige Gutachten zu erlangen. Ein weiteres Umsich-
greifen der entstandenen Aufregung wurde durch 
das Einschreiten Roms, das die Sache vor sein Fo-
rum zog, verhindert." (V. ö. Wetzer és Welte i. m. 
491. lap.) Ezen idézett hely is azt igazolja, hogy be-
jár ták bizony Lessius tételei a hittudományi karok 
fórumait, de e forumok válaszai vagy kimaradtak, 
mint fenn a párisi fórumé, vagy ismeretlenek, mint 
a mainzi, trieri és ingolstadti hittudományi karokéi. 

Csak ennyit óhajtottam válaszolni H. urnák 
igen becses czikkére. Amit még el fogok mondani, 
azt e szerény válaszom epilógusa gyanánt szíves-
kedjék fogadni! 

Lessius kitiinö érdemeiből semmit sem akarok 
levonni, sőt hálával vagyok eltelve irodalmi miikö 
dése iránt, annyival is inkább, mert ez érdemét az 
egyház is méltányolta. Követem tehát e részben sz. 
Pált , aki igy i r : „Grati estote." (2. Thess. 6.) De 
egyszersmind elvem az is, hogy egy háromszáz év 
óta a legtekintélyesebb theologusok által aláirt és 
védett nézetet, melyben az egyház nec pro nec con-
tra nem nyilatkozott, tisztán lovagiasságból el nem 
vetek. Es ebben is szent Pál követem, aki mondja : 

„ . . . loquimini veritatem unusquisque proximo 
suo." (Ephes. 4, 25.) 

Csak meggyőződésemet követem tehát, midőn 
ujolag aláirom és védem ama nézeteket, melyeket a 
,Religio' 1879. évf. I. 22. számában Lessiusról el-
mondani szerencsém volt. Nem akarom ugyanis sz. 
Pál ezen Ítéletét : „Quod non est ex üde, peccatum 
est" (Rom. 14, 23.) magamra vonni. Dr. L. 

Egy csendben működő társulat 
és annak alapitója, 

(Folytatás.) 

Czélja ,a kis apostolság'-nak a) a keresztény eszmék 
terjesztése, b) a gonosz, istentelen folyóiratok és egyéb rosz 
könyvek czáfolása, c) az igazság védelme, d) a csábitástól 
való megóvás, e) az Istentől földi javakkal megáldottaknak 
alkalmat nyújtani, bogy a szegényebbeknek jelentékeny ál-
dozat nélkül testi és lelki alamizsnát adhassanak, f) részben 
azon könyveket helyettesíteni, melyek előbb mint úgyneve-
zett praemiumok lettek kiosztva, de melyek az Isten és az 
ő egyházának ellenei részéről, pokoli elveik szerint ki-
szorittattak. 

Ezen ezél elérésére következő eszközökkel él a társulat 
a) ideiglenes és szellemi adakozás által eszközölt kölcsönös 
alamizsnálkodással, b) a vagyonosabbak bőkezűségével, c) 
Isten áldásával, d) az Istent és a hallhatatlan lelkek üdvét 
szerető írókkal. 

A társulat haszna : a) a kath. tanitás, b) buzdítás, c) 
épülés, d) az erény utján való megtartás, e) megbékités, f ) 
vigasz, g) a pokol alapelvei terjedésének megakadályozása 
u. m. a kevélység, irigység, fösvénység, mértékletlenség, tisz-
tátlanság, harag, és renyheségnek ; az Isten országa alapel-
veinek megállapítása és terjesztése u. m. a hit, remény, sze-
retet, türelem, mértékletességnek és az okosság, alázatosság, 
tisztaságnak, buzgalomnak. 

Segíti a társulatot : a) a kölcsönös ima, b) a hónap 
szentjeinek buzditó példája, c) a hónap szentjei főerényé-
nek gyakorlata, d) ezen szentek rövid életrajza, e) jobb 
könyvek, f ) a sz. misék, melyek havonkint különösen a kis 
„apostolság" minden tagjáért fólajáltatnak és g) a bucsuk, 
melyeket a tagok ima és a lelkileg szegénynek adott könyv-
alamizsna által nyerhetnek. 

A társulat részesül Isten áldásában, a megtértek és 
segített munkások áldásában és azon áldásban, mely reá a 
keresztény tanításért és a kor tévelyei megsemmitéseért 
háramlik. 

Az alapitó nem akarta, hogy ez a kölcsönös alamizs-
nálkodás rendezett alapszabályokkal biró társulat legyen és 
azért nem is nevezte annak soha. Egy helyen azt irja, hogy 
ez oly különös testvérülés, melynek, ha ugy akarjuk, alap-
szabályai : 1) A gazdagok zsebe, 2) a szegények feje (irók) 
3) a szegények úgymint a vagyonosak jó akarata és szere-
tete.1) És ezen aknák kizsákmányolását igen jól értette az 
alapitó. Járatos levén a legfőbb rangú katholkus családi kö-
rökbe, minden jóra buzdította őkot. A másik követelmény-

') Leuchtthurm (Literarische Forschung) 140 p. 
40* 
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nek legnagyobb részt ő tőn eleget, de maga köré tudta gyűj-
teni a többi jóakaró katholikus Írókat is. Igy a kis apostol-
ság számára a pénztőkét a nagyok adták, az irók szolgál-
tatták át irodalmi termékeiket és a szegényebbek igen cse-
kély alamizsna hozzájárulásával szépen kiállított művekhez 
jutottak. Az úgynevezett alamizsnálkodás következőképen 
történik. A társulat, vagy kis „apostolat" megbízottjai átad-
ják hónaponkint a könyvet, melynek bolti ára némelykor 
meghaladja az 1 forint értékét és kápnak a tagoktól 20 krP) 
Ezt azonban mindkét fél csak adománynak tekintse, mert itt 
nem lehet szó adás-vevésröl. 

A kis „apostolat"-nál, több munkás nyer alkalmazást 
a nyomdákban és igy közvetve ők is . . . jó ügy mellett dol-
goznak. Alamizsnát nyernek itt a szegények annyiban is, 
hogy meg van engedve a 20 krért szerzett drágább könyvet, 
lia elolvasták, vagy magasabb tudományos érdekeknek felel 
meg, eredeti bolti árán eladni. Ily uton terjesztett a testvé-
rület 11 év folytán 1,400,000 művet. Mily kiszámíthatat-
lan haszon ! 

Helyén lesz azonban, ha itt az igen tisztelt olvasó kö-
zönséggel rövid vonásokban megismertetem a társulat lel-
két és szerzőjét. Neve ez önzetlen csodás jellemű férfiúnak 
Honin Lajos. Született 1810 aug. 23. 1833-ban áldozó pappá 
szentelték, 1835. Bécsben asz. István-doninál templom igaz-
gató és adminisztrátor lett, mely állásban forró kivánsága 
szerint holtig megmarada. A szó legszorosabb értelmében 
áldásos vala működése, melyet mint tanitó is kifejtett ; mert 
hivatásának fő feladatául tűzte ki az Üdvözítőt tehetsége 
szerint másokkal megismertetni és a szűz lelkeket a tökéle-
tesség útjára vezetni. Hadd beszéljenek itt egy részt az év-
számok, hogy mily fáradhatatlan tanitó vala ő. A sz. Ist-
ván-iskolában tanitott 13 (1835—48) teljes esztendeig, a cs. 
k. leánynöveldében 9 (1835—44) évig, a Bauernmarkton 
levő fiúiskolában 13 (1847—1860) évig, a kereskedelmi is-
kolában 24 (1849—73) és (az úgynevezett „grossen Chris-
toph"-nál egy másik leányiskolában) 5 (1867—62) évig. 
Azonkívül tanította a hittant, majdnem kivétel nélkül min-
den osztrák, Bécsben lakó, főbbrangu családnál. Néhány her-
czegi háznál, saját tanitványai kérelmére, a fiatalságot a 
nászünnepélyeig tanította és lia voltak gyermekei ezen elő-
kelő fiatal házaspárnak, megint reá bizták azok neveltetését. 
Díjazást vagy más földi jutalmat soha életében sem foga-
dott el e tanitásért. Ez a valódi apostol ! Valóban korszakot 
alkotó az ő tanítása a sz. István-domnál ; teljes 27 évig ve-
zette itt a keresztény tanítást. Nem sokat állítunk, mondja 
életirója, lia azt mondjuk, hogy egyedül Doniu érdeme, hogy 
Bécs kézműves osztálya hitét még megőrizte. Naponkint 
gyóntatott s e fáradságát Isten nem egy csodás megtéréssel 
jutalmazta meg. A lelkek vezetésében valódi mester volt. 
O hozta be a sz. István-domnál a vasár és ünnepnapok vi-
giliáin a gyóntatást; 1843. a sz. Alajos-féle áhitatosságot, 
1845. az inasok számára mondatni szokott sz. misét, 1856. a 
májusi áhítatot. Ily roppant elfoglaltsága mellett irodalmi 
munkásságára csak éjjeli órái maradtak rendelkezésére. 

2) Előbb megelégedtek, némely tagok részéről 10 kral is, de mi\íel 
nem födözhették evvel a fölszaporodott költségeket és elhatározták, 
mint e sorok íróját az ügyek vezetői egy magánlevélben értesitik, hogy 
20 krajczáron aülil alamizsnát a jövőre nézve nem fogadnak el, levén ez 
is potom ár. 

Es lia a kimutatást, hol művei föl vannak sorolva3), 
olvassuk, lehetetlen, hogy bámulatra ne ragadtassunk. Az 
ember csak csodálja, de meg nem érti, hogy ilyen tevékeny-
ségre egy emberélet elégséges lehetett. — Ezen kimutatás 
nyomán lapszámuk szerint csoportosítván műveit következő 
eredményre jutottam: 1—200 lapos van 110, 2 — 300 1. 53. 
3—400 1. 38, 5—600 lapos 7 mű és olyan mű, melynek lap-
száma a jegyzékben nincs megjelölve van körülbelül 72 ; igy 
tehát összesen 280 művet irt, melyek közül némelyik fordi-
tás (mint Philothea, Imitatio, Scupoli etc.) Ez azonban még 
nem mind, mert ezenkívül van 4 nagyobb műve, melyeket 
nem számítottam bele és ezek : „Die kleinen Bollandisten" 
12 Bände, „Triumph des wahren Glaubens" 2 Aufl. 14 Bände 
(legújabb képes 3-dik kiadás még csak márcziusig tárgyalja 
a szentek életét), „Jugendspiegel" 12 Bände, és az 1878 be-
fejezett 200 vagy több lapos 16 fűzetekből álló „Kirchen-
historische Analecten" (Egyháztörténelem.) A fönebb előso-
rolt művek közöl legtöbb hittani, asceticus és erkölcstani 
tartalmú, majdnem ugyanannyi számmal vannak a történel-
miek és politikaiak, legkevesebb köztök iskolakönyv és u. n. 
röpirat. Ezen iratok 10 nyelvre lettek lefordítva és legna-
gyobb részök több kiadást ért. Az előttem fekvő 1873-iki 
könyvjegyzék szerint legtöbb mű 6-ik kiadású, egy megje-
ent 32-ik kiadásban, de már megint igen fölszaporodott a 
kiadások száma. Továbbá több ezer festett és fametszetü 
szent képhez, katekismushoz, bibliához való és liturgicus 
képekhez ő csinálta a tervezetet. Es mindezt dij nélkül tette 
az általa 1866. alapított kis „apostolat" számára. 

Az utolsó tollvonást a „Kirch. Analecten" I. kötete 
utolsó ivének corrigálásánál tette és utolsó kivánsága is az 
volt, hogy a többi kötetet gondosan kijavítsák. 

Csak három napig tartott halála előtt betegsége. Utol-
só eledele Üdvözítője vala, kit már éjfél óta kivánt és 
Y25 órakor reggel a sz. István-dom összes papsága jelenlété-
ben magához vett. A végzett gratiarum actio utan reveren-
dáját kérte, fölkelt és Íróasztalához kedvelt feszülete elé ült, 
a hol 41 évig annyit imádkozott, dolgozott és küzdött. Az-
tán Breviáriumát vette kezébe, hogy a napi officiumot el-
mondja, a kilenczedik lectiónál azonban elveszté szeme vilá-
gát. Ekkor előlépett egyik meghitt barátja, az ottani papság 
tagja, a ki a haldokló kívánatára elolvasá az officium többi 
részét a „Te Deum"-mal. Erre előimádkozta a minden szen-
tek litániáját, melyre Donin körülálló lelki fiai és leányai 
feleltek. Donin a feszületet görcsösen kezeiben tartva és né-
hányszor ajkaihoz nyomva részt vett az imádságban, míg-
nem az „Isten báránya" szavaknál a feszület kezeiből kies-
vén 6 órakor aug. 20-án 1876. jobb létre szenderült. Qualis 
vita, mors est ita ! (Vége köv.) 

S. COI&REGrATIOnS RITUUM 
decretum quoad sepulturam dandam in diebus S. Marci et ro-

gationum vel in vigília Pentecostes. 

Q u e b e c e n. 
Rmus Dmus Eranciscus Baillargeon Archiepiscopus 

Quebecensis sacrorum Rituum Congregationi sequens exhi-
buit Dubium, nimirum : 

') Verzeichuiss der Schriften und Holzschnitten von Ludwig Do-
nin. 1873. 
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„An in Parochia, in qua praeter Parochum nullus est 
alius Sacerdos, si in diebus Sancti Marci et Rogationum et 
in Vigilia Pentecostes occurrat sepultura quae anticipari vel 
differri non possit, facienda sit sepultura, sine missa defun-
ctorum ; vel potius omittenda functio diei ; aut saltem missa 
huius functionis ut missa pro sepultura celebrari possit? 

S. vero eadem Cong, ad relationem subscripti Secreta-
rii rescribere rata est: Affirmative ad primam partem, nega-
tive ad secundam et tertiam. 

Atque ita rescripsit et servari mandavit, Die 3 Ju -
lii 1869. C. Epus Portuen. et S. Rufinae, Card. Patrizi; 

S. R. C. Praef. 
D. Bartolini, S. R. C. Secratarius. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, május 16. A rendőri törvényjavaslat. — Az 

országgyűlés jelenlegi ülésszaka befejezéséhez közeledik. 
Mielőtt azonban honatyáink megérdemelt, vagy meg nem 
érdemelt, — e felett nem akarunk dönteni, — pihenésre tá-
voznának, még sok, sok feladat teljesítése, sok törvény meg-
szavazása várakozik reájok. A nm. belügyminiszter ur leg-
közelebb, a hozzá intézett kérdésre, e tekintetben elég terje-
delmesen is válaszolt, elősorolván ugy a múlhatatlanul meg-
szavazandó törvényeket, mint azokat is, melyeknek létesítése 
óhajtandó volna ugyan, de ha az idő rövidsége nem engedné 
az előbbiekhez képest inkább elhalaszthatók a következő 
ülésszakra. A mi azon törvényjavaslatok tárgyalását illeti, 
melyeknek szükségességét ő excja kinyilatkoztatta, ezek 
száma elég terjedelmes, azonban főleg egy az, mely bennün-
ket a legközelebbről érdekel, melyről lehetetlen hallgatnunk, 
mert ez legvitálisabb érdekeinkre is vonatkozik, értjük a 
rendőri törvényjavaslatot. 

Már a mult évben, csaknem egy évvel ezelőtt, midőn 
még a törvényjavaslat az igazságügyi bizottság által tár-
gyaltatott siettünk megtenni megjegyzésünket azon intézke-
désekre, melyek abban mint a katholicismusra nézve sérel-
mesek foglaltatnak; azonban fájdalom,akkor e kérdésben is, 
mint sok másban, a kath. sajtó felszólalása figyelmen kivül 
hagyatott. A törvényjavaslat mindamellett a mai napig csak 
javaslat maradt, de közeledik az idő, midőn majd törvénnyé 
fog válni ; azért kötelességünknek tartjuk, még mielőtt nem 
késő, ismételten szavunkat emelni azon intézkedések ellen, 
melyek a katholicismusra sérelmesek, melyeket sem a lel-
kiismeret, sem a vallásszabadsággal magegyeztetni nem le-
het, sem pedig másrészt nem arra valók, hogy az országosan 
bevett felekezetek közt a békét, az egyetértést szilárditsák, 
hanem inkább a köznyugalmat fogják fólzavarni, ha csak-
ugyan életbe fognak léptettetni. Mi katholikusok, kik az or-
szág nyuyalmát oly annyira szivünkön viseljük, mint job-
ban senki más, e béke, e nyugalom nevében intézzük sza-
vunkat azokhoz, kiket illet, kiktől függ e törvényjavaslat-
nak törvény erőre emelése, hogy mellőzzenek abból mindent, 
mi vallásunkra sérelmes, mert csak igy felelnek meg magas 
hivatásuknak, mely honatyai állásukhoz van fűzve. 

Hogy azonban képviselőink teljesíthessék hozzájok in-
tézett kérelmünket, hogy értesülhessenek azon intézkedések-
ről, melyek részint hiányosak, részint egyenesen sérelmesek 
a katholicianusra nézve, bátrak leszünk azokat a követke-

zőkben röviden jelezni. Nevezetesen pedig óhajtanok, hogy 
azon §-on kivül, mely büntetést szab azokra, kik a közható-
ságokat megtámadják, vagy durva kifejezésekkel illetik, egy 
másik is alkottatnék, mely büntetné azokat, kik az egyház 
szolgái ellen, hasonló vétséget elkövetnek. Ez, ugy hisszük, 
nagyon méltányos, sőt igazságos követelés, mert a papban 
azon elv sértetik, melyet a pap képvisel, melynek tisztelete 
nélkül pedig a polgári törvények sem részesülnek tisztelet-
ben. Ugyan igy bátorkodunk felhivni a figyelmet azon in-
tézkedésre, mely 8 napig tartó büntetéssel sújtja azokat, kik 
az állam által elismert valamely felekezet vallásos tiszteleté-
nek tárgyát képező szobrot stb megbecstelenitnek, másrészt 
pedig 100 frt birsággal terheli azokat, kik vétséget követnek 
el az 1868 LI I I . t. cz. 19. §-a 2-ik bekezdésében meghatáro-
zott valamely int'ézkedes ellen. I t t talán lehetne mindkettőt 
összekötni. Ami pedig a törvényjavaslat egyenes sérelmes 
voltát illeti, erre nézve hivatkozunk a ,vallás és annak sza-
bad gyakorlata' czim alatt foglalt 52. §-ra, mely a temeté-
sekről szól. E § sérti a kath. egyház autonómiáját, a kath. 
egyháznak saját temetője az ő rendelkezésére áll kizárólag : 
büntetni akarni tehát a kath. papot azért, mert védelmezi 
az egyház autonomiájáját a temetőre vonatkozólag az által, 
hogy nem engedi oda temetni más felekezet hivét, ez való-
ságos igazságtalanság, mely csak súrlódásra a községek bé-
kéjének megháboritására vezet ; mit el lehetne kerülni az ál-
tal, ha egyszerűen kimondatnék, hogy a büntetés inkább 
azokat éri, kik saját halottjaikat erőszakkal más vallásfele-
kezet temetőjébe akarnák temetni. Még nagyobb sérelmet 
foglal azonban magában az V-ik fejezet, mely a családi ál-
lás ellen elkövetett kihágásokról szól, mely egyenesen azt 
követeli, hogy a lelkész birság terhe alatt tartozik oly gyer-
mekeket is törvényeseknek beirni az anyakönyvbe, kiket az 
egyház ilyenekül nem ismer, ha azt a polgári hatóság köve-
teli és törvényteleneknek bélyegezni azokat, kiket az egyház 
törvényeseknek ismer. Mit jelent a rendőri törvény ezen in-
tézkedése mást, mint tagadását az egyház azon jogának, 
hogy csak neki és egyedül neki van joga itélni a házasság 
szentségének érvényessége, vagy érvénytelensége felett? Mit 
jelent továbbá ez intézkedés mást, mint erőszakot az állam 
részéről a kath. pap lelkiismeretén ? Vagy talán előkészület 
akar ezen intézkedés lenni arra nézve, hogy ha a kath. pap-
ság a követelést nem teljesiti, hogy azon esetre egy argu-
mentum legyen, melylyel bebizonyitani lehessen szükségessé-
gét annak, mit már többször hallhattunk emlegetni, hogy t. 
i. az anyakönyvek vezetését a papságtól el kell venni ? 

Aki a kath. egyház tanitmányát ismeri és nem akarja 
szemeit az igazság elől elzárni, annak be kell látni, hogy 
főleg a két utóbb emiitett intézkedés a katholicismusra a 
lehető legnagyobb mértékben sérelmes, anélkül, hogy e sérel-
mes intézkedés által bármi tekintetben is előny háramlanék a 
társadalomra, ámbár természetes, hogy még ez sem igazol-
hatna semmiféle jog ellen elkövetett sérelmet sem. Ha ez in-
tézkedés teljesitését más felekezetek vallási nézetei megenge-
dik, ám teljesítsék azt, ahhoz semmiféle közünk ; de a ka-
tholicismus elvei ilyesmit nem engednek, itt az úgynevezett 
jogegyenlőség jogsérelem, mert az egyenlőség is azt köve-
teli, hogy minden vallás saját vallási elvei szerint Ítéltessék 
meg, a vallásszabadság gyakorla-ta pedig, melyre oly nagyon 
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szeretnek napjainkban hivatkozni ; nem engedi meg, hogy 
sérelem követtessék el a vallási meggyőződésen. Nem tud-
juk, mennyire reménylhetjük a jelen esetben kérelmünk tel-
jesítését előadott okaink nyomán ; mindamellett, tekintetbe 
véve, hogy katholikus képviselőink szava ujabb időben 
mégis nyomatékos volt az országházban, másrészt pedig te-
kintetbe véve, hogy a kormány tagjai is már több izben 
igazságot szolgáltattak a katholicismusnak, talán mégis nem 
egészen alaptalan azon reményünk, hogyha kath.pap képvi-
selőink felvilágosítják a házat a törvényjavaslat idézett 
pontjaira nézve, hogy akkor a kormány, a többséggel egye-
temben, az igazsággal megegyezőleg módositand a javasla-
ton, és mellőzni fogja azon pontokat, melyek a katholicis-
musra sérelmesek. — Adja Isten, hogy ugy legyen ! £ 

Székesfehérvár. Az uj főpásztor székfoglaló beszéde. 
(Vége.) Ad celebre autem regni Gymnasium constituti, quo 
tamquam ad sapientiae mercatum undique certatim eonflu-
unt studiosi, iuventutem, curae vestrae concreditam, exer-
cete, docete, instruite, conatibus fovete, studio promovete, 
quo tandem emenso studiorum cursu, Ecclesiae, Patriae 
operám suam devoveant, surculi in concidentium arborum 
locum aliquando depangendi. Perpendite votum meum, vi-
dete affectum. Cum eruditione pietas cordi sit, quae caput 
est omnium virtutum. Sapientiain ilia animo, non scientiam 
solum infundit ; mores cum ingenio format ; domat cupidi-
nes ; exuberantes animi motus in ordinem redigit ; et in 
omnibus vitae labyrinthis eos, qui religione et pietate in 
Deum feruntur, tutos ab errore conservât. Adaugeat in vo-
bis, Viri Clarissimi ! dona sua Deus, ut dum iuventutem 
erudire muneris vestri esse noscitis, earn feliciter erudiisse 
gratiae divinae imputetis. Adolescentum vero animos opti-
marum artium cupidine accende Deus ! ut pudor sit illis 
nescire opera tua ; pudor sit peccare. Sed in lege tua ambu-
lent, et se pietate tibi, obsequio parentibus, docilitate prae-
ceptoribus probent : ne desint aliquando, qui rempublicam 
prudentibus consiliis fulciaut, Ecclesiam vero et sanis intel-
ligant exoruare verbis, et gloriam eius illustrare operibus. 

Ecclesiae eximiam adfert pulchritudinem, sacrorum, 
quae in ea sunt, lieligiosorum Urdinum varietas, et cum ma-
gna similitudine coniuncta dissimilitudo. 

Vates regius futura in spiritu videns, (Ps. 44.) de Ec-
clesia cecinit, quod ilia adstiterit a dexteris Christi, in ve-
stitu deaurato, circumdata varietate. 

Non enim unius coloris est Ecclesiae ornatus, sed mul-
torum, quibus, sicut variis sideribus coelum, variis dignita-
tum gradibus regum comitatus, variis fioribus, variisque ar-
boribus amoenus hortus, mirifice decoratur. „Quam pulchra 
tabernacula tua Jacob, dixit olim propheta (Numer. 24.), et 
tentoria tua Israel, ut valles nemorosae, ut liorti, iuxta tlu-
vios irrigui, ut tabernacula, quae fixit Dominus." 

Inspiciebat namque ilia Israelitici populi tentoria, 
quae typus erant tentorii Christi, seu variorum ordinum re-
ligiosorum, quibus eadem verba maxime congruunt, prout 
scriptores sacrorum librorum exponunt. 

O quam pulchra sunt tabernacula Christi, et tentoria 
seu monasteria, quibus religiosi viri, veluti coelestes milites, 
adversus Ecclesiae hostes decertant, mirabilesque animarum 
triumphos reportant. Vallibus nemorosis sunt similia: cupi-

ditatum namque aestum spiritus sancti umbra mitigant. Ta-
bernacula sunt, quae flxit Deus, sicut tabernacula Cedar 
(Cantic. C. 1.), paupertate quidem et poenitentia aspera et 
dura extrinsecus, sed sicut pelles Salamonis, opibus coele-
stibus opulenta intrinsecus ; horti sunt, iuxta fluvios irrigui, 
et Christi manu fructiferis arboribus consiti, fructibusque 
pleni. Dextera Domini in medio meorum quoque huiusmodi 
tentoria, tabernacula, hortosque gratiose collocavit. In his 
constituti indigetes et operarii, sicut estis filii sanctorum 
parentum, ita estote etiam imitatores eorum. Honorabitis, 
honorabimini. 

Sed vivaciter menti, in verae humilitatis et genuinae 
perfectionis sensu, imprimendum est illud Salvatoris nostri 
monitum : servi inutiles sumus ; fecimus, quod facere debu-
imus. Nihil esse, quod hactenus factum est ; praecipuum 
autem esse, quod faciendum est. Nihil vos Charissimi Filii ! 
remorari debet, quominus obsequamini voci Dei ad perfe-
ctionem vocautis. Multa patitur inter saeculi salutisque suae 
aestuans amores. Pacis expers est bonae, quousque hie, vi-
ctoriosus non est ac praedominans. Longe sit a me Charis-
simi ! vana praesumptio, si volo sanus in domo Dei conver-
sari, quae est Ecclesia Dei vivi. Pro modulo meo tamen 
capio, quod vobis appono. Suscepimus tractanda homines 
divina ; mortales aeterna ; in carne spiritualia. Examinemus 
nos circa hanc regulám. Pulso ad portam Fratres et Filii ! 
cum lumine indigeo, sed illud in hoc, quod dico, mihi non 
deesse puto, dum adest lumen Ecclesiae. 

Cultus divini ordo, temporisque ratio, cogit iam ser-
monis contrahere vela. Possemne maiori cum animi solatio 
eadem componere, quam Dei commemorare misericordiam, 
quod concesserit diebus nostris, Dioecesi inclytos charissi-
mosque filios tidelesque, virtute Christiana illustres, addictos 
et devotos, qui splendida maiorum vestigia secuti, curas in 
augmentum gloriae Dei impendunt ; bonorum a Deo accep-
torum partem, sancto usu ponunt in foenoi'e eaque mutuo 
dant Domino ; et ex perituris bonis, quae fures surripiunt, 
congregant sibi thesaurum in coelis immortalem, quem in 
incorruptibilibus Domini tabernaculis, tuto collocant, atque 
in securam recondunt sedem. Haec, inter primas muneris 
mei curas, magnum lenimen, imo solatium est, posse com-
memorare. 

Eximiae enim in Deum charitatis, et sensus verae re-
ligionis monumenta se ofFerunt oculis nostris, in greniio 
Dioecesis neo erecta.templa, capellae, tampublicae, fidelium 
usui, quam privatae familiarum devotioni destinatae ; asce-
teria virginum sacrarum pro institutione prolium utriusque 
sexus vere Christiana ; diversae congregationes ; aliae ad 
sublevandos egenos ; aliae ad decorem cultus divini augen-
dutn ; xenodochia item ad aegrotos, derelictosque pauperes 
recipiendos. Sed angusti unius sermonis fines hoc in elogio 
multa me praetermittere cogunt, de quibus omni sermone 
facundius loquuntur pauperum lacrymae, quas percej>toruin 
beneficiorum grata exprimit recordatio. 

Dum autem mox ad aram Altissimi accedimus ,preces 
ac vota vestra coniungite precibus votisque meis, ut Rex 
regum, et Dominus dominantiuin, intercedentibus Sanctis 
Patronis Ecclesiae ac Dioecesis nostrae, Beatissima Dei Gé-
nitrice Maria sanctoque Proto-Rege Stephano, Augustissi-
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mum Imperatorem et Regem nostrum Apostolicum, qui ges-
tat Sancti Regis coronam, soliumque tenet, cum Augustis-
sima Consorte Regina in omni prosperitate incolumes con-
servare dignetur. 

Hac enim die, inter festivos adgratulantium adplausus 
aula, metropoles, et tota monarchia laetis vocibus personant. 
Haec est dies, quae per universum impérium tam fideles 
subditos novo perfundit gaudio, quam vicinos blande ad 
communem laetitiam invitando excitât animatque, ob fau-
stissimi illius vigintiquinque annorum matrimonialis con-
iunctionis eventus memóriám, in quem non tantum Hun-
gara natio cominus, sed et exteri populi eminus obtutum 
defigunt. 

In sensu igitur amoris, venerationis, gratitudinis ac 
homagialis subiectionis coelum suspicientes, oremus pro Rege, 
et Regina. Vitám illis prolixam impérium securum, domum 
tutam, exercitus fortes, senatum fidelem, populum probum, 
regnum quietum, et quaecunque hominis et regis vota sunt, 
de pectore deprecemur. 

Domine salvum fac Regem, et Consortem Reginam ! 
Domine exaudi orationem nostram ! 

Poroszország. A protestantismus Rómája tudvalevő-
leg délen Genf, éjszakon Berlin. Érdekes tudni, hogy áll ez 
utóbbi helyen, honnét ,a protestáns császárság' világboldo-
gító eszméje kiröpült, maga a protestantismus. Berlinben 
lakik 800,000 protestáns, kiket csak 40 állandósított és elis-
mert pásztor legeltet. A város körüli külrészekben 500,000 
protestáns lélekre esik csak 17 lelkészi hivatal. Keresztelet-
len protestánsok már több ezeren vannak, köztük olyanok is, 
kik soha templomot nem láttak -— belülről — s Bismarckot 
jobban ismerik, mint Krisztust. Egyébiránt lia van is egy-két 
lelkészben buzgóság, hivatalának képtelen megfelelni, mert 
a lélekszám némely templom mellett oly nagy, hogy egy 
lelkészre 30,000—40,000 lélek is esik. A sz. Tamás tem-
plomhoz 105,000 lélek esik 3 lelkészszel ; sz. Márk templo-
mához 80,000 lélek tartozik 2 pásztorral. Sz. Bertalan tem-
ploma oly elhagyatott állapotban van, hogy a rendőrség be-
dölésétől tartván, kénytelen volt becsukatni, mert a templom 
pénztára annyira üres, hogy még az esti isteni tisztelet szá-
mára szükséges kivilágításra sem telt. Évenkint körülbelül 
12,000 házasság köttetik, közőlük az egyház előtt csak 3000. 
A fővárosi börtönök, fegyintézetek és dologházakban 30,000, 
köztük 12,000 nő van becsukva. Igaz, hogy ezeknek csak 1/3 

része született berlini, a többivel a vidék szaporitotta a fő-
várost. Legszomoritóbb, de nagyon természetes, hogy Ber-
linben már nyiltan hirdetik a pogányságot. A socialisták 
szónokai, például egy Most, nem szűnnek meg a mellett agi-
tálni, hogy a nép tömegesen lépjen ki a hivatalos protestáns 
egyházból és ,szabad' hitközségeket alakitson, melyeknek 
alapdogmájok szorosan véve nem egyéb, mint vallási nihi-
lismus. A szabadelvű lapok Lessing és Göthe szellemében 
telve vaunak az antik pogány világ iránti bámulattal. Mi-
nap egy nagy olvasókörrel biró lap azt indítványozta, hogy 
Apollónak szobor állittassék. „Itt az ideje, igy szólt, hogy a 
világosság e jótékony istene rehabilitáltassék." 

IRODALOM. 
= Altalános dogmatika stb. Irta Répászhj József. 

(Folyt.) Ezek után áttér művének második, nem kevésbbé 

fontos részére, mely a tényleges isteni kinyilatkoztatásról, 
vagy a keresztény vallás és egyház isteni eredetéről szól. A 
tárgyalandók rövid foglalata következő : A vallástörténe-
lem fonalán haladva világosan láthatjuk, hogy az emberi-
nem már az ószövetségben részesült isteni kinyilatkoztatás-
ban. Isten már ősszülőinknek kijelenté akaratát, azután ki-
nyilatkoztatta azt a pátriárkáknak, később a választott nép-
nek, Mózes és a többi prófétáknak s ezek által a zsidónép-
nek, végre Jézus Krisztusban a legtökéletesebben az egész 
emberinemnek. Az ószövetségi kinyilatkoztatás annak, mely 
Jézus Krisztusban adatott nekünk, előkészítője s mintegy 
kezdete vala, s ez okból mindaz, mit Isten az emberinem 
kezdete óta az igaz vallás kifejtése czéljából tett, azon ideig, 
midőn Jézus Krisztus a kereszténységet megalapította, egy 
egységes isteni kinyilatkoztatásnak tekintendő. Az ószövet-
ség kezdete s előzménye az újnak, és az legtökéletesebb befe-
jezése az ószövetségnek. Csakis ezen egységes kinyilatkozta-
tás az, mely az isteni eredet világos jeleiben fölragyog. A 
kinyilatkoztatás elméletét tovább fűzi szerző, de már a tény-
leges kinyilatkoztatással foglalkozik, midőn bizonyítja, hogy 
annak jellegére nézve természetfölöttinek kell lennie, s lévén 
az Isten kegyének kiváló s szabad ténye és nem az emberi-
nem iránti tartozása, módját s egyéb létfeltételeit az Isten 
határozza meg. A mint Istentől függ a kinyilatkoztatás 
módja és alakja, ugy függ tőle egyszersmind ezen módnak 
meghatározása is, mely szerint mi ismerjük meg az ő kegyel-
méből nekünk adott kinyilatkoztatást, és Isten mint atyai 
kegyességében valót közölt, ugy gondoskodott arról is, hogy 
mi a valót csalatkozhatlanul megismerhessük. A természet-
fölötti kinyilatkoztatás tárgyilagos közvetítésének s fönma-
radásának oly feltételeket szabott, melyek bizonyosokká 
tesznek minket, hogy a mint azt egyrészt sértetlenül meg-
kapjuk, ugy másrészt tévely nélkül megismerhessük. (554— 
78. l . )A kinyilatkoztatás elméletéhez csatolt „függelék" adja 
a keresztény bizonyitás különféle módjait, melyeket a hittu-
dósok rendesen szoktak használni a kereszténység isteni ere-
detének bizonyítására. (578—96. 1.) Bevezetésképen most a 
kinyilatkoztatás elmélete után, egy kis pillantást vetve az 
emberiség általános meggyőződésére a kinyilatkoztatás val-
lás szükségességéről, áttér a történeti tanúbizonyságokra, 
melyekből világosan láthatjuk, hogy Isten szólott az embe-
rekhez és hogy a kinyilatkoztatás tény, mely egészen bizo-
nyos és kétségtelen okokból megismerhető. Arról is meg-
győződhetünk, hogy Jézus Krisztus által a kegyelmi kinyi-
latkoztatás (revelatio gratiae) teljességében részesültünk, s 
hogy az isteni vallás ő benne, mint üdvünk helyreállítója 
és központjában, kezdet óta és az idők végéig egy és egyete-
mes. S most jön R vezéreszméje, melyből kiindul, köréje cso-
portosítja érveit, s folytonos tekintettel van reá: „IIa Jézus 
Krisztus isteni küldetése, sőt istensége bebizonyittatik, s ha 
arról is meggyőződünk, hogy ő ez üdvözitő mű folytatása 
végett egyházat alapított, s reá a kinyilatkoztatás megőrzé-
sét és az életben való érvényesítését bízta, azt is fogjuk 
tudni, hogy hol van azon isteni vallás, mely bennünket az 
Istennel egyesit s melyet minden embernek elfogadnia s 
szivvel és tettel vallania kell, ha üdvözülni akar." (605. 1.) 

(Folyt, köv.) 

= Harmincz év után. Egyházi és hazafiúi költemé-
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nyék. ( A tiszai árviz által tetemesen megrongált szegedi sz. 
Ferencz-r. kolostor és fejedelmi templom javára.) Egy világi 
paptól. 

E czim alatt megjelenendő műre'előfizetési felhivás ér-
kezett hozzánk, melynek szives örömest engedünk helyet. 
Mindszenti Gedeon kora halála után, igy szól a felhivás, mély 
sóhajtás emelkedik a jobbak szivéből, mely körülbelül igy 
hangzik Vörösmarty szerint: „Mi sirva kérdjük egymást: 
helyetted más ha támad-e ? Es Mindszentiért az ujabb nem-
zedékben nem találunk kárpótlást. — A jelen költemények 
egy része megelőzte ugyan Mindszentit, talán egy től-egyig a 
nyilvános folyóiratokban koronként ; de összegyűjtve és ki-
válogatva csak az ő halála után jelennek meg, szerző azon 
elve szerint, hogy egy magasabb fa árnyékában elvesz a kis 
bokor, ha bármily életrevaló is viruló látványa. Mindszen-
tinek azzal is kellett lánglelke hagyományaiért erkölcsi elég-
tételt szolgáltatnuk, hogy mellette kevesen érzettek bátor-
ságot költői művekkel nyilvánosan föllépni. Most ép azon 
közbeeső időszakot éljük, mely a régibb és ujabb írói nem-
zedéket még Mindszenti emlékezeténél kötve tartja. Az ő 
egyik veterán barátja s irótársa, kinek neve 1848-tól nép-
szerűvé lett a magyar egyházi irodalomban, a Szegedet és 
vidékét ért végső csapás alkalmából gyermekkori személyes 
háladatossága zálogául, minthogy első tanodai neveltetését 
sz. Ferencz fiainak köszöni: mintegy 15 ivre terjedő költői 
műveit a szegedi sz. Ferencz-r. templom és kolostor némi 
fölsegélésére ajánlá föl alulirott kiadónak baráti szives kész-
séggel. A mű azonnal nyomtatás alá adatik. Adja Isten, 
hogy a szent czél ugy, mint maga a jeles könyv viszhangra 
találjanak a magyar egyházi és világi kath. hazafiak rész-
vétében, melyre annál inkább lehet számítani, mert kedvező 
eredmény esetében a költeményekhez arczkép és életirás is 
fog mellékeltetni az iró saját áldozatkészségéből, melylyel 
harmincz éven tul szolgálja önzetlenül a magyar nemzeti 
irodalmat. A költői művek három korszakra osztvák. I. Az 
ifjúság rózsaligeteiben. II. Az oltár zsámolyán. III. A tettek 
kázdterén. Minden fajból legalább egy-két unicum a maga 
nemében. A megrendelések vagy előfizetések alulírotthoz 
intézendôk. Egy példány ára 1 frt 50 kr. Karcsú A. Arzén, 
sz. Ferenczrendi kolostor főnöke Váczott. 

V E G Y E S E K . 
— Nyilvános köszönet küldetett be, mely igy szól : 

„Nagyszerű volt a meglepetés azon nagybecsű ajándék véte-
lével, melylyel a budapesti Oltár-egylet a hrustini anyaegy-
házat e napokban megörvendeztetni kegyeskedett. Ennek 
folytán mulhatlan kötelességemnek tartom, hogy ezen 180 ft. 
értékű adományért a fentisztelt Oltár-egyiet nagyméltóságú 
elnökasszonyának gr. Cziráky Jánosné ő excjának, valamint 
főt. s tudós Trautwein János igazgató urnák s minden ne-
meslelkü tagjának legforróbb hálaköszönetet nyilvánítsak. 
Az egek Ura áldja meg a nagylelkű jótevőket ! Hrustin 
(Árvám.) 1879. májushó 9-én. Záhorszky József i , s. admi-
nistrator." 

— Protestáns egyházi lapjaink annyit czikkezuek a fel-
állítandó protestáns egyetemről, hogy ha csak szótól függne 
az egész, a prot. egyetem már régen megalapítva lehetne. 

— Keresztelő sz. János koponyájából egy rész Rómá-
ban, egy Genuában és egy Amiensbeu tisztelteltetik. Wise-
man és Bartolini bibornokok összehasonlításai alapján ki-
tűnt, hogy az amiensi rész tökéletesen oda illik, a hol a ró-
mai résznél a hiány kezdődik. Az amiensi ereklye authenti-
citásáról tehát semmi kétség sem forogván fenn, a szertar-
tások sz. congregatiója, az amiensi püspök kérésére azon 
véleményt nyilvánította, hogy deczember 17-dikére külön 
officium engedélyezhető következő czim alat t : Solemnis com-
memoratio susceptae partis capitis S. Joannis Baptistae quae 
praefert venerandam eius faciem. 

— A párisi bibornok-érsek a keresztény iskolák meg-
mentése végett ,Oeuvre des e'coles chrétiennes' czim alatt 
alakult egyletet egyházmegyeileg szervezte ,a keresztény is-
kolák egyházmegyei bizottsága' név alatt. 

— Miről van szó Francziaországban, világosan ki-
mondja a ,Marsaillaise'. „Az ellenség, úgymond, nem ez vagy 
az a társulat ; az ellenség maga a katholicismus szelleme, ma-
ga a vallásos szellem . . . l'ennemie, c'est l'esprit catholique 
lui-même, c'est l'esprit religieux." 

— Mégis eszes ember b-révy elnök ! Két hete lesz, hogy 
a protestáns consistoriumok elnökei Párisban összejöttek s 
küldöttséget menesztettek a köztársaság elnökéhez, természe-
tesen protestatiók és gravaminák előadása végett. Mit ke-
reshetnének a protestánsok a kormánynál mást?! Az elnök 
ismert udvariasságával fogadta s oly bókot mondott a fran-
czia tiszteletes uraknak, a többi közt p. „én a protestáns 
egyházat a modern idők democratiája édes anyjának tar-
tom" — hogy a protestálást csakhamar bizalmasság váltá 
fel s egyik küldött azon kérdést intézte az elnökhöz, vájjon 
hajlandó volna-e a kormány egy franczia protestáns zsinat 
összehívását megengedni. Grévy elnök azt felelte : Majd ak-
kor, ha a franczia protestantismus minden töredéke azt kí-
vánni fogja. A czélzás világos ; a felelet ügyes. Mikor fognak 
a protestánsok egyetérteni — másban minta katholikus egy-
ház elleni protestatióban ? ! 

— A szent irás azt mondja: „mulieres in ecclesia ta-
ceant". A protestantismus tudvalevőleg nagy tisztelője a sz. 
Írásnak s e tiszteletét az által mutatja meg többi közt, hogy 
nőket is alkalmaz templomaiban papolókul. Igy történt Oli-
ver Anna kisasszonynyal Amerikában, ki a bostoni egyete-
men végezte a hittudományokat s Brooklynban (New-York) 
a Tompkins-uton levő templom mellett prédikátornő lett . 
Beköszöntő beszédét a lapok igen dicsérték. Azt sem mulasz-
tották el kiemelni, milyen volt ruhája, tartása, hangja, s 
mily jó szinben volt, — épen ugy mintha csak a színházban 
lépett volna fel valami érdekes darabban. 

— ,Egyetemes férj' s ennek megfelelőleg ,egyetemes fe-
leség' — ez a legújabb találmány a közerkölcsök terén. A 
,modern civilisatio' e két u j eszméje valóságos nő- és férj-
közösséget jelent ; jelent t. i. oly férjet, illetőleg nőt, ki elv-
ből tagadja a házassági hűség s felbonthatlanság törvényét 
s pusztán az egyéni önkényre alapit mindent. E napokban, 
irja a ,Voce délia Verità', Morelli Salvatornak az amerikai 
nők elismerő okmányt küldtek ; melyben őt az „egyetemes 
férj" czimével tisztelték meg. Miért? Mármost mindenki 
tudhatja. 

Kegyeletes adakozás-
Vetvárról: 

1. A Bonifaczius-egyletnek 
2. A sz. Gyermekség-egyletének Chinában 
3. A pesti oltár-egyletnek 
4. A sz László-társulatnak 
5. A száműzött lengyel papoknak 
(>. Az afrikai missionáriusoknak 

1 0 f r t . 
10 „ 
10 „ 
5 „ 
5 n 

10 „ 
Összesen 50 frt. 

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

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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szerdán és szombaton. 

Előfizetési dij : 
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küldéssel 5 frt. 
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pest, VIII., Stáczió-utcza ; 
46., hova a lap szellemi : 
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R E L I G I O . 
K A T H . E G Y H Á Z I S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T . 

HARMINCZNYOLCZADIK ÉVFOLYAM. 

Pl \D 
vElőfizethetni minden kir."? 

postahivatalnál ; j 
: Budapestenaszerkesztő- ; 
i nél, és Kocsi Sándor 
: nyomdaiirodájában.mu- : 
zeum-körut 10. sz. alatt, ; 

; hova a netaláni réclama- ; 
; tiókis, bérmentes nyitott ; 

y levélben, intézendők. ^ 

B u d a p e s t e n , m á j u s 21. 41. I . Fé lév , 1879. 
TARTALOM : Sanctissimi Domini Nostri Leonis Papae XI I I . Allocutio. — A X I X . század vezércsillaga. — Egy csend-
ben működő társulat és annak alapitója. — Egyházi tudósítások •. Budapest. A magyar nyelv kötelező oktatása, vallási 
és nemzetiségi szempontból. Kalocsa. A pápai küldött megbízatásának ünnepélyes teljesítése. Angolország. A közoktatás 
szabadságát illető eszmék és intézmények állása Angolországban. — Irodalom : Altalános dogmatica. Irta Répászky 

József. — Vegyesek. 

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 
L E O N I S 

DIVINA PROVIDENTIA 

PAPAE XIIÍ. 
A L L O C U T I O 

HABITA DIE XII. MAII MDCCCLXXIX 
AD S. E. K. CARDINALES IN AEDIBUS VATICANIS. 

Venerabiles Fratres ! 
Dives in misericoi'dia Deus, qui ita res huma-

nas temperát ut laeta moestis, iucunda acerbis ad-
misceat, dignatus est humilitatem Nostram, commu-
nium aerumnarum cogitatione tristem, quibusdam 
recreare solatiis, ex eo potissimum tempore quod 
post allocutionem quam novissime ad Vos habu-
imus, ef'íluxit. 

Profecto haudexeidit e mentibus Vestris eornm 
recordatio, quae tunc a Nobis dicta sunt, quum Ve-
nerabilis Fratr is Patriarchae Babylonensis Chaldae-
orum electionem seu post.dationem confirmavimus, 
spem expromentes fore ut ii, qui Othomanici Impe-
rii res moderantur, facile inducerent animum ut ca-
tholicis suae ditionis subditis plene et cumulate tri-
buerent, quod ius et aequitas postularet. Iamvero 
quod spe et votis prosequebamur id benignitate fa-
ventis Dei, et iustitia supremi Principis qui illi 
praeest Imperio feliciter evenisse gratulamur. 

Ac primum ipse, quem memoravimus, Patri-
archa Babylonensis Chaldaeorum rite electus et a 
Nobis confirmatus, civili Diplomate, uti most est, 
communitus fuit, quo tamquam caput Chaldaicae 
gentis publice agnitum, liberum adeptus est exerci-
t ium iuriuin omnium et praerogativarum, quibus 
Praedecessores eius pro sua dignitate potiti et usi 
fuerant. 

Quod prospers gestum alia laetiora sequuta 
sunt ; ille enim qui illegitirno tramite ad episcopa-

lem sedem Zachuensem pervenerat, et paulo post 
patriarchalem dignitatem aifectaverat, aliique ex 
monachis et ecclesiasticis viris, qui socii defectionis 
eius fuerant, sincera et humili declaratione sesehuic 
Apostolicae Sedi subiicientes, pristinum errorem 
multa cum laude emendarunt. Ex quo Nobis spes 
aifulget extinctum penitus ac deletum iri schisma 
luctuosum, quod catholicos Chaldaeos, Mesopotami-
am incolentes, dudum af'flixerat. 

Quum jjorro ob earn rem singulari animi laeti-
tia merito afficeremur, aliam Nobis gaudii causam 
attulit finis quaestionis asperrimae, quae inter Iaco-
bitas liaereticos et catholicos Mausilienses Syriaci 
ritus exarserat. Novistis enim, Venerabiles Fratres, 
haereticos illos in rem suam verteiltes brevem quam-
dam dissensionem, inter Patriarcham catholicum 
Syrorum et civile Guberniuin exortam, armata vi 
repente ecclesias invasisse, quae iampridem pacata 
possessione a catholicis tenebantur, ac iustis deinde 
et assiduis istorum expostulationibus, potentiorum 
quorumdam opibus et gratia fretos, pertinaciter re-
sti tisse. Nuper tamen quum iustitiae vocibus ad 
imperialem aulam facilis patuisset aditus, eiusque 
rei iudicatio permissa esset arbitratui virorum no-
bilium, qui pro Gallicoet Britannico Gubernio apud 
supremum Othomanici imperii Principem legatione 
funguntur, aequissima lata est sententia, quae ca-
tholicorum iuri, uti par erat, satisfecit. Cuius victo-
riae gratulatio ideo Nobis iucundior accidit, quod 
plures Iacobitarum familiae, quae Mardenium acco-
lunt, ad antiquam maiorum fidem reversae fuerint, 
aliaeque multae haud obscuris portendant indiciis 
se illarum exemplum imitaturas. 

Sed quamvis ea quae diximus pergrata Nobis 
obvenerint, praecipuum tamen solatii fructum cepi-
mus ex optatissima rerum conversione, quae in Ar 
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meniorum gente facta est. Nolumus quidem, Vene-
rabiles Fratres, huiusce eventus laetitiae quidquam 
detrahere, ea recolentes, quae plerique ex Armeniis 
catholicis, cum egregiis Pastoribus suis, huic Cathe-
drae veritatis adhaerentes, per novem annos fortiter 
perpessi sunt, eorum fraude et invidia, qui officii 
immemores a catholica unitate desciverunt. Hi nam-
que calumniis fratres innocentes aggressi, falsam 
hanc opinionem eorum animis, qui reipublicaeprae-
erant, ingerere conati sunt ; scilicet huius Apostoli-
cae Sedis auctoritatem et magisterium debitam po-
liticae potestati fidelitatem imminuere, cives Otho-
manico subiectos imperio a sui Principis obsequio 
avertere et ad exteri Principis obedientiam trans-
ferre; atque adeo ipsis gentium iuribus et prospe-
ritati aclversari. — Quo nihil magis et absonum et 
a veritate alienum ; Christi enim Ecclesia aeternam 
animarum salutem unice spectans, hanc supernatu-
ralibus praesidiis, quibus divinitus instructa est, 
ubique provehere nit i tur ac tueri. Non tamen id-
circo civilis societatis rationem aut ordinem pertur-
bât, neque terrenorum principum auctoritatem in-
firmât: quin imo Apostolicis verbis edocta, subliini-
oribus potestatibus omnem animam iubet esse su-
biectam, non solum propter iram, sed etiam propter 
conscientiam ; exploratumque est populos tanto fide-
liores Principibus suis existere, quanto magis incor-
ruptam fidem, Ecclesia duce ac magistra, Deo ser-
vare assueverint. — Docet insuper ratio et testatur 
história, communia vincula, queis unius gentis ho-
mines invicem iunguntur, catholica religionefirmari 
et solidari: ex quo publica regnorum tranquillitas et 
alia magni momenti commoda, quae ex ea soient 
derivari, quammaxime vigent atque proficiunt. 

Verum in iis refellendis mendaciis, quae luctu-
oso dissidii tempore siinultas et odium gignebant, 
immorari non iuvat, quum huius agendi loquendi-
que rationis eos ipsos poenituerit, qui commentis et 
calumniis defectionem suam tueri nitebantur. Nam-
que ex his non defuerunt, qui ad meliorem frugem 
reversi et quae male gesserant detestati, facto suo 
luculenter professi sunt, veritatem, iustitiam, felici-
tatem solidam in materno Ecclesiae gremio esse 
quaerendam. Quare obducto, caritatis velamine iis 
quae perperam dicta vel acta fuerunt, gestire potius 
cum caelesti Patrefamilias Nos decet, quod ii qui 
mortui fuerant revixerint, et qui perierant inventi 
sint. — Inter eos porro qui reversione sua gaudium 
Nostrum cumularunt, illum imprimis commenda-
tum volumus, quem ducem et caput secessionis ii 

qui defecerant constituerunt ; magni enim fortisque 
animi nobile ac arduum praebens exemplum, lapsum 
se palam fateri non erubuit, honores et officia non 
iure quaesita sponte abdicavit, errorem suum salu-
tari poenitentia curavit expiandum ; tum ita actus 
moresque composuit, ut sinceraeconversionis aperta 
praeferret indicia; ad Nos demum accedens subie-
ctionis et obedientiae illustria exhibuit argumenta. 
Quare et clementer agendum cum eo duximus, et 
praeter usitatum disciplinae ecclesiasticae morem 
eidem indulgendum putavimus ut episcopalibus in-
signibus ornatus incederet. — Faxit Deus ut caeteri 
omnes, qui transfugam in defectione infausta sunt 
sequuti ad castra Israel ultro redeuntem quantoeius 
imitentur. 

Interea vero dum ea spe nitimur, gratulandum 
Nobis est quod diuturno certamine consopito, catho-
licus Armeniorum coetus eiusque Patriarcha legiti-
mus, pacem nacti cum dignitate, in possessionem 
iurium suorum ab Imperiali Gubernio Othomanico 
fuerint restituti. Qua de re méritas eidem Gubernio 
laudes conferimus, quod, agnitis semel adversari-
orum calumniis, ea libenter catholicis tribuerit, quae 
ipsorum ius et aequi Imperantis officium flagitabant. 
Hoc enim facto manifesto significavit, certum sibi 
ac destinatum esse, omnia fideliter exequi quae de 
libero catholici cultus exercitio in Othomanica di-
tione tuendo, in publicis pactis conventis cum po-
tentissimis Europae gentibus anno superiore cauta 
et constituta fueruut. 

Pro his itaque, Venerabiles Fratres, quae feli-
citer evenerunt, immortali bonorum omnium Largi-
tori Deo maximae agendae sunt gratiae, ab eoque 
suppliciter expetendum, ut eadem rata firmaque 
esse iubeat, novisque in dies provehat incrementis. 

Haec habuimus quae Vobis hodierna die de 
Orientalium Ecclesiarum rebus breviter diceremus. 

Nunc vero gratum est Nobis, Venerabiles Fra-
tres, publicam exhibere significationem Nostrae di-
lectionis et studii erga amplissimum Ordinem Ve-
strum, quem ab initio Nostri Pontificatus carissi-
inum Nobis esse, ac praecipua semper in existima-
tione apud Nos fore declaravimus. Praeclarissimos 
enim et probatissimos viros hodie in Collegium Ve-
strum adlegere consituimus, quorum alii magna 
praestantia zeli, consilii, solertiae in pastoralibus 
muneribus gerendis, in animarum salute curanda, 
ac in Ecclesiae doctrina et iuribus tum publicis 
scriptis, tum verbi ministerio tuendis; alii magna 
commendatione scientiae et illustri fama, quam sive 
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in docendi munere, sive nobilibus editis ingenii sui 
monumentis adepti sunt ; omnes demum immota 
fide erga hanc Apostolicam Sedem, exantlatis pro 
Ecclesia laboribus, et egregiis meritis sacerdotalis 
virtutis et constantiae, multis argumentis spectatae 
et cognitae, sese dignos omnino exhibuerunt, u t 
sublimis honoris Vestri titulo et insignibus honesta-
rentur. — Hi sunt. 

Fridericus Lantgravius de Furstenberg, Archiepi-
scopus Olomucensis 

Julianus Florianus Desprez, Archiepiscopus To-
losanus et Narbonensis 

Ludovicus Haynald, Archiepiscopus Colocensis 
et Bacsiensis 

Ludovicus Franciscus Pie, Episcopus Pictaviensis 
Americus Ferreira dos Santos Silva, Episcopus 

Portugalliensis 
Caietanus Alimonda, Episcopus Albinganensis 
Joannes Newman, Presbyter Philippianus e Con-

gregatione Londinensi 
Josephus Hergenröther, Autistes Pontificiae No-

strae domus, Doctor in Academia Ilerbipolensi 
Thomas Zigliara, Sodalis Ordinis Dominiciani, 

Rector Collegii S. Thomae Aquinatis de Urbe. 
Horum autem in numerum adiicimus etiam 

germanum Fratrem Nostrum Josephum Pecci Bi-
bliothecae Nostrae Vaticanae vicario munere Prae-
fectum, de quo hoc unum dicemus, Venerabiles Fra-
tres, eum diuturne litterarum ac severiorum disci-
plinarum magisterio perfunctum, Nobisque intimo 
affectu divinctum, pari a Nobis caritate diligi; eius 
vero electionis Vos, honestissimo iudicio Vestro, 
concordibus atque humanissimis in ipsum studiis 
participes extitisse; de quo propterea, ut par esse 
intelligiinus, gratum Vobis animum profitemur. 

Quid Vobis videtur ? 
Auctoritate itaque Omnipotentis Dei, Sancto-

rumque Apostolorum Petri et Pauli ac Nostra 
creamus Sanctae Romanae Ecelesiae Presbyteros 
Cardinales 

Fridericum Lantgravium de Furstenberg 
Julianum Florianum Desprez 
Ludovicum Haynald 
Ludovicum Franciscum Pie 
Americum Ferreira dos Sanctos Silva 
Cajetanum Alimonda 

Diaconos vero 
Josephum Pecci 
Joannem Newman 

Josephum Hergenröther 
Thomam Zigliara. 
Cum dispensationibus, derogationibus et clau-

sulis necessariis et opportunis. In nomine Patris f 
et Filii j et Spiritus f Sancti. Amen. 

A XIX. század vezércsillaga.*) 
(Folytatás.) 

A kápolnából kijövet örömben uszó szivemnek egész 
bizalmával fordultam a jó nővérhez, kérve őt : lenne szives 
már most nekem utasitást adni, hogy a kegykápolnábani 
misézhetés engedélyeért, kihez kelljen fordulnom? — Jöjjön 
csak velem, mondá ő nekem, nem merem ugyan határozot-
tan igérni, de lehet, hogy az engedély kieszközlése azonnal 
sikerül. — Az áhitat és szendeség félreismerlietlen kifejezése 
által előttem feledhetlenné lett eme koros nőnék fáradsága 
nem is volt sikertelen, s én a sekrestyés nővér nyilatkozatá-
nak vétele után az irgalmas nénikék anyaházából azon győ-
zelmi édes örömmel távozám, hogy a legközelebbi vasárna-
pon a kimondhatlanul kedves kápolnában misézni fogok. 

Nővérem, mondám a pedáns kapusnénikének, midpn 
előttem a kaput kinyitá, a jövő vasárnap 7 órakor itt mi-
sézni fogok ám ! — Örülök, abbé ur, viszonzá kimért csen-
des hangján, de jöjjön ám még 7 óra előtt, hogy 7 y2-kor is-
mét egy másik abbé misézhessen. — Jövök, jövök, nővt-
rem ; itt leszek én már 3/4-kor. Adieu. 

Későn értem ugyan az ebédhez; azonban egy kiválóan 
fidelis inas készségesen látott el mindennel. 

Meg kell dicsérnem magamat, hogy vasárnap ugyan-
csak pontosan jöttem el ; de bezzeg az előttem miséző áldo-
zárra ugyanezen dicséretet alkalmazni legalább ezúttal nem 
lehetett, az ugyanis jóval 7 óra után végezte el a sz. misét, 
minélfogva a 71/2 órai sz. mise elmaradt, s én a kegyoltár-
tárnál con amore időzhettem. Szent misém végeztével már a 
sekrestyében vala a 8 órai ünnepélyes sz. misét tartandó 
franczia, hosszú hajú abbé számos segédlettel, s engemet 
azon forró vágy fogott el, hogy én a horákat a franczia can-
tatum Sacrum alatt inondandom el, és az 500 nővérnek fran-
czia énekét hallani fogom. Megyek tehát az egyik apáczá-
hoz, és bizonyos elfogultság hatása alatt kérdem őt : szabad-e 
nekem a communauté sz. miséjén jelen lenni? — Jöjjön hát 
velem, mondja ő lekötelező szivélyességgel, s engemet a ká-
polnába vezetve, mig egy a szentélyben elhelyezett három 
ülésii stallumfélében álló magas, ősz és csaknem rideg vo-
nású abbéval néhány szót vált, addig nekem franczia eleven-
ségében a stallum üresen levő helyét kinyitja, s én azt ki-
mondhatlan örömmel foglalom el. Felnyitom azonnal bre-
viáriumomat, kezdem a horákat, de az egész sz. mise alatt 
csakis a kezdetnél maradok. Miért ? . . . Énekelt az 500 né-
nike, énekeltek az assistensek is, és pedig oly praecisióval, 
oly buzgó áhitat- és szent lelkesültséggel, miszerint én csakis 
e rendkívüli hatásos énekre fordithattam egész figyelmemet. 
A szigorú kinézésű Mr. le directeur buzgón forgatta a bre-
viáriumot ; én nem voltam képes, de azzal vigasztaltam ma-
gamat, hogy a sz. mise után majd a kápolnában maradok, 

*) Lásd a ,Religio' 35. sz. 
40* 
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azt a communauté távoztával à mon aise körülnézem, s azu-
tán a bórákat is elvégzem. Azonban szegény ember szándé-
kát boldog Isten birja ! A pap a sekrestyébe tér, balszomszé-
dom rögtön utána megy ; de a communauté nem mozdul, s a 
komoly Mr. le directeur is csak áll, én sem akarok tágitani : 
azonban egyszerre csak e magas és tisztes ősz ur félig felém 
fordul, és kezével a stallum ajtajára mutatva, csaknem rideg 
hangon mondja : J e vous prie . . . . Nem maradt egyéb hát-
ra, mennem kellett, mennem azon szent helyről, melyet csak 
futtában láthattam, de melyhez mégis a legmagasztosabb ér-
zelmek édes emléke vont. 

Ez érzelmek forrásáról akarok neked, k. o., a követke-
zőkben számot adni. (Folyt, köv.) 

Egy csendben működő társulat 
és annak alapitója. 

(Vége.) 

Hogy Bécs városa mennyire tisztelte, becsülte őt, ki-
tetszik abból, hogy temetésénél 100 hintó kisérte tetemét a 
nyugalom helyére. Ilogyis ne tisztelték volna azt, a kinek 
jótékonysága mindenfelé kiterjedt. Egyetlen egy évet sem 
hagyott elmúlni a nélkül, hogy több szegény templomot mi-
se-alapitványokkal nem gazdagitott volna. Ezen intentiókat 
részint saját, részint tanítványai, gyónói, barátai, ellenei és 
jótevői (Rauscher) lelki üdveért mondatta. Ez valamint az 
is, lia a sz. István-dom-nak mindenféle miseruhát ajándékoz-
hatott, legnagyobb öröme volt. Számos szegény tanuló, kik 
később befolyásos hivatalt nyertek, csak ugy folytathatták 
tanulmányaikat, hogy Donintól, ki a felsőbb és alsóbb ren-
diek tapintatos közvetitője vala, évenkiut stipendiumokat 
kaptak. Szerény lakása ajtaja mindenki előtt tárva álla, se-
gitett mindenkin és igy lehet érteni azt, hogy Bécs örege 
apraja minduntalan ostromolta lakását. — Egész lényének 
főjellemvonását képezte az, hogy minden földi kitüntetést a 
szó szoros értelmében megvetett. Ennél fogva utasitotta visz-
sza ép oly határozottsággal a tudori oklevelet, melyet egy 
német egyetem ajánla neki, a mint nem fogadta el az ausz-
triai katonaság tábori vicariatusát, melyet 1863. nyerhetett 
volna meg. Azt fogadta, hogy mint egyszerű pap akar élni 
és halni. Azért, midőn a nagy IX . Pius pápa-fej edelem 1867. 
őt elismerése jeléül ki akarta tüntetni, a nemes lélek a nagy 
pápa lábaihoz borult és nem kért egyebet, mint, hogy a sze-
mélyes oltárkiváltságot egész életére megnyerhesse. —Gyak-
ran adott kifejezést abbeli kivánatának, hogy az Ur őt az O 
szőllőjében munkálkodva találja. Nyugodni csak a túlvilá-
gon akart, a mit, mint hinni akarjuk, meg is nyert. Hiszen 
temetésénél nem egy paptársa mondá; „rendkívüli vala élete, 
rendkívüli halála" ! 

Ez volt a kis „apostolság" alapitója és lelke. Szerény 
vala ő és akarata szerint szerény a társulat működése, mely 
csak a megszámithatlan lelki előnyt becsüli. Mindenki, aki 
a társulatban működik, tevékenységének jelét csak tettekben 
nyilvánítja. E sorok írója ismer egy bárónét, a ki ép oly 
buzgalommal csomagolja, rendezi a szétküldendő adományo-
kat, mint a legegyszerűbb ügyvezető és nevét csak azért 
nem igtatom ide, mert példás alázatosságát, mely magánle-
veleit áthatja, s kíméletlenül sérteném. És ilyen előkelő ügy-
vezető van számtalan (mert az „apostolság" most már igen 

nagy elterjedtségnek örvend), mindnyájan azonban a világ-
előtt ismeretlenek akarnak maradni. 

A társulat élén, Donin halála után monsig. I löfer 
szentszéki tanácsos áll, a ki elődjének méltó utódja. 

Most pedig e becses lapok tisztelt olvasóihoz fordulok, 
hogy iparkodjanak e társulat czéljainak buzgó előmozdítói 
lenni. A mostani veszélyes korban mintegy erkölcsi köteles-
sége minden jó kereszténynek e téren is tehetsége szerint 
működni. Mindenféle népkönyvtárakat rendeznek már be, 
melyekben a fóntemlitett könyvek, ha az illető vidék lakói 
németül beszélnek, igen jól beillenek.*) Bárki is áldozhat hó-
naponkint 20 krajezárt a jó ügy érdekében, mely neki ezt az 
adományt anyagilag is ötszörösen viszonozza. Mily öröm 
egy buzgó papra nézve azon gondolat, hogy ő ezen uton is 
több lelket vezetett vissza az Istenhez. Rajta tehát, áll-
junk minél többen e társulatba, hogy tevékenységünket 
kifejthessük egy rendkivül csekély áldozatot követelő apos-
toli táborban.1) Ha ezen néhány soraimmal a társulat-
nak csak egy-két terjesztő tagot nyertem meg ügyünk-
nek, akkor azokért százszorosan megjutalmazva érzendem 
magamat. Tenni legyen a jelszó, hiszen az ellentábor-
ban is működnek, oly (reájuk nézve fényes) eredmény-
nyel, mert ismerik e jelszó fontosságát. Soraimat a buzgó 
Sambuga leveleinek egy-két helyével fejezem be, hogy annál 
inkább fölbuzduljunk mi is. „Megelégedjünk-e avval, hogy 
a rosz idők miatt sohajtozunk Éreznünk kell a gyara-
podó roszat, hogy tehessünk valamit ; nem pedig sóhajtoz-
nunk és semmit sem tennünk. Valóságos árulók vagyunk 
(nem tudom magamat kíméletesebben kifejezni) az emberi-
ség ügyében, ha nem buzgólkodunk lankadatlanul az Isten 
földi országáért. „IIa a mi ügyünk az Isten és az igaz-
ság ügye és ha erről meg vagyunk győződve ; mért va-
gyunk oly félénkek és gyávák ebben a tekintetben, mintha 
nem volna jó lelkiismeretünk és mintha hazug ügyet vé-
delmeznénk." 

Az igazság hatalma nagy. De az mindig ugy lesz, 
hogy az igazság gondolkodó főkre szorul, melyek őt megis-
merjék és nyelvekre, melyek kimondják. Minden igazság az 
emberek közreműködésére és szolgálatára vár. Azon mérték-
ben, melyben az igazság az emberek segítségével terjed, 
növekszik gyermekeinek száma és oly arányban veszti el vi-
szont barátait, melyben az emberek előtt feledékenységbe 
megy. Szilárd férfierőre van tehát szükség, mely az igazság 
ügyeért sorompóba áll,2) Az igazság terjedése mellett külö-
nösen azon kell lennünk, hogy a szellem feleljen meg a ke-
resztény fölfogásnak. Korunk legtöbb baja a megromlott 
szellemből fakad, és innen van, hogy az ember megörül né-
melykor a látott, vagy hallott jó fölött, de később tapasz-
talja, hogy az csak külszin, csak tüntetés belső érték nélkül. 
Ha meg is volt az illetőknek a jóakarat, még is kirí tetteik-
ből mindig a rosz szellem. — A jó szellem, mely minden gon-
dolatainkat, szavainkat és tetteinket kell, hogy áthassa, ez 

*) Donin magyar nyelven is adott ki könyveket. Vájjon utódja 
folytatja-e ezt? Ha igen, kétszeresen ajánljuk a ,kis apostolságot'. Sz. 

') A belépni óhajtó igen tisztelt olvasók forduljanak e becses la-
pok szerkesztőjéhez, a ki lesz oly szives, hogy velők a társulat magyar-
honi megbízottjának czimét közlendi. Innen aztán közelebb útbaigazítást 
nyerhetnek n. 

*) Briefe I. 121 és 149. „Eine literarische Forschung im morali-
schen Jammerthale." 
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az a minek terjesztésén kell mindenek előtt munkálkodnunk. 
Ezt pedig elősegíti a jó szellemben irt könyvek terjesztése. 
Ne kíméljük tehát ezen a téren sem a fáradságot, se az ál-
dozatot, és akkor a jutalom sem fog elmaradni. 

Nagyszombathy Vietor. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, május 20. A magyar nyelv kőtelező oktatása 

vallási és nemzetiségi szempontból. — Lépésről lépésre hala-
dunk a czél felé. A magyar állam jogos követelései, habár 
lassankint törvénybe igtatva, mégis csak haladnak megva-
lósításuk felé. A nemzet nyelvének ismeretére irányuló tö-
rekvések ma holnap befejezett tényként fognak előttünk ál-
lani és nem lesz honpolgár, kinek nem lenne alkalma, hogy 
a magyar állam nyelvét elsajátítva, képesíthesse magát az 
ország legelső hivatalaira is. Az alsóház már a magyar nyelv 
kötelező oktatásáról szóló törvényjavaslatot elfogadta, a fő-
rendi ház is immár befejezi ez érdemben tanácskozásait, 
nem a nélkül, hogy mint az máskép nem is történhetett, hogy 
mondjuk, ismét ujabb tanújelét ne láttuk volna annak, meny-
nyire buzgolkodik a katholikus clerus a magyar nemzeti-
ség mellett. 

Valamint azonban az alsóházban, ugy a felsőházban 
is történtek nyilatkozatok, melyek figyelmünket magukra 
vonják, melyek észrevételeinket követelik, melyek tekinte-
tében most is mint mindig az igazságot szándékunk felderi • 
teni. Két pont az különösen, melyekre reflectálni kívánunk, 
t. i. a vallási és a nemzetiségi szempont. Mondatott neveze-
tesen, hogy a magyar nyelv kötelező oktatása sérti a vallási 
autonomiát. Senki sem foghatja reánk, mintha mi valaha 
csak távolról is azon nézetben lettünk volna, hogy az egy-
háznak nincsen joga az iskolához ; ellenkezőleg, mi min-
denkor védelmeztük az egyház jogát az iskolához, amint 
mindig azt tartottuk, hogy az egyház bir missióval a taní-
tásra, ugy e jogát az egyháznak most is védelmezzük és 
fenntartjuk. Az iskola levén különben is az egyház előcsar-
noka, lehetetlen, hogy az egyház valaha e jogáról lemond-
jon. Csak is e szempontból fejthető meg, hogy miért nem 
pártolhatja az egyház a közös iskolákat, mert ez által ki 
van zárva az egyház befolyása az iskolából és igv mellőzve 
a mód, hogy a növendékek zsenge korukban vallásos neve-
lést nyerjenek. Az egyház jogát tehát az iskolára fenntar-
tani, azt védelmezni mindenkinek kötelessége, kinek csak 
szivén fekszik az emberiség vallásossága és a mi evvel egyér-
telmű, a nemzetek boldogsága. 

Ez, mint emiitettük, a mi felfogásunk, melytől ugy 
véljük nem távozunk el az által midőn állítjuk, hogy a ma-
gyar nyelv kötelező oktatása semmiképen sem csorbítja meg 
bármily vallásfelekezet egyházi autonómiáját. Miben áll kü-
lönben az egyházak autonómiája az iskolákra nézve? Abban, 
hogy ott a vallásos oktatást ők kezeljék, hogy őrködjenek a 
felett, nehogy valamiképen egyes tantárgyak előadásánál 
vallástalan elvek csepegtessenek a hallgatók sziveibe, hogy 
minden tantárgy öszhangban kezeltessék a vallás igazságai-
val, hogy őrködjenek a tanitók és tanítványaik erkölcsös 
élete felett, hogy oly könyvek kizárassanak az iskolából, 
melyek veszélyeztetnék a vallásosságot, hogy őrködjenek a 
fegyelem felett, tanítóikat önmaguk választhassák, elbocsát-

hassák stb. Már most bátrak vagyunk kérdezni, melyik az a 
pont, az említettek közt, melyet az állam megsért, midőn el-
rendeli, hogy a magyar nyelv minden iskolában kivétel nél-
kül a felekezetek minden tanodájában oktattassék ? Vizsgál-
juk bár sorban a fenn emiitett pontokat és még azokat is, 
melyek az egyházak autonómiájához tartoztoznak az iskolára 
nézve, azok közt bizonyára egyet sem találunk, mely a feleke-
zeti autonomiát megsértené, hiszen a felekezeteknek megma-
rad még e törvény mellett is azon joguk, hogy, a mi a legfőbb, 
t. i. hogy a vallásos, összhangzatos oktatás felett őrködjenek, 
ha p. o. valamely tanítónak tetszenék a magyar nyelv okta-
tása közben liberalizálni, vallásos, erkölcsös elvet sérteni, az 
illető vallási főhatóságnak hatalmában áll a tanitót azonnal, 
mint tanításra képtelent elbocsátani. És mi óhajtjuk, hogy 
azonnal el is bocsáttassák, mert a magyar nyelv oktatási 
kötelezettségének nem szabad köpenyül szolgálni a vallásta-
lanság terjesztésére. Mi, bizonyára mi lettünk volna elsők, 
kik felszólaltunk volna oly intézkedés ellen, melyben csak 
árnyékát is találtuk volna annak, hogy az egyház autonó-
miája iskoláira nézve megcsorbittassék ; de a magyar nyelv 
kötelező oktatásának elrendelésében ilyesmit nem voltunk 
képesek felfedezni ; azért nem is találtunk és nem találunk 
okot most sem az opponálásra, hanem mentve látván az 
egyház jogát iskoláira, a törvényben megnyugszunk és óhajt-
juk, hogy az mennél előbb végrehajtassék. 

Amint azonban nem látjuk sértve a törvény intézke-
dése által az egyház autonómiáját, épen ugy nem látunk 
abban veszélyt a nemzetiségekre nézve sem. E törvényjavas-
lat t. i. megtámadtatott oly szempontból is, mintha az 
egyes nemzetiségek létét veszélyeztetné. A magyar törvény-
hozás nálunk oly nemeslelküen biztosította az egyes nemze-
tiségek jogait, azok fennállhatását, mint az talán sehol a 
földkerekségén nem történik a nemzetiségi kissebbséorcel o oo 
szemben. Már ez az egy tény is megnyugtathatná azokat, 
kik e törvénytől nemzetiségi tekintetben félnek, tartva attól, 
hogy ezáltal nemzetiségök, habár csak hosszabb idő folytán 
is, de létezni mégis megszűnik az országban. Ezenfelül azon-
ban maga a törvényjavaslat sem olyan, mely ezen aggodal-
mat igazolhatná. Mi összevetettük e törvényjavaslatot a nem-
zetiségi törvénynyel ; kerestük, nem foglal-e magában oly 
intézkedést, mely halomra döntené a nemzetiségeknek adott 
kedvezményeket ; de ilyesmit találni képesek nem voltunk. 
Megfontoltuk a törvényjavaslatot önmagában, nem fedez-
hetnénk-e fel benne oly intézkedést, oly irányt, mely a nem-
zetiségek megsemmisítésére tör, —és megvalljuk, hogy fel-
fedezésünk egyenlő volt a semmivel. Nincsen, valóban nincsen 
mit félni, hogy e törvény a hazában létező nemzetiségeket 
valaha megszüntesse ; ez a félelem csak akkor állhatna be, 
ha a törvény nem csak azt rendelne el, hogy a magyar nyelv 
m hit nyelv oktattassék, hanem ha elrendelné, hogy a magyar 
nyelv oktatási nyelvül használtassák, a nemzetiségi nyelvek 
használata kiküszöböltetvén az iskolából ; ami azonban úgy-
annyira nincsen a törvényben, hogy a nemzetiségek saját 
nemzeti nyelvöket oktatási nyelvül a jövőben is korlátlanul 
megtarthatják. Azt bizonyitja-e mindez, hogy a nemzetisé-
gek létezése veszélyeztetve van a törvény által? Különben 
senki jobban nem bizonyította be, hogy a magyar nyelv kö-
telező oktatása által a nemzetiségek nem szenvednek rövid-
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séget, mint épen ők. Egy nyilatkozat hangzott el t. i. a fő-
rendi házban, mely arról tanúskodik, hogy a gör kel. egy-
ház egyik román ajkú egyházmegyéjében a magyar nyelv 
rendesen taníttatik. Hogyan? Az állam által e nemben ho-
zott törvény veszélyezteti a nemzetiségeket ; de lia a püspök 
rendeli el, nem veszélyezteti ? Ha országos törvénnyel rendez-
tetik a magy. nyelv kötelező oktatása, az veszélyes ; ellenben, 
ha máskép, nem veszélyes? Egyik egyházmegyében veszély-
telen, a többiben vészthozó ? De legyen elég ennyi. Ezekből is 
kitűnik, mennyi alapjok van a felhozott aggodalmaknak. Mi 
még csak azt mondjuk : tanitsák meg nemzetiségeink gyerme-
keiket Istent félni és szeretni a hazát, máskülönben pedig 
legyenek nyugodtak, mert a kérdéses törvény sem egyházi 
autonomiájokat sem nemzetiségöket nem veszélyezteti A 

Kalocsa, május 15. {A pápai küldött megbízatásának 
ünnepélyes teljesítése.) — Főt. Szerk. Ur ! Marquese d'Ossoli, 
pápai nemes testőr, ki ő emja kegyelmes főpásztorunk számára 
a bíbornoki capuciumot hozta meg Rómából, ma este fél 
nyolcz tájban érkezett meg Budapestről, honnét mélt. és főt. 
Ipolyi Arnold és Schuszter Konstantin püspök urak, to-
vábbá az erdélyi káptalan küldöttei: főt. Lönhardt fölsz. 
püspök s Barts kanonok ; a nagyváradi káptalan küldöttei : 
Fraknói Vilmos és Bubics kanonok urak kíséretében utazott 
le városunkba. Kalocsa fényes veudégkoszoruját tömérdek 
népsokaság, a város összes hivatalai és testületei várták a 
városban. Meglátszott, hogy érseki városban vagyunk. A 
főt. főkáptalan, a közp. papság, a vidéki papság köréből 
megjelentek a kalocsai kir. törvényszék és járásbíróság, az 
itteni jótékony-nőegylet, a Mi-asszonyunkról nevezett isko-
lanénék és növendékeik, a váiosi elüljáróság, az adó- pósta-
és távírda hivatalok, az irgalmas nénikék, a t. jezsuita atyák 
s a sz. Istvánról nevezett linövelde, a tűzoltó egylet, a Ca-
sino és Olvasó-kör, a takarékpénztár s különféle ipartársu-
iatok, szóval a mi és a ki Kalocsán a társadalom körében 
valamit nyom, az érseki palota nagy termében jöttek ösz-
sze. A nép a palota előtti tért sürü tömegekben tartá 
elfoglalva. 

Elsőnek érkezett meg Róma küldötte d'Ossoli őrgróf, 
Ipolyi püspök jobbján, maga előtt tartván piros dobozban a 
bíbornoki capuciumot. Utána nyomban következtek a többi 
vendégek. Leszálván egyenesen a nagy terembe ment a pá-
pai küldött s a bibornok-érsek elé sietve olasz nyelven, meg-
hatott szavakban fejezte ki örömét, hogy a szent atya az 
első üdvözlet tisztjét rábizni kegyeskedett oly férfiú iránt, 
kit a pápa az egyház, haza, tudomány és művészet körül 
szerzett érdemeiért biborral feldíszíteni méltóztatott. Óha-
ját fejezte ki, hogy ő eminentiája a méltóságot sokáig visel-
hesse s azon bíbornoki testületnek, melybe belép, díszére, az 
egyház és emberiség s a haza javára sokáig éljen. 0 emi-
nentiája szintén olasz nyelven örömét fejezte ki viszont a 
fölött, hogy ily nemes gróf hozta meg számára a pápa üze-
netét és a bibornoki jelvényt. 

Örvend annak is, hogy szerencsésen tette meg a nagy 
utat Rómából, a kereszténység fővárosából, a kalocsai érsek 
lakáig; kivánja, hogy egykor azon nagy utat is, mely Kalo-
csától s illetve e földtől egész az égig, a mennyei Főpap la-
kásáig nyúlik, hasonló sikerrel tehesse meg. Kitüntetését 
nem saját érdemeinek, de pápa ő szentsége s az apostoli ma-

gyar király kegyének tulajdonítja. Köszöni a nemes gróf fá-
radozását s neki minden jót kiván. Átvévén most a kinevez-
tetésről szóló levelet, azt bibornok-érsek ur ő eminentiája 
hangosan fölolvasta, azután kivette a dobozból a bibornoki 
capuciumot s a jelenvoltak riadó, szűnni nem akaró éljenei 
közt fejére tette. — Midőn az éljenek elhangzottak, bibor-
nok-érsek ur ő eminentiája a megindulás hangján, magyar 
nyelven, a feszült figyelemmel hallgató diszes közönséghez 
szólott. Végig tekintett a kalocsai érseki széken előtte ült fő-
papok hosszú során, megemlítvén, hogy bár nálánál minden 
tekintetben kitűnőbb férfiakat szemlél közöttük, a biborral 
feldíszítve alig talál kettőt, kik Kalocsán székeltek volna és 
más kettőt, kik kalocsai érsekek voltak ugyan, de a török 
világban nem itt, hanem az ország más vidékén tartózkod-
tak. Hogy tehát mind ennek daczára épen ő emeltetett e 
magas méltóságra, azt részben kitűnő elődei fényes érdemei-
nek, részben a kalocsai érsekmegye pápsága s a hivő nyáj 
ismert jó nevének, különösen pedig az apostoli király több-
ször kifejezett óhajának köszöni. Felhívja a jelenlevőket s 
összes híveit, hogy a neki s benne az egész megyének adott 
e kiváló méltóságért mintegy viszonajándékképen ragasz-
kodjanak még erősebb s élőbb hittel Jézus szentegyháza 
földi helytartójához ; kívánják hálatelt szivvel vele együtt, 
hogy a jósága s kegyadományaiban kifogyhatlan Ég en-
gedje meg szentséges atyánknak, XIII. Leónak, hogy a mit 
oly fényesen megkezdett, dicső uralkodásának mindjárt első 
évében, keresztül vihesse és biztosithassa a sokat zaklatott 
katholika egyháznak békéjét az egész föld kerekségén. Végül 
hosszú és dicsőség-teljes életet kivánt a szentséges atyának. 
Újra háromszoros éljenben tört ki a jelenvolt közönség, mire 
mindannyiszor a taraczkok üdvlövései válaszoltak. Minthogy 
pedig — folytatá ő eminentiája •— a mi szeretetünk, mely-
lyel Rómán s Krisztus szentegyháza római helytartóján 
csüngünk, elválaszthatlan azon szeretet- és ragaszkodástól, 
mely minket, mint e magyar haza hű fiait az apostoli ma-
gyar királyhoz köt ; azért őszinte s meleg szivből fakadó éljent 
hangoztassunk koronás királyunkra is, kívánván, hogy az 
Istentől minden jó adománynyal dúsan megáldva hazánk 
fölvirágoztatására az emberi kor legszélsőbb határáig még 

O O O O 
sokáig boldogul éljen ! — Be sem várva a végszavakat, har-
sogó éljen-kiáltás hangzott fel ismét minden oldalon. — Vé-
gezetül még köszönetet mondott bibornok-érsek ur ő eminen-
tiája mind az idegen magyar vendég uraknak, mind az ezen 
ünnepélyre oly szép számban megjelent testületeknek. 

Este x/49-kor a kivilágitás kezdődött. A főutczán a 
házak előtti négyes fasor sodronynyal volt összekötve, s er-
ről ezeret meghaladó szines lampionok lógtak alá, az abla-
kokban tarka virágok közti számos lámpa és gyertya égett ; 
több helyt sikerült transparent-tok voltak láthatók „Éljen 
Hazánknak!" s más mondatokkal és versekkel. Legszebb, 
leggyönyörűbb volt azonban a diadal-kapu. Autunovich püs-
pök ur lakása s a főtemplom között, az érseki kastély bejá-
ratával egyenes vonalban volt felállítva magas négyszög-
alaku oszlopokon egy az emeletes házak tetejét meghaladó 
egyenszáru háromszög, deszkákból készített oldalakkal, 
melynek belvilágosságában az alapvonallal egyenközüen 
legfölül a bibornoki jelvények, alatta bibornok-érsek ur ő 
eminentiája nevének kezdő betűi II. L., ez után pedig trans-
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parentban ezen ckronostichonos vers volt elhelyezve: a dia-
dal-kapunak délkeletre néző oldalán „Láng lelke átragyog 
egész világra s örök fényt hint Asztrik ős városára", a má-
sik oldalon : „Vallás, hazája és a tudomány, ünnepre kél 
nagy neve biborán". A két magas négyszög oszlop mellett 
más két oszlop állott, melyek a főoszlopokkal levelekből ké-
szített lánezokkal valának összekötve, felzászlózva s az egész 
diadalkapu száz meg száz mécscsel és lampionnal megrakva, 
feldíszítve, melyek a gyönyörű csendes éjen Kalocsán eddig 
még soha sem látott nagyszerű látványt nyújtottak. Fél tíz 
táján bibornok-érsek ur ő eminentiája, marchese D'Ossoli 
pápai testőrrel jobbján s az idegen magas vendégek által 
három hintóban követve kikocsizott s megtekinté a tüzár-
ban uszó várost, minden lépten a tengernyi sokaság egetve-
rő éljeneitől kisérve. — Igy ért véget Kalocsa történetének 
egyik legfényesebb napja. 

Angolország. A közoktatás szabadságát illető eszmék 
és intézmények állása Angolországban. — Ezen czim alatt 
az angol társadalom kitűnőségei, tudósok és államférfiak, 
vallás és pártkülönbség nélkül, hat pontban összefoglalva 
constatálták a közoktatás szabadságára nézve Angolország-O O O 

ban uralkodó vezéreszméket és szokásokat, melyek homlok-
egyenest ellentétben vannak a szárazföld államaiban diva-
tozó állami oktatási monopaliummal, különösen az épen 
most Francziaországban és Belgiumban napirenden levő 
zsarnoki iskolai törvények irányával és egész szellemével. 
Francziaország legnagyobb social-politikusa, Le Play, kö-
vetkező levél kíséretében küldte meg az angol szellem által az o o 
állami közoktatási monopolium felett ünnepélyesen kimon-
dott eme verdiktet a ,Moniteur Universel' szerkesztőjének. 

Páris, május 8. 1879. 
Uram ! 

1870-óta magán életbe lépvén, csendben fáradozom ha-
zánk emelésén, megismertetve vele külföldi barátaim véle-
ményét belügyeinkre vonatkozólag. 

Egy kitűnő tudós, a londoni kir. tudós társaság tagja, 
tudva, hogy a kormányzó férfiak iránti minden támadástól 
idegenkedem, két okmányt küldött hozzám. Az első rövid 
összefoglalata azon eszméknek és intézményeknek, melyek 
Angolországban a közoktatás szabadságára nézve életben 
vannak ; a második körülbelül harmincz név sorozata, kik a 
mellett tanúskodnak, hogy ama nyilatkozat a való igazságot 
fejezi ki. E nevek nagyrészt a szabadelvű párt vagy a kir. 
tudós társaság első emberei, a cambridgei és oxfordi egyetem 
kitűnőségei közőlvalók, tehát azok közől,kikaphysikai embert 
tanulmányozzák és gyógyítják, s kik a szabad gondolat hivei. 

Azt hiszem, hogy ez okmányok ismerete hozzájárul-
hat ahhoz, hogy szerencsétlen hazánk egy szomorú hiressé-
get kerüljön ki. Kérem önt, közölje azt a,Moniteur Univer-
sel'-ben. Mint azok, melyeket jelenleg egész Európából ka-
pok, azt bizonyítják, hogy minden korban és minden virágzó 
népfaj körében fő szabály a nevelést a családfők vezetése alatt 
hagyni. 

Nem vagyunk képesek eléggé kifejezni hálánkat azon 
kitűnő államférfiak és tudósoknak, kik Francziaország iránti 
rokonszenvükről ily nagy tanúságot tesznek. 

Fogadja stb. La Play. 
(Vége köv.) 

IRODALOM. 
r 

= Altalános dogmatika stb. Irta Répászky József. 
(Folyt.) A természetfölötti vallás ellenségei is tudják ezt, s 
azért követnek el mindent, hogy Jézus Krisztus ellen kéte-
lyeket támasszanak. Az igazság ellen eddig minden fegyvert 
fölhasználtak, legiszonyubbra azonban csak az újkor vete-
medett, mert ez nemcsak a kinyilatkoztatás, nemcsak az 
egyház isteni eredetét és küldetését tagadta, hanem Jézus 
Krisztus történeti valódiságát is kétségbevonta. Mivel azon-
ban Jézus Krisztus történeti valódisága nélkül sem az ő isteni 
küldetését, sem pedig az egyháznak isteni eredetét és külde-
tését bebizonyitani nem lehet, azért szerző mindenekelőtt 
Jézus Krisztus történeti valódiságáról értekezik. Ezt ki le-
hetne ugyan más történeti emlékek és világos tények alap-
ján is mutatni, de ha az evangéliumokra is támaszkodunk, a 
bizonyitás sokkal könnyebb, és annyira világos, hogy a jó-
zan kétely lehetősége is megszűnik. Ez okból kimutatja az 
evangeliomok történeti valódiságát (605 — 720) s ennek kap-
csán hatalmas és begyőző érvekkel fordul Dupuis, Strausz és 
Renan ellen s ügyes tapintatossággal kiválasztott érveivel 
teszi tönkre az istentelenek ostromlásait. Jézus Krisztus 
történeti valódiságát, nemcsak az evangeliomi, de bizonyítja 
a világi történet is, s bizonyítja maga az egész keresztény-
ség. (642—674. 1.) Visszautasítván igy a legujabbkori hitet-
lenek koholmányait ismét Jézus isteni küldetéséhez tér visz-
sza, legelőször is szem előtt tartva a kinyilatkoztatás törté-
neti rendjét, az ószövetségi próféták Jézus Krisztusban be-
teljesedett jövendőléséről értekezik. Nehogy azonban a bi-
zonyitás egyes lánczolataiban valami hiányos legyen, min-
denekelőtt szükséges az ószövetségi látnoki könyvekről és 
azok igazságáról értekezni, s tekintve a bizonyitás végczélját 
kimutatni, hogy az azokban foglalt jövendőlések valóban 
isteni eredetünk, mert, ha ezek Istentől erednek, isteni lesz 
annak küldetése is, a kire vonatkoznak. E tárgy ismerteté-
sénél nem szükséges tovább időznünk, csak azt jegyezzük 
meg, hogy meglehetős bőséggel és kellő világosságban van 
adva. (674-694 . 1.) 

Az ó-szövetségi szentírási és a zsidóknak egyéb vallá-
sos könyveiből meg lehet tudni, hogy ők a Messiást várták; 
de az isteni igéret s jövendölések alapján, nemcsak a zsidók, 
hanem a többi népek is várakoztak a Messiásra. Mielőtt 
azonban az ó-szövetségi profécziákból való tulajdonképi bi-
zonyításra menne át, egy külön szakaszban kifejti, hogy az 
ó-szövetségi szentkönyvekben lelki Messiás, az emberi üdv 
helyreállítója, egy uj kinyilatkoztatás és törvény szerzője jö-
vendőltetik meg. (694—728. 1.) Ezeknek kapcsán egyenkint 
taglalja Jákob, Dániel, Ilaggeus és Malachias jövendöléseit 
és pedig oly bőven a mint az egy dogmaticus kézikönyvben 
csak lehetséges. (729—49. 1.) Hogy azonban az emberek a 
Messiást megismerjék, nemcsak eljövetelének ideje lőn a 
próféták által megjövendölve, hanem megjelenése és életének 
egyéb körülményei is. (768. 1.) 

A most következő története az emberinem valláser-
kölcsi fejlődésének az ó-szövetség befejezéseig bizonyítja, 
hogy az emberinem kettős irányban készíttetett elő a legna-
gyobb isteni jótéteményre, az idők teljében bekövetkezendő 
megváltásra. Előkészíttetett tevőleges módon az ó-szövetségi 
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kinyilatkoztatás által, és nemleges módon a pogányság iszo-
nyatosságainak természetes kifejlődésében. S midőn bekö-
vetkezett azon időpont, melyben a zsidónép örökre elveszté 
önállóságát és a pogányság is előbbi hatalmát, a dolgok egy 
u j ismeretlen rendje támadott, egy uj vallás uralma kezdő-
dött és a világot átalakitotta. Az volt az idők telje, a látno-
kok által előre hirdetett kor, a messiási napok kezdete. A 
legnagyobb világtörténelmi korszak az, melyben Jézus a vi-
lágra jött. O az, kit Isten igért, kire a nemzetek várakoz-
tak. — Jézus Krisztus isteni küldetését, messiási méltóságát, 
sőt istenségét, kétségtelenül be lehet bizonyitani a perezre 
beteljesedett isteni jövendölésekből; isteni Üdvözítőnk azon-
ban más bizonyítékokról is gondoskodott, melyek az ó-szö-
vetségi jövendölésekkel szoros összefüggésben vannak, s ép 
oly rendíthetlen tanúságot tesznek róla, mint a benne betel-
jesedett jövendőlések. Ezen bizonyítékok : Jézus Krisztus 
csodatettei és jövendőlései. E csodák három osztályba soroz-
hatok. Az első osztályba tartoznak a Jézus meghitelesitése 
és megdicsőitésére, a mennyei Atya által tett csodák ; a má-
sodikba azok, melyeket Jézus Krisztus maga tett, mig a 
földön j á r t ; végre azok, melyek halála után, de egyenesen 
az ő megdicsőitésére, isteni küldetésének bizonyítására tör-
téntek. Mind e csodáknak egy közös czéljok van: Jézus 
isteni küldetésének megerősítése. (858. 1.) Különben Jézus 
Krisztus egész élete egy nagyszerű isteni érv, mely döntő-
leg hat minden elfogulatlanul gondolkodó emberre s maga 
bir arra, hogy higyjük, miszerint Jézus Krisztus az Istenfia. 
Ez érvet következő gyönyörű szavakkal vezeti be szerző bi-
zonyítékainak lánczolatába : 

„It t Jézus fönséges személyéről, az ő földi életéről, a 
legdicsőbb példányképről, az ő csodálatos, ragyogó, ember-
fölötti szentségéről, a legnemesebbről, legjóbbról, legtökéle-
tesebbről akarnánk szólani ; de hol van ember, aki Jé-
zusról Jézushoz méltóan tudna irni ? IIol van ékesszólás, 
mely Jézus képét, még a legszentebb lelkesedés elragadó 
perczeiben is, a nagy eszményhez méltóan birná ecsetelni ? 
Nincs képzelet, mely Jézust hiven leábrázolhatná ; nincs toll, 
mely az ő szépségét leírhatná és nincs emberi nyelv, mely 
Jézus legdicsőbb tökélyét és fönségét csak megközelítőleg is 
kifejezhetné. Jézus alakja oly nagy, élete oly isteni, szemé-
lye, jelleme oly emberfölötti, hogy őt semmiféle teremtett 
értelem, élethiven és a valóságnak megfelelően gondolni s 
fölfogni nem képes. Jézus Krisztus személyét s életét a va-
lóságnak megfelelően leírni nem lehet s róla irni csak imád-
kozva lehet. Mert ha azon kegyben részesülünk, hogy az ő 
legfönségesebb alakja csak halvány vonásokban is áll lel-
künk előtt, a mennyei látvány nagysága hódolatra ragad 
bennünket, s imává kell válnia a szónak ajkainkon és a toll-
nak dicséneket zengő hangszerré kezünkben.." 

E szavak egyszersmind tanujelei szerző vallásos lelkü-
letének, mely a mint e helyütt, ugy egész munkáján elöm-
lik. Jézus iránti szeretet buzditja Jézus dicsőségének elő-
mozdítására. — A bizonyítékokhoz soroztatik végre Jézusnak 
dicsőséges föltámadása. Isteni küldetésének fényes jelei to-
vábbá az ő jövendőlései s ezek között kiváló helyet foglal el 

Jeruzsálem elpusztulására és a zsinagóga biinhödésére vonat-
kozó jövendőlése. Jézus jövendölésének teljesedéséről, Je ru-
zsálem pusztulásáról, a zsidónép szétszóratása és bünhődésé-
ről elmondottak, csak egyik oldalát képezik azon bizonyság-
nak, melyet Üdvözítőnk isteni küldetéséről az ő eljövetele 
utáni világtörténet tesz. A bizonyság ezen oldala sötét szí-
nekből áll, s úgyszólván, arra szolgál, hogy ama nagyszerű 
és dicső képben, melyet a történet Jézus isteni küldetéséről, 
méltóságáról és művéről állit ki, a főalak kidomboritásához 
szükséges árnyat képezze. A történeti bizonyság másik ol-
dala fényes, mert az közvetlenül Jézus nagy művét, ezen mű 
eredményeit, vagyis a keresztény vallás és Jézus anyaszent-
egyházának nagyságát és diadalát állítja szemeink elé. (892.1.) 

(Folyt, köv.) 

V E G Y E S E K . 
— 0 szentsége, mint a ,Vocedella Verità' írja, legújab-

ban 4000 lirát adott Sempliciano délia Natività atyának a 
Kómában épen most épülő javító és dolog-házra. Az u j bi-
bornokok közt következő hivatalokat osztott ki : Pecci bi-
bornok : tanulmányok, Index, szertartások, sz. Péter-tem-
ploma ; Newman bibornok: Propaganda, szertartások,tanul-
mányok, bucsuk, ereklyék ; Hergenröther : zsinat, rendkí-
vüli egyházi ügyek, tanulmányok, Index; Zigliara bibor-
nok : püspökök és szerzetesek, rendkívüli egyházi ügyek, 
tanulmányok, Index congregatiója. 

— A szent atya f. hó 15-én ugyanazon consistorium-
ban, melyben uj bibornokokat creált, egyszersmind püspö-
kökké kinevezni méltóztatott a többi közt főt. Pável Mihály 
ő mgát, szamosujvári püspököt, nagyváradivá, és főt. Szabó 
János nagyváradi g. sz. kanonokot szamosujvári püspökké. 

— Newman bibornok, midőn a bibor capuciumot át-
vette oly beszédet tartott, mely korunk vallási kérdésével 
foglalkozik különös tekintettel Angolországra. E nyilatko-
zat általános beszéd tárgyát képezi. Jövőre mi is közöljük. 

— Az olasz katholikusok politikai magatartására vo-
natkozólag sokan erővel szeretnék a pápából kivenni az 
,igen' szót. Erre vonatkozólag a bolognai ,Unione' e napok-
ban igen helyesen ezeket mondta : „Nem szabad a pápa sza-
vait ferde utakon kisajtolni akarni; ez nem fiúi gyengédség." 

— Nepomuki sz. János szentté avatásának 150-ik évi 
jubilaeuma, a mint előre jeleztük, f. hó 16-án nagy fénynyel 
tartatott meg Prágában. A szent férfiú ereklyéje üvegkopor-
sóban ünnepi körmenetben körülhordoztatott. A polgári őr-
ség fegyveresen kivonult. Valamennyi kath. egylet és társu-
lat megjelent. 

— A münsteri megyében a kulturharcz következtében 
elárult plébániák száma 93;—223,432 lélekkel. 

•— Poroszországban, mióta az állam civil anyaköny-
veket vezettet, 64,421 pár nem kelt össze az egyház előtt és 
143,861 gyermek maradt kereszteletlenül. Ez történt 1874. 
oct. 1-től 1877. oct. l- ig, tehát 3 csak három év alatt. 

— Kath. tudomány-kar Francziaországban van össze-
sen 17, és pedig 5 jogi, 4 bölcsészeti, 4 irodalmi s történelmi, 
1 orvosi, 1 természettudományi és mathematikai, 2 hittudo-
mányi, melyek 6 egyetem közt oszlanak szét. Az egyetemi 
ifjúság száma az utolsó félévben meghaladta a 3000-et. 

— A felekezetlen iskola veszélyéről, melynek fő czélja a 
tanitót a lelkész ellenlábasává tenni, Thierstől jellemző nyi-
latkozatot idézett f. hó 8-án a belga alsó kamrában Thonis-
sen. „Notre malheur, c'est d'avoir 41,000 anticurés." Sze-
rencsétlenségünk, hogy 41,000 ellenplebánosunk van. 

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

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Komoly szó 
a jegyesek vizsgálatáról. 

Komolynak mondom e felszólalásomat, mert 
lelkem mélyéből ered, s mivel a legfontosabb indo-
kok szolgálnak neki alapul. Nincs szándékomban, e 
felszólalásomban átölelni a jegyesek vizsgálatának 
tárgyát képező összes részleteket, melyek tudvale-
vőleg e három főpontra csomósíthatók össze, t. i. 
1) a jegyesek kikérdezése a köztük netán fenforgó 
házassági akadályok i ránt ; 2) azoknak megvizsgá-
lása, illetőleg oktatása a vallási igazságokra, és 3) 
ugyanazoknak oktatása a házasság szentségére, va-
lamint az általok kötendő házassági frigyből reá-
jok háramlandó kötelmekre vonatkozólag. En ezút-
tal csakis az első pontra szoritkozom. 

De hát mi az, mi velem tollat ragadtat, és a 
fennérintett három pont közöl csakis az elsőnek 
megbeszélésére késztet? Ki fog ez tűnni az alább 
mondandókból. 

A kinek alkalma nyilik a szentszéki tárgyalá-
sokat figyelemmel kisérhetni, az sajnosan tapasztal-
hatja, miszerint napjainkban épen nem ritkák az 
erőszak és félelem-alapján inditott házassági keresetek. 

Ha tekintetbe vesszük az ily kereseteknél leg-
inkább szereplő peres felek társadalmi állását, azon 
következtetésre kell jutnunk, hogy többnyire az al-
sóbb osztályuaknál, különösen falusiaknál van el-
terjedve a házasságra való eröszakolás gonosz szo-
kása. Persze a kapzsiság, a birvágy, e vak szenve-
dély, mely ily esetekben irányadóul felülkerekedni 
szokott, azt meg nem gondolja, meggondolni nem 
akarja, vagy nem tudja, hogy a házas együttlét bol-
dogságát nem a kilátásban levő nyereményes üzlet, 
nem a tömött pénzzacskók, nem a szántóföldek vagy 
tejelő s vonó marhák mennél nagyobb száma, hanem 

csupán a házasság szentségében nyújtatni szokott 
isteni malaszt által megszentelendő kölcsönös von-
zalom képes eszközölni. A kapzsi szülék és rokonok 
— mert hisz ezekről van szó, — ha a házasítandó 
fiu vagy leány kedvetlensége vagy ellenszegülése 
folytán az általok tervezett házasság következmé-
nyeire nézve talán nyugtalanító gondolatok támad-
nának is bennök, ezeket „hisz majd összetörődnek"--
féle phrasissal szokták magoktól elűzni, és ugyan-
azon könnyedén odavetett szólammal „hisz majd 
összetörödtök ; lám ezek meg azok is kezdetben csak 
ugy voltak mint ti, de később mégis csak szépen 
összetörődtek, ti is majd csak összetörődtök", — ily 
szavakkal szokták a kedvetlen vagy ellenszegülő 
fiút vagy leányt vigasztalni és csitítani. Pedig a 
szomorú eredmény vajmi érzékenyen szokta tudatni 
magokkal a szülékkel s rokonokkal, hogy könnyel-
műen odavetett phrasisaik nem voltak egyebek hiu 
ámításnál. 

Mert hogy az erőszak és félelem folytán léte-
sült egybekelések rendesen nemcsak a házasfelekre, 
de ezeknek rokonaira, sőt még a távolabb állókra 
nézve is valóban kiapadhatlan forrásaivá válnak a 
testi s lelki veszedelmeknek, folytonos viszályok-
nak, kinzó gyötrelmeknek, különféle, nagyobbnál 
nagyobb bűnöknek, — ezt az ily házassági kötelé-
keknek kereset alá bocsátása és az ily kereseteknek 
lefolyása elég hangosan s élénken tanusitja. S még 
nagy szerencséről lehet szólni, hogyha efféle kere-
setek a peres felekre nézve kedvező eredménynyel, 
vagyis a házassági kötelék érvénytelenségének bírói 
kimondásával végződnek ; mert ez esetben az illető 
felek a nyomasztó iga s annak minden keserűségei-
től megszabadulva, a szülék s rokonok is a gyászos 
emlékű miilton okulva, u j házassági frigyről gon-
doskodhatnak, olyanról, melyet nem egy harmadik-
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nak erőszakosságából, fenyegetőzéséből eredő féle-
lem, hanem magoknak a házasulandóknak szivök 
bensejében gerjedező kölcsönös hajlama s vonzalma 
létesit. Még nagy szerencse, mondom, ha a kedvező 
birói itélet folytán sikerül ilykép a temérdek bajok 
siirün ömledezö forrását megszüntetni. 

Ámde a keresetnek lehet, valaminthogy volt is 
már nem egy esetben, kedvezőtlen eredménye is; 
mert a birói ítéletnek sem az önkény, sem a rész-
vevő szánalom, hanem egyedül a törvény, és a tör-
vény követelte constatált ténykörülmények szab-
hatnak irányt. Ha pedig e ténykörülmények consta-
tálva nincsenek, köteles a biró szent hivatásához 
képest minden emberi tekintetek s saját szivének 
érzelmei fölé emelkedve, egyedül a törvény szent-
ségét s a törvény alkotójának tiszteletet sürgető te-
kintélyét szem előtt tartva, a kérelmező feleket, ké-
relmüknek helyt nem adva, elutasítani. S most az-
tán ? No még csak most kezdődik akkor igazán a si-
ralmas állapot. A körülmények kényszerűsége ugyan-
is vagy egy födél alatt tar t ja a szerencsétlen fele-
ket vagy nem; bármelyik eset álljon be, igen 
könnyen végzetessé válhatik az mindkettejökre néz-
ve, tekintve akár földi, akár túlvilági boldogságukat. 

Az első esetben, mely ugyan ritkábban szokott 
történni, el lehet képzelni, mily szánandó állapotra 
lesz kárhoztatva a szerencsétlen nő oly férfi oldala 
mellett, ki, mint magok ily nők mondani szokták, 
,,sem testének sem lelkének nem kell;" de a férj is 
mily örömet lelhet oly nő birtokában, kinek szivé-
ről tudja, hogy ahhoz neki semmi köze. Ily házas 
együttlét nem lesz egyéb, mint az elégületlenség-
nek, botrányoknak, viszályoknak, keserűségeknek, 
szenvedéseknek, a legiszonyúbb merényletek elkö-
vetéseig fokozódható szenvedélyeknek, a kétségbe-
esés, az öngyilkosság rémítő örvényéig mélyedhető 
bubánatnak szakadatlan lánczolata. Nem tulcsa-
pongó képzelem, de a rideg tapasztalat mondatja 
velem e szavakat. Hát a gyermeknevelést emlit-
sem-e? Minő fog ez lenni ily szülék kezei közt? 
Numquid coliigunt de spinis uvas aut de tribulis 
ficus ? A gyermek szivében minő szeretet fog meg-
fogamzani az apa iránt, kit az anya, és az anya iránt, 
kit az apa csak az indulatosság durva kitörései, csak 
szitkok s átkok közt szokott emlegetni, kik egymás-
sal csak a szeretetlenség hangján szoktak szót vál-
tani? Ha pedig a gyermeki sziv már azon korban, 
midőn az a jó mag befogadására legfogékonyabb 
szokott lenni, e fogékonyságát elveszti, fásulttá, ér-
zéketlenné lesz az érzelmek legnemesbike, a szeretet 

iránt, még azok tekintetében is, kik iránt már maga 
a természet a legerőteljesebb s mégis leggyengédebb 
vonásokkal szokta bevésni az emberi szívbe a szere-
tet indulatát, -— lehetséges-e akkor, hogy ily fásult, 
ily sivár gyermeki szívben alkalmas talajra találja-
nak, gyökeret verjenek egyéb nemes érzelmek ? Le-
hetséges e ez szeretet nélkül, minden egyéb nemes 
indulatok ezen termékeny szülője s gondos ápolója 
nélkül ? Van-e csergedező patak, van-e hatalmas fo-
lyam forrás nélkül? Fakad-e rózsa meleg s tápnedv 
nélkül? Ha pedig a sziv a szeretetnek s a szeretet 
szülte egyéb nemes érzelmeknek alkalmas talaj t , 
melybe ezek gyenge gyökérszálaikat mélyeszthet-
nék, nem szolgáltat, akkor igen természetes, hogy 
annál bujábban fognak ott a szeretettel s ennek ne-
mes hajtásaival ellentétes indulatok s érzelmek te-
nyészni és megfelelő gyümölcsöket teremni. Oly 
gyümölcsök leendnek ezek, hogy létrehozóikról el le-
het majd mondani az írással : Sepulchrum patens 
est gut tur eorum, Unguis suis dolose agebant, vene j 

num aspidum sub labiis eorum. Quorum os male-
dictione et amaritudine plenum est, veloces pedes 
eorum ad effundendum sanguinem. Contritio et in-
felicitas in viis eorum, et viam pacis non cognove-
runt, non est timor Dei ante oculos eorum. S mint-
hogy az erkölcsi rosz, hasonlóan bizonyos testi nya-
valyákhoz, mintegy ragályszerüen terjed nemzedék-
ről nemzedékre, ki a megmondhatója ama rengeteg 
pusztításoknak, melyek azt nyomról nyomra kisé-
rik és követik? És mindez, következménye egy erő-
szak s félelem folytán létesült szerencsétlen házas-
ságnak ! 

Ha pedig a másik eset áll be, hatudnii l ik egy-
mástól elváltán élnek ily házasfelek, ezen elkülön-
zöttség nem kevesebb veszélyeket rejt magában 
azoknak mind ideiglenes mind örök üdvére nézve. 
A fiatal férfi nőt óhaj t ; de azt, ki vele megesketve 
lön, nem birhatja, mással pedig, mig amaz életben 
van, egybe nem kelhet; lehet-e azért csodálni — is-
mét csak sajnos tapasztalati tények után szólok, — 
főleg napjainkban, midőn a legiszonyúbb bűntény-
nek különféle enyhítő körülményeknél fogva sikerül ki-
menekülni az igazságszolgáltatás teljes szigora alól, 
lehet-e csodálni, mondom, ha ily férfi elméjét a leg-
sötétebb gondolatok czikkázzák át, és ha időközön-
kínt e gondolatoknak fenyegető szavakban s durva 
tettlegességekben kifejezést adva, szerencsétlen ne-
jét s ennek szüleit és rokonait folytonos rettegésben 
t a r t j a? Lehetne-e csodálni, ha végre e gondolatokat 
megfelelő tett is követné ? Különben is fiatal házas-
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társaknak ilyetén különválása rendesen nem-e egyéb, 
mint tár t kapu az erkölcstelen, házasságtörő, botrá-
nyos élet számára ? Az emberismeret s a gyakorlati 
élet terén egyaránt peregrinusnak mutatná be ma-
gát, ki ezt kétségbe vonni vagy tagadni akarná. 

Ime rövid körvonalozása ama megszámlálhat-
lan sulyosbnál sulyosb bajoknak, gyászosbnál gyá-
szosb következményeknek, melyek egy eröszakolás 
folytán létrejött házasságból erednek. (Folyt, köv.) 

A XIX. század vezércsillaga. 
(Folytatás.) 

Labouré Zoe1) zárda-néven Katalin nővér, 1806. máj. 
2. Fainles-Moutiersben, a Côte-d'Or egy kisded falujában 
egyszerű, de módos szüléktől származott. Nyolez éves korá-
ban anyját elveszitve, árva lett ; de elhagyatottságában vi-
gaszszal töltötte el őtet azon gondolat, hogy a bold. Szűz 
ezentúl az ő egyedüli anyja lesz. Alighogy 12 éves korában 
az első sz. áldozáshoz járult, már is a háznak vezetése reá 
nehezedett, s ő semmi terhes munkától vissza nem riadt. 
Legkedvesebb foglalkozásainak egyike a rendesen 7—800-ra 
menő galamboknak gondozása volt, melyek kis jótevőjüket 
annyira megkedvelték, hogy ha az udvaron megjelent, fö-
lötte mint egy hatalmas koronát képezve, röpködtek ; ez nő-
vérének szavai szerint, meglepően kedves látvány volt, me-
lyet az ártatlanság jelképeit, a galambokat vonzó ártatlan-
ság nyújtott. 

Már kora ifjúságán a szűzi szerénység bájos zománcza 
s a jellem-szilárdság és komolyság szilárd vonása volt fel-
tűnő mérvben észlelhető. Többször kéretve nőül, mindannyi-
szor határozottan azon választ adá, hogy édes Megváltójá-
nak az Ur Jézusnak már régtől fogva levén eljegyezve, csak-
is Ot akarja birni jegyesül. Azonban, ugy látszik, hivatása 
még akkor alig volt tisztán körvonalozva, mint ezt a követ-
kező bámulatos állomból lehet sejteni. 

Ugy tetszett ugyanis neki, hogy ő a plébániatemplom-
nak a tisztitó helyen szenvedő lelkek emlékére emelt kápol-
nájában volt, hol is egy igen öreg, tiszteletet gerjesztő külsejii 
és különös arczvonásu áldozárt látott, ki mise-ruhában öl-
tözve, az oltárhez lépett, és kinek sz. miséjén ő nagy meg-
hatottsággal jelen volt. A mise végeztével őt az áldozár ma-
gához inti; de a leányka elrémülve hátrál, mig szemeit foly-
tonosan reá függesztve tartja. A templomból kijövet, beteg-
látogatás kedveért bizonyos házba tér, s ime az öreg áldo-
zárt ott is megpillantja, ki hozzá ezen szavakat intézi: „Jó 
az, leányom, lia betegeket ápolsz; te ugyan jelenleg még tő-
lem futsz, de bizonyos napon örömmel fogsz majd jönni hoz-
zám. Ne feledd, hogy Istennek veled különös tervei van-
nak." A fiatal leány félelmében a házból kisiet, mialatt ugy 
tetszék neki, hogy lábai a földet nem érintik ; az apai házba 
érvén, fölébredt, és látja, hogy az egész csak álom volt. De 
ez álom folytonosan szemei előtt, lebegett és midőn egykor 
sógornőjével a ckâtilloni irgalmas nénikék társalgó termé-

') L. „la Médaille miraculeuse, origine, histoire, diffusion, résul-
tats par M. Aladel, prêtre de la Mission", melynek 1878. évben egy niis-
sio-áldozár által átnézett és bővített kiadását követem. 

ben sz. Vincze képét megpillantva, benne az álmában látott 
öreg áldozárra ismer, előtte a titok fátyola lehull, s ő belátja, 
hogy sz. Vincze leányai közé lépni hivatva van. 

Azonban atyja, ki e gyermekét kiválóan szerette, e 
szándékába egyezni sehogysem akart. Az apai sziv s a leány 
hivatása közti fájó küzdelem csaknem két évig tartott ; de 
végre is győzöttt az Isten kegyelme, s a leány az 1830. év-
nek elején az irgalmas nővérek Párisban levő anyaházába 
lépett. Isteni lelkiigazgatója Aladel János-Mária, kitűnő 
jámborságu áldozár, sz. Vinczének valódi fia, éles belátásu, 
bő tapasztalással biró, munkaedzett és szigorú irányt követő 
férfiú volt, kit is a jó Istennek bölcsesege, irgalomdús ter-
veinek alkalmas eszközül választott és képezett ki. 

Igenis, az Ur Istennek irgalomdus tervei voltak az 
emberiséggel, s e tervek közvetitőjeül az, „ki a világ erőt-
leneit választotta, hogy megszégyenítse az erőseket, és ki a 
világ nemteleneit és megvetetteit választotta, . . . . hogy egy 
ember se dicsekedjék az ő szine előtt" (I. Kor. 1, 27—29.),. 
a falunak galamb-egyszerüségii, olvasni és írni is csak ne-
hézkesen tudó gyermekét szemelte ki. „Istennek veled kü-
lönös tervei vannak", mondá neki az álomlátmányban sz. 
Vincze, s e jóslat rajta valóban teljesült. 

Katalint a jó Isten rendkivüli dolgok látására mél-
tatta, és hogy nehéz küldetésében neki lelkiatyja teljes hi-
telt adhasson, általa senki által előre nem látható olyan dol-
gokat is jelentett ki, melyek a mennyei eredet elvitázhatlan 
jellegét viselték magukon. Lássunk csak például egyet-
kettőt ! 

„A Szentháromság napján, mondá lelkiatyjának Kata-
lin, mi Urunk a sz. mise alatt az oltárszentségben királyi 
ruhákba öltözötten, mellén kereszttel, mutatta előttem ma-
gát. Az evangelium alatt ugy látszott nekem, hogy a kereszt 
és minden egyéb királyi jelvény lábai elé hullt és Urunk igy 
megfosztottan maradt. Ekkor engemet a legsötétebb és leg-
szomoritóbb gondolatok fogtak el, mert fölértettem, hogy a 
király az ő királyi méltóságát elveszteni fogja, miből is sok 
kár eredni fog." 

Midőn az alázatos Katalin nővér a királyt illető ezen 
szomorú gondolatokba merült, ez akkor szerencséjének tető-
pontján lenni látszott. Ép akkor folyt Algír ostroma, és min-
den jel fegyvereinek óhajtott diadalára mutatott. És csak-
ugyan, a kalózok e rendkívül erős vára julius első napjaiban 
a francziák által bevétetett ; a győzelem fölötti lázas öröm 
az egész országot átvillanyozta, s a templomok iveit a hála-
énekek zengedezése rezgette meg. De ime ! a diadalmi örö-
met csakhamar juliusi forradalom váltotta fel, mely a trónt 
feldöntve, az oltárokat is lerombolni készült. Félelem fogta 
el a párisi papságot, valamint a szerzetes rendeket is. Ala-
del maga is a missio-papoknak és az irgalmas nővéreknek 
sorsa iránt nagyon aggódott; de Katalin nővér őt megnyug-
tatni meg nem szűnt, többször ismételve, hogy sz. Vincze 
fiainak és leányainak intézménye e megpróbáltatás alatt mi 
kárt sem fog szenvedni. 

Máskor pedig azt mondá Aladelnek, hogy a missio-
papok sz. Lázár-házába egy püspök menekült, kit is biz-
vást fogadhatnak el, és ki ott teljes biztonságban lesz. A jó 
Aladel e jóslatra nem igen hallgatott, szomorúan tért vissza 
házába, és ime ! alig hogy belép, már is társainak egyike őt 

42* 
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azon liirrel lepi meg, hogy Mgr Fraysinnous, hermopolisi 
püspök és X. Károly alatt vallásügyi miniszter a forrada-
lom véres üldözése eló'l az ő házukba menekült. 

E nyilatkozatok az igazságnak félreismerhetlen jelle-
gét viselték magukon, ugy hogy később Aladel az ő lelki-
leányának egyéb nyilatkozatait is, habár azokra külsőleg fi-
gyelni nem látszott, a legélénkebb érdekeltséggel hallgatta. 
Ö mindjobban kezdett arról meggyőződni, hogy ez ifjú nő-
vért az Istennek Lelke vezeti, és hogy más rendbeli csodás 
látmányai is teljes hitelt érdemelnek. (Folyt, köv.) 

A bold, szűz Mária tisztelete.*) 
1. Kar-ima (Officium.) 

V. Pius pápa 1569. julius 9-kén kelt „Quod a Nobis" 
kezdetű bullájával mindazon hiveknek, kik a bold, szűz Má-
ria kar-imájának (Officium) elmondására kötelezvék, ha azt 
a római Breviárium rubricái által előirt napokon áhítato-
san elvégzik, 

100 napi búcsút engedélyezett. 
Ugyanazon pápa 1571. april 5-kén kelt „Supemi 

Omnipotentis Deiu kezdetű bullájával azoknak, kik a neve-
zett kar-imát buzgóságból elmondják, 

50 napi búcsút engedélyezett. 
Továbbá azoknak, kik ugyanezen kar-imában előfor-

duló imádságok valamelyikét áhitatosan elmondják, 
15 napi búcsút engedélyezett. 

2. A sz. Brigittáról nevezett rózsafüzér vagy olvasó. 
A sz. Brigittáról nevezett rózsafüzér, melyet ezen sz. 

nő kigondolt és terjesztett, a bold, szűz Mária tiszteletére 
és azon 63 év emlékére végeztetik, mely időn át, mint a ha-
gyomány mondja, élt ő e fóldön. Áll pedig 6 tizedből, me-
lyek mindegyikénél egy „Miatyánk", tiz „ Üdvözlégy Mária" 
és egy „Hiszekegy" mondatik, és a 6 tized után hozzácsatol-
tatik egy másik „Miatyánk", hogy a bold, szűz Mária 7 fáj-
dalmának és örömének számát kiegészitse, és 3 „ Üdvözlégy 
Mária", hogy a 63 év számát betöltse. 

X. Leo pápa 1515. julius 10-kén kelt bullájával, 
7 évi es ugyanannyi negyvenedi búcsút engedélyezett 

azoknak, kik a nevezett rózsafűzért vagy magánosan, vagy 
másokkal egyetemben áhitatosan elmondják; 

100 napi búcsút minden „Miatyánk", minden „ Üdvöz-
légy Mária", minden „Hiszekegy" elmondásaért. 

XI . Kelemen pápa 1714. szeptember 22-kén kelt „De 
salute gregis Dominici" kezdetű bullájával 

teljes búcsút engedett azoknak, kik a nevezett rózsafű-
zérből egy éven át legalább 5 tizedet elmondanak, ha tetszé-
sök szerint bármely napon igazi töredelemmel meggyónnak 
és megáldoznak, és az egyházért stb. imádkoznak. 

XIV. Benedek pápa 1743. január 15-kén kelt brevé-
jével megerősítvén az említett búcsúkat, továbbá másokat 
is engedélyezett ; úgymint : 

teljes búcsút azoknak, kik a nevezett rózsafűzérből egész 
héten át legalább egyszer 5 tizedet elmondanak, ha sz. Bri-
gitta ünnepén (okt. 8-kán) igazi töredelemmel meggyónva 
és megáldozva meglátogatják saját plébániai egyházokat 

*) Mutatványok a „Kaccolta di orazioni e pie opere" czimü könyv 
fordításából. 

vagy bármely más templomot, és ott, mint fentebb, imád-
koznak ; 

teljes búcsút a halál pillanatában (in articulo mortis) 
azoknak, kik ezen rózsafűzért hetenként legalább egyszer 
szokták elvégezni, ha előleges gyónás és áldozás után leikö-
ket ajtatosan az Urnák fölajánlják, vagy Jézust legalább 
töredelmes szivvel, ha azt szájjal nem tehetik, segítsé-
gül hivják ; 

teljes búcsút azoknak, kik a nevezett rózsafűzért egész 
hónapon át szokták elvégezni, ha azon hó bármely napján 
meggyónva és megáldozva, valamely templomot megláto-
gatnak és ott, mint fentebb, imádkoznak ; 

40 napi bucsiít azoknak, kik a nevezett rózsafűzért 
magokkal hordván valamely haldoklónak való harangozás-
kor térdenállva imádkozik; 

20 napi búcsút azoknak, kik a nevezett rózsafűzért 
magokkal hordják, megbánván bűneiket lelkiismeretöket 
megvizsgálják, és 3 „Miatyánkot" és 3 „ Üdvözlégy Máriát" 
elmondanak ; 

100 napi búcsút azoknak, kik a nevezett rózsafűzért 
magokkal hordják, lia a sz. misénél jelen vannak, vagy sz. 
beszédet hallgatnak, vagy a legméltóságosabb Oltáriszentsé-
get mint útiköltséget elkísérik, vagy valamely eltévedettet 
az üdv útjára vezetnek, vagy pedig, ha az Ur Jézus, vagy 
a bold, szűz Mária, vagy sz. Brigitta tiszteletére valami jó-
cselekedetet végeznek és 3 „Miatyánkot" és 3 „Üdvözlégy 
Máriát" elmondanak. Mindezen búcsúk a pur gator iumban 
szenvedő lelkekre is alkalmazhatók. 

Végre, hogy valaki ezen búcsúkban részesülhessen, 
szükséges, hogy ezen rózsafűzérek a kolostorok elüljárói 
vagy a legszentebb Üdvözítőről, vagy sz. Brigittáról neve-
zett rendnek arra fölhatalmazott, áldozárai által legyenek 
megszentelve és megszenteltetésök után nem szabad azokat o o 

másnak el- vagy kölcsönadni azon czélból, hogy az illetők a 
hozzájok kötött búcsúkban részesüljenek, mint az XI . Kele-
men fentidézett bullájában és a búcsúk sz. congregatiójának 
decretumaiban elő van irva. 

3. Szent olvasó vagy rózsafüzér. 
Szent Domonkos a prédikátorok szerzetes rendének 

alapitója, hogy az Albigensisek eretnekségének, mely az ő 
idejében különösen Francziaországot nyugtalanitá, gátat 
vessen, a bold, szűz Mária megjelenése folytán, kihez ez 
ügyben fordult, 1206. év körül a sz. olvasó vagy rózsafü-
zér ájtatosságát hozta be és hathatósan terjesztette, mely-
nek, mint tudjuk, néhány század folytán az egész keresztény 
világban csodálatraméltó eredményei voltak. X I I I . Bene-
dek pápa, hogy a hiveket serkentse, miszerint ezen ájtatos-
ság által a bold, szűz Máriához minél gyakrabban fordulja-
nak, 1726. april 13-kán kelt „Sanctissimus" kezdetű brevé-
jével mindazon hiveknek, kik a 15 titokból álló egész rózsa-
fűzért, vagy annak harmadát, (azaz 5 titkot) áhitatosan és 
legalább töredelmes szivvel elmondják, következő búcsúkat 
engedélyezett : 

100 napi búcsút minden „Miatyánk"-ért és minden 
„ Üdvözlégy Mária"-ért ; 

teljes búcsút évenként egyszer azoknak, kik egész éven 
át naponta a 15 vagy az 5 titkot elmondták, ha tetszésök 
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szerint bármely napon igaz töredelemmel meggyónva és 
megáldozva, a ker. fejedelmek egyetértéseért, az eretneksé-
gek kiirtásaért és az anyaszentegyház fölmagasztaltatásaért 
stb. imádkoznak. 

IX . Pius pápa a búcsúk sz. congregatiójának 1851. 
május 12-kén kelt decretumával a fentnevezett búcsúk elő-
leges megerősítése után azon híveknek, kik a rózsafüzér 
harmadrészét másokkal egyesülve valamely házban, tem-
plomban, nyilvános vagy magánkápolnában áhitatosan és 
töredelmesen szivvel elmondják, a következő búcsúkat en-
gedélyezte : 

10 évi és ugyanannyi negyvenedi bucsxít naponta egyszer ; 
teljes búcsút minden hónap utolsó vasárnapján, lia,mint 

fentebb, a rózsafüzér harmadrészét minden héten legalább 
3-szor elmondták és igazi töredelmességgel meggyónva és 
megáldozva, valamely templomot vagy nyilvános kápolnát 
meglátogatnak, és ott ő szentsége szándékára imádkoznak. 

Hogy ezen búcsúkban részesülhessünk, szükséges, hogy 
ezen rózsafűzérek vagy sz. olvasók a prédikátorok rendének 
szerzetesei által legyenek megszentelve és hogy annak el-
mondásánál az Ur Jézus születésének, szenvedésének, halá-
lának, föltámadásának stb., titkairól elmélkedjünk, a mint 
nz a búcsúk sz. congregatiójának 1726. aug. 12-kén kelt és 
XI I I . Benedek által megerősített decretumából kitűnik. — 
Mindamellett ugyanazon pápa 1727. május 6-kán kelt „Pre-
tiosus" constitutiójának 4. §-ban kijelentette, hogy azon ta-
nulatlan emberekre nézve, kik képtelenek az isteni titkok-
ról elmélkedni, elégséges, ha a rózsafüzért áhitatosan el-
mondják. (Végeköv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, május 23. Dogma nélküli vallásosság. — 

Ezt a fából való vaskarikát, mint sok egyéb mást, a világ 
senki másnak nem köszönheti, mint a még mindig folytonos 
fejlődésben levő protestantismusnak. Yannak protestánsok, 
az úgynevezett orthodoxok, kik e tételt el nem fogadják, 
lianem ők is ugy tartják, hogy képtelenség vallásosságról 
beszélni ott, hol meghatározott vallási igazság nincsen, le-
vén t. i. ezen vallásos igazság felől bírt benső meggyőződés-
nek kifolyása a vallásosság. A kifejlettebb, előrehaladottabb 
protestantismus azonban megtagadja ezen épen oly termé-
szetes, mint egyedül helyes következtetést, ő a dogma nél-
küli vallásosságot, ezt a circulus quadra tust hirdeti hi vei-
nek, ennek szerez proselytákat, bebizonyitani akarván, meny-
nyire van neki igaza, midőn tanitja, hogy csak önérdek, ha-
talomvágy az, mely a dogmákat hiveire ráerőszakolja, ho-
lott a tiszta kereszténység, Isten és felebaráti szeretetre, tu-
lajdonképen pedig, a humanismusra viendő vissza. 

Dogma ! Mi is az a dogma, kiált fel az előrehaladott 
protestantismus? Miért is volna szükséges az a dogma az 
ember üdvösségére? Hiszen már magában a dogma fogal-
mában ellenmondás rejlik, józan ember pedig nem fog ilyes-
mi előtt meghajolni, levén a dogma szerinte nem más, 
mint placitum, decretum, tehát önkényes emberi határozat, 
mely szükségszerű, elvitázhatlan és örökérvényű igazság 
gyanánt kiván szerepelni. Miután pedig a dogma ilyen és 
nem másféle valami, nem természetes dolog-e azt mondani, 
el vele, vagy épen le vele... No már, kérjük szépen, ha ilyen 

módon be lehet bizonyitani a dogma szükségtelenségét, ak-
kor nincsen a világon dolog, melynek hasztalanságát bebizo-
nyitani nem lehetne. Hogy ez a szó dogma, lia azt nyelvta-
nilag magyarázzák, jelent véleményt is, azt, ugy hisszük, jól 
tudja mindenki ; de hogy az, az életben, más érteményt is 
nyerhetett, a mint nyert is, az is bizonyos; és igy azonfelül, 
hogy emberi határozatot jelent, jelent még vallási igazságot 
is. Nagy igazságtalanság tehát, talán épen hozzá nem értők-
nek is, abból kimagyarázni akarni a dogma szükségtelensé-
gét a vallásosságra, mivel e szó emberi határozatot is jelent. 
Erre is ellehet mondani : ignotos fallit, notis est derisui. Ha-
nem igy van az, ily argumentumokhoz kell azoknak folya-
modni, kik saját bölcsességöket akarják másokra erőszakol-
ni, mint dogmát, hogy csak az ő dogmájokban higyjenek és 
nem azokban, melyeket az Isten kinyilatkoztatott. Bizony, 
bizony mondjuk, nagyon gyenge lábon áll az a dogma nél-
küli vallás, melyet csak ilyen okkal lehet támogatni. A 
dogma, kérjük alázatosan, mi nálunk, kik hiszünk a kinyi-
latkoztatásban s az egyház isteni csalhatlan tekintélyében, 
nem emberi önkényes határozat, hanem vallási, örökérvényű 
igazság, és mi ugy tudjuk, hogy Istennek mégis csak lehet 
hinni, ugy tartjuk, hogy abban semmi ellenmondás nincsen, 
ha mi, nem az önkényes emberi határozatot, hanem az Isten 
által kinyilatkoztatott igazságot tartjuk változhatatlanul, 
melyet minden ember tartozik hinni. Mi az ilyen dogmában 
hiszünk, és azt hisszük, hogy hitünk elég alapos; hogy mi-
lyen alapos a Luther és Cálvin dogmája, az az ő dolguk. 

Yajmi bajos dolog volna elhitetni a dogma szükség-
telenségét, csakis a fennebbi etymologicus okoskodással ; 
ilyenkor azután a dogma nélküli vallásosság hivei ugy se-
gítenek magukon, hogy előrántják az első keresztényeket, és 
azt mondják, hogy az első keresztények életének főj ellem vo-
násai akkor is, midőn köztük a vagyonközösség megszűnt, az 
erkölcsösség, az igazságszeretet, a béketűrés, a nyájasság, a 
jóakarat, a könyörületesség maradtak. Tehát ismét semmi 
dogma,mert ime semmi más,mint felebaráti szeretet és keresz-
tény erények dogma nélkül : mit keresnek tehát a 19-ik szá-
zadban a dogmák, ezek az elavult vallási formák ? . . . Hát biz 
ezek az erények igen szépen vannak elősorolva és mi egy 
perczig sem habozunk elismerni, hogy az első keresztények 
az itt elősorolt erényeket gyakorolták ; hanem mégis van egy 
pár nehézségünk arra nézve, mintha az első keresztények a 
dogmák iránt buzgalommal nem viseltettek volna. Már az a sz. 
Pál is különös bigót ember lehetett, mert átkot mondott 
azokra, a kik mást hirdetnének a hiveknek mint ő hirdetett, 
még ha az a más valaki angyal lenne is ; tudvalevőleg pe-
dig sz. Pál nem csak a keresztény erényeket hirdette a hi-
veknek, hanem azokat a rettenetes dogmákat is ; no de ő va-
lószínűleg fanaticus volt és még akkor nem voltak protes-
tánsok, hogy őt felvilágosították volna. A hivek azonban ta-
lán máskép gondolkoztak, hagyták sz. Pált beszélni amit 
akar, de ők nem követték a dogmák terére. De ime mily sa-
játságos tünemény ? A kereszténység kezdetén azonnal ki-
zárják azokat, kik egy vagy más hitágazatot megtagadnak, 
és a hivek megnyugosznak. Sz. János a haeretikusról azt 
mondja, nec ave ei dixeris, és a hivek nem érintkeznek velők. 
A katakombák felfedeztetvén, minden, de minden a mellett 
tanúskodik, hogy az első keresztények is oly ,fanaticusok' vol-
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tak, mint sz. Pál és a többi apostolok.... Mi is következik eb-
ből ? . . . Hát azokból a nyilatkozatokból, melyeket a vértanuk 
vallatásaik alkalmával tettek ? E tények csakugyan a mellett 
bizonyítanának, hogy az első keresztények nem hittek a 
dogmában ? Azért üldöztettek-e, mert erényes emberek vol-
tak, vagy inkább talán, mert nem hittek a pogányok dog-
máiban, hanem ezekkel szemben saját egyházuk dogmáit 
vallották ? 

A felhozott ellenokok következtében sajnálattal bár, de 
le kell mondanunk arról, hogy a dogma nélküli vallás hí-
veinek számait szaporítsuk és nem is hisszük, hogy legyen 
valaki, ki a dogma nélküliség hitéhez szegődjék, aki csak ko-
molyan gondolkozik a sz. Irás ide vonatkozó tételei felől. 
Önmagunkkal tehát tisztában vagyunk, de a mi a dogma 
nélküli híveket illeti, szeretnénk felvilágosittatni a felől, 
hogy mikép kerül az ő credojokba az Isten és a lélek hall-
hatatlansága felőli dogma, mert hogy ezek is dogmák, a fe-
lett nem lehet kétség és azt még a dogma nélküli hivek is 
hiszik, irván következőleg: létezik egy örökké való Isten, 
ki mindent bölcsen kormányoz, az ember pedig még 
halála által sem térhet ki azon elégtétel elől, mely neki a 
földi életben véghezvitt tetteiért jár. Igen, mit keres az ő 
credojokban az ily tétel ? Mi ezt csak ugy tudjuk magunk-
nak megfejteni, hogy az évangyélium még nincsen egészen 
megtisztítva, de hogy eljön az idő, midőn a dogma nélküli 
hivek e két vallási igazságot is kitisztitják az évangyélíom-
ból és akkor az ő dogma nélküli vallásuk ugyan következe -
tesen lesz keresztül vive, de egyenlő is lesz a semmivel, 
vagyis nem lesz sem dogmájok, sem vallásuk. ^ 

Szászváros. (Pécsi egyhm.) (Plébániai centennarium.) 
Főt. Szerkesztő Ur ! E napokban ritka ünnepélyünk vala. 
Ugyanis f. hó 4-én tartatott lehető ünnepélyességgel az itteni 
elég díszes kül- s belalaku anyatemplom felavattatásának 
százados évfordulója. Építtetett a templom, mint kegyúrtól, 
püsp. javadalom lévén, a hírneves Klimó György, pécsi püs-
pöktől, kinek főpapi buzgalma 26 plébániát hozott létre a 
pécsi megyében, s 52 templommal 41 pleb. lakást. Nem szán-
dokom egészen részletezni a lefolyt ünnepélyt, miként len-
gedeztek a torony ablakaiból, a szent hit, remény és szere-
tet feliratú nagy lobogók, megfelelő fehér, zöld és vörös szí-
nezettel, a pápai sárga-fehér szinű zászlóval egyetemben, 
mintegy jelzésül, hogy az ünnep főleg egyházi ünnep ; mint 
hirdették a harangok egyetemesen a hiveknek a ritka ünne-
pet már az estéli, hajnali s déli harangozás alkalmával, ki-
sérve viszhangzó mozsárlövésekkel ; — mint vonultak ünne-
pélyesen az itteni egyenruhás tűzoltók kíséretében, kereszt 
elővitele mellett, az egyháziak, a zöld galyakkal egészen kö-
rülövedzett s élő virágokból J . H. S. felirattal, koszorúval 
ékített, föl a járáson, a még inkább belülről ékesített százados 
egyházba, hol, a pécsi apáczáktól készitett, 5 métei'nyi csi-
nos nemzeti szinű füzér a főoltárt különösen diszitette, sat. 

Legyen elég megemlítenem még, hogy Szászvár a B. 
Szűz meny bemeneteléről czimzett ősrégi apátság lévén, (mely-
nek eredetét, korát, tartamát azonban mély homály fedi) 
apáti, vagyis püspök-alatti nagy mise tartatott ez alkalom-
mal. Nagyságos Asztl Lajos, győri székesegyh. kanonok ur, 
ki 1867-től birja az apátsági czimet, nagy kora s betegeske-
dése miatt, közsajnálkozásunkra el nem fogadhatván a meg-

hívást ; a jótékonyságáról és sok áldozatáról általánosan t. 
ngos Troli Ferencz, cz. apát s pécsi éneklő-kanonok ur volt 
szives idefáradni a legrosszabb időben, folytonos esőben 
egész egy napi utat téve, úgymint ki, mint maga mondá, 
hol Isten dicsősége forog fenn, nem ismer akadályt, nincs 
előtte áldozat ! És épületes áhítattal, a legnagyobb ünnepé-
lyességgel végzé az isteni szolgálatot, még a délutánit is, a 
hivek lelki örömére, épületére. — Deus rétribuât ! 

A valóban remek magyar szónoklatot a közszeretetii 
főt. Pintér József apri esperes-plebános ur tartá, igen élénk 
párhuzamot vonva a jelenlegi hithídeg s hajdani 100 év 
előtti hitbuzgó kor közt, mely méltó lenne a kinyomatásra ! 
— Heid János pécsi tanitó-képezdei tanár pedig tartá a 
német épületes szép szónaklatot. 

Az ünnep emlékéül, minthogy nov. 4-kén vagyis bor. 
sz. Károly napján tartatik ősidőktől ez egyházban az évi 
szentség imádás, megelőző rövid beszéddel beszenteltetett a 
130 centm. magasságú, igen sikerült faragványu sz. Károly 
szobra. Készült Demetz Nándor ur műintézetében, sz. Ul-
rich, bei Groden, Tirolban, mely műintézet mind a szép 
művészies kiállítás, mint pedig jutányossága, pontossága 
miatt is a legjobb lélekkel ajánlható figyelembe. 

Az ünnep kitüntetésére eleve pápai teljes bucsu esz-
közöltetvén ki, a hivek meglehetősen szép számmal járultak 
ez alkalommal az Ur asztalához; de jobbára csakis a hely-
beliek, miután a folytonosan szakadó eső, a különben kör-
menetileg megjelenendő egész vidékbelieket akadályozá 
szándékuk kivitelében, legnagyobb sajnálkozásukra, olyany-
nyira, hogy az ide tartozó Győré és Máza fiókegyháziak is 
körmenet helyett csakis szórványosan jelenhetének meg. 

Hogy pedig a százados ünnepélynek mintegy szellemi, 
lelki emléke is legyen, megujitatott az itteni buzgóbb hivek 
közt létezett, de feloszlásnak indult sz. olvasói-társulat, ille-
tőleg a legszentebb szivnél közbenjáró Miasszonyunk-féle 
jámbor társulattal párositatott. Az újonnan beiratkozott hi-
vek s társulati tagok száma megközeliti a 200-at s még min-
dig jelentkeznek. Sit Deus benedictus ! 

Az ily jámbor sz. czélu társulatok, — igénytelen néze-
tem szerint — egyik leghathatósb gyógyszere elfajult s lel-
kiképen elsatnyult korunknak, melynek folytán életre kap 
nemzetünk törvényes Nagyasszonyának a bold. Szűznek se-
gítségül hívása, — mely továbbá beszállítja a házi életbe az 
isteni tiszteletet,— ugy szintén előmozdítja az üdvünk bizto-
sítására rendelt szentségek gyakoribb kellő használatát,mely 
nem különben edzi, erősiti a lelkipásztor és hivek közti lel-
ki kapcsot, mely kiirtja a visszaéléseket, a sok botrányokat ; 
a sziveket megnyugtatja és végre a jó Istennek, főleg annyi-
ra viszontagságteljes napjainkban, irgalmát a magas égből 
mintegy lehúzza. — Adja Isten, hogy ugy legyen ! Faxit 
Deus ! — y. 

Róma, május 19, Newman bibornok beszéde, melyet a 
bibornoki capucium átvételekor Howard bibornok palotájá-
ban tartott, annyira kiemelkedik a köznapi dolgok színvo-
nala fölé, hogy a ,Times' teljes szövegben megtáviratoztatta 
magának. A beszéd hiteles szövege következő : o O 

„Köszönöm önnek, Monsignore, hogy részt vesz 
azon megtiszteltetésben, melylyel a szent atya engem elhal-
mozni méltóztatott, és midőn önt kérem, hogy beszédemet 
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nem azon hangzatos nyelvén, hanem anyanyelvemen mond-
jam, ezt azért teszem, hogy érzelmeimet jobban fejezhessem 
ki kegyed igen kedves örömhírének alkalmából, mint ha 
megkisérleném azt, a mi erőmet meghaladja. Mindenek előtt 
emlitenem kell a meglepetést és azon nagy kegyet, mely fö-
löttem megállt, hála a sz. atya leereszkedésének és szereteté-
nek irántam, kit oly magas méltóságra kegyeskedett emel-
ni. Ez valóban nagy meglepetés volt. Ily kitüntetésre soha 
eszemágában sem volt gondolni, mert, ugylátszik, mintha 
nem volna öszhangban előéletemmel. Sok nehézségen éltem 
keresztül, de már elmultak, és most már következett minden 
dolgok vége és én békében valék. Tehát csakugyan lehetsé-
ges, hogy én oly sokáig éltem — e megtiszteltetés végett? 

Nem könnyű felfogni, hogyan álltam volna ki az ily 
nagy megrázkódtatást, hacsak a szent atya második leeresz-
kedéssel nem kegyeskedik leszálni hozzám, hogy rajtam 
könnyitsen; amiben mindenki, ki annak tudomására jött, 
nemes jó lelkének bizonyítékát látta. E tett, azt mondja ő, 
buzgalmamért és sok más szolgálataimért elismerés. Sőt 
több, mert a szent atya azt véli, hogy irántami kegyességé-
nek e jele örömet fog okozni nemcsak a katholikus angolok-
nak, hanem Angolország protestánsainak is. A szent atyá-
nak ily kegyteljes szavai után, érzéketlen és szivtelen lettem 
volna, ha még tovább is haboztam volna. 

Ime ez az, a mit nekem mondani kegyes volt. Óhajt-
hatok, kivánhatok-e még többet ? Hosszú évek során át sok 
hibát követtem el. Én távol vagyok azon magas tökélytől, 
mely a szentek könyveinek sajátja, t. i., hogy semmi tévely 
sincs bennök. Hanem a mit magaménak mondhatók, az a be-
csületes szándék, mellék érdek hiánya, engedelmes szellem, 
erős akarat feddhetlen lenni, félelem a tévelytől, vágy az 
egyháznak szolgálni, és,hála az isteni irgalomnak, végre meg-
lehetős siker. Örvendek, hogy kimondhatom, hogy kezdet óta 
egy nagy tévely ellen küzdöttem. Harmincz, negyven, ötven 
év lefolyása alatt lelkem minden erejéből ellenállottam a 
vallásban való liberalismusnak. Soha az egyháznak nem 
volt nagyobb szüksége e baj elleni harczosokra, mint épen, 
sajnos, most, midőn e tévely behálózza az egész világot. És 
ezen magasztos alkalommal, midőn oly természetes valami 
az én helyzetemben levő embernek tekintetet vetni a vi-
lágra és a szent egyházra, ennek jelene és jövőjére, ugy hi-
szem, senki sem fogja helytelennek tartani, ha itt tiltakozá-
somat e tévely ellen megújítom, a mint ezt már oly gyak-
ran tettem. Liberalismus a vallásban azon tan, mely azt 
mondja, hogy nincs positiv vallási igazság, hanem hogy 
egyik hit oly jó mint a másik. Ez azon tan, mely napról 
napra erősebb és terjedtebbé válik. Hanem ez ellenkezésben 
van a vallásnak mint igazságnak elismerésével és azt jelenti, 
hogy minden vallás a vélekedés dolga és tűrhető. E szerint 
a kinyilatkoztatott vallás nem volna igazság, hanem csak 
érzelgés és csupán izlés dolga ; nem volna sem valódi, sem 
csodás tény ; és mindenkinek jogában volna róla azt mon-
dani, a mi épen képzeletét megragadja. Az ajtatosság to-
vábbá nem foglaltatnék szükségkép bent a hitben ; lehetne 
járni protestáns és katholikus templomba, lehetne az ember-
nek lelkét ugy az egyikben, mint a másikban felújítani, és 
mégis egy egyházhoz sem tartozni. Lehetne a vallási eszmék-
ben és érzelmekben fraternizálni, a nélkül, hogy a legcseké-

lyebb egység volna meg a tanban s a nélkül, hogy ezen egy-
ségnek még csak szükségét is éreznék. Ekként a religio oly 
egyeni különlegesség, oly kizárólagosan benső lenne, hogy az 
ember és ember közti viszonyban semmi tekintettel sem kel-
lene reá lenni.IIa valaki minden reggel vallását változtatná, 
mi köze lenne másnak hozzá ? Szemtelenség lenne (imperti-
nence) más ember vallásával foglalkozni, épen ugy mint va-
laki jövedelmének forrásaival vagy házának vitelével bíbe-
lődni. A vallás végkép megszűnnék társadalmi kapocs 
lenni. Ez ideig a polgári hatalom keresztény volt. Még az 
egyháztól elvált államokban is, mint p. az én hazámban, 
midőn ifjabb valék, érvénynyel birt e mondás : „A keresz-
ténység az ország törvénye." Jelenleg a társadalom alkot-
mánya, mely a kereszténység műve, megtagadja a keresz-
ténységet. Az idézett jelmondás, száz hasonlóval együtt, el-
vettetett, és a Mindenható közbejötte nélkül, e század vége 
felé el lesz feledve mindenütt. Mostanig közmeggyőződés 
volt, hogy a vallás egyedül képes természetfölötti szente-
sítéseivel biztosítani a népek engedelmességét a törvény és 
rend iránt. Jelenleg, bölcsek és politikusok el vannak tö-
kélve e feladatot megoldani a kereszténység segítsége nélkül. 
Az egyház tekintélye és tana helyébe általánosan s föltétle-
nül világi oktatást akarnak behozni, mely arra van kigon-
dolva, hogy mindenkiben azt a meggyőződést keltse, hogy 
rendet tartani, munkálkodni és mértékletesnek lenni semmi 
egyéb mint önérdek. A nagy gonddal nevelt nép számára 
nagy erőkifejtéssel fellállitják a vallás helyébe a jog, köl-
csönös jóindulat, őszinteség alapszabályait és a társadalmi és 
erkölcsi rendet egyedül ezen szabályoknak akarják aláren-
delni, például a közkormányt, a kereskedelmet, pénzügyeket, 
az orvosi tapasztalásokat s a nemzetközi viszonyokat. A mi 
a vallást illeti, az privat luxus, melylyel az ember birhat, 
ha tetszik, melyért fizetnie is kell valamit, melyet illetőleg 
azonban másokra nézve szavaival nem szabad alkalmatlan-
kodni, sem őket annak gyakorlása által untatni. Ezen nagy 
apostasiának általános jellege egy s ugyanaz mindenütt, 
azonban a részletekre s a vérmérsékletre nézve a különféle 
országok szerint változik. Részemről jobban szeretek be-
szélni saját hazámról, melyet ismerek. Itt , meggyőződésem 
szerint, e baj rettenetes sikerrel fenyeget, habár előre nem 
lehet látni, mi lesz a vége. (Vége k.) 

Angolország. A közoktatás szabadságát illető eszmék 
és intézmények állása Angolországban. (Vége.) — „I. Angol-
ország minden lakója, akár benszülött, akár idegen, sza-
badon nyithat saját költségén iskolát, s tetszése szerint 
taníthat vagy pedig szövetkezhetik mással tanitás czéljából, 
föltéve, hogy a közerkölcs ellen semmi vétséget nem követ el. 

I I . Oly törvénynek elfogadása, mely egyeseket vagy 
egyesületeket e tekintetben szabadságuktól megfosztana, föl-
tétlenül zsarnoki cselekménynek tekintetnék. Semmiféle 
ilyes szándék nem remélhetné, hogy a parlament által meg-
szavaztatik. 

I I I . Minden családapának joga van gyermekeit válasz-
tása szerinti iskolában taníttatni és segélyezni s támogatni 
saját felekezetének iskoláit (strictly denominational school), 
melyeknek tanitói szabadon választhatók. 

IV. Ezen szabadságnak eltörlése türhetlen elnyoma-
tásnak tartatnék. A kormány lelkiismeretes tiszteletben 
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tart ja az ekként alapított iskolákat. Tartózkodik minden be-
avatkozástól azoknak ügyeibe. Azon iskolák számára Angol-
országban, melyek a közfelügyeletnek magukat alávetik, az 
állam bő segélyt ad, meghagyva őket a legteljesebb vallási 
szabadságban. Ekként minden vallási felekezet, még a legki-
sebbek is, melyeknek saját iskoláik vannak az állam felügyele-
te alatt, szabadon nevezik ki vagy küldik el tanitóikat, épen 
igy szabadon választják meg a könyveket, melyek különö-
sen a vallás oktatására szánvák. Ezen felül valamennyi fele-
kezet szabadon képezheti tanitói és tanitónői személyzetét 
saját képezdéiben, melyeknek az állam azon arányban ad 
segélyt, melyben eredményt mutatnak fel, néha az összes 
költségek feléig. 

Y. Angolországban az egyetemek szervezetére s a tu-
dori fokozatok megadására vonatkozólag különféle vélemé-
nyek uralkodnak. Van azonban egy pont, melyre nézve sem-
mi kétely sem forog fenn, és ez az, hogy : ha nagy kiadások 
tétettek egy uj törvény tekintélye alatt, és ha ezen törvény 
két-három év után akként töröltetnék el, hogy a befektetett 
tőkék tényleg lerontassanak, a legkülönfélébb vélemények 
egyesülnének az ily cselekmény kárhoztatására s ellene eré-
lyes tiltakozás keltésére. 

VI. Angolországban oly erős a selfgovernementhez való 
ragaszkodás, hogy ott lehetetlen volna I. Napoleon rendsze-
rét behozni, ki az egész ország tanügyének igazgatását egy 
központi kormányi testületre bizta. Visszatérni az ily rend-
szerhez, miután az már megszüntettetett, retrográd lépés-
nek tartatnék, bármely országban történnék is. 

VII . A közvélemény szerint a verseny üdvös serken-
tés a társadalmi tevékenység fejlesztésére ; és ezen serkentés 
nem kevésbbé hatékony a tanügy terén, mint akármely té-
ren. Ugyanezen szempontból egy testületnek minden ver-
seny elleni pártolása veszélynek tartatnék arra nézve, hogy 
hivatását rosszul fogja teljesíteni és hogy jobban ki van 
téve, mint bármi más, a hanyatlásnak." 

E hét pontba vannak foglalva az angol szellem elvei a 
nevelés és tanitás szabadságáról. Mondhatni, ez az angol tan-
ügyi szabadság Magna chartája. Kik e nyilatkozatot aláír-
ták, azok közöl csak néhányat emiitünk. Ott van maga az 
angol szabadelvű párt főembere Gladstone, ott vannak lord 
Roseberry, Coleridge lord-herczeg, lord Selbourne, lord Car-
lingford, Ripon marquis, Parker, Wallace, Owen, Newton, 
sir Paget, Magnus rabbi, — szóval az angol társadalom 
minden előkelő osztálya képviselve van. Épen azért remél-
hetni, hogy e nyilatkozatnak nagy hatása lesz a franczia 
szabadelvűek magatartására, — ha a szenvedély a jó taná-
csot még befogadja. 

I H O D Á L O I . 
= Általános dogmatika stb. Ir ta Bépászky József. 

(Folyt.) Jézus isteni küldetését az ő tanaiból is kell fölis-
merni s e végre ezeknek a természetfölöttiség és isteniség 
jellegével kell birniok. Erről meggyőződünk, ha csak rövi-
den is vizsgáljuk az ő tanait. (892—902. 1.) 

A keresztény bizonyítás teljességéhez tartozik még az 
utókor tanúbizonysága is Jézusról, ós pedig mindenekelőtt 
az apostolok csodatetiei, melyek szintén Jézus isteni külde-

téséről ós az evangeliom isteni eredetéről tanúskodnak. Az 
utókor tanúbizonyságát Jézus mellett azonban nem zárja be 
az apostolok ideje; az tanúskodni fog addig, mig a századok 
ideje be nem telik s az Isten Fiát látni fogjuk az ég felhői-
ben. Az utókor ezen tanúbizonysága már az egyház történe-
tét foglalja magában, azon egyházét, melyet. Jézus alapított, 
melynek ő alapköve és feje s mely az Üdvözitő isteni művét 
hivatva van tovább folytatni a földön. Ily egyházat Jézus 
valóban alapitott s ez nem más, mint a kath. egyház, mely 
az apostoli időkig terjed, vagyis maga azon apostoli egyház, 
mely Jézus akarata és törvénye szerint a Szentlélek segít-
ségével a pünkösti napon megalakult, azóta állandóan tart s 
Jézus művét folytatja. (930. 1.) 

Jézus isteni küldetésének s ebből kifolyólag, az általa 
alapitott egyház isteni eredetének bizonyítására, még csak 
egy mozzanat van hátra, t. i, azon érvnek teljesebb kifejtése 
melyet maga az egyház rejt magában. Ezen érv az utókor ta-
núbizonyságához tartozik. A nélkül, hogy körben mozog-
nánk, kimutathatjuk Jézus egyházából is az ő isteni külde-
tését. Ilogy az egyház Istentől ered, bizonyítja az élőkor és 
az ő saját élete. Az előkorhoz tartoznak az egyházat előre 
hirdető jövendőlések (931—36.1.); az utókorhoz mindazon 
csodák, melyek alapítását, terjesztését kisérték, a minőket 
csakis a kath. ker. egyház mntathat föl. (944. 1 ) 

Az egyház isteni alapítását bizonyítják még az úgy-
nevezett „erkölcsi csodák" is úgymint : a ker. vallás gyors 
terjedése, állandó fönmaradása, a vértanuk hősies állhata-
tossága és a ker. vallás dicső eseményei. (969. 1.) 

Ily módon bizonyltja szerző, miként a régi hittanitók 
is, a keresztény kath. egyház isteni eredetét. A régibb hit ta-
nitók azt majd rövidebben, majd ismét hosszasabban tették, 
ugy mint azt koruk igényei követelték. (L. Gotti, Theol. 
scholast. dogm. „Motiva credibilitatis" czim alat t ; Gonet, 
Disp. I. de obiecto fidei, ki tizenkét ily érvet hoz föl ; — 
Contenson, Theol. mentis et cordis, ki a „Motiva credibili-
tatis" közé az egyház négy ismertető jelét is belevonja.) — R. 
a modern rationalismus ellen is küzdvén a mythicismussal is 
bővebben foglalkozik és azt helyesen a dogmatikának épen 
ezen részében teszi. Hogy az isteni kinyilatkoztatás egyete-
messége s egysége elevenebben álljon az olvasó szemei előtt, 
az idők teljét különösen kiemeli, de külön szakaszszal nem 
jelöli meg, azon egyszerű oknál fogva, mert Jézus Krisztus 
a történelem, a kinyilatkoztatás és az üdv központja. 

(Vége köv.) 

H i v a t a l o s . 
Az egyházi pályára lépni szándékozó ifjúság felvételi 

vizsgálatára vonatkozólag ő eminentiájának, kegyelmes fő-
pásztorunknak IX . sz. körlevele, 2226. sz. alatt, következő 
rendeletet közöl: „Terminus examinis, cum iuvenibus status 
clericalis candidatis, atque ad Seminaria Archi-Dioecesana 
recipi cupientibus, Strigonii instituendi in 1-am diem futuri 
mensis Juli i defigitur. Qui tentamini se sistere voluerint 
candidati, testimonia scholastica et baptismales litteras prae-
vie in Cancellaria Primatiali exhibeant est necesse. Requi-
runtur DD. Gymnasiorum Directores ac Professores, Paro-
chi item et alii de V. Clero, ut hoc ipsum ad concernentium 
iuvenum notitiam perferre velint. Recipientur autem can-
didati ex 4-a et reliquis superioribus classibus Gymnasii. 
Strigonii, die 12-a Maii, 1879." 

V E G Y E S E K . 
— Belgium 2575 községe és 372,899 választó polgára 

közöl 2229 község és 302,536 választó polgár ellene nyilat-
kozott az uj iskolai törvényjavaslatnak. És a kormány mégis 
erőszakolja a törvényjavaslatot . . . Mivé lett a hires belga, 
minta-alkotmány ! 

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

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Komoly szó 
a jegyesek vizsgálatáról. 

(Folytatás.) 

Most kérdem, ki oka mindezen bajoknak? Fe-
lelet : Természetes, hogy első sorban a szülék s egy-
általán azok, a kiktől az erőszak kiindul; mert ha 
ezek eröszakot nem gyakorolnak, a szerencsétlen 
házasság akkor elmarad minden következményei-
vel együtt. 

De ha már vannak ily meggondolatlan vagy 
szeretetlen szülék, kik gyermeköket ily nagy hord-
erejű lépésre kényszeritvén, ezen eljárásuk követ-
kezményeit kellő megfontolás alá venni vagy nem 
tudják, vagy nem akarják, nincs-e egyén, kinek 
módjában is, hivatásában is áll az ily módon ter-
vezett házasságnak még jókor út já t állni, és a ki-
szemelt szerencsétlen áldozatot a fenyegető vész 
ellen megótalmazni ? 

Igenis van, van ilyen egyén mindenütt, min-
den hivő községben, minden hivő nyáj közepett. Ez 
egyén a községnek atyja, a nyájnak vezére, öre s 
pásztora. 0 a gondjaira bízottakat gyermekei gya-
nánt tekintvén, nem mulaszt el semmit, mi övéit, 
személyében, a szerető, gondos atyára emlékeztet-
heti. Gyermekeinek sorsa szivéhez van forrva. Ezek-
nek anyagi jóléte, még inkább vallás erkölcsi ép-
sége s haladása képezi legfőbb örömét, atyai gon-
doskodásának legszebb jutalmát. Betegség vagy 
egyéb baj éri gyermekeinek valamelyikét? A leg-
bensőbb részvét hangján mondja: „Quis infirma-
tur , et ego non infirmor ?*' Botrányos eset történik 
a községben ? Sajgó szive legélénkebb érzetével 
hangoztatja: „Quisscandalizatur et ego non u ro r?" 
Ö népének vezére. Mint ilyen a hivatásköréhez tar-
tozó ismeretek megszerzésén s ezen ismereteknek 

élénk emlékezetben való megtartásán lankadatlan 
buzgalommal fáradozik, folyton szem előtt tartván 
az isteni Mesternek eléggé meg nem szívlelhető, ki-
váló horderejű, komoly szózatát: „Coecus si coeco 
ducatum praestet, ambo in foveam cadunt." Ö nyá-
jának öre s pásztora. Mint ilyen folytonosan ébren 
van, őrködik és figyel, nehogy farkasok, lélekölő 
ragadozó bestiák közelítsenek nyájához. S ha vészt 
sejt, mindent elkövet, semmi fáradságtól, áldozattól 
vissza nem riad, hogy azt megelőzze s távol tartsa. 
() igy cselekszik non coacte, sed spontanée secun-
dum Deum, neque turpis lucri gratia, sed volunta-
rie ; mert hisz ö Isten nyáját legelteti. Pascite, mondja 
az apostol, qui in vobis est gregern Dei. Ö tehát nem 
emberek, hanem Isten szolgálatában áll, jutalmát 
azért nem emberektől, hanem Istentől várja, azon 
Istentől, ki mint princeps pastorum pásztorhelyet-
teseinek hű szolgálatukért megfizetend nem tolvaj, 
romlás és enyészet által veszélyeztethető jutalom-
mal, hanem valóban csakis egy Istentől kitelhető 
bőkezűséggel, mert a mennyország örökkétartó, ki-
mondhatlan örömeivel s dicsőségével; cum appa-
rt ient princeps pastorum, percipietis immarcescibi-
lem gloriae coronam. — S ez egyén a községben — 
a lelkész, a magasztos hivatásának magaslatán állp 
lelkész. I ly lelkipásztor plébániájában nem egy 
könnyen fog erőszakolt házasság létesülhetni; mert 
ő tudja az eljárási módot s akarja is követni, mely 
által oly könnyű szerrel meghiúsíthatja az erősza-
kot gyakorlók végzetes tervét, Oh ! leirhatlan ama 
boldog érzet édessége, mely a lelkipásztor keblét 
elárasztja, midőn ö a kiszemelt áldozat bús arczárói 
a komor felleget tiinni, s helyébe fényárt szökelni, 
szemeiből öröinkönyeket peregni lát, midőn tud-
tára adja neki, hogy : ily körülmények közt a há-
zasságból nem lesz semmi, minthogy sem ő, a je-
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gyes, nem köteles ily viszonyok közt szüleinek en-
gedelmeskedni, sem ö, a lelkipásztor, nem fogja a 
dolgok ilyetén állása mellett az esketést végrehajtani. 

Ámde vannak a lelkészek sorában olyanok is 
— ismét csak a szomorú tapasztalat szól belőlem — 
kik, nem mondom, hogy annyira szivtelenek s laza 
lelkiismeretüek volnának, miszerint, tudomásukra es 
vén valamely, erőszak ut ján szándékba vett házas-
ság, e szándék kiviteléhez közremüködésökkel hoz-
zájárulnának ; nem, ezt nem mondom, nem mondha-
tom, föl nem tételezhetem, mivel az ily eljárás nem 
csak a jó pásztor, de még a mercenarius korlátain 
is tulcsapna, s egyenesen a farkast szerepeltetné ; 
de igenis vannak, kik nem birnak kellő tájékozottság-
gal az iránt, hogy mi módon szerezhetnek magok-
nak a legegyszerűbben s leghitelesebben tudomást 
a felöl, vájjon valamely kilátásban levő s náluk elő-
leg bejelentett házassági frigynek rugóját nem erö-
szakolás képezi-e. Vannak lelkészek, kik a jegyesek 
vizsgálata alkalmával a jegyeseket meg sem kérde-
zik, vájjon szabad akaratból, vagy csak erőszak, 
erőltetés következtében határozták-e el magokat a 
házasságra. Vannak mások, kik e kérdést a jegye-
sekhez intézik ugyan még a vizsgálat alkalmával, 
de a jegyestárs, vagy több jegyespár jelenlétében. 
Mind az első, mind az utóbbi eljárás helytelen, és 
csak szánandó tudatlanságon alapszik, mely tudat-
lanság sehogy sem menthető, lelkiismeretében kö-
telezve lévén kiki a hatásköréhez, állásához, hiva-
talához tartozó dolgok kellő ismeretét szorgalmas 
tanulmányozás ut ján magának megszerezni, és szint-
oly uton azt folytonosan meg is tartani. Ha e köte-
lezettség előáll bármily csekély fontosságúnak lát-
szó, bármily alárendelt állásban, hatványozott mérv-
ben s nem tágitó sürgetöséggel áll akkor elő a lel-
készet! pályán, melyhez halhatatlan lelkek vezér-
lete, földi s túlvilági, ideiglenes s örökkétartó bol-
dog vagy boldogtalan sorsa fűződik. Kimondhatlan 
a kár, beláthatlan a pusztulás, mit a lelkipásztor-
kodás terén föltétlenül megkívánt ismeretek hiánya 
szül. Ennek szomorú illustratiójaul, hogy egyebeket 
ne említsek, legyen elég utalnom az erőltetett há-
zasságoknak fentebb említettem siralmas következ-
ményeire, melyek pedig mint okozatok a lelkész 
kellő tájékozottsága mellett époly kevéssé állhat-
nak be, mint ezen okozatok okai az erőszakolt há-
zasságok. 

Ezek után tehát, ugy vélem, nem lesz fölösle-
ges, ha röviden s világosan ide jegyzem azon módo-
zatot, melynek segélyével a lelkész a mily könnyű 

szerrel, époly bizonyossággal tudomást szerezhet 
magának arról, vájjon a nála bejelentett jegyesek 
valamelyikét nem erőszak, erőltetés készteti-e a ki-
látásba helyezett házasságra. Nem azért mondom 
ezt, mintha a ,Rel.' akár egyik, akár másik olvasó-
jára nézve ilynemű felvilágosítás szükségességét 
föltételezném ; de csak azért, mert ki tudja, nem 
jutnak-e el e sorok, vagy e sorok lényeges tartalma 
oda is, a hol azok époly készséggel fogadtatandnak, 
mint a minő őszinte jó szándékkal nyújtatnak. 

Hogy a lelkész kötelmei közé tartozik előzetes 
kipuhatolása annak, vájjon valamely, hivei által 
czélba vett házasságnak nem állnak-e akár bontó, 
akár tiltó akadályok útjában, ez már magasztos 
tisztjéből önkényt következik. Az ő közreműködése 
nélkül ugyanis házassági frigy nem létesülhet, köz-
reműködésével pedig ily kiváló horderejű cselek-
mény létesüléséhez csak ugy járulhat , ha annak 
mind érvényes, mind megengedett volta felöl elő-
zetes lelkiismeretes vizsgálatra alapított meggyő-
ződést szerzett magának ; azért igen természetes, 
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hogy ö már ezen hivatásánál fogva tartozik az es-
ketést megelőzőleg szorgalmas s okszerű kutatás 
nyomán erkölcsi bizonyosságra szert tenni az iránt, 
miszerint a szándékba vett házasság létrejöttét sem 
bontó, sem tiltó akadály nem gátolja, és hogy ö 
ennélfogva az esketést nyugodt lelkiismerettel esz-
közölheti. 

De a mire a lelkészt már állása s hivatása kö-
telezi, azt az egyházi törvényhozás nyilt szavakba 
foglalt parancs alakjában is szivére köti. Az egy-
házi törvénytárban (cap. 3. X. de cland. despons. 
IV. 3.) olvassuk: „Statuimus, ut, cum matrimonia 
fuerint contrahenda, in ecclesiis per presbyteros 
publice proponantur, competenti termino praefinito : 
ut intra ilium, qui voluerit et valuerit, legitimum 
impedimentum opponat, et ipsi presbyteri nihilomi-
nus investirent, utrum aliquod impedimentum obsistat 
Ezen egyházjogi szabvány, mint látjuk, világosan 
elrendeli, hogy a lelkész, a hirdetések eszközlésén kivül, 
vizsgálat alá venni tartozik, vájjon a szándékba vett 
házasságnak nem áll-e valamely akadály út jában. 

Hogy pedig mikor és hogyan ejtse meg e vizs-
gálatot a lelkész, erre nézve zsinórmértékül szolgál 
XIV. Benedek pápa 1743. évi májushó 18-kán kelt 
brevejének 10. §-a, melyben imigy rendelkezik a 
nagynevű pápa : „Onus pariter proprio parocho in-
iunctum est, ut antequam denunciationes de ineundo 
matrimonio publice in ecclesia inter missarum so-
lomnia fiant, ipse tum sponsum, tum sponsam seor-
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sim, caute, et, ut dicitur, ad aurem explorare studeat, an 
ex voluntate, sponte ac libenter, et vero cum animi con-
sensu, in matrimonium vicissim coniungantur; necnon 
ut, quantum fieri potest, inquirere nitatur, ullumne, 
et cuius generis impeclimentum inter contrahentes 
intercedat; aliisne fidem sponsionemque alter ex 
contrahentibus dederit, de consensune parentum 
filii filiaeque familias contrahant : haec aliaque hu-
iusmodi momenta postquam parochi accuratissime 
exploraverunt a stb. A legfőbb egyházi tekintély e 
rendeletéből nyilván kitűnik, miszerint a lelkész a 
kötendő házasság körül netán fenforgó akadályokra 
irányzott vizsgálatot még a hirdetéseket megelőzőleg 
köteles megtartani, inely lelkészi kötelem megsza-
básánál a törvényhozó előtt bizonyára azon nem 
csekély fontosságú szempont lebegett, hogy, ameny-
nyire lehetséges, eleje vétessék a botrányoknak s 
különféle kellemetlenségeknek, melyek könnyen föl-
merülhetnének, ha a szószékről ünnepélyes hirdeté-
sek által köztudomásra bocsátott házassági frigynek 
a közbeeső vizsgálat alkalmával felszinre került aka-
dályok miatt vagy elhalasztatnia, vagy végkép el-
maradnia kellene; azért mondja: antequam denun-
ciations ... fiant, történjék a vizsgálat, a netán fen-
forgó akadályok kipuhatolása. — A hivatolt pápai 
rendelet meghatározza továbbá a módot is, mikép 
történjék e vizsgálat, az akadályok e kipuhatolása. 
Azt mondja ugyanis e rendelet, hogy e czélból a 
lelkész a jegyeseket ne együttesen, annál kevésbbé 
több jegyespárt egyszerre, hanem a jegyesek mind-
egyikét külön (seorsim) bocsássa maga elé, és igy 
négyszemközt, tanuk nélkül, nehogy az ezek jelen-
léte szülte szégyen vagy félelem s egyéb emberi te-
kintetek az illető jegyest visszaijeszszék az igazság 
megvallásától, — eszélyesen, óvatosan (caute), — bi-
zalmasan s bizalomgerjesztőleg (et, ut dicitur, ad au-
rem) kérdezősködjék tőlük a netán fenforgó házas-
sági akadályok iránt, nevezetesen pedig az iránt, 
vájjon igazán szabad elhatározásból, önkényt és szi-
vesen, igazi benső szivbeli beleegyezésből, vagy pe-
dig csak mások rábeszélése, erőltetése, fenyegetése 
folytán, tehát saját szivbeli vonzalmok nélkül, sőt 
idegenkedésök s akarati ellenszegülésük mellett szán-
dékoznak-e jegyestársukkal házasságra lépni? 

(Vége kör.) 

A XIX. század vezércsillaga. 
(Folytatás.) 

Katalint a végtelenül jó Isten több és különféle rend-
beli látmányra méltatta ; látta ő gyakran Azt, ki isteni sze-
retetetének csodás szentségében elrejtve velünk lakozik, 

mint azt Aladel parancsára későbben leirt jegyzeteiben ol-
vassuk, s e látmányok benne naiv egyszerűségénél fogva 
azon forró óhajt keltették, hogy bár a sz. Szűznek látására 
is méltattatnék. E czélból ő az ó'rangyalhoz, sz. Vinczéhez, 
sőt magához a szent Szűzhöz is fordult. 

1030. julius 18-án, sz. Vincze ünnepének előestéjén, az 
anyaháznak igazgatónője a szentek és különösen a bold. Szűz-
nek tiszteletéről beszélt, s a jó Katalin, a lelkes szavak be-
nyomása álatt, édes érzelmek között ment aludni. I I 1 / , óra 
felé magát egymás után háromszor soeur Labouré néven 
hallja szólittatni, mire ő azonnal fölébredvén, az á g y f ü o - -

gönyt félretolja, s ott 4—5 évesnek látszó, ragyogó szépségű 
tiszta fehérbe öltözött, és valamint szőke hajából, ugy egész 
lényéből kilövelő sugarakkal körülvett gyermeket pillant 
meg. „Jöjjön, mondja neki a legbájosabb hangon, jöjjön a 
kápolnába : a bold. Szűz önre várakozik." — Ilanem gon-
dolá magában Katalin, (ki egy nagy alvóteremben fekii-
vék,) meg fognak hallani engemet és fel fogják fedezni tá-
vozásomat. . . . „Ne féljen ön semmit, válaszolá e gondola-
tára a gyönyörű gyermek, most 11% óra van, mindenki al-
szik, én önt majd elkísérem." 

E szavakra Katalin, nem levén képes ellenállni, rög-
ten felöltözik, és követi a gyermeket, ki mindig a balolda-
lon ment, és „fénysugarait mindenüvé magával vitte" ; de 
egyszersmind a nővér nagy csodálkozására a lámpák is ég-
tek mindenütt. Bámulata még nagyobbodott, midőn a gyer-
mek újhegye által megérintett ajtó azonnal kinyilt, s ő a 
kápolna belsejét egészen megvilágítva találta, mi is — 
mint mondá — neki az éjféli misét juttatta eszébe. A gyer-
mek őt egész-az áldozási korlátig vezeti, hol ő letérdel, égi 
kalauza pedig a szentélybe megy, s ott a baloldalon áll-
va marad. 

Katalin előtt a várakozás perczei hosszaknak tűntek 
fel ; végre éjfél felé a gyermek őt figyelmezteti, mondván : 
„Ime, itt a szent Szűz; itt van ő ! . . E perczben a nővér a 
kápolnának jobb oldalán a selyemruha suhogásához hasonló 
gyenge zajt vesz észre, egy gyönyörű szépségű nő jő elő, s a 
szentély baloldalán azon székre ereszkedik le, melyet rende-
sen a háznak igazgatója elfoglalni szokott. A szék, a maga-
tartás, a ruházat, mely sárgás fehér ruhából és kék fátyolból 
álla, a fölötte levő sz. Anna képét juttatta a bámuló nővér 
eszébe ; ámde az arcz nem volt ugyanaz, mi is lelkében kinzó 
kétséget támasztott. Ekkor a kis gyermek, emberi hangot 
kölcsönözve, igen hangosan szólalt fel, és szigorú szavakban 
kérdezte meg őtet, vájjon az ég királynőjének nem áll-e ha-
talmában egy szegény halandó előtt olyan alakban megje-
lenni, a milyen neki tetszik." . . . . E szavakra minden két-
sége elmúlik, s a boldog leány csak szivének édes vonzalmát 
követve, a sz. Szűz lábaihoz borul, és kezeit, mintha csak 
édes anyja ült volna ott, szivélyes bizalommal térdei fölött 
kulcsolja össze. „E perczben mondá ő, életemnek legédesebb 
érzetét tapasztaltam, melyet szavakba öntenem teljes lehe-
tetlen. A sz. Szűz kifejtette előttem, hogy bajaimban mi-
ként viseljem magamat, és balkezével az oltár lépcsőjére 
mutatva, azt mondotta nekem: menjek oda, és ott öntsem ki 
szivemet hozzá tevén, hogy ott mindazon vigaszban fogok 
részesülni, a melyre csak szükségem vagyon. Azután pedig 
igy szólt hozzám ; „Gyermekem, én reád egy megbizást ru-
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házni akarok ; neked az ugyan sok bajt okozni fog, de te 
azokat le fogod küzdeni, meggondolván, hogy az a jó Isten-
nek dicsőségére lesz. Te ellenkezésre fogsz találni, de ne félj 
semmit, mert a kegyelem veled leszen, mondd el csak azt, a 
mi benned történik, egyszerűen és bizalommal. Te bizonyos 
dolgokat fogsz látni ; te imáidban sugallatokat nyersz : fe-
dezd fel lelki vezetődnek." 

„Ekkor én a sz. Szűztől a jelzett dolgoknak magyará-
zatát kértem, s ő nekem feleié : „Gyermekem, az idők na-
gyon roszak ; Francziaországra csapások fognak jönni ; a 
trón fóldulatni, az egész világ mindennemű csapások által 
fólforgattatni fog." (A sz. Szűznek e szavak alatt igen 
fájdalmas arczkifejezése volt.j „De jöjjetek az oltár zsá-
molyához, a kegyelmek itt mindenkire fognak kiöntetni. 
. . . . nagyokra és kicsinyekre, mind-mind, kik azokért ese-
dezni fognak. 

„Jő egy rövid idő, midőn a veszély nagy leend ; azt 
fogjátok hinni, hogy minden veszve van ; de én akkor vele-
tek leszek, bízzatok ; ti fölismeritek jelenlétemet, s az Isten-
nek és sz. Vinczének a két társaság (lazaristák és irgalmas 
nénék) fölötti oltalmát. Bizzatok, ne legyetek kislelküek ; én 
veletek leszek !" 

„Más társulatokból áldozatok fognak esni" (E szavak-
nál a sz. Szűz szemeiben könyük rezgettek.) „Páris papsá-
gából áldozatok fognak hullani. A Mgr. érsek meg fog 
halni." (Ekkor könnyei újra megeredtek.) „Gyermekem a ke-
reszt megvetve s a földön tiporva lesz, és a mi Urunknak 
oldala újra megnyittatni fog ; az utczák tele lesznek vérrel ; 
az egész világot gyász fogja el. (I t t a sz. Szűz többé nem 
szólhatott, arczán a fájdalom kifejezése ült.) Ezek hallatára 
Katalin gondolá : „Mikor foknak ezek történni ?" — És egy 
benső megvilágítás neki érthetőleg adá tudtára, hogy negy-
ven év múlva. 

Egy másik kézirata szintén negyven évet, utána tizet, 
és azután békeséget emlit. Erre nézve Aladel tőle kérdezé : 
„Hol leszünk akkor mi, ön és én? — Ha mi nem leszünk, fe-
leié az egyszerű leány, lesznek majd mások." 

A sz. Szűz még több, az irgalmas nénéknek e házát il-
lető dolgot is kötött még szivére, melyeket neki lelkiatyjá-
val kellett közölnie ; azután pedig még egyszer ismétlé : 

„Nagy csapások fognak ugyan jönni, a veszély nagy 
leszen ; azonban ne féljetek, az Isten oltalma itt mindig kü-
lönös módon fog lenni és sz. Yincze titeket megvéd. (A 
sz. Szűznek mindig bus arcza volt.) Én magam leszek vele-
tek ; titeket én mindig szemeim előtt tartalak, és nektek sok 
kegyelmet eszközlök." — Katalin hozzá teszi még: „A ke-
gyelmek azokra kölönösen fognak árasztatni, kik azokat fog-
ják kérni ; de imádkozni kell . . . imádkozni kell . . ." 

„Nem tudom megmondani, jegyzi meg a nővér, hogy a 
sz. Szűz mellett meddig maradhattam ; csak azt tudom, 
hogy miután ő velem sokáig beszélt, eltávozott, árnyék mód-
jára tűnvén el." 

Fölkelvén ekkor Katalin, a kis gyermeket még min-
dig ugyanazon helyen látta, ki is mondá neki : „O elment !" 
és baloldalán menve, őt ismét visszakisérte, égi fényt áraszt-
ván mindenütt. 

„Ugy hiszem, jegyzi meg a nővér, hogy a gyermek az 
én őrangyalom volt, kit én sokat kértem, hogy számomra a 

bold. Szűznek látását eszközölné ki . . . Ágyamhoz érve, két 
órát hallék ütni, és többé nem valék képes elaludni." 

Azonban ez Katalin missiójának csak egy része, csak 
mintegy előkészülete s a szeplőtelen Szűz mindnyájunk iránti 
szeretetének záloga volt. 

Ugyanazon évi november havában Katalin lelkiatyját 
egy uj látmányról értesitette ; azonban ez már nem volt töb-
bé a szomorgó anya, ki a gyermekeit fenyegető csapások fö-
lött sir, hanem a szivárvány, mely a még borús láthatáron 
feltűnik, — a csillag, mely a vihar közepette csillog, hogy a 
hajósnak bizalmát keltse föl, — a szűz-királyné, ki az áldá-
sok, az üdv és béke igéretét hozza magával. 

Aladel ez eseményt a párisi érsekmegyei promotor 
előtt imigy adta elő, mint azt a „csodás érem" fölötti perfo-
lyamnak hivatalos okmányai között 1836. febr. 16-ról följe-
gyezve találjuk. 

„Esti 5x/2 órakor, midőn a nővérek a kápolnában imád-
ságra gyűlni szoknak, a bold. Szűz egy fiatal nővérnek (az 
alázatos leány nevét kérésére a lelkiatya sohasem emiitette) 
mintegy tojásdad keretben jelent meg, állva a földteke fö-
lött, melynek csak fele volt látható ; ruhája fehér, kék pa-
lástja mintegy ezüsttel átszőve volt; két kezén mintegy 
gyémántok tündököltek, melyekből a földre a fénysugarak 
egész tömben hullottak, s e sugártömbek a földnek egyik 
pontját nagyobb mértékben érintették. 

„Ekkor ő e szavakat vélte hallani : „E sugarak azon 
malasztokat jelképezik, melyeket Mária az emberek számára 
nyer, s a pont, melyre azok bővebben hullanak, Francziaor-
szág ; a keretben megjelent alak körül pedig arany betűk-
kel irva olvasá : „Szeplőtelenül fogantatott Mária, könyö-
rögj érettünk, kik Hozzád imádkozunk !" E röpima félkör-
ben a sz. Szűz jobb kezének felső részénél kezdődött és feje 
fölött áthaladva, balkezének felső részénél végződött. Az 
egész látmány megfordulván, ő annak hátlapján M betűt lá-
tott, mely fölött egy kereszt magaslott, benne egy vízszintes 
vonal (talán a benne megtestesült s ez által végtelenül meg-
alázódott Jézust jelző I betű, vagy csak az M fölött kima-
gasló keresztnek talapzata?) volt látható, a bold. Szűznek e 
monogrammja alatt pedig Jézus és Mária szivei lálszottak, 
az első töviskoszorúval övezve, a másik pedig egy karddal 
átdöfve. Azután pedig ő e szavakat hitte hallani : „Érmet 
kell ezen minta szerint veretni : azok, kik az ily megszentelt 
érmet hordozni és ezen imát buzgón végezni fogják, az Isten 
Anyjának különös pártfogásában fognak részesülni." És e 
pillanatban a látmány megszűnt. 

„E látmány néhány hónap alatt többször ismétlődött, 
és pedig mindig csak az irgalmas nénék anya-házának ká-
polnájában, a szent mise, vagy a közös imádság alatt. Ala-
del továbbá megjegyzi, hogy „ő e látmányok számát ugyan 
biztosan nem tudja, hanem azt állithatja, hogy az legalább 
háromszor történt, minthogy a nővér róla különböző alkal-
makkor vele háromszor beszélt." 

A párisi-érsek-megyei ugyanazon hivatalos okmány 
még azon hidegségről is szól, melylyel Aladel lelkileányá-
nak e látmányait fogadta. Olvassuk ugyanis: „Aladel ur, 
habár a nővérnek igazmondásáról tapasztalati bizonylatok-
kal birt, mégis e közleményeit bizalmatlanul fogadta, mint 
ő azt maga a Mgr Quélen által egybehívott enquête-bizott-



'341 

ság előtt 1836-ban kijelentette, ő ugy tette magát, mintha e 
látmányokra keveset adna, úgymint, melyek csak egy fiatal 
leány képzelődéséből származnak. Meghagyta neki, hogy ő 
is ugy Ítéljen felőlük és róluk ép semmit se tartson ; sőt 
meg is alázta és lelkének csekély engedelmességeért megdor-
gálta őtet. A szegény nővér, lelkiatyját meggyőzni nem le-
vén képes, vele a bold. Szűznek megjelenéseiről többé szólni 
nem igen mert, és csakis akkor szólt, midőn magát bensejé-
ben nyugtalanítva és csaknem ellenállhatlan vágytól arra 
indíttatva érezte. Ez volt oka annak, megjegyzi Aladel ur, 
hogy ő azokról vele csak háromszor beszélt, habár a megje-
lenések gyakrabban ismétlődtek. Miután szivét igy kiön-
tötte, teljesen nyugodtnak érezte magát. A nővér e titkait 
soha senki másnak, mint csupán lelkiatyjának akarta fölfe-
dezni, neki még csak esze ágában sem volt azokat akár elöl-7 o o 

járóival, akár másokkal közleni. Szűz Mária őt Aladelhez 
utasította, ő ennélfogva csakis vele szólt, sőt még vele azt 
is megígértette, hogy az ő neve soha emlitve nem leszen." 

Ezek folytán Aladel a látmányt a lazaristák generá-
lisának és másoknak is ugyan elmondotta, de a nővért soha 
még távolról sem jelölte meg, és ő egyátalán véve annak 
elhivésére igen-igen késedelmesnek mutatta magát, ugy, 
hogy midőn már Katalin próbaidejének végéhez jutott, az 
anya-házból azon fájdalmas érzettel távozni kényszerült, mi-
szerint mit sem vitt ki, és valamit kivihetni még csak remé-
nye sem volt. (Folyt, köv.) 

A bold, szűz Mária tisztelete. 
(Vége.) 

4. A loretói litánia. 
VII. Pius pápa a búcsúk sz. congregatiójának 1817. 

szeptember 30-ikán kelt decretumával nemcsak hogy meg-
erősítette az V. Sixtus és XI I I . Benedek pápa által engedé-
lyezett 200 napi búcsút, hanem 

300 napra terjesztette ki, valahányszor a bold, szűz 
Mária litániáját legalább töredelmes szívvel és áhítatosan 
elmondják. 

Továbbá azoknak, kik azt, mint fentebb, naponta 
elmondják, 

teljes búcsút engedett a bold, szűz Máriának 5 paran-
csolt ünnepén, úgymint : Szeplőtelen fogantatása, születése 
ünnepén, Gyümölcsoltó boldogasszony, Gyertyaszentelő és 
Nagyboldoga3szony napján, ha ezen öt napon igaz töredel-
mességgel meggyónva és megáldozva, valamely nyilvános 
templomot meglátogatnak és ottő szentsége szándékára áhí-
tatosan imádkoznak. 

5. Az Ur angyala — Mennyitek királyné asszonya. 
XIII . Benedek pápa 1724 szeptember 14-ikén kelt 

brevéjével a következő búcsúkat engedélyezte : 
teljes búcsút havonként egyszer mindazon hiveknek, 

kik az Ur angyalát s 3 Üdvözlégy Máriát a reggeli, déli vagy 
estvéli harangozáskor térdepelve áhítatosan elmondanak, ha 
tetszésök szerint bármely napon töredelmesen meggyónván 
és megáldozván, a ker. fejedelmek egyetértéseért, az eretnek-
ségek kiirtásáért és az anyaszentegyház fölmagasztaltatása-
ért imádkoznak ; 

100 napi búcsút az év minden más napján valahány-

szor a fentnevezett imákat legalább töredelmes szivvel és 
áhitatosan elmondják, kijelentvén, hogy ezen teljes és nem 
teljes búcsú a sz. évben is érvényben marad. 

Ugyanazon pápa a búcsú sz. congregatiójának 1727. 
deczemb. o-ikén kelt rescríptumával megengedte, hogy mind-
két nemű szerzetesek, valamint mások, kik együttesen lak-
nak, ha az Ur angyalát harangozáskor mint fentebben ren-
delve volt, el nem mondhatják, mivel ezen órákban szabá-
lyaik vagy constitutióik által rendelt lelki gyakorlattal van-
nak elfoglalva, részesülhetnek a nevezett búcsúkban, ha 
ezen imákat közvetlenül az ily gyakorlat elvégzése után 
elmondják. 

XIV. Benedek pápa 1742. april 20-ikán a fentneve-
zett búcsúkat megerősítvén rendelte, hogy a nevezett imád-
ság vasárnapon szombat vecsernyéjétől kezdve állva mon-
dassák el. 

Rendelte továbbá, hogy a húsvéti időszak alatt, mely 
sz. Háromság első vecsernyéjével végződik, a nevezett imád-
ság helyett a kar-ének : „ Mennyországnak királyné asszo-
nyau versével és imájával együtt : Ur Isten, ki sz. Fiadnak 
a mi Urunk Jézus Krisztusnak föltámadásával stb térdepelve 
mondassák el; ezen kar-ének elmondásához a fentebb emii-
tett búcsúkat kötötte. 

Azok pedig, kik ezen karáneket köny vnélkül nem tud-
ják, ugyanazon búcsúkban részesülnek, ha mint fentebb, az 
Ur angyalát elmondják. 

VI. Pius pápa a propaganda sz. congregatiójának 1781. 
márczius 18-án kelt rescríptumával megengedte, hogy a hi-
vek oly helyeken, hol nem harangoztatik, ugyanezen bú-
csúkban részesülhetnek, ha az „Ur angyalát" vagy „Menny-
országnak királyné asszonyá"-t körülbelől a fentebb megha-
tározott órákban legalább töredelmes szivvel és áhitatosan 
elmondják. 

6. Májushó. 
VII. Pius pápa a búcsú sz. congregatiójának 1822. 

junius 18-ikán kelt rescríptumával mindazon hiveknek, kik 
e hóban a bold, szűz Máriát, Istennek anyját nyilvánosan 
vagy magányosan különösen tisztelik, bizonyos imákat vé-
geznek vagy Mária valamely erényét gyakorolják, 

300 napi búcsút engedett minden napra ; 
teljes búcsút e hóban egyszer ama napon, a melyen igaz 

töredelmességgel meggyónván ás megáldozván ő szentsége 
szándékára imádkoznak. 

Ezen búcsú IX. Pius pápa 1859. augusztus 8-ikán kelt 
engedélyénél fogva junius elsején is megnyerhető. 

Közli : Nemeskey Andor. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, május 27. „A franczia válság— E czim 

alatt a ,Hon' egy czikket közöl, melyben megbeszéli törté-
neti lefolyását azon mozgalomnak, melyet a Ferry-féle tör-
vényjavaslat a felsőbb oktatásról meginditott és mely heves 
támadást idézett elő a radicalisok részéről a clerus ellen, sőt 
a mely mozgalom a köztársasági elnököt arra indította, mi-
szerint kimondja, hogy nevezetesen az aixi érsek ápril 13-ki 
levelében állítólag hivatali visszaélés esete forog fenn, mi-
nélfogva elrendeli, hogy az emiitett levél egészen megsem-
misíttessék. 



'342 

IIa a ,IIon' czikke csakis idáig tartana, ha csakis ob-
jective sorolta volna fél az eseményeket, ha végül a mellett 
maradt volna, mit czikke végén mond, hogy pártállást nem 
foglalhat ez ügyben, mert attól sokkal távolabb van : akkor 
mondjuk talán mi sem szólnánk a ,IIon' czikkéhez, ámbár 
nagyon jól tudjuk, hogy más, a ,Ilontól' szintén távol álló 
ügyben ő mégis foglalt máskor pártállást, és az igazság min-
denkor megérdemli, hogy mellette állást foglaljunk, mert az 
igazság nem pártügy, hanem közös ügy. Azt mondtuk, 
hogy az igazság mellett, mondtuk pedig ezt azért, mivel a 
franczia katholikusok elfoglalt álláspontja a felsőbb okta-
tás körül igazságos ügy, mely mellett állást foglalni a ,Hon'-
nak is becsületére vált volna ; hogy azonban mennyire felel 
meg a ,Hon' állítása az igazságnak, mintha ő ez ügyben 
pártállást nem foglalt volna ; hogy mi az, a mi mellett ő, 
daczára állításának, mégis kardoskodik, az ki fog tűnni a 
következőkből. 

A ,IIon' közli a Ferry-féle törvényjavaslat l-ő §-át, 
mely következőleg szól : „A theoretikus és gyakorlati vizs-
gák, melyek alapján a tudori fokozatok adatnak, csak az ál-
lam felsőbb tanintézetei előtt tehetők le." Azután követke-
zőleg elmélkedik : „Kérdés : uj-e ez és mily jelentőségű? Új-
nak nem uj. Igy volt ez a napoleoni universitási szervezet-
ben, igy volt a restauratio eléggé vallásos kormányai alatt, 
igy volt a juliusi kormány alatt, de ez már az elemi isko-
lákban kezdte megengedni a szabad versenyt az állammal, 
ugyanezt az eszmét a Falloux-féle törvény 1850-ben kiter-
jeszté a középiskolákra is ; de az egyetem 1875-ig feltétle-
nül az állam kezében volt, ez évben lőn a szabad egyetem 
észméje egyházi befolyásra érvényesitve. Tehát csak a 4 év 
előtt kivivott győzelem elvesztését, hetvenöt évi traditiót je-
lent a Ferry-féle javaslat 1-ső §-a, és mégis oly istentelen-
ségnek van feltüntetve." Az utolsó szavak azt hisszük eléggé 
világosan bizonyitják, mennyire nem foglal a ,lIon' párt-
állást e kérdésben, illetőleg mi mellett pártoskodik. De 
még az is megérdemli, hogy különösen kiemeljük, hogy a 
,Hon' egészen bagatell dolognak tekinti egy, hosszú évek 
küzdelmei árán kivivott győzedelem elvesztését. Csak azt 
szeretnők tudni, hogy ha nem a katholikusok, hanem a 
protestánsok által kivivott győzedelem elvesztéséről volna 
szó, váljon akkor is a ,csak' jelszót használná-e a ,Hon'? 
Vagy ugyanazon jelszót használná-e a ,IIon' akkor is, ha 
valamely más tekintetben kivivott jog confiscálásáról lenne 
szó? De a ,Hon'-nak, midőn czikkét irta, midőn a mostani 
Gambettista kormányt párvonalba teszi a restauratio kor-
mányával, igenis, a ,Hon'-nak jó lett volna megfontolni 
azt is, hogy duo cum faciunt idem, non est idem. Ámbár a 
restauratio kormányai alatt sem ment minden ugy, hogy 
azok a katholikusokat teljesen kielégíthették volna, de az 
akkori és a mostani kormányok közt az irány és szellem te-
kintetében nagy különbség létezik. IIa tehát az egyete-
mek a restauratio alatt is államiak voltak, annak bizonyára 
más az értelme és más a jelentősége, mint azt mondani, hogy 
a Gambetta-korszakban az egyetemek államiak. Ezt felfogni 
nem jelent pártállást elfoglalni, csak objective itélni és akkor 
beláthatja a ,Hon', miért ,istentelenség' ma az, ami máskor 
nem volt ily bűn. 

A katholikusok által megtámadott másik, t. i. a 7-ik 

§. igy szól : „Senkinek sem szabad nyilvános, vagy szabad 
tanításban részt venni, sem bármely intézetet vezetni, ha 
nem engedélyezett szerzetes rendhez tartozik." E §-hoz a 
,Hon' a következő szavakat fűzi: „Ez a jezsuitákat, domini-
kánusokat és még néhány szerzetes rendet foszt meg a tani-
tás jogától, qua : rendet, mert ha tagjai az államvizsgát 
kiállják, állami kinevezés alá vetik magukat, egyénenkint e 
jogtól megfosztva nem lesznek . . . . A törvényjavaslat ezen 
szakasza tehát nagy megszorítást tartalmaz a szerzetesek 
működésében, de ezt Gambetta és Ferry nyíltan is hirde-
tik." íme mily igazolása, mily pártatlan állásfoglalás a szer-
zetesek elnyomásában. Amit fennebb emiitettünk, azt is-
mételjük itt is. Mit mondana a ,Hon', ha ilyen §-t a protes-
táns tanítókra nézve hoznának? Igen ez a §. igy commen-
tálva, mint ezt a ,Hon' teszi, különösen nálunk Magyaror-
szágon, igen-igen érdekes. Ebből kitűnik, mennyire kétféle 
mértékkel osztogatják a jogot napjainkban. Nálunk Magyar-
országon t. i. az az eset forog fenn, hogy ámbár a protestáns 
tanárok nem képeznek oly értelemben vett testületet, mint a 
katholikus szerzetes rendek, mindamellett sem államivizsgá-
nak nem vetik magukat alá, sem állami kinevezésnek, és mégis 
ugyanaz, a mi a protestánsokra nézve nem jogosnak, hanem 
sérelmesnek tartatik, ugyanaz a katholikus szerzetesekre 
nézve semmiféle sérelmet nem foglal magában, holott ezen 
javaslat elfogadása által a szerzetesi fegyelem fenntartása 
lehetetlenné tétetnék és a rend, mint rend, sohasem lenne ké-
pes fenntartani valamely intézetet. Ennek belátása okozza 
azt, hogy liberális részről e törvényjavaslat annyira pártol-
tatik, ez az oka annak is, hogy miért foglal el ily pártatlan 
(?) állást e kérdésben a ,Hon' is. 

A mondottak után még csak annyit jegyzünk meg, 
hogy lehetséges, miszerint a franczia liberálisok is épen oly 
pártatlan állást foglalnak el e törvényjavaslat iránt, mint a 
,Hon', lehetséges ennél fogva, hogy e törvényjavaslat tör-
vény erőre emelkedik, a ,Hon' titkos örömére; hanem akkor 
az is bizonyos, hogy a franczia nemzet oly válságnak néz elé, 
ha nem nagyobbnak, mint volt a mult századi franczia for-
radalom, melynek rettenetes kihatását egész Európa érezte. 
Mindazok tehát, kik óhajtják, hogy e törvényjavaslat való-
sággá legyen, nem kevesebbet óhajtanak, mint egy jeles 
nemzet belviszonyaiuak felforgatását, mely, mint ezt a ta-
pasztalat mutatta, kihatással, felforgatással volt összekötve a 
többi államokra is. Hogy ily kivánságban, ily óhajban mily 
bölcseség rejlik, azt a,Hon' pártatlan Ítéletére bízzuk meg-
határozni, csak arra kérve őt, hogy ez az itélet pártatlanabb 
legyen, mint minő a franczia fensőbb oktatásra vonatkozó 
ítélete. A 

Budapest, május 22-én. A budapesti központi növen-
dékpapság magyar egyházirodalmi iskolájának alapítási ünne-
pélye ma, délután 1j25-kov tartatott meg, a papnevelő inté-
zet főkönyvtárának díszes termében. Az iskola ezen ünne-
pélyen igyekezett számot adni működése irányáról és ered-
ményeiről, és azon szellemről, mely benne uralkodik. Az is-
kola működése, iránya 6s szellemével foglalkozott Yogi 
Márton, az iskola elnökének megnyitó beszéde.*) 

*) E beszédet jövőre teljes szövegében közöljük, különösen azon 
időszerűségénél fogva, melylyel az, a Molnár Aladár-féle támadásokkal 
szemben bir. Szerk. 
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Az iskola egy évi munkásságának eredményeit Totli-
falussy Béla, az iskola jegyzőjének évi jelentése tüntette fel, 
melyből kiemeljük a következőket: 

Az iskola a nyilvánosság terén két kitűnő német mű 
fordításával lépett föl. Kiadta ugyanis: Mair, „Az oktatás-
szabadság" és dr. Simar, „A babona" czimü művét. 

Belmunkásságát az iskola 28 rendes, 5 rendkívüli és 8 
bizottmányi gyűlésben fejtette ki. A gyűléseken felolvasta-
tott egészben vagy részben 48 dolgozat, ezek közül 30 pró-
zai mű és 18 költemény. A dolgozatok egyesek által megbí-
rálva és a bíráló bizottságok által fölülbírálva lettek. A si-
kerültebb dolgozatok jutalmazására az iskola ez évben is 
tűzött ki pályadijakat. Ehhez járult egy szépösszegü pá-
lyadíj, melyet ngos és főt. Tarkányi Béla egri kanonok ur 
tűzött ki költemények jutalmazására. A pályázatokat szép 
siker koronázta. 

Az iskola könyvtára és pénztára ez évben örvendete-
sen gyarapodott. A könyvtár gyarapodott 80 művel 99 kö-
tetben ; van összesen 2669 mű 3847 kötetben. A takarék-
pénztárban a kiadvány költségeinek fedezése után van 
3000 forint. 

Az ünnepély fényét emelte az intézetei jeles énekkar 
sikeres közreműködése. 

Az ünnepély végén, miután az intézet szeretett kor-
mányzója, nagyságos és főtisztelendő Markus Gyula apát-
kanonok ur közbejött gyengélkedése miatt jelen nem lehe-
tett, ngos Pellet József, az intézet alkormányzója, velős, 
lelkes beszédben fejezte ki köszönetét az iskola tagjainak 
a nyújtott élvezetért és buzditotta őket, hogy azon esz-
méket és érzelmeket, melyeket most keblökben táplálnak, 
vigyék ki az életbe és igyekezzenek megvalósitani, meg-
adván mindenkor Istennek, a mi Istené és a hazának, a 
mi a hazáé. Ezután méltóságos és főt. Hidassy Kornél vá • 
lasztott püspök és miniszteri osztálytanácsos ur mondott egy 
valóban remek, és gyönyörű eszmékben gazdag beszédet, 
melyben azt óhajtja, hogy nemcsak az iskola, mint iskola, 
feleljen meg magasztos czéljának, hanem az egyes tagok is, 
midőn az élet mezejére lépnek, mélyen szivökbe vésve vi-
gyék magokkal az iskola magasztos eszméit, a vallásosság 
és hazaszeretet érzelmeit, és ezeket az életben is terjeszteni 
törekedjenek, nem feledvén a nagy költő mondatát : minden 
ember legyen ember és magyar, azaz először ember : megadva 
Istennek és az emberiségnek a magáét ; azután magyar : 
szeretve a hazát és fáradva érte szüntelen. Továbbá inté 
őket, hogy mindig hálával emlékezzenek vissza az intézetre 
és különösen annak lelkes, hazafias elüljáróira. O maga is 
kedvesen emlékezik azon órákra, melyeket az intézet falai 
között töltött, és megemlité, hogy, midőn 48. után a ma-
gyar iskolát visszaállították, ebben neki is volt része ; em-
lité pedig ezt nem dicsekvésből, hanem azért, mert akkor 
volt alkalma tapasztalni, hogy ez nem sikerülhetett volna, 
lia ő méltóságát e törekvésben a lelkes elüljárók nem segí-
tik. Az elnök köszönetére pedig azzal felelt ő méltósága, 
hogy az egész díszes közönség nevében köszönetet mondott 
az iskolának a nyújtott élvezetért és Ígérte, hogy máskor is 
meg fog jelenni az iskola ünnepélyein. O méltóságának gyújtó 
hatású beszédét lelkes éljenzés követte. Ezzel az ünnepély 
6 óra tájban véget ért. Szemtanú. 

Rónia. Newman bibornok beszéde. (Vége.) — Első te-
kintetre azt gondolhatná valaki, hogy az angolok nagyon 
vallásosak azon mozgalommal szemben, mely a szárazföl-
dön a vallástalanságban gyökerezik. Hanem nekünk az a 
szerencsétlenségünk, hogy e mozgalom épen ugy, mint má-
sutt, a hitetlenség felé törekszik, mint czélja felé. Meg kell je-
gyeznünk, hogy az Angolországban keletkezett vallási fele-
kezetek, háromszáz éve már, melyek jelenleg oly erősek, 
erős ellentétbe helyezték magokat az egyház és állam közti 
egyesüléssel, s a monarchia elkereszténytelenitésén működ-
tek, azon gondolatból indulva ki, hogy ezen katasztrófa a 
kereszténységet sokkal tisztábbá és erősebbé fogja tenni. Sőt 
több ! A liberalismus a tények hatalma által reánk erősza-
koltatott. Nézzék csak, mi következik magából a felekeze-
tek ezen sokaságából. A nép fele részének vallását képezik, 
és hozzá kell venni, hogy a mi kormányunk a nép-kormány 
alakjával bir. Annak a tizenkét embernek, kikkel épen az 
utczán véletlenül találkozunk, része van a politikai kor-
mányban, és midőn hitök felöl tudakozódunk, meglehet, 
hogy egyszerre hét felekezettel találkozunk. Hogyan egyez-
nének meg tehát ezek a nemzeti és helyhatósági kérdések-
ben, ha mindenki közőlük saját vallási községének elis-
mertetését sürgeti ? Minden tevékenység erőtlen lenne, lia a 
vallási kérdés nem mellőztetnék. Ezen nem lehet segíteni. / » 

És minthogy jól meg kell jegyeznünk, hogy a liberá-
lis elméletben sok jó és igaz van, — például, hogy egyebe-
ket ne említsek, a jogosság, nyiltszivüség, józanság, önura-
lom, jóakarat, mind oly szabályok, melyeket a liberalismus a 
társadalom más, természeti törvényeivel együtt vall, — 
nem mondhatjuk ki fölötte, hogy rosz, mielőtt be nem bizo-
nyítottuk, hogy a liberalismus elveinek öszlete a vallás visz-
szautasitása és kizárására irányul. Soha az ellenségnek eszé-
be sem jutott, hogy oly mesterileg legyen szervezve s annyi 
minden jóval kecsegtessen, mint a liberalismus. És már a 
várakozásnak megfelelt. A liberalismus sorai már igen sok 
tehetséges, komoly, erényes embert elnyeltek, koros férfia-
kat, kikek előéletük tiszteltekké teszen, és ifjú férfiakat, kik 
előtt nagy pálya nyílik. Igy állnak a dolgok Angolország-
ban és jó lesz, ha erről mindnyájan meggyőződünk. De ne 
gondolják azért, hogy én talán meg vagyok rettenve. Én 
mélyen sajnálom, mert előre látom, hogy nagyon sok lelket 
veszedelembe sodornak ; de attól, hogy az igazság szavának, 
a szent egyháznak, mindenható Urunknak, és az ő földi hely-
tartójának, komoly veszedelmet okozhatnának, attól nem fé-
lek. A kereszténység már többször volt kitéve halálosnak 
látszó veszélynek, hogysem e tekintetben félteni lehetne. 
Erre nézve biztosak vagyunk. A mi másrészt bizonytalan, 
— és nagy küzdelmekben a bizonytalan gyakran előfordul, 
— a mi rendesen nagy meglepetéseket okoz, lia bekövetke-
zik,—• ez az eseménynek azon különös módja,melyet az isteni 
gondviselés szeretett örökségének megmentésére és fenntar-
tására választ. Sokszor ellenségünk barátunkká lesz ; néha 
azon sajátságos mérgességet, melynek gonoszsága oly fenyege-
tő volt, elveszti ; néha önmagától darabokra omlik szét ; néha 
Isten hagyja addig működni, mig üdvös,— azután egyszerűen 
mellőzi. Általában az egyháznak nincs más tenni valója, 
mint előre haladni s egyszerűen teljesiteni kötelességeit, bi-
zalommal és békével, folyton nyugodtan tartva magát, 
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mis; csak el nem érkezik az Ur üdve. Mansveti haeredita-
bunt terram el delectabuntur in mullitudine pacis. 

IRODALOM. 
= Általános dogmatika stb. Irta Répászky József. 

(Folyt.) Az Utolsó fejezete e résznek végre azon következ-
ményekről szól, melyek a Jézus által alapított egyház isteni 
küldetéséből folynak, és pedig: 1) Csak egy isteni vallás 
van : a kereszténység, melynek hirdetője és őre a kath. egy-
ház, mely Jézus Krisztus igaz egyháza. 2) Az egyháznak az 
idők végéig kell hivatását a földön teljesítenie. 3) Hogy 
mindenkinek, ha üdvösségét óhajtja, szükséges, hogy Isten 
erkölcsi országának, melyet Jézus alapított, valamikép 
tagja legyen. 

„Hálákat adjunk tehát Istennek ama nagy kegyelme-
ért, hogy a szent keresztség által bennünket az ő anya-
szentegyházával egyesített, melynek anyai kebelén az igaz 
keresztény hitben élve, az üdveszközöket használva, s Krisz-
tus érdemeinél fogva mennyei malasztban részesülve üdvün-
ket munkálhatjuk. Igyekezzünk tanitás és jó cselekedetek 
által másokat is, kik az igazság ismeretére még el nem ju-
tottak, meggyőzni arról, hogy a katholika egyház az, mely-
ben a világ üdvözül." Ezen kath. egyházról szerző tüzetesen 
a következő részben fog szolgálni." (987. 1.) 

Hátra van még néhány észrevételünk, és pedig: 
1) A szoros értelemben vett jövendölést K. igy hatá-

rozza meg : „A jövendőlés bizonyos, meghatározott, világos 
előtudással összekapcsolt, esetékesen jövendő, a magára ha-
gyatott véges emberi elme által előre nem látható, későbbi 
következménynyel megerősített eseménynek előremondása, 
az igaz vallás előmozdítása végett." (508. 1.) 

E hosszú meghatározásnak minden egyes részét bőven 
kifejti s különösen a „világos" jelzőnek hosszabb magyará-
zatot szentel. Szerény nézetünk szerint épen nem ártott, de 
talán hasznára lett volna a meghatározás világosságának, ha 
e szó kimarad és elfogadtatik a régieknek rövidebb megha-
tározása pl. Gotti-é, ki a jóslatot igy határozza meg: „Pro-
phetia est certa praedictio rerum futurarum, quae natura-
libus causis praevideri non possunt." (Vérit. rel. tract. IV. 
cap. 11.) A szerző által adott meghatározásban a „világos" 
jelszó csak zavarni képes az egész definitiót. A jóslat fogal-
ma tüzetesen, minden félremagyarázást és félreértést kizáró 
teljességben van adva, lia a „bizonyos, meghatározott" stb. 
jelzők benfoglaltatnak, mig ellenkezőleg, nem könnyen al-
kalmazható minden jóslatra. A jóslathoz nem kívántatik az, 
hogy „világos" legyen ; elég, ha bizonyos és meghatározott, 
mert tudjuk, hogy épen nem csekély része a jóslatoknak 
nem mondható „világosnak". De ez nem is szükséges; 
mert ez által a valódi jóslat jellegéből, a bizonyosságból és 
meghatározottságból semmit sem veszít. Igy pl. szent J á -
nos titkos látásainak könyve egyes részleteiben s egészben 
is nagyszerű jövendőlés anélkül, hogy épen világosnak le-
hetne mondani ; de anélkül egyszersmind, hogy e világosság 
hiányában meg lehetne tőle tagadni a valódi jóslat jellegét 

Krisztus Urunk is többször titokszerüen beszélt apostolai-
nak jövendő szenvedéséről, s ők nem is fogták föl beszédjét, 
a m i n t magok bevallják: „Nescimus, quid loquitur" (Sz. 

János 1G, 18.) s a kegyes Mester látván tanítványainak lel-
kébe, biztatja őket : „Haec in proverbiis locutus sum vobis. 
Venit hora cum iam non in proverbiis loquar vobis." A mi 
az összefüggésnél fogva titokszerü s épen e miatt kevésbbé 
világos beszédet jelent. A nehézséget különben érzik mind 
azon szerzők is, kik a jóslat meghatározásánál a „világos" 
jelzőt szükségesnek tartják. Magyarázataik emellett tanús-
kodnak. A többi között szerzőnk is ekkép magyarázza sza-
vait : „Midőn azt követeljük, hogy a jövendőlés világos le-
gyen, csak oly világosságot követeihetünk, a minőt a jöven-
dőlés fogalma megenged. A jóslatok természetében fekszik 
hogy azok az esemény bekövetkezte előtt némileg elburkol-
tak és titokszerüek ; nem ugyan magokban véve, hanem az 
emberekre nézve stb." (510. 1.) 

Ezzel már föl van adva az eredeti fogalmazás, mert a 
magyarázat ellenkezőjét állítja annak, a mit a meghatáro-
zás. A mi egyszer „világos", az nem lehet egyszersmind 
„elburkolt" is, akár magában véve, akár pedig az emberekre 
nézve tekintjük a jóslatot. Elég tehát, ha azt mondjuk a jö-
vendőlésről, hogy „bizonyos és meghatározott" előremondása 
az esetékes jövőnek ; ez által már kizártuk az okszerű kétel-
kedés és különféle magyarázás lehetőségét, s eléggé megkü-
lönböztettük azt e tekintetben a pogány jövendőlésektől. 
Azonkívül a mi fő, az igy nyert fogalmat minden valódi 
jóslatra lehet alkalmazni, mig a másik sok jóslatot kizár. Ez 
a mi nézetünk. Még akkor is azonban, lia szerző által adott 
definitiót elfogadjuk, a pontozásnak másnak kell lennie ; egy 
vessző az egész meghatározásnak értelmét képes elrontani. 
A jövendőlés e szerint „világos, előtudással kapcsolt" előre-
mondása a jövendő eseménynek. A „yilágos" szónak itt 
külön fogalmat kell képeznie, és nem szabad az utána kö-
vetkezőkkel egygyé kapcsolva lennie. (Vége köv.) 

V E G Y E S E K . 
-}- Félszázados h i t tudor . 1829. junius-hó 30-dikán 

avatta fel a budapesti kir. magyar tud. egyetem hittudorrá 
Sárkány Miklós sz. Benedek-rendi áldozárt, Röth József 
jogtudor rektorsága és Haulik György hittudor s esztergo-
mi kanonok hittudománykari dékánsága alatt. Azóta ötven 
év folyt le, — és az alatt az ünnepelt férfiú halantékaira a 
tudori koszorú fölé a kimagasló bokros érdemek országos o o 
hírnév és tisztelet sokszoros fénykörét vonták. 1879. junius 
1-éről keltezve állíttatott ki a félszázados tudorság ragyogó 
fényű díszokmánya, mely ngs és föt. dr. Sárkány Miklós 
bakonybéli apát, Ferencz József-rendi lovag stb., veszprémi 
és pannonhalmi szentszéki ülnök urnák jubiláris tudorságát 
megörökiteni van hivatva. Az okmány decorativ részében 
fönt jobbra a bakonybéli apátság képe, balra szintén fönt a 
nevezett apátság s alatta a Sárkány-család czimere van igen 
sikerülten befoglalva. Alul Lenhossék József e. i. t. e. rektor 
s Klinger István e. i. h. k. dékán neve olvasható. Mint érte-
sülünk, a magyarországi sz. Benedek-rendben ez alkalom 
családi ünnepé készül magasztosulni, a mennyiben maga a 
rend főapátja, mgs és főt. dr. Kruesz Kryzosztom ur, sze-
mélyesen leend kegyes az ünnepelt férfiúnak a jubiláris tu-
dorság díszokmányát átnyújtani. Legkedvesebb kötelessé-
geink egyikét teljesítjük, midőn az ünnepelt e g y h á z n a g y 

számos tisztelőihez csatlakozva, a ,Religio' olvasó közönsé-
gének iidvkivánatait is tolmácsoljuk, és szivünk mélyjéből 
kivánjuk : ad multos annos ! 

— A szatmári egyházmegyéből következő becses tudó-
sítást vettünk : Szatmár, május 22.Holnap indul püspök urunk 
ő méltósága bérmautra a nagy-károlyi kerületbe, főpásztori 
gondjaira bízott liiveit a hitben megerősítendő ; máj. 24-kén 
Mező-Teremen, 25-én Mező-Petriben, 26-án Szaniszlón, 27-én 
Csomaközön, 28-án Fényen, 29-én Kálmándon, 30-án Kap-
lonyban, junius 2-án Csanáloson, 3-án végre Vállajon és 
Mérken. Isten angyala vezérelje útjában a buzgó főpásztort 
és jó atyát ! 

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

tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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I . Fé l év , 1879. 
T A R T A L O M : A búcsú nemei. — Komoly szó a jegyesek vizsgálatáról. — A X I X . század vezércsillaga. — Egyházi tu-
dósítások: jBudapest. Amerikai rendszer. Budapest. A központi papneveidei növendékpapság m. e. irodalmi iskolájának 

szelleméről és irányáról. — Irodalom : Általános dogmatica. Ir ta Répászky József. — Vegyesek. 

A búcsú nemei. 
A búcsú kétféle, teljes és nem teljes. Teljes 

búcsúnak neveztetik az, melyben az ideiglenes bünte-
tés, mely a bűnnek és az örökkévaló büntetésnek 
eltörlése után még hátra maradt, egészen elenged-
tetik. Igy például, ha valaki töredelmesen meg-
gyónván és megáldozván, teljes búcsúban részesül, 
és azután hirtelen meghal, akkor az ö lelke a purga-
tórium tűzét kikerülve egyenesen mennybe száll. A 
teljes búcsúk közt legnevezetesebb a jubileumi bú-
csú. Lássuk azért közelebbről ezen bucsu-nemet. 

1. A jubileum elnevezését most már általában 
a héber „JobelLí szóból származtatják. Jobel a külön-
böző gyökökhöz képest, melyekből leszármaztatik, 
különféleérteménynyel bir. Annyit tesz, mint : sza-
badon bocsátani, hajtani, fakadni, csirázni, trombi-
tával jelt adni, mely jelentmények a zsidók jubileu-
mának teljesen megfelelnek.1) Mert a zsidóknál min-
den ötvenedik esztendő szentnek, jubilarisnak ne-
veztetett, mely évben szabadon kellett bocsátani a 
rabszolgákat, visszaadni az idegen jószágot, mely 
esztendő trombita szóval hirdettetett ki. A rabbi-
nusok szerint „Jobel" annyit jelent, mint a kos 
szarva, mivel a kürt, melylyel a jubileumi esztendő 
kihirdettetett, a kos szarvához volt hasonló ; de ha 

Jobela a kos szarvát jelentené, ugy e szót: „Ke-
ren a szarv kellene oda tenni.2) 

Bellarmin a jubileum elnevezését a zsidó igé-
ből : Jabal" származtatja, mi annyit tesz, mint csí-
rázni, fakadni, melyből a főnév: „Jobul" gyümöl-
csöt jelent. A jubileumi év azért neveztetett igy, 
mivel olyankor más esztendő gyümölcseiből éltek, 

Cursus Completus Theol. edit. Migne auctore Col-
let : De jubilaeis. 

2) Maurel : Le Chrétien éclairé sur la natur et l'usage 
des indulgences. 

minthogy a szántóföldek és házak előbbi uruknak 
adattak vissza. De bármiként legyen is a dolog, 
annyi bizonyos, hogy a latin jubilaeum örömet je-
lent; és a jubileum az egyházban mindenkor örven-
detes esemény, mivel olykor megnyílik az egyház 
kincstára és a hivek, úgyszólván, tetszésök szerint 
merítenek belőle.3) 

2. A jubileumi esztendő az izraelitákra nézve 
általános öröm, kegyelmes bocsánatadás ideje-vala. 
Vózes 3-ik könyve, 25-ik fejezetében ekként adja 
elő a jubileumot illető parancsot : „Es szóla az Ur 
Mózesnek Sinai hegyén mondván: „Szólj Izrael fiai-
nak és mondd nekik : Számlálj magadnak hét évhe-
tet, azaz hétszer hét esztendőt, melyek mindössze 
49 esztendőt tesznek és a 7 hónapban, a hó 10-dik 
napján szólaltasd a harsonnát a kegyelem idején, 
egész országtokban; és szenteld meg az ötvenedik 
esztendőt és nevezd földed minden lakója szabadu-
lásának, mert az örvendetes év ez, az ötvenedik 
esztendő. " 

De vájjon miért adta Isten a zsidóknak e pa-
rancsot? Isten az 50-ik év megünneplése által örök 
emiékezetökben akarta tartani azon nagy kegyelmét 
és irgalmát, melynél fogva elódjeiket Egyptom jár-
ma alól fölszabaditá és Kánaán földjére vezeté. Há-
ladatosságból tehát, hogy atyáik a Farao egyptomi 
király szolgaságából megmenekültek, kellett a zsi-
dóknak a jubileum idején rabszolgáikat elbocsátani ; 
háladatosságból, hogy atyáik az igéret földét nyer-
ték, el kellett engedniök szegényebb rokonaiknak 
az adósságot és őket atyáik birtokába visszahelyez-
ni. És ez bizonyára örömnap volt, a zsidókra nézve, 
kik mint Ábrahám fiai egy nemzetséget, egy csalá-
dot alkottak. 

Mivel pedig sz. Pál apostol szerint az ószövet-
3) Bellarmin. De indulg. cap. 1. 
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ség előképe vala az újnak, könnyű belátni a zsidó 
jubileum irányát. Ha megfontoljuk, hogy a zsidók 
egész törvénye Krisztusra, mint az igért Messiásra 
vonatkozott, ugy ezen földi ideiglenes rendeletek és 
események által a mennyei, örök titokra utalt. 

Ha a zsidóknak jubileumkor foglyokat, rab 
szolgákat kellett szabadon bocsátani, ugy ez annyit 
jelentett, hogy a Messiás az embereket a pokol és a 
sátán fogságából fogja kiszabadítani ; ha a zsidók 
jubileumkor adósaiknak az adósságot tartoztak el-
engedni, az annyit jelentett, hogy az Ur Jézus az ö 
szenvedése és halála által lefizeti bűneink adóssá-
gát, melylyel mennyei Atyánknak tartoztunk ; ha az 
elszegényedett rokonok ismét visszahelyeztettek 
atyáik birtokába, ugy ez annyit jelentett, hogy mi 
az első szülőink által elvesztett paradicsomot ismét 
visszanyerjük és Krisztüs által mennyei Atyánk fiai-
nak birtokába juthatunk, ha benne hiszünk és sz. 
törvényeit megtartjuk. 0 raj ta teljesedett be Izaiás 
próféta jövendölése: „Az Ur lelke énrajtam, azért 
kent föl engem és küldött engem örömhírt vinni a 
szegényeknek, meggyógyítani a töredelmes szivüe-
ket, szabadulást hirdetni a foglyoknak és látást a 
vakoknak, szabadon bocsátani a sanyargatottakat, 
hirdetni az Ur kedves esztendejét." (61, 1.) Es ime, 
az Ur Jézusnak helyettese e földön, a római pápa, 
kit Jézus teljes hatalommal ruházott föl szabadu-
lást hirdetni a foglyoknak, stb., hirdeti is időről 
időre a kegyelem esztendejét a jubileumi búcsút. 

3. A jubileumi búcsú története a következő. 
Már a legrégibb időktől kezdve szokásban volt, 
hogy a hivek ezrei Rómába zarándokoljanak. Már a 
második században Traján császár uralkodása alatt 
jöt t Rómába a sz. helyek látogatására Euthymius. 
Aranyszájú sz. János is vágyott az apostolok sír-
jainak látogatására. I. Miklós pápa írja a rheiinsi 
püspöknek, hogy a gyilkos Eriarthot sokkal kisebb 
elégtétellel küldi vissza, mint a minőt megérdemelt, 
mert teljes bizalommal sietett Rómába és ott az 
apostolok közbenjárásért folyamodott. 

E lassankint növekedő szokást, a sz. várost lá-
togatni, idők folytán a pápák nagyobb és nagyobb 
búcsúkkal ruházták föl. Epen VIII. Bonifácz pápa 
alatt történt, hogy 1300 ban a hivek nagy sokasága 
gyűlt össze Rómában, miszerint azon búcsúkban 
részesülhessenek, melyeket a pápák az ily zarándo-
koknak engedélyeztek. 

Ez adott neki alkalmat arra, hogy a jubileumi 
évet és búcsút behozza ; azért rendelte, hogy 1300-tól 
kezdve minden századik esztendő jubileumi év le-

gyen, különösen azokra nézve, kik az apostolok sir-
jai t meglátogatják. VI. Kelemen pápa 1343. január 
8 kán kelt bullájával ezen időszakot megrövidítette 
és a jubileum megtartását minden 50-ik évre ren-
delte. És ez meg is tartatott Rómában 1350-ben, 
még nagyobb részvét mellett, mint az 1300-iki. Az 
akkori irók feljegyzései szerint a VI. Kelemen pápa 
által hirdetett jubileumkor csak pünköst napján 
több mint 800,000 idegen volt jelen Rómában. VI. 
Orbán pápa a jubileum időszakát 33 esztendőre 
szállitotta le azon 33 év emlékére, melyeket az Ur 
Jézus e földön töltött. Végre II. Pál és IV. Sixtus 
pápa a jubileumi esztendőt minden 25-ik évre tették. 
Jubileum alatt tehát nem értünk mást, mint oly tel-
jes bucsut, mely bizonyos időhöz s ünnepélyességek-
hez van kötve és bizonyos kiváltságokkal ellátva.4) 

4. Ezen ünnepélyességek következők. Áldozó-
csütörtökön a sz. Péter és Pál apostolok templomá-
nak ajtajából megszólal a harsona, és latin nyelven 
kihirdettetik a jubileumi bucsu és esztendő. Ezen 
szertartás Urjövet 3-ik vagy 4-ik vasárnapján ismé-
teltetik a Quirinál előtt. Mindakét kihirdetés után 
karácsony vigélyjén az első vecsernye előtt „ Veni 
Sancte Spiritus" eléneklése után bemegy a pápa, 
nagy kiséret mellett, a sixtinai kápolnán át a szent 
ajtóhoz, mely a Péter templomának egyik kapuja, és 
ott ezen karvers : „Aperite mihi portas44 eléneklése 
után, kalapácscsal egyet ráüt a falra, mire a fal 
kibontatik és a pápa az egész kísérettel ki- és be-
megy raj ta. És evvel meg van nyitva a jubileumi 
esztendő. Hasonló szertartás végeztetik Róma 3 más 
főtemplomában is, úgymint sz. Pál basilikájában, 
sz. János lateráni templomában és Maria Maggore 
templomában.5) 

5. Ezenkivül a jubileumi bucsu bizonyos ki-
váltságokkal bir, melyek közé tartozik az is, hogy 
akkor minden pap a fentartott esetek alól, a censu-
ráktól is föloldozhat és az egyszerű fogadalmat más 
üdvös tettre változtathatja át ; de ezen kiváltságok-
kal csak akkor ruháztatik fel, ha ez a jubileumot hir-
dető bullában nyíltan ki van mondva. 

A i'endes jubileum alkalmával következő jó 
cselekedetek vannak szokásban : nyilvános körme-
netek, gyónás és sz. áldozás, az úgynevezett állomá-
sok, vagyis bizonyos kijelölt templomok látogatása 
és bizonyos imák végzése. A böjtölés és alamizsnál-
kodás a rendkívüli jubileum jó cselekedetei közé 
tartoznak. 

4) Cursus Complet. Theol. auct. Collet. edit. Migne. 
5) Cursus Compl auct. Collet. 
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Rendes jubileumnak nevezzük azt, mely VI. 
Sándor pápa óta minden 25-dik esztendőben tarta-
tik, mely Rómában egy esztendeig tart és az egész 
egyházra kiterjesztetett. 

Rendkivüli jubileumnak neveztetik az, mely a 
fontosabb alkalmakkor engedélyeztetik, úgymint u j 
pápa választásakor, az egyháznak vagy valamely 
országnak nagy szükségében, csapások elodázására 
stb. Ilyen XIII. Leo ö szentsége által pápává megvá-
lasztatása alkalmából hirdetett bucsu. 

Nem teljes búcsúnak neveztetik az, mely a 
bün megbocsátása után hátra maradt ideiglenes O O 
büntetésnek csak egy részét engedi el. Igy mond-
juk, hogy a pápák 10, 20, 100, 200 stb. napi, vagy 
10, 20 évi búcsút engedélyeznek.6) Ezen számok 
által jelzi az egyház ama büntetéseket, melyek a 
régi egyházban voltak szokásban. Midőn tehát va-
laki pl. 100 napi, 20 esztendei bucsut nyer, az nem 
annyit tesz, mintha neki 100 napi, vagy 20 esz-
tendei büntetés engedtetnék el a purgatoriumban, 
hanem az annyit jelent, hogy oly büntetés engedte-
tik el neki, minőt valaki a régi egyház szokása sze-
rint 100 nap, vagy 20 esztendő alatt letörlesztett 
volna Isten előtt. Szorosabban nem tudjuk megha-
tározni, hogy minő büntetés engedtetik el nekünk 
a nem teljes bucsu által a purgatoriumban, mert ez 
titok előttünk. 

Midőn évekre szóló bucsu engedélyeztetik, ren-
desen ugyanannyi negyvenedi bucsu is csatoltatik 
hozzá, és ez a nagyböjtre vonatkozik és azt jelenti, 
hogy egy negyvenedi bucsu oly ideiglenes büntetést 
enged el, a milyen elengedtetett régente a bűnbá-
nóknak egy böjti időszak alatt kiállott vezeklésére. 

A teljes és nem teljes búcsúk feloszlanak he-
lyiekre, személyiekre, tárgyiakra, örökösökre és ideig-
lenesekre. 

1. Helyi búcsúnak neveztetik az, mely valamely 
helyhez, pl. templomhoz, oltárhoz, kápolnához, vagy 
kálváriához, szoborhoz, vagy képhez van kötve. Ezen 
bucsu elnyerésére szükséges, hogy a búcsút enge-
délyező okiratban kikötött föltételeket teljesitsük, 
úgymint az illető helyet meglátogassuk, és ott az 
előirt imákat, vagy jó cselekedeteket elvégezzük. 

A helyi bucsut illetőleg megjegyzendő : 
a) Ha a templom, kápolna stb. teljesen leron-

tatik és többé föl nem épittetik, a bucsu is megszü-

•) XIV. Benedek pápa hamisaknak mondja az 1000 
vagy 100,000 évre terjedő búcsúkat. Mások ismét a bucsu 
időszakát 20 esztendőre akarják szoritani, de minthogy a 
legújabb „Baccolta" kiadásában 100, 200 évi bucsuk is elő-
fordulnak, bizonyára ezen tényt senki sem merheti tagadni. 

nik, mert a bucsu nem a puszta helyhez, hanem a 
templomhoz, vagy kápolnához van kötve, b) Ha a 
templom teljesen lerontatik ugyan, de ismét ugyan-
azon helyen uj templom épittetik, vagy ha az egy-
házmegyei hatóság által más jobb fekvésű helyre 
ugyanazon czim és szent védelme alatt tétetik át, 
megtartja a búcsút. Ennek oka abban rejlik, hogy a 
bucsu nem a fekvés vagy hely kedveért, hanem a 
templomnak adatott, azért, ha újból fölépittetik 
vagy más helyre tétetik át, erkölcsileg (moraliter) 
ugyanazon templom marad, c) Ha a templom leron-
tatik részenként és fölépittetik, a bucsu megmarad, 
mert a templom is ugyanaz.7) 

2. Személyes búcsúnak neveztetik, mely az egyik 
vagy másik személynek, de nem minden keresztény 
hivőnek van engedélyezve. Ilyenek a különféle szer-
zetes rendeknek és vallásos társulatoknak engedé-
lyezett búcsúk. Ezen búcsúkat mintegy magával 
hordja az ember, és mindenütt részesülhet azokban, 
ha, mint magától értetik, az előirt föltételeket 
teljesitheti. 

3. Tárgyi búcsúnak nevezzük, mely valamely 
hordható tárgyhoz, úgymint olvasókhoz, keresztek-
hez, érmekhez van kötve. Ezen bucsu elnyerésére 
szükséges e tárgyakat magával hordani és az előirt 
imákat elvégezni. 

A tárgyi búcsúra nézve megjegyzendő : 
a) Ha a tárgy teljesen elrontatik, a bucsu is 

megszűnik, b) Ha a kereszt, vagy kép annyira el-
romlik, hogy nem bir többé a kereszt vagy kép alak-
jával, megszűnik a bucsu. c) Ha oly olvasónak, mely-
hez bucsu van kötve, a fonala elszakadt és más té-
tetik helyére, a bucsu nem szűnik meg; hasonlólag 
nem sziinik meg a bucsu, ha az olvasónak néhány 
szeme elvész s másikkal pótoltatik. d) Ha az olvasó 
két részre osztatik, megszűnik a bucsu ; mert más-
ként két rész volna, mely búcsúval volna ellátva ; 
már pedig a bucsu csak egy tárgyhoz, t. i. az egész-
hez volt kötve, e) Hogy valamely beteg a sz. olva-
sóhoz, kereszthez, éremhez, vagy más tárgyakhoz 
kötött búcsúkban részesülhessen, szükséges, hogy 
azokat magánál, de nem szükséges, hogy kezében 
tartsa, f) Senki sem részesülhet tárgyi búcsúkban 
valamely éremmel, olvasóval vagy kereszttel, mely 
nem az övé. (VII. Sándor pápa 1657. febr. 6-diki 
decretuma.)8) 

4. Örökös vagy mindenkorra engedélyezett bucsu az, 
mely az időt illetőleg nincs megszorítva. Ezen bu-
csu addig tart, mig vissza nem vonatik; még annak 

7) Lucius Ferraris, De indulg. — 8) Ugyanott. 
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hálával sem szűnik meg, ki azt engedélyezte. Mert a 
bucsu oly kegyelem, melyet a pápa, Krisztus helyet-
tese oszt. Ez esetben az a szabály : rfDecet concessum 
a principe bénéficiant esse mansurum." Ugyanazt lehet 
mondani mindazon bucsu adományokról, melyek 
ezen szavakkal végződnek : vAd beneplacitum Romani 
Pontificis seu sedis apostolicae." Azaz, ha a következő 
pápának tetszik, visszavonhatja, de a mig vissza 
nem vonja, tart a következő pápa alatt is. 

5. Ideiglenes bucsu az, mely bizonyos meghatá-
rozott időre, egy-két vagy több évre, engedélyezte-
tik. Mihelyt ezen idő eltelt, megszűnik a bucsu is. 

Végre vannak oly bucsuk, melyek kizárólag 
vagy csak az élőknek vagy halottaknak engedélyez-
tetnek, és olyanok, melyek élőknek adatnak, de a 
halottakra is alkalmazhatók. Nemeskey Andor. 

Komoly szó 
a jegyesek vizsgálatáról. 

(Vége.) 

A mit a legfőbb törvényhozói tekintély a kérdés alatt 
levő vizsgálat módjára nézve ekként kötelező jogerőre emelt, 
igen természetes, hogy ettől elütő irányban nem mozoghat-
nak a hit- s jogtudósoknak idevágó utmutatásai sem, hanem 
ezek csakis viszhangjai lehetnek amannak. Lássunk egy-két 
példát. Haringer mondja : „Der Pfarrer wird die beiden 
Brautleute, jedes allein und ohne Zeigen, bei ihrem Gewissen 
fragen, ob ihnen kein Ehehinderniss bekannt sei, ob sie ihre 
Einwilligung frei und ohne Zwang geben" stb. Benger, hi-
vatkozva XIV. Benedek fent idézett brévejére, igy szól : 
„Die Brautleute sind in Betreff der Ehehindernisse einzeln 
zu fragen, namentlich, ob sie wirklich frei, mit Willen, ohne 
alle Abneigung in den Ehestand eintreten wollen, ob sie 
nicht durch Drohungen, oder bloss durch die Furcht vor 
den Eltern dazu bestimmt werden"1) stb. Ugyanily értelem-
ben nyilatkoznak Aichner2), Bangen3), Schüch4) és mások. 

A fennebbiekből tehát kitűnik : 1) hogy a lelkész szi-
gorúan kötelezve van, a jegyesekkel vizsgálatot tartani a 
házassági akadályok iránt ; 2) hogy e vizsgálatnak még a 
hirdetések előtt kell megejtetnie; 3) hogy e czélból a lelkész-
nek a jegyeseket külön-külön kell maga elé bocsátania, és 
igy négyszemközt, tanuk jelenléte nélkül, kell azokat eszé-
lyesség- s óvatossággal, bizalmasan s bizalmat ébresztöleg ki-
kérdeznie a netán fenforgó házassági akadályok iránt, neve-
zetesen, vájjon igazi szabad elhatározásból, benső vonzalom-
ból, vagy talán csak unszolás, erőltetés, fenyegetőzés foly-
tán határozták-e el magukat a kilátásban levő házasságra ? 

Világos, hogy csakis az ily eljárás felel meg a józan 
felfogás, helyes emberismeret és tapasztalat alapjára helye-
zett törvénynek ; kétségtelen az is, miszerint ily eljárás mel-
lett nem egykönnyen fog a lelkész plébániájában oly gyá-

') Pastoraltheologie III. k. 825.1. Regensburg 1863. 
*) Compendium iuris eccl. 1864. 
') Instructio pract. II. 25. 1. 1860. 
4) Lelkipásztorkodástan II. k. 593. 1. magyarítva Győrött. 1873. 

szos következményű erőszakolt házasság létesülhetni, mint-
hogy a lelkész ily módon még elég jókor, a legegyszerűbben, 
s legbizonyosabban, mert hitelesen, magának az illető je-
gyesnek senki jelenléte által le nem zárt, a bizalomgerjesztő 
lelkipásztori hang előtt pedig önkényt megnyíló ajkairól 
szerezhet magának meggyőződést az iránt, vájjon a kötendő 
házassági frigynek maga a házasulandó szabad elhatározása 
s .[benső vonzalma, vagy pedig ennek hiánya mellett csupán 
idegen befolyás képezi-e rugóját. 

Ennélfogva a mondottakból kiderül az is, hogy a lel-
kész súlyosan terheli lelkiismeretét : 1) lia a házasulandókat 
a reájok nézve netán fenforgó házassági akadályok iránt ki 
nem kérdezi ; 2) ha e kérdezést illetőleg csupán az esketés 
pillanatára, a szerkönyvnek e pillanatban teendő kérdéseire 
szorítkozik ; 3) ha a házassági akadályok kipuhatolásának 
czéljából mindkét jegyest, vagy több jegyespárt egyszerre 
bocsát maga elé, vagy ha egyenként ugyan, de a kérdése-
ket oly eszélytelen, közömbös, rideg vagy nyers modorban in-
tézi a jegyesekhez, mely ezekben bizalom helyett a gyana-
kodás, álszégyen vagy félelem érzetét keltvén fel a helyett, 
hogy ezeknek sziveit s ajkait őszinte vallomásra bátorítaná, 
inkább a sziv érzelmeivel ellentétes nyilatkozatra han-
golja azokat. 

íme röviden, s mint remélem, egyúttal elég világosan 
is eléadva, hogy a lelkésznek mily eljárást kell követnie, és 
mily eljárástól kell óvakodnia, hogy hívei körében erőszak és 
félelem folytán annyi s oly súlyos következmények csiráit 
magukban rejtő házasságok ne létesülhessenek. Roppant a 
felelősség, mely a lelkészt terheli, ha helytelen eljárása kö-
vetkeztében ilynemű házasságok meg nem akadályoztatnak ; 
mindazon anyagi s szellemi károk, mindazon temérdek lel-
ki veszedelmek és bűnök, melyek ily házasságok nyomán tá-
madnak, hangosan kiáltanak ég felé boszuért a lelkipásztori 
név alatt lappangó bérencz ellen. 

Legyünk azért éberek, serények s buzgók magasztos 
hivatásunk követelményeinek teljesítésében ; a mi magunk-
viseletétől nemcsak saját magunknak, de számtalan lelkek-
nek előmenetele vagy bukása, üdve vagy kárhozata függ. 
Főleg napjainkban kell, hogy fokozott mérvben érvénye-
sítse a lelkipásztor hiveinek üdvére irányzott éber gondos-
ságát s önfeláldozó munkásságát. Mert ha valamikor, akkor 
napjainkban ólálkodnak a farkasok ádáz falkái a legkülön-
félébb alakokba bujtatva Krisztus nyája körül. Lám ! ismét 
egy uj farkas közeleg, a polgári házasság korcs fajzatu fa-
lánk farkasa, mely a pokol tájékáról, mint születési tanyá-
járól megindulva s kegyetlen pusztítás dühétől űzetve, any-
nyi megpróbáltatások és csapások nehéz súlya alatt kinos 
sohajok közt görnyedező édes hazánk felé tart oly sebes 
iramban, hogy sötét árnyékát már-már határainkon belül 
szemlélheted. Mint tudva van, a magyar képviselőház f. é. 
márt. 18-án Irányi azon határozati javaslatát, miszerint az 
igazságügyi miniszter arra utasittassék, hogy a polgári há-
zasságra vonatkozó törvényjavaslatot mielőbb benyújtsa, — 
nagy többséggel elfogadta. A miniszter ezen utasitás követ-
keztében le nem köszönt ; miből önkényt következik, misze-
rint ő mint parlamentaris miniszter a parlamenttől nyert 
utasításnak megfelelőleg eljárni, s a kivánt törvényjavasla-
tot hova hamarabb az országház asztalára beterjeszteni 
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szándékozik. E szerint tehát a polgári házasság már a kü-
szöbön van ; csak rövid idő még, s a küszöböt átlépi. Azért e 
körülmény csak növelje s fokozza buzgalmunkat a házas-
ság körüli kötelmeink lelkiismeretes teljesítésében, nehogy 
önhibánk fegyvert nyújtson az ellenség kezébe önmagunk 
ellen, s nehogy a házasfelek, kik a mi mulasztásunk, vagy 
helytelen eljárásunk következtében jutottak az erőszakolt 
házasság rabigájába, ha e rabiga lerázását érveik gyenge 
vagy kétes volta miatt a szentszéktől kieszközölni nem si-
került, —• a polgári házasság lélekölő mérgében keressék 
ügyesbajos helyzetök orvoslását. Soha szem elől ne tévesz-
szük a nemzetek apostolának kedves tanítványában, Timo-
theusban, mindnyájunkhoz intézett ez intelmét : „Tu vero 
vigila, in omnibus labora, opus fac evangelistae, ministe-
rium tuum impie," — annyival is inkább, mert tekintve az 
Üdvözitő megrázó komolyságu figyelmeztetését : „Estotepa-
rati, quia qua nescitis bora Filius hominis venturus est" — 
ki tudja, az emiitett apostolnak önmagáról használt e sza-
vait : „Ego enim iam delibor, et tempus resolutionis meae 
instat", nem alkalmazhatjuk-e mi is magunkra sokkal előbb 
mintsem gondolnók? Mily kimondhatlan vigasz s örömérzet 
fogja pedig ekkor lelkünket megszállni, ha visszapillantva 
lefolyt multunkra ezen apostollal, a lelkipásztori erények 
ezen bámulatos hősével, elmondhatjuk mi is : Bonum certa-
men certavi, cursum consummavi, fidem servavi. In reliquo 
reposita est mihi corona iustitiae, quam reddet mihi Domi-
nus in illa die iustus iudex ! Paulus. 

A XIX. század vezércsillaga. 
(Folytatás.) 

Katalin 1831. január hóban beöltözve, a Saint-Antoine 
Faubourgban levő d'Enghien-házba küldetett el. Aladel őt 
itt sem tévesztette szemei elől ; és habár bizalmatlansággal 
látszott is fogadni közleményeit, a legnagyobb figyelemmel 
kisérte egész életét, mi is őtet arról győzte meg, hogy Kata-
lin nem gyarló ész, sem nem képzelgő leány, hanem nyu-
godt, határozott jellem. E megfigyelés czéljából ő egykor a 
nővéreket meglátogatta. Ekkor már hire terjedt volt a nő-
vérek közt is, hogy Aladel ur túlvilági megbízatásokat ka-
pott : körülvették tehát őt rögtön a nővérek és kérdezőskö-
désükkel ostromolni kezdték. Az ő szeme Katalinon csüg-
gödt, ki minden zavarodás nélkül, sőt nagy nyugalommal 
intézett hozzá hasonló kérdéseket. A tiszteletreméltó áldozár 
meggyőződött, hogy a nővér titkát megőrzi.1) 

Midőn a bold. Szűz Katalinnak, még az anya-ház szen-
télyében, utolszor megjelent, hozzá ezen szavakat intézte : 
„Leányom te nem fogsz látni többé engemet, de imáid köz-
ben hallani fogod szavamat." És valóban ő ily benső han-
gokat egész életén át hallott, melyeket ugy a képzelő tehet-
ség illusóitól, mint a buzgó áhitat benyomásaitól is tisztán 
megkülönböztetni tudott. 

') . . . Mgr de Quélen is akarta volna őt ismerni, vagy legalább ar-
czát fátyollal eltakarva, vele szólani ; az enquéte-bizottság lelkiatyja által 
őt szintén személyes megjelenésre felszólittatta ; a csodás éremnek iátmá-
nya által megtért Eatisbonne is őt látni igen-igen óhajtotta : ámde a nő-
vér alázatosságán minden kísérlet megtörött. A nővérek is gyanitgatták, 
hogy ő lesz valószínűleg a bold. Szűznek választottja: de alázatos egy-
szerűsége és a feleletekben feltűnő találékonysága minden gyanitást 
csakhamar eloszlatott. 

Az éremre vonatkozó missiója még nem volt befejezve. 
Néhány hó múlva a szeplőtelen Szűz az ezen érdembeni ké-
sedelmezés miatt hozzá panasz-szavakat intézett. „De, jó 
Anyám, feleli a nővér, hiszen ön jól látja, hogy nekem nem 
hisznek. — Légy nyugodt, nyeré válaszul ; jő majd idő, mi-
dőn ő kivánságomat teljesíteni fogja ; ő az én szolgám, ki 
félni fog nekem visszatetszeni." 

Midőn a nővér Aladelt e szavakról értesitte, ő komo-
lyan kezdett fölöttük gondolkodni. „Ha szűz Mária elége-
detlen, ugy az nem a fiatal nővérre vonatkozhatik, ki az ő 
állásában semmit sem tehet, hanem csak reám." E gondolat 
őt nyugtalanította, zavarta ; miért is ő az 1832. évnek elején 
az egész látmányt Mgr de Quélen párisi érsek előtt nyilvá-
nosságra hozni elodázhatlan kötelmének tartotta. Az érsek 
az éremveretésre az engedélyt készségesen megadta, sőt az 
elsőkből saját részére is küldetni kért. Ez érem hatását Mgr 
de Quélen azonnal próbára is tenni óhajtotta, s erre neki al-
kalmat Mgr de Pradt, egykori malinesi érseknek kórágya 
szolgáltatott. Félt ugyanis, hogy de Pradt szentségek nélkül 
múlván ki, nem csak egy főpapi lélek vesz el, hanem teme-
tése is, mint a constitutionalis Grégoire püspöké, nagy bot-
rányt fog okozni. Magához veszi tehát az egyszerű érmet, 
és a beteget meglátogatni megy. Azonban a látogatás el nem 
fogadtatik ; de a beteg e szeretetlenségét csakhamar meg-
bánván, hozzá küld, és kéri, hogy még egyszer eljönni ke-
gyeskedjék. E látogatás alatt a beteg őszintén megbánja le-
folyt életét, minden tévelyét visszavonja, és miután a vég-
szentségekben részesült, az érsek karjai között még azon éj-
jel meghal. Szent örömben úszva, rögtön közölte ezt az ér-
sek Aladellel. 

Az érem terjedésével terjedt egyszersmind a csodás 
gyógyulások és megtérések száma is, és pedig az emberi 
társaság minden rétegében ugy, hogy az csakhamar a „cso-
dás érem" nevezetével tiszteltetett meg. Látva az eredményt 
Aladelnek örömtől áradozó szive, hogy a hozzá intézett szá-
mos felhívásnak megfeleljen, a csodás éremnek történetét és 
néhány feltűnő eredményét kinyomatni kötelességének tar-
totta És a jó Katalin mit mondott ezekhez ? Ugyanazt, 
a mit a többi : bámult, csodálkozott ; öröme ugyan kétségkí-
vül nagy volt, de az csak szivének csendes magányába zárva 
maradt. O Aladel urat időről időre még egyről-másról tudó-
sította, és őt több izben megkérte, hogy a jelenet emlékeül 
oltárt emeltessen, hozzá tevén, miszerint „sok kegyelem és bú-
csú lesz ahoz csatolva, és hogy azok bősége reá s az egész ház-
közönségre háramlani fog.u A jó Aladel ezzel sem sietett : az 
oltár és emlékszobor csakis 1856. készült el, és pedig azon 
két nagyszerű fehér-márvány-darabból, melyet a kormány 
az irgalmas nővéreknek az epemirigyes betegek körül tett 
önfeláldozó szolgálatuk elismeréseül ajándékozott. 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, május 30. Amerikai rendszer. — Jó ideje 

már, hogy Trefort ő excját a ferenczrendi atyák tisztelet-
beli tagnak megválasztották ; annak is egy hónapja már, 
hogy ugyancsak ő excja ő felségeik ezüstmenyegzője alkal-
mával, ő eminentiájánál tartott beszédében, a többek közt 
felemiitette azt is, hogy az államnak az egyházzal karöltve 
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kell járni. E kettős crimen laesi statusért (?) most vonatik ő 
excja felelősségre és átadatik a közmegítélésnek ; mert kér-
jük alázatosan, az mégis csak nagy bűn, ha egy katholikus 
ember, aki történetesen miniszter is, valamely szerzet tiszte-
letbeli tagjának megválasztatik, valamint az sem tartozik a 
megbocsátható bűnök közé, sem ezen, sem a más világon, ha 
valamely kath. ember, aki történetesen miniszter is, egy ka-
tholikus főpapnál levén ebéden, ottan az állam és egyház 
közti egyetértés szükségét emeli ki. IIa ez a miniszter törté-
netesen protestáns ember lett volna, ha vele protestáns kör-
ben ugyanez történt volna, no hát akkor ez nem bűn, hanem 
nagy erény lett volna, amint hogy nagy erény Tisza és 
Péchy ő excellentiáinak gondnoksága, amint hogy nagy 
erény volt Péchy ő excellentiájától, midőn gondnoki, vagy 
főgondnoki székét elfoglalván ott a protestantismus mellett 
tartott dicsbeszédet. Ezt a kis körülményt a debreczeni pro-
testáns lap már ugy látszik elfelejtette, de mi nem felejtet-
tük el, miért is azt mondjuk és talán elég helyes következte-
tésünk, hogy ami szabad volt Péchy ő excjának mint mi-
niszternél:, ugyan ez szabad Trefort ő excjának mint minisz-
ternek, ami nem volt bűn az állam ellen, mit Péchy ő exja 
tett, ugyan ez nem lehet bűn azért, mivel Trefort ő excja, 
mint katholikus ember, habár miniszter is egyszersmind, 
tett. ílanc veniam damus, petimusque vicissim ; vagy pedig 
kérjük figyelmeztetni protestáns részről a protestáns minisz-
ter urakat, hogy ők se emeljék szavukat a protestantismus 
mellett, mert ez az ő állásukkal össze nem fér. 

De hát mindez csakis mellékesen legyen jelenleg meg-
jegyezve, mert nem ez az ok, ami miatt jelenleg főleg felszó-
lalunk. A debreczeni protestáns lap ugyanis szemrehányá-
sát alkalmul használja fel, hogy Trefort ő excjának oktatást 
adjon arra nézve, mit kellene neki tenni, illetőleg miképen 
kellene neki eljárni, mint miniszternek. „On, úgymond a 
debreczeni lap, átugorja a semleges pontot, melyet, a pápai 
székkez közelebb állt s nem kevésbé szellemdus egykori 
collégája, Cavour foglalt el, a libera chiesa nel liberó stato 
elvét. Sőt önnek hazánkban is lehetett volt egy nagy előké-
pe, a józanság, következetesség és honszeretetben mindnyá-
junk példaadója Deák. Ön egyik növendéke a Deák korszak-
nak, honnan nem egy sugár származott feje fölé, szakit a 
mester végrendeletével, az 1873-iki juniusi nagy beszéddel." 

A programm tehát, melyet a debreczeni lap ajánl Tre-
fort ő excjának nem más, mint Deák Ferencz egyház-poli-
tikai beszéde, vagyis vulgo az amerikai rendszernek elneve-
zett beszéd. Végezzünk e ponttal, habár azt, annak idején, 
nem egyszer felvilágosítottuk. Tudjuk nagyon jól, hogy an-
nak idején ez a beszéd sokaknak igen tetszett, mert Deák 
Ferencz mondta ; de azt is tudjuk, hogy nem jó szolgálatot 
tesznek a nagyhirü hazafi nevének, kik e beszédet még ma 
is emlegetik; mi legalább még ma is sajnáljuk, hogy ama 
beszéd valaha elmondatott. Nem tudjuk, hogy Debreczen-
ben emlékeznek-e még ama beszédre, hogy most, midőn 
arra hivatkozás történt, elolvasták-e még egyszer, de annyi 
bizonyos, hogy sok, nagyon sok hiányzik ama beszédből, 
hogy azt következetesnek lehet mondani. Nem szükség el-
fogultnak^enni, hogy belássa mindenki, miszerint ama beszéd 
amerikai rendszert is akarna, de egyúttal Bismarck-féle mó-
don is szeretne eljárni az egyházzal; hogy azonban e kettő 

mikép egyeztethető össze, azt mi felfogni képtelenek va-
gyunk. Az amerikai rendszer kizárja Bismarck egyházpo-
litikáját, ez pedig amazt; a kettő egymás mellett meg nem 
állhat, és mi azt hisszük, hogy Trefort ő excja az ilyen ok-
tatást megköszöni, szépen, de nem kér belőle, azoknak pedig, 
kik az elhunytnak tisztelői, azt ajánlja, hogy e beszédet ne 
is emlegessék többé. 

Hanem épen azért, mert ama beszédnek kétféle iránya 
is van, épen azért mégis felfoghatónak tartjuk, hogy miért 
is ajánlják azt Debreczenből a vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumnak. Ugyancsak ezen ajánlat, vagy oktatásból 
értjük meg azt is, hogy melyik irány az, melynek követését 
Debreczenben óhajtják. Nemcsak Deák Ferenczről, hanem 
Cavourról, az ő szabad egyházáról a szabad államban, igen, 
erről is van szó ama szemrehányással teljes czikkben, és ez 
megfejt előttünk mindent, megfejti azt is, hogy Cavour 
szellemében ajánlják Debreczenből a Deák Ferencz beszéd-
jét valósitás végett. De hát minő is az a Cavour szabad egy-
háza a szabad államban? Mit tesz az a szabad állam a sza-
bad egyházzal? Talán az egyház csakugyan szabad? Talán 
szabadon fenntarthatja, fejlesztheti intézményeit ? E kérdé-
sekre választ adnak a lefolyt események. A szabad állam 
száműzte a szabad (?) egyház szerzeteseit, lefoglalta javait, 
elrabolta az egyház birtokait, akadályozza a püspököket 
hivatali kötelmeik teljesítésében, akadályozza a papság szá-
mának a szükség kivánta betöltését, az egyház templomait 
confiskálja, a pápát fogva tartja, a katholikus gyűlések 
megtámadását a csőcselék által megtűri, a papság üldözte-
tését maga vezeti, azokat, kiket vagyonukból kifosztott, éhen 
halni engedi. Mind olyan szabadságok, melyek az embert 
Nero és Diocletiáu korszakára emlékeztetik. 

Igen, ilyen az á Cavour-féle szabadság, melyet a debre-
czeni lap magasztal, azt mint példányképet tünteti fel, őt 
ajánlja Trefort ő excjának. Valóban, nálunk Magyarorszá-
gon semmi sem óhajtandó jobban (?), mint a Cavour-féle 
amerikai rendszer. Ez azután feltenné a koronát ama külön-
ben is bonyodalmas helyzetre, melyben létezünk. De a haza 
java nem a protestantismus emelésétől és a katholicismus 
elnyomásától függ, mint azt Debreczenben hiszik, hanem az 
igazságtól. A Cavour-féle rendszertől, még ha kezdetben, 
midőn a szabad egyház szabad államban szólan kimonda-
tott, nem is ijedtek volna vissza hazánkban, ugy vissza kel-
lene ijedni ma, midőn annak eredményei vannak előttünk, 
melyek még ott is, hol csak egyféle a nemzetiség, nyomorra 
vezettek, tetézve ama szolgasággal, melybe az egyház és a 
nép jutott ; hát még minálunk, ugyan mi történnék itt a Ca-
vour-féle rendszer következtében? Nem, nem is akarjuk 
hinni, hogy a debreczeni lap ajánlata meghallgatásra érde-
mesittetnék, mert abból hiányzik az államférfiúi magasabb 
látkör, hiányzik a legfőbb, az igazság, pedig iustitia est 
fundamentum regnorum. S 

Budapest, május 22-én. A központi papneveidei nö-
vendékpapság m. e. irodalmi iskolájának szelleméről és irá-
nyáról az iskola e, i. elnökének az alapitás emlékünnepét 
megnyitó beszéde. — Mélyentisztelt nagyérdemű közön-
ség ! . . . . Maholnap ötven éve annak, hogy a magyar egy-
házirodalmi iskola életre kelt és megkezdette működését. 
Félszázados múltjában folytonosan a legmélyebb örömmel 
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tapasztalta és a legbenső hálával fogadta azon kiváló párto-
lást, melyben őt a magyar kath. közönség jó és rosz idők-
ben egyaránt részesítette. A hagyományos meleg érdeklődés 
és pártolás fényes jelét adja a mai napon is a mélyen tisz-
telt nagyérdemű közönség, midőn bennünket szives jelenlété-
vel szerencséltet, a miért is legyen általunk hálás szivvel 
üdvözölve. 

Hagyományos szokás az már kivált az irodalmi társu-
latoknál, hogy helylyel közzel nyilvános ünnepélyeket vagyis 
ünnepélyes gyűléseket tartanak, melyeknek czélja mindig 
oda megy ki, hogy a pártoló közönség a társulatok mükö-
déses irányáról és az irány miként való megvalósításáról tá-
jékozást nyerjen. A magyar egyházirodalmi iskola hódolva 
egyrészt az általános szokásnak, másrészt kötelességérzetből 
szintén meg szokta tartani évenkint ünnepélyes gyűlését. 
Érzi ugyanis kötelességét, hogy a nagyérdemű pártoló kö-
zönség előtt működéséről számot kell adni. A jelen ünnepé-
lyes alkalommal is nem egyebet akarunk, mint szerény te-
hetségünk szerint fóltüntetni a nagyérdemű közönség előtt, 
mily irányban és szellemben igyekezünk manapiság meg-
valósitani azon magasztos czélt, melyet iskolánk alapitói 
kitűztek. 

A törvény, mely ezen iskolának életet adott, nem volt 
márványba vésve soha, nem is foglal helyet a nemzetek tör-
vénykönyveiben. Ez a törvény a szivekbe van vésve és két 
rövid, de igen magvas paragrafusból áll, és ez: A kath. egy-
házhoz való rendületlen hűség és a haza szeretete. Ez a tör-
vény volt a magyar egyházirodalmi iskolának megteremtője, 
ez éltetője ma is. Ezt a törvényt szerény tehetségünkhöz 
képest betölteni első kötelességünknek, de fő dicsőségünk-
nek is tartjuk. És midőn ezt tenni óhajtjuk és szentül akar-
juk, nem ujitunk semmit, hanem követjük, a mit tanultunk. 
Nihil innovamus. Haec dicimus, quae didicimus. Mi a ma-
gyar egyház történelméből megtanultuk, hogy a magyar 
kath. papság mindenkor rendületlen és hódoló hűséggel sze-
rette a kath. egyházat, de a mellett vértagadóvá sem lett 
soha. Katholikus is, magyar is. A magyar egyházirodalmi 
iskola, lelkesülve a magyar papság folyton szemeinkbe ra-
gyogó példáján, már létének első évtizedében szerény bár, de 
mégis elég világos jelét adta annak, hogy az egyházat és ha-
zát tényekben is elég termékeny szeretettel szereti, ugy 
hogy már 1836-ban Nádasdy Ferencz gróf, váczi püspök 
egész diadallal igy ir az iskolához : „Ám kiki lássa, hogy a 
magyar papság már bimbóiban is honi nyelvét szereti, s a 
nemzetiségi szempontokat maga elül soha el nem veszti ! Am 
kiki lássa, hogy a magyar papság már bimbóiban is megadja 
a hazának, a mi a hazáé, és Istennek a mi az Istené."1) Ime 
nihil innovamus, quod traditum est, illud conservamus. 

Az egyház és haza iránt való kötelességünk teljesíté-
sének mikéntjét elénk szabja azon pálya, melyre az isteni 
Gondviselés végtelen kegyelméből, mint alázatosan hisszük, 
hivatva vagyunk. Az egyházi pályára készülünk, azért hit-
tudományi tanulmányainkkal párhuzamban műveljük az 
egyházirodalmat magyar nyelven, hogy a mit a világegy-
ház nyelvén elsajátitaui szerencsések vagyunk, azt édes ha-
zánk nyelvén közvetíteni, életbe léptetni, alkalmazni képe-
sek legyünk és igy állásunkhoz mérten igyekezzünk hazánk 

l ) Séda : A m. egyházir. iskola története. 285. 1. 

jólétét is előmozdítani. Tudom azt, hogy a legjobb hazafi az, 
ki az őrhelyet, hova a Gondviselés rendelé, lelkiismeretes 
becsületességgel megállja. Legutóbbi időben érvényre emel-
kedett a m. e. i. iskolában azon fölfogás, hogy az iskola ne 
csak túlnyomóan, mint eddig tette, hanem most már kizáróan 
a magyar egyházirodalommal foglalkozzék, azon hozzáadás-
sal mégis, hogy hazánk történelme egész terjedelmében mű-
velhető legyen. Ezen irány consolidálására különösen köz-
reműködött azon körülmény, hogy hazánk főmagasságu bi-
bornok herczeg primása atyai gondjait, mint eddig folytono-
san, ugy az idén is kiterjesztvén az iskolára, azon kivánatá-
nak volt kegyes kifejezést adni, hogy az iskola „Munkála-
taiban" hova hamarább ismét eredeti dolgozatok is lássanak 
napvilágot. A miért is iskolánk, hódolva a főmagasságu bi-
bornok herczegprimás magas óhajának, elhatározta, hogy 
jövő évi kiadványát legalább részben eredeti dolgozatokból 
fogja összeállítani. Ez irány megvalósulásának hatalmas té-
nyezője leszen azon nagyszerű alapítvány, melyet nagysá-
gos és főtisztelendő dr. Fraknói Vilmos nagyváradi kano-
nok tett az iskola kebelében. O nagysága ugyanis kedvesen 
emlékezve azon szép időkre, midőn ő, mint a központi pap-
nevelő intézet tagja, az iskolának is működő tagja, majd 
könyvtárnoka volt, 1879. május 8-án az intézet nagyságos 
kormányzójához intézett levelében tudatni kéri az iskolával, 
hogy évenkint 100 forintnyi jutalmat fog kitűzni az iskola 
tagjainak eredeti dolgozatok pályadija fejében. O nagysága 
ékes levelében a többi között igy szól: „A nagyságod veze-
tése alatt álló központi papnevelde magyar egyházirodalmi 
iskolája félszázados pályáján, ugy a magyarországi kath. cle-
rus culturai emelkedésére, mint a magyar egyházirodalom föl • 
virágzására jelentékeny hatást gyakorolt. Ezen kettős fölada-
tának szempontjából nagy mértékben előnyös volna, ha az is-
kola évenkint közrebocsátott munkálatai nemcsak jeles külföldi 
munkák fordításait hoznák, hanem azokban az iskola tagjai-
nak eredeti dolgozatai is jelennének meg. Hogy ily eredeti dol-
gozatok írására és az önnálló tudományos munkásságra ma-
gam is némi ösztönt nyújtsak, bátor vaggok nagyságodnak be-
jelenteni, hogy elhatároztam évenkint száz forintnyi jutalmat 
tűzni ki az iskola tagjainakÉs különösen hangsúlyozva 
óhajtja, hogy az iskola tagjai a magyar egyház történelmére 
fordítsák kiváló figyelműket. Az iskola sietett hálás köszö-
netét kifejezni a nagyszerű alapítványért, de a hála legmél-
tóbb kifejezése az leszen, ha az iskola tagjainak sikerülni 
fog a nagyságos alapitó szándékának megfelelő derék mun-
kásságot kifejteni,— a mit Isten engedjen. Az egyházirodalom 
kizárólagos művelésére befolyt továbbá az intézet nagysá-
gos és főtisztelendő elöljáróságának atyai utmutatása, nem-
különben azon folytonos szellemi és anyagi támogatás, mely-
ben az iskolát részesité. 

Az egyházirodalom ily nagyobbinérvü művelése foly-
tán az iskola tagjai azon szerencsés helyzetben lesznek, hogy 
az önképzésben egymást sokkal alaposabban és sikeresebben 
támogathatják ; a tanulmányok tere kisebb ugyan, mint 
volt eddig, de ép azért magok a tanulmányok, a dolgozatok 
intensivitásban, alaposságban csak nyerni fognak. 

Az emiitett szempontokat szem elől nem tévesztve 
óhajt haladni az iskola pályáján és minden erejét oda fogja 
forditani, hogy ez uton a nagyérdemű pártoló közönségnek 



352 

a legutóbbi évben oly kitűnő mértékben nyilvánuló érdek-
lődését hálás szivvel és fokozott tevékenységgel erőihez ké-
pest viszonozhassa. Igyekezni fog azon nagyszerű eszmét 
megvalósítani, melyet gróf Széchenyi István az iskolához in-
tézett sajátkezű levelében igy fejezett ki : „Hála Önöknek 
szeretett hazánk nevében ! azon állhatatos buzgalomért, mely-
lyel nemzetiségünk ügyét, az ember legmagasabb érdekével 
kötve össze a szent vallás és édes honi nyelvünk kölcsönös 
javára legbiztosb sikert eszközölhető egyházi körükben ügye-
keznek előmozdítani."'2) Igyekezni fog az iskola az intézet-
nek hazánk minden tájairól összesereglő növendékeiben 
ápolni a testvéries egyetértést és szeretetet, egész munkál-
kodásában azt hangoztatván a költővel : 

„Ti meg, kik hozzánk e téres haza 
Vidékiről zarándokoltatok, 
Ke térjetek innét addig haza, 
Mig itt nálunk meg nem tanultatok, 
Szeretni egyházat, szeretni a hazát, 
S egymást testvér gyanánt ölelni át, 
S bár német, tot vagy szerbnek született, 
Szeretni hőn hazánk minden flat." 

Ezek után kérjük a m. t. közönség becses figyelmét 
szerény előadásainkra. 

IRODALOM. 
= Általános dogmatika stb. Ir ta Répászky József. 

(Folyt.) 2) Az 540. 1. említtetnek azon szerzők, kik a Spiritis-
mus továbbterjesztésére könyveket irtak. Jó lett volna azokat 
is emliteni, kik ellene irtak, különösen : De Mirville, La 
Pneumatologie des esprites, Paris 1863. Nálunk is az „Uj 
Magyar Sión" hozott érdekes czikksorozatot. (L. még : Per-
rone, Prael. theol. de virtute relig. etc. Par. I I . Sect. I I . 
cap. 6. pag. 280. sq. Ratisbonnae 1866.) 

3) A 696. 1. arról beszél röviden,mit tanítanak a szent 
atyák a paradicsomi kinyilatkoztatás terjedelme és tartamá-
ról. Ez egyrészt nem tartozik még ide, hanem a különleges 
hitágazattanba ; de még ott sem lehetne különbség nélkül 
irni a szent atyákról: „Azt tart ják, hogy az első embernek 
tisztán és világosan ki vala jelentve a Szentháromság titka ; 
az is (azt is?), hogy az isteni természetben való részesülésre 
fölmagasttosittatott (adoptio in filium Dei etc.)" Ez igaz 
ugyan mindakettő, azzal a különbséggel, hogy az utóbbi hit-
ágazat, az előbbi pedig nem az ; következőleg nem szabad 
mindkét állítást a bizonyosságnak ugyanazon szavaiba öl-
töztetni. 

4) Kereszt, sz. Jánost a 699. 1. az ószövetség látnokai-
hoz, 703. 1. az ó- és uj-szövetség küszöbére helyezi ; aquinói 
sz. Tamást pedig 702. 1. „szent atyának" nevezi. 

5) A rationalistákkal szemben nem elég állitani, hogy 
az ó-szövetségi profecziák mind egy Messiásnak tulajdonit-
hatók, (821.1.); hanem azokat mind csak egy Messiásnak le-
het és kell tulajdonítani. (Vége k.) 

— Az egri egyházmegyei irodalmi egylet 1879. 
május hó 28-án tartotta évi rendes közgyűlését a lyceumban. 
A közgyűlés tárgyai voltak: 1. Elnöki megnyitó beszéd. 
2. Titkár jelentése az egylet működéséről az utolsó közgyű-
lés óta. 3. Pénztári jelentés. 4. A választmány előterjesz-
tései. 5. Tagok indítványainak tárgyalása. 6. Tisztikar 
megújítása. 

2) Séda : A ni. e. i. iskola története. 323. 1. 

Egyúttal örömmel jegyezzük fel, mint irodalmi rova-
tunknak egyik legbecsesebb hírét, hogy az „erdélyi róm. 
ka th . i rodalmi t á r su l a t " , mint a társulat közlönyében, a 
,Közművelődés' 20. sz.-ban olvastuk, „az egri egyházmegyei 
irodalmi egylet" testvéries kezdeményezésére s átirata alap-
ján ez utóbbival érintkezésbe és csereviszonyba lépett. 

— Bekü lde t t ek : 1) Koránk két fökérdése, mint min-
den vallás-bölcselet alapja. I r ta dr. Dippel József. Német 
eredetiből forditotta a pécsi növendékpapság sz.-Pál-társu-
lata. Pécsett, 1879. 8-adrét X X I I I . 407. Ára 2 ft. — Jeles 
mű, jó fordítás. Olvasókörének terjesztését melegen ajánljuk. 

2) Irányeszmék az egyházi szónoklathoz. Ir ta Klam-
paczky Alajos. Az egri egyházmegyei irodalmi egylet által 
jutalmazott pályamű. Kiadja az egri egyházmegyei irodalmi 
egylet. Eger, lyc. könyvnyomda. 1879. 89 1. 

3) Bibliai történet, lelkipásztorok, hitelemzők, tanitók, 
szülők, gyermekek, ker. hivek számára. Schmid Kristóf nyo-
mán irta Huszár Károly, esperes-plebános, szentszéki ülnök 
és zsinati vizsgáló. Második kiadás. Két kötet. Budapest 
1879. 306, 395 1. — A középiskolai vallástanitásnál tekin-
tetbe veendő. 

4) Örömdal, melyet főm. s főt. dr. Haynald Lajos ur-
nák, kalocsai s bácsi érsek-, pápai trónálló-, szent István 
apostoli király, Lipót császár, Lipót belga király és a her-
czegi Szász-Erneszti ház jeles rendjei nagykeresztesének, ő 
es. s apostoli kir. Felsége valóságos belső titkos tanácsosának 
stb. stb. a római szentegyháznak az Angyalok sz. Máriájá-
ról czimzett bibornokául 1879. május 12. történt kinevezte-
tése alkalmából zeng a kalocsai érseki papnevelde. — Magas-
röptű óda, magyaros zamattal, dúsgazdag költészettel. 

V E G Y E S E K . 
— Rómából érkezett legújabb hírek szerint Newman 

bibornok veszélyesen megbetegedett ; Vanutelli brüsseli nun-
tius Párisba tétetik át, s a szentszék és Németország közt 
kötendő u j concordatum hire még korai. A modus vivendit 
mindkét fél még csak keresi. 

— Anspach brüsseli polgármesternek és országos kép-
viselőnek a belga szabadkőművesek ,civil' temetést rendez-
tek. E fölött nagy az öröm . . . Izraelben és egyebütt. 

— A franczia uj bibornokoknak f. hó 26-án adta át 
Grévy elnök a bibornoki kalapot. Ez alkalommal Grévy ki-
jelenté, hogy az egyház jogait az alkotmányos hatóság soha 
sem fogja védtelen hagyni. Szerinte ezen jogok semmi ve-
szélynek sincsenek kitéve. Ha az állam, úgymond, az egy-
ház jogait nem is helyezi az állam jogai fölé, mégis élénken 
érdeklődik mindenki védelme iránt. — Látszik ! 

— f Halálozások. A pozsonyi társas káptalan szomo-
rodott szivvel jelenti nagyságos és főtisztelendő Gály Lö-
rincz urnák, kedvelt kanonok társának, aranymisés áldozár-
nak, a bölcselet és szent hittan tudorának, a halotti szentségek 
ájtatos felvétele után folyó hó 23-án mellvizkór folytán élte 
74-dik évében bekövetkezett elhunytát. — Majdnem egy-
szerre : ngs és főt. Blásy József kanonok-társának sz. Mihály-
ról czimzett szegzárdi apátnak, nagyszombati szentszéki ül-
nöknek, egyházmegyei könyvvizsgálónak, tevékeny dékánjá-
nak, üdvös működésének közepette a káptalan vásáruti jószá-
gán e hó 24-én élte 67-ik évében agy velőszélhüdés következ-
tében bekövetkezett elhunytát. — Az Alcsik-Kászon esp. ke-
rületipapság a maga és az elhunytnak számos rokonai s hivei 
nevében mély fájdalommal tudatja, hogy főtisztelendő Már-
tonfi nep. János csik-kozmási plébános és alesperes ur, éle-
tének 84-dik, áldozárságának 58-dik, kozmási plebánosságá-
nak 48-dik évében a haldoklók szentségeiben buzgó és pél-
dás ájtatossággal való részesülés után, 1879. május 14-kén 
délesti 8 órakor végelgyengülés következtében az Urban 
elszenderült ! Az ö. v. f. n. ! 

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

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Havi szemle. 
Nem rosz gondolata volt annak, ki a világtör-

ténelmet egy nagy színpadhoz s a raj ta sürgő forgó 
emberek működését színpadi szerepléshez hasonlí-
totta. Mint a színpadon ugy az emberiség törté-
netében is szomorú és vig, komoly és nevetséges 
meglepő átalakulásokban váltakoznak. Minden vál-
tozik és átalakul, csak a deszkák, melyeken a sze-
replők szerepeiket napnapután lejátszák, marad 
mindig ugyanaz. 

A lefolyt hó nagyon igazolja az emberi dolgok 
lefolyásának ily felforgását. Az alap, melyen az em-
berek szerepet játszanak, ma ugyanaz, a mi tegnap, 
a mi száz, a mi ezer év előtt volt ; csak a hattér, a 
helyzet és körülmények mások itt-ott, mint még 
egy hó előtt is voltak. Oroszországban ostromálla-
pot van. Egy év előtt még a világot vélte kiforgat-
hatni sarkaiból, — ma már karhatalommal véli az 
állam meggyógyíthatni a nagy birodalom szerveze-
tén ejtett morális sebeket, holott azokat csak a szel-
lemi hatalom van hivatva begyógyítani, melyet 
Oroszországban az állami hatalom a caesaropapis-
mus politikájához lebilincselt s ez által tehetetlenné 
tett, mert a görög schisma elszakadván Rómától, 
elszakadt az igazság által ellenállhatlanná tett erős 
hit től és lett a hatalom szeszélyeinek szolgai leső-
jévé. Németországban megtörtént az, a mi sokáig hi-
hetetlen volt azok előtt, kik nem ismerik az emberi 
szellem gyengéit. Kiket a mindenható kanczellár az 
egész világ szabadelvű táborának tapsai közt a b i -
rodalom ellenségei'-ül kiáltott ki s a kiengesztelő-
dés minden reményét kizárni látszó következetes-
séggel üldözött, — azok most ott vannak képviselve 
a német parlament elnöki asztalánál és hazafias kö-
telességérzettel támogatják Bismarckot, eddigi ba-

rátai ellen, nemzetgazdászati terveinek megvalósí-
tásában. Mi változott i t t ? Az emberek az elvek? 
Nem. Az emberek és irányeszmék ugyanazok, — 
csak a felvonás más. „Nem mi szövetkezünk, igy 
nyilatkozott Windhorst Bismarcknál tett látogatá-
sára czélozva, Bismarck herczeg politikájához ; ö az, 
ki csatlakozik nemzetgazdászati programmunkhoz, 
melynek zászlaját kitűztük s védtük évek őta. Az 
egyház szabadságát sértő törvények iránt való el-
lenállás terén, hol az egyház jogai sértetnek, szol-
gái, szerzetesei, hivei üldöztetnek, egy tapodtat sem 
fogunk engedni. Hanem mi azért nem akarunk rend-
szeres oppositióban lenni a kormánynyal. Lelkiis-
meretesen megvizsgáljuk előterjesztéseit és rájok 
szavazunk, ha meggyőződésünkkel megegyeznek és 
a hazára üdvösek."1) E nyilatkozat megvilágítja a 
láthatárt , és eloszlat minden kételyt, mint a felkelő 
nap a roskadozó éj minden árnyait elriasztja. Sem 
Bismarck, sem Windhorst, sem az egyik sem a má-
sik fél elvei nem változtak. A centrum, mint szikla-
oszlop erősen áll a kath. hit és meggyőződés alap-
ján. Az egyház jogaiból egy körömnyit sem enged. 
Meg vagyunk azonban győződve, hogy Bismarck 
sem változtatta meggyőződését. Oly ember, kinek 
eszméi vérrel táplálkoznak, kinek meggyőződése 
vas, oly korban, melyben a büszke kanczellár már 
van, nem tanul, nem alakul át, nem if jul meg, leg-
fölebb feledékeny lesz. Bismarck protestáns, min-
denek fölött pedig porosz, és államférfiú. E hármas 
czimen háromszoros ellentétben van a kath. egyház 
által képviselt elvekkel. Mint protestáns, lelke mé-
lyében berzenkedik s lutheri lelkesedéssel protestál 
minden ellen, a min a kath. egyház nyomát látja. 
Mint porosz, az első hohenzollerni világi fejedelem 
szerzetesi apostasiájának alapján áll : Canossába, 

J) Courrier de Bruxelles, május 24. 
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vagy Rómába bűnbánatot tartani tehát emberi szá-
mítás szerint nem mehet. Mint államférfiú ö is a 
XIX. század szülöttje és neveltje. Nem ismer csak 
egy Istent, az államot, különösen mióta XIV. Lajos 
mondása raj ta is megvalósult, s a Borussiába beke-
belezett Németországban az állam ö lett. I ly ember, 
hogy sz. Péter confessiója elé fog borulni, emberi 
számitás szerint nem lehet várni. Meggyőződése, 
mint az egész ember, erős, észjárása csökönyös, esz-
méi kemények mint a rög. Tiszta igazságoknak tar-
tott elveiből nem ad fel tehát semmit; csakhogy mi-
vel a körülmények változtak, mivel a culturharcz 
sem sikerült, más térre irányozza a tömeg figyelmét 
s minthogy az állami hatalom egészen kezében van, 
ezt is más téren foglalkoztatja, hogy kulturharczi 
kudarczát palástolja s elfeledtesse. Bismarck éles 
esze belátja, hogy minden ember, bármily .nagy' 
legyen is, csak porszem, melyet a játszi szelek vál-
takozó áramlata könnyen elfújhat , ha valami nagy 
eszmébe nem kapaszkodik. Nála is, mint korunk 
csaknem valamennyi szereplő ,nagy£ emberénél, leg-
első, mindenekfölötti az ,én', mely habár csak olyan, 
mint sok más halandóé, mégis azért tűnik fel oly 
páratlan nagynak, mert mindig vagy igazi, vagy ál-
nagy eszmének alakját képes, és pedig sokszor szem-
kápráztató ügyességgel magára ölteni s vele magát 
azonosítani, a mint az exigentiák tudománya kí-
vánja. A keresztény eszmék lovagjából a keresztény-
ellenes kulturharcz vezérévé lett, s miután évekig a 
liberalismus bálványozását tetszelegve fogadta, most 
ismét a conservativ eszmény fényköréböl kezd ko-
szorút fonni homlokára. Es mily ügyesen teszi ezt! 
A mit a kereszténység és kath. egyház ellen elköve-
tett , abból semmit sem vesz vissza, egyetlen egy 
kulturharczos törvényt sem töröl el : és mégis a bé-
ke olajágával megy Róma és a Vatikán elé. Feldúlta 
Németország, feldúlta Európa békéjét, mely minden 
jólétnek a lapja : és mégis legújabb parlamenti be-
szédében oly jól illett neki, midőn a fentartó irány-
zatot képviselő népnek hízelgett. A conservativ szót 
is kimondta, de azután felcserélte mással, hogy má-
sodszor is ugyanazt mondja, de ugy, hogy a liberá-
lisokra és egyúttal a conservativekre is egyet ka-
csintson, mindenek előtt pedig, hogy a népnek, mely 
előtt csillagának fénye homályosulni kezdett, ke-
gyét megtartsa, s a mennyiben elvesztette, vissza-
nyer je : „Nun haben die Landbewohner, igy szólt, 
den Vorzug, eine Geduldige und staatlich treue, con-
servativ erhaltend gesinnte Bevölkernng zu sein — 
ich will nicht sagen, dasz sie nicht liberal sein könn-

ten, da ich nicht meine, dasz die Liberalen nothwen-
dig zerstörend wirken müszten, sondern ich will 
den Ausdruck „conservativ", weil er eine Fraktions-
bezeichnung ist, zurücknehmen und sagen : sie ha-
ben eine erhaltende Tendenz und geben dem Staate 
die Sicherheit der Steuerkraft, sie sind in Gefahren die 
zuverlässigste Quelle, auf die der Staat zurückgreifen 
musz.íC2) E néhány sorban a bismarcki politika inaga 
magát oly találóan lefestette, hogy más ember nem 
lenne képes ily mélyen olvasni a furfangos varzini 
remete szivében. I t t világosan ki van mondva, hogy 
ö se nem conservativ, se nem liberális, hanem testes-
től lelkestől macchiavellisticus államférfiú, ki a pár-
tokat s a ,népet'csak felhasználja, mindenek előtt sa-
ját czéljára, azután minthogy ezen emelte fel kedves 
,én'-jét a ,nagy' államférfiú dicsőségének fénykö-
rébe, a porosz eszme megvalósítására. Bismarck, ha 
porosz nem volna, még azt is megtenné, hogy, mint 
Beust tette, még jó osztrákká sőt francziává is vál-
nék. Ily államférfiuval szemben, kinek tulajdonké-
peni elvei, minthogy ezek a jog és igazság eszméi-
ben gyökereznek, nincsennek, nagyon könnyen fel-
fogható, miért oly elövigyázó a legjellemesebb di-
plomaczia, az apostoli szentszék diplomacziája. Jó l 
tudja e diplomaczia, hogy elvi kiegyezés a protes-
tantismus és katholicismus, a macchiavallismus és 
az elvi politika közt a lehetetlenségek közé tarto-
zik ; azért csak az oportunitások terén marad, azon 
a téren, melyen Bismarck, e ,szerencsés' államférfiú, 
reá nézve minden tekintetben szerencsétlen kultur-
harczával, maga készítette el magának az uta t — oda, 
hova menni nein akart, — Canossába. Bismarck 
kulturharcza a szent szék ellen a protestantismus 
harcza a katholicismus ellen, melynek káros követ-
kezményei a porosz államra nézve nemcsak nem 
hangolják békére a protestáns szellemet, sőt azt 
még elkeseredettebb harczra tüzelik. Ki is öntötte 
mérgét e szellem nem régen, magában Rómában. 
A Porta Pián lőtt résen át nemcsak a piemontiak vo-
nultak be az örök városba, a katholicismus székhe-
lyére, hanem a modern forradalom bevezette oda, 
hálából, saját édes anyját, a protestantismust is. 
Századok óta egyik fő gravamene volt a protestan-
tismusnak, hogy a pápák városában nem lehetett 
otthon. Ma már ez is megtörtént. A protestantis-
mus Rómában kezd otthonosan elhelyezkedni, bazi-
likákat, iskolákat építeni. Azt hinné az ember, hogy 
mindez azon dicséretes szándékból történik, hogy a 
protestantismus a katholicismussal együtt dicsérje 

2) Május 21-én. Augsb. Postzeit, május 24. 
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békében az Urat, s bogy a szent iratok üdvös tanul-
ságaiban elmélyedve kölcsönös épiilésökön közremű-
ködjék. Oh! A ki ezt hinné, háromszázéves törté-
nete daczára sem ismerné a protestáns szellemet. 
Ennek „zelus dornus TuaeÍC-je a kulturharcz, tudva 
levén mindenki előtt, a ki nyilt szemekkel szokta 
nézni a világtörténelem lefolyását, hogy a protes-
tantismusnak legeslegerösebb oldala volt mindig és 
marad mind végig . . . . a türelem. Most is, hogy Ró-
mában vannak már, azt hiszik, hogy mindegyikök 
egy-egy Krisztus és azon hivatással van felruházva, 
hogy a templomból az árusokat, t. i. a ,bucsú-áru-
sokat' kiűzzék s kiszórják belőle a ,bálványokat', 
melyek a,tiszta évangyéliom' fénye által elkényesz-
tetett szemöket sértik. Mert mit kénytelenek a pro-
testánsok Rómában látni? Látnak egy magasztos, 
eszményi és mégis történeti személyt, ki soha sem 
nyerhette meg rokonszenvüket; látják kegyelet és 
tisztelettől körülvéve a b. szűz Máriát, ki iránt Kál-
vin és Luther szellemének gyűlölete háromszáz év 
alatt nem merült, nem békült ki. Háromszáz év 
hosszú idő. Daczára e hosszú időnek, a protestantis-
mus nem feledt s nem tanult semmit. A haladást 
folyton leghangosabban hangoztatta ; maga azonban 
a szűz Maria tisztelete iránti türelemben, egy lé-
pésnyit sem haladt ; pedig a szent Szűz, mig egy 
felöl irva van róla : „et beatam me dicent omnes ge-
nerationes," addig más felöl, soha nem bántott meg 
senkit. Ribetti Rómában napjainkban épen oly szen-
vedélyes elfogultsággal támadta meg Mária ,Isten 
anyja ' czimét, mint a protestantismus háromszáz 
év előtti megalapítói. A szent irást tar t ják egye-
düli forrásnak, melyből merítenek ; holott a szent 
irás tanúsága szerint8) maga az ég küldöttje, Gábor 
főangyaltól megtanulhatnák, hogyan kell Máriához, 
a „malaszttal tel jeséhez közelíteni, miután az, ki 
tőle született, Isten Fiának hivatik. „Spiritus San-
ctus superveniet in te, et virtus Altissiini obumbra-
bit tibi. Ideoque et quod nascetur ex te Sanctum, 
vocabitur Filius Dei.í'4) Ha Máriának Fia Isten Fia 
vagyis Isten: akkor a józan ész nem látja, miért ne 
lehetne Máriát Isten anyjának nevezni. — Igy foly-
tat ja a protestantismus a szent irás és józan ész kö-
vetkeztetése ellen a kulturharczot magában Rómá-
ban ; a katholikusok pedig ugyanott s az egész föld 
kerekségén annál ünnepélyesebben megtartott Má-
ria-havával feleltek a támadásokra,jól megjegyezve 
a protestáns türelem ez ecclatans nyilvánulását 
maguknak. 

â)Lûc. I, 26. — 4) Ibid. v. 35. 

Mig ezek Németországban és Rómában történ-
tek, az alatt a világnak egy u j monarchia születé-
sénél volt szerencséje jelen lehetni. Hogy megkap-
ta-e az u j monarchia a keresztséget is, arról nem 
tud senki semmit, habár I. Sándor bolgár fejede-
lemnek a tyrnovai püspökhöz czimezve népéhez in-
tézett szózatában Isten neve legalább ötször for-
dul elő, a mi a modern államok történetében hallat-
lan eset. Különben igy kezdte minden monarchia, 
— Istennel, — s végezte a köztársasági piros sap-
kával, vagy legalább azzal, hogy olykor-olykor ki-
tűzte lobogójára a ,világbéke köztársaságának eszmé-
nyét1, mint ez a lefolyt hó alatt számosok tetszésére 
nálunk történt.5) — Svajczban a nép szavazata 
visszahozta a halálbüntetést, melyet a szabadelvű 
doctrinarismus s az érzelgős politika mellőzhetni 
vélt. A kantonok s a nép nagy többsége a halálbün-
tetés mellett nyilatkozott. Francziaországban és Bel-
giumban javában foly a kulturharcz. Belgiumnak 
mind a hét ministere szabadkőműves ; a katholikus 
Francziaországot pedig, hol 35 millió katholikus 
mellett csak 580,757 protestáns és 81,951 szabad 
szellem van, öt protestáns és három szabad szellem, 
,libre penseur' kormányozza a ministeri zsölye szé-
kekből. Mindez eléggé jellemzi a helyzetet és meg-
magyaráz mindent, csak azt nem, hogyan lehetnek 
a katholikusok oly ,türelmetlenek', hogy a jogtiprás 
fegyvereivel szemben lelkiismeretes hazafias köte-
lességüknek tar t ják nem nyúlni más fegyverhez, 
mint a mit az igazság és alkotmány megengednek. 
Soha parlament oly behatóan nem foglalkozott az 
iskola-kérdéssel, mint a belga alsó kamra a le-
folyt hó alatt; de egyszersmind soha a parlamenti 
vita nem volt oly fölösleges, mint a jelen esetben. 
Ugyanazon egyhazának fiai ugy beszélnek egymás-
sal, mint két egymástól ég-és-földnyire távol esö 
civilisatiónak, mint két ellenséges világrendnek tag-
jai. Nem értenek egyet egy pontban sem. A liberá-
lis országos kisebbség parlamentaris többséggel bir 
s Isten nélküli iskolát akar feleröszakolni. Hogyan 
fogadhatná el azt az ország katholikus többsége, 
hogyan ne védekeznék ez ellen a parlamenti kath. ki-
sebbség? Jacobs, kath. képviselő s volt miniszter, két 
napon át, május 14. és 15-én tartott beszéde a po-
litikai szónoklat legmagasabb színvonalára emelke-
dett. Maga a szabadelvű többség által választott el-

5) „Ott fog, igy irt az ,Egyetértés', május 27-én (a 
magyar Toldi a franczia Rolandnak) oldalán viaskodni, 
liogy igazsággá legyen az eszmény, melyet leragadunk az 
égből, hogy legyőzze a pokolt, mely útját állja a világbéke 
köztársaságának." 
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nök nem állhatta meg, hogy a folytonos közbeszó-
lásokkal szemben, szónoknak hódolatát be ne mu-
tassa. „Jakobs képviselő ur, igy szólt május 15 én 
felszólitom önt, ne vegye tekintetbe a közbeszóláso-
kat, csak folytassa beszédjét, mert az méltó, hogy 
meghallgattassék, il est digne d'être écouté.ií6) Ily dicsé-
ret az ellenfél választott birájától, nagy diadal. De 
mit használ az elfogultság ellen a legdicsőbb szó-
noklat, a legszentebb igazság ? Midőn a vallásta-
lanság az istengyülöletig vadult már el: akkor 
csak az Isten Ítéletei segíthetnek, melyek hallgat-
hatnak talán még az irgalmasság engesztelő szavára, 
de erre nem kötelesek. 

A XIX. század vezércsillaga. 
(Folytatás.) 

Katalin nővér az első években még ezeket is mondá 
Aladelnek: „A sz. Szűz akarja, hogy ön egy társulatot ala-
pítson, melynek ön elüljárója leszen. Ez Mária gyermekei-
nek társulata ; a sz. Szűz annak sok kegyelmet fog eszkö-
zölni ; búcsúk is lesznek ahoz engedélyezve." E társulat 
csakugyan létrejött, s az isteni Gondviselés azt csodálatosan 
terjesztette. 

Megmondta továbbá, hogy Mária-hava nagy fénynyel 
megilletni s az egész egyházban elterjedni fog; hogy sz. Jó-
zsef-hava is meg fog ünnepeltetni s e szent iránti áhitat, va-
lamint az Ur Jézus szentséges Szive iránti imádatos tiszte-
let is nagy lendületet fog nyerni. 

Azonban ő az égnek mindazon rendkívüli kegyelem-
nyilvánulásai mellett is csak változatlanul egyszerű és alá-
zatos maradt, s az Enghien-házban először a konyhánál, ké-
sőbb a ruhatárban, azután pedig közel 40 éven át az elagot-
tak termeiben nyervén alkalmazást, kötelességeit a legpon-
tosabb lelkiismeretességgel és minden tulhajtástól teljesen 
ment nyugodtsággal teljesiteni törekedett. Ámde a nyugodt-
ság csak nagy önmegtagadás árán lett megszerezve ; ő 
ugyanis természeténél fogva heves és indulatos volt. Élete 
folyamában nem tűnt föl semmi rendkivüli : testalkata a kö-
zépnél magasabb volt; rendes arczvonásain a szerénység ki-
nyomata ült ; tiszta kék szemeiből egyszerű őszinteség su-
gárzott ki. Áhitat-tényeiben, magatartásában semmi titok-
szerűt sem lehetett észlelni ; ő sem kiválóan nagy erények, 
sem különös ajtatossági gyakorlatok által feltűnést okozni 
nem vágyott, hanem azokat csak szivének mélyében birni 
óhajtotta. 

Halála után, általa az évi lelkigyakorlatok alkalmával 
irt néhány jegyzetet találtak, melyek szintén csak lelkének 
egyszerű alázatosságáról és egyenességéről tanúskodnak, és 
melyekben a nyert kegyelmeknek legkisebb nyoma sem ta-
lálható. Egyet-kettőt kiirunk belőlük. 

„Minden cselekedetemnek kezdetén szűz Máriát ve-
szem példaképemül ; azt fogom mindig meggondolni : vájjon 
szűz Mária tett-e ilyesmit, hogyan, miért és milyen szán-

6) Courrier de Bruxelles május 16-i melléklete. 

dékkal tette azt ? Oh, mily szép és vigaszdus Mária neve 
Mária !" 

„Elhatározom, hogy magamat Istennek tökéletesen 
átadom, hogy minden kis viszontagságot az alázatosság és 
bűnbánat szellemében fogadok el, és hogy imáimban kérni 
fogom, miszerint rajtam az Isten akaratja teljesüljön. Oh 
Istenem ! tedd velem azt, a mí Neked tetszik. Oh Mária ! 
add nekem szeretetedet, nélküled elvesznem kellene ; nyerd 
meg számomra mindazon kegyelmeket, melyekre szükségem 
van ! Oh, Mária szeplőtelen Szive! nyerd meg számomra 
azon hitet és szeretetet, mely Tégedet Jézus Krisztus ke-
resztjének tövéhez csatolt." 

„Oh szeretetemnek édes tárgyai, Jézus és Mária, bár 
szenvednék Értetek, bár halnék meg Érettetek, bár egészen 
lennék Tietek és ne lennék többé önmagamé !" 

A jó Isten maga is őt alázatos egyszerűségében meg-
őrzendő, reá főleg a bold. Szűznek nagyobb ünnepein rende-
sen valami bajt és keresztet küldött, s ő azokat mindig az 
Ég kegyelméül fogadta el. Az Enghien-ház főnöknője be-
széli, hogy midőn őt egykor több társnőjével együtt a bold. 
Szűz szeplőtelen fogantatásának ünnepén az anya-házba 
küldötte el, visszajövet Katalin, az omnibusra ülni akarván, 
rosszul lépett és kezét eltörte. Dufès nővér néhány perez 
multával, látva, hogy kezét kendőjében tartja, kérdi őtet, 
hogy mi baja esett, és ő nyugodtan feleli: „ A h ! nővérem, 
ón virágcsokromat tartom ; a bold. Szűz nekem évenkint 
küld ily félét." 

A kedves nővér ritkaszép jellemének egyik legszembe-
szökőbb vonását a teremtmények becsülése- és szeretetéről 
való teljes lemondás képezé. Az Isten neki mindene volt ! ! ! 
A bold. Szűz az oltár szekrényére mutatva, mondá neki: 
„Bajaidban, leányom, ott kell keresned vigasztalást !" S ő e 
parancshoz liiven, ha bármily baj is érte őt, a kápolnába 
jött, néhány perczig ott maradt, azután pedig kijővén, szi-
vében és arczán ugyanazon csendes nyugalommal meg újra 
dolgaihoz látott Feltűnt még az is, hogy ő a közösen 
végzett angyali üdvözletet az áhitatnak igen nagy buzgal-
mával végezé. 

Aladel ur, hogy a csodás éremre vonatkozó látmányok 
maga a kiváltságos nővér által tüzetesen följegyezve ma-
radjanak, több év multával neki megparancsolta, hogy ő 
azokat irja le. Az alázatos nővér ugyan engedelmeske-
dett ; de ez engedelmessége nagy áldozatba került. Kézirata 
igy szól : 

„1830. november 27., szombaton és advent I. vasárnap-
jának előestéjén, esti 51/, órakor, midőn az elmélkedést mély 
csendben végezém, a szentély jobb oldalán mint egy selyem 
ruhának suhogását hallottam, és sz. József képe mellett a 
sz. Szüzet pillantottam meg; testalkata középmagas és ar-
cza oly szép volt, hogy azt leirnom lehetetlen. 0 állt, ruhája, 
fehér és hajnalpiros (blanc aurore) volt. Fejéről fehér fá-
tyol hullt alá, mely őtet mindakét oldalról egész a lábakig 
takarta el. Haja befonva és fölötte egy neme a kissé kima-
gasló fejdisznek volt alkalmazva. Alakja eléggé volt szem-
betűnő, és lábai egy golyón, vagy inkább, egy félgolyón nyu-
godtak, én legalább csak felet láttam. Az öv tájáig fölemelt 
kezei egy másik golyót (a föld alakját) igen könnyedén tar-
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tották. Szemeit az égre emelve tartotta, és mig a golyót a 
mi Urunknak felajánlotta, egész alakja ragyogott. 

„Egyszerre csak ujjai gyűrűkkel1) és igen gyönyörű 
drága kövekkel teltek meg . . . a belőlük kiható fénysuga-
rak minden oldalra szétterjedtek : mi is őtet oly fényár-
ral vette körül, hogy többé sem lábait, sem ruháját látni 
nem lehetett. 

„Sem azt, mit éreztem, sem pedig mindazt, a mite rö-
vid idő alatt észleltem, nem tudnám kifejezni. 

„Mig én az ő szemléletével valék elfoglalva, a szent 
Szűz reám tekintett, és szivem mélyében e szavakat hallot-
tam : „E golyó, melyet látsz, az egész világot jelképezi, 
különösen pedig Francziaországot és részletesen minden 
személyt." 

„Nem mondhatom ki itt, hogy a sugarak fényét és 
szépségét mily bámulatosnak találtam. S a sz. Szűz hozzá-
tevé: „Ime, jelképei ama kegyelmeknek, melyeket azokra 
árasztok le, kik engemet kérnek !" S ezen szavaival azt adta 
értésemre, hogy ő a hozzá folyamodók iránt mily nagylelkű 
. . . Mennyi kegyelmet nyújt ő azoknak, kik hozzá esdenek ! 
. . . Voltam-e én ekkor, vagy nem voltam . . . nem tudom 
. . . én örömben úsztam ! Ezután a sz. Szűz körül kissé to-
jásdad keret alakult, melyen arany betűkben e szavak vol-
tak olvashatók: „Szeplőtelenül fogantatott Mária könyörögj 
érettünk, kik hozzád menekszünk !" 

Azután e szavakat hallottam hozzám intéztetni : „Ve-
ress, veress érmet e minta szerint : azok, kik azt búcsúk-
kal ellátva, viselendik, főleg pedig nyakukon hordozand-
ják, nagy kegyelmekben fognak részesülni ; bőségesen fog-
nak a kegyelmek azokra áradni, kik bizalommal fognak 
viseltetni." 

„E perczben a látmány megfordulni látszott," írja 
még Katalin és ő a hátlapon ugy rajzolja elénk, mint azt az 
enquéte-bizottság hivatalos okmányaiból már ismerjük. 

(Folyt, köy.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, junius 3. A rendőri büntető codex tárgya-

lása. — A mint azt a nm. belügyminiszter ur bejelentése 
után felemiitettük, a rendőri kihágásokról szóló büntető co-
dex, még ez ülés alatt csakugyan tárgyalás alá került. E 
törvényjavaslat egyes pontjaira nézve már két izben kife-
jeztük óhajtásunkat, kifogásolva oly intézkedéseket, melyek 
sértik az egyház törvényeit, sérelmesek a katholikus pap 
lelkiismeretére, igazságtalanok nem egy tekintetben. Lel-
kiismereti meggyőződésünknek, az egyház ide vonatkozó jo-
gainak védelmében tehát eleget téve, kifogásainkat, melyek 
fájdalom tekintetbe nem vétettek, nem ismételjük, mint hogy 
azonban, a kérdéses törvényjavaslat tárgyalása alkalmával 
merültek fel nézetek, kifejeztettek óhajtások, történtek nyi-
latkozatok, melyek álláspontunkkal meg nem egyeznek, ezek 
felett nem mulaszthatjuk el megtenni reflexióinkat, ne hogy 
helyeselni látszassunk nézeteket, melyek egészen helytele-
nek; másrészt pedig hogy kifejezést ne adjunk helyesló-

') Minden ujján három gyűrűje volt ; a kézhez legközelebbi helyet 
a legnagyobb foglalta el, utána egy középnagyságú következett, és végre 
egy kisebb ; minden gyűrűn megfelelő nagyságú kövek csillogtak ; a 
legnagyobh kövek szebb fénysugarakat lövelltek ki, a többiek kevésbbé 
szépeket. 

sünknek azok iránt, mik nevezetesen a vallásosság érdeké-
ben történtek. 

Hogy ez utóbbival kezdjük, mindenesetre örvendetes 
jelenség, hogy bár annyiszor és annyiszor inditványoztatik 
bizonyos részről, csakúgy mellékesen eldönteni az általános 
vallásszabadságról szóló kérdést, az mindannyiszor hajótö-
rést szenved, nagyon helyesen bizonyára azon szempontból 
Ítélvén meg honi helyzetünket a szavazók, hogy valóságos 
hazafiúi bűn lenne, törvényileg előmozdítani a nemzetben 
ugy is létező szakadozottságot. Irányi Dániel a felekezetes-
ség apostola hazánkban, jelenleg is tapasztalhatta, hogy te-
hetségeit jobb lenne más irányban értékesiteni és mi feltesz-
szük felőle, hogy valamint mi, ugy ő is belátta, miszerint 
valamely nemzetre, a vallások különfélesége, az egységi erő 
kifejtése tekintetében üdvös, előnyös semmiképen sem lehet, 
miért tehát ez a folytonos, hogy azt mondjuk erőszakosko-
dás ? No, de Irányi tervével most sem ért czélt, mert a tör-
vényjavaslat rendőrileg csak azt határozza meg bünteten-
dőnek, aki, valamely az állam által elismert hitfelekezet val-
lásos tiszteletének tárgyát gyalázza meg, mi által az ország-
gyűlés legalább indirecte kifejezte, hegy nem barátja a hit-
felekezetek szaporodásának ; mit csakis helyeselni lehet. A 
másik örvedetes jelenség, hogy a törvényjavaslat fenntartja 
azt, mit az 1868. LI I I . t. cz. 19. §-a az ünnep és vasárna-
pokra nézve rendel, mert 100 frtig terjedhető pénzbüntetés-
sel sújtja azokat, kik a hivatolt §. intézkedését megsértenék. 
Voltak ugyan kik ellenezték e §-ot, de miután az igazság-
ügyminiszter ur kijelentette, hogy a vasárnap nem csak val-
lási, hanem társadalmilag is üdvös, a §. elfogadtatott és pedig 
helyesen. Helyesen mondjuk, mert habár vannak is intézke-
dések, melyek a keresztény államnak nem felelnek meg, de 
mégis tagadhatlan az, hogy az állam polgárai a legnagyobb 
részt keresztényekből állanak, kik előtt kell, hogy a vasár-
nap szent legyen, és akik megkövetelhetik, hogy az állam-
nak nem keresztény polgárai is tiszteletben tartsák a keresz-
tény polgárok ünnepi és vasárnapi szentségét. Azt hisszük 
nem kell ezt tovább fejtegetnünk, gondoljuk el csak, ini tör-
ténhetnék egyes helyeken, hol a hatalmas bérlő, vagy bér-
lők nem keresztények, ha ez a § nem léteznék ? Azért mi 
örömmel registráljuk, a törvényhozás e rendelkezését. 

A törvényjavaslatnak egy fontos és különösen bennün-
ket katholikusokat közelről érdeklő intézkedése, melyre 
nézve már kifogásunkat megtettük, jogtalanságnak jelentve 
ki a követelést, hogy a lelkész törvényesnek jegyezzen be 
valamely gyermeket, ha a hatóság azt ilyenül elismerte és 
hasonló esetben viszont törvénytelennek, igen, ez az intéz-
kedés, az igazságügyi bizottsághoz utasittatott. E pont tár-
gyalását a következőkben ismertetjük. Miután ugyanis Poór 
Antal a katholikus papság lelkiismereti szabadságát védel-
mezte volna, követelve a jogot, hogy a katholikus papság 
az egyház canonjai értelmében járhasson el, Molnár Aladár 
következőleg válaszolt : „Magyarországon úgymond, a kü-
lönböző felekezetek papjai, nem a saját egyházuk számára 
vezetik az anyakönyveket, hanem az ország, az állam szá-
mára, ebben a tekintetben a különféle egyházak anya-
könyvi kivonatai hiteles okmányok, a melyeket a bíró-
ságok, hatóságok kötelesek olyanoknak elismerni." E nyi-
latkozattal, mint az első tekintetre feltűnik egy nagy, de 
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téves elv van kimondva, mely ka nem csak M. A-é lenne, 
hanem ha ezt a kormány is osztaná, nagyon veszélyes is le-
hetne. Szerencsére azonban ugy véljük, hogy M. A. csak va-
lami nagyot akart mondani, mert hát épen kath. papokról 
van szó, épen ugy, mint mikor azt mondta, hogy évenkint 
százával jönnek ki a lelkészjelöltek a papneveldékből, kik 
magyarul nem tudnak. 

M. A'-nak mint látszik igen sajátságos felfogása van 
e pontban is, mint sok másban. A lelkész szerinte nem is 
egyháza, hanem az állam részére vezeti az anyakönyveket, 
vagyis a lelkész nem egyházi hanem állami hivatalnok. De 
kérdjük M. A. feltudja-e mutatni azon állami rendeletet, 
melynek értelmében a lelkészek az anyakönyveket az állam 
részére vezetik ? Hol, mikor, ki által adatott ki ily rende-
let? Vagy mondja meg nekünk mi óta lettek a lelkészek ál-
lami hivatalnokok? Ha ők állami hivatalnokok, ugy kell, 
hogy az államtól húzzák fizetésüket, de mikor rendelt leg-
alább katholikus papoknak fizetést az állam ? IIa állam hi-
vatalnokok, akkor az állam helyezi be őket hivatalukba, az 
állam mozditja is el őket, épen ugy mint más állami hiva-
talnokokat. Lát ja M. A. ur, mily következményei vannak 
állításának. Nem és ezerszer nem, mi katholikusok nem fo-
gadjuk el, nem fogadhatjuk el M, A. állítását, mi nem ál-
lami, hanem egyházi hivatalnokok vagyunk, küldetésünk 
nem állami, hanem egyházi, megbízatásunkat az anyaköny-
vek vezetésére nem az államtól, hanem az egyháztól vettük, 
nem az állam, hanem az egyház nevében vezetjük azokat. 
Nehogy azonban félre értessünk, tudjuk mi is, hogy az anya-
könyvek fontos okmányok az állam érdekében is, tudjuk, 
hogy az egyháziak'nagy szolgálatot tesznek velük az állam-
nak, épen azért óhajtjuk, hogy azok vezetése az egyháziak 
kezében maradjanak, ez által is bebizonyitani óhajtván, 
hogy a kath. clerus a magyar állam érdekében, egyháza 
megbízásából szivesen felvállal némely terheket, de hogy ezt 
a papság mint állam hivatalnok tenné, hogy az anyaköny-
vek első sorban nem az egyház érdekében vezettetnének ezt 
el nem fogadjuk és e felfogás ellen tiltakozunk. Az egyház 
állami, polgári érdekben, kérelemre nem parancs szóra meg 
tehet sokat, de hogy ő törvényesnek ismerje el azt, aki nem 
törvényes és megforditva, hogy ő papjait állami szolgáknak 
decretáltatni engedje, azt nem teheti soha, és ha mégis köve-
teltetnék tőle, oda jutna az állam, hova jutott Bismarck, ki-
nek példáját üdvös tanulmányozás végett ezennel ajánljuk 
M. A-nak arra nézve, hogy mikép nem kell tenni. A 

«• «- * május 30-án 1879. Báró Eötvös József szobra 
előtt. Utógondolatok a leleplezési ünnepélyhez. — Kevés ha-
landónak jut osztályrészéül, hogy születése — és szellemi 
tehetségeire nézve egyaránt oly kedvező auspiciumok mel-
lett látott legyen napvilágot, mint b. Eötvös József. Még 
ritkább jelenség az, hogy valaki más fiatal kora és társa-
dalmi kiváló állásában is az élet komoly feladatát, oly mé-
lyen és oly öntudatosan felfogta s e végből rendkívüli ész-
tehetségeit oly széles irányban, oly alaposan és oly sokolda-
lulag kifejlesztette legyen, mint ugyancsak a lángeszű és 
buzgalmu b. Eötvös József. Végre a legritkábban szokott 
eléjönni, hogy valaki nagy ismereteit, széles tapasztalatait 
kortársai javára oly gazdagon, oly láthatólag és alakitólag, 
a nemzet hírnevének a külföld előtt való ragyogtatására pe-

dig oly fényes hatással és eredménynyel érvényesítette vol-
na, mint ismét b. Eötvös József. Mint iró és tudós b. Eöt-
vös József csakugyan a magyarnemzet nagy férfiainak pan-
theonjában méltán az első rangba helyezendő. Alig van 
szépirodalmi irónk, ki több uj eszmével, megkapóbb, fónse-
gesb és praegnansabb gondolattal gazdagította volna iro-
dalmunkat, mint b. Eötvös József. Tanúsága ennek a „Kar-
thausihol szokatlan hatással ragadja meg az olvasót. — 
Fölülmulhatlan műve marad e tekintetben a Kölcsey és 
Körösi Csoma fölött mondott emlékbeszéde. Ezen és egyéb 
térszüke miatt itt elő nem sorolható, nagyszabású irodalmi 
termékeit azonban, daczára soha el nem évülő jelességöknek, 
háttérbe szorítja. „A XIX. század uralkodó eszméinek befo-
lyása a társadalomra" ,*) czim alatt 1844-ben magyar és 
német nyelven két-két vastag kötetben közrebocsátott mun-
kája, mely egész Európa figyelmét vonta magára s mely 
által b. Eötvös József korunk egyik legnagyobb bölcsészé-
nek is bizonyitá be magát. 

De bármily lángész, bármily teremtő erő Í3 volt báró 
Eötvös az irodalmi téren, mint államférfiú és bölcsész épen 
nem ment a tévedésektől. O nála is beigazul, hogy nincs 
fény árny nélkül, hogy e nagy irodalmi férfiunknak sem 
örülhetünk egészen anélkül, hogy örömünkbe üröm is ne 
vegyüljön egyúttal. A magyarnemzet sorsának látszik lenni, 
hogy mindenha sirva vigadjon. 

B. Eötvös József szobrával szemközt ugyanis lehetet-
len, hogy különösen két államférfiúi tette annál fájóbban ne 
érintse hazafias keblünket, minél inkább érezzük és tapasz-
taljuk ép ezen tetteinek általa nem is sejtett baljóslatú ár-
nyait és a nemzet létére végzetessé válható horderejét és 
következményeit. 

B. Eötvös Józsefnek mint statusférfiunak e tetteiért, 
melyek itt, ha nem is mondjuk azokat ki, ugy is mindenki-
nek önkénytelenül is eszébe jutnak, nem lenne a nemzetnek 
oka szobrot emelni neki. B. Eötvös József a közösiskolai 
rendszernek ezen idegen talajon kikelt növénynek hazánkba 
való átplántálása által, magát a nemzeti lét alapját és fölté-
telét : a vallásosságot és a csupán ennek termékenyítő befo-
lyása alatt tenyészhető erkölcsiséget, melyet e honnak első 
szent királya oly nagy áldozatok és fáradságok árán igye-
kezett megvetni és megszilárdítani, bolygatta meg. 

Nem akarjuk azt mondani, hogy b. Eötvös ezen kö-
zösiskoláskodási rendszerének nemzetünkre való octroyálása 
előtt, a legpompásabb, a legkifogástalanabb rend szerint 
történt legyen minden iskoláinkban ; nem is sohajtozunk e 
korból mindenre nézve, mint zsidók a pusztában az egyp-
tomi húsos fazékok után, — jóllehet épen magának báró 
Eötvösnek, nemkülönben egyéb számos, még most is köztünk 
élő jeleseinknek elismert tudományos képzettsége tanusitja 
legjobban, hogy ama korszak, mely ily capacitásokat bírt 
képezni és nevelni, épen nem érdemelte meg azon háladatlan 
eljárást, melyet b. Eötvös József, mint vallás- és közokta-
tásügyi miniszter irányában tanúsított ; — és csak arra 
akartunk ezúttal rámutatni, hogy — miként naponként le-
het és van is bő alkalma kinek-kinek meggyőződhetni — a 
közös-iskolai rendszer máris mindenütt a fiatalabb nemze-

*) Melyben nagy igazságok fényéve! nagy tévedések takaróznak. Sz. 
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dék elvallástalanitását és ezzel elvadulását, elsatnyulását 
idézte elő. 

B. Eötvös József ezen közös-iskolai rendszer behoza-
tala által, mint a vallások és különösen mint a kath. vallás 
és egyház ellensége lépett fel, és haladottabb koráénál bi-
zonynyal boldogabb gyermeksége idejéből elfeledni látszott 
azon nagy igazságú bibliai tényt, hogy a bábeli torony is-
méti fölépítésének háladatlan munkájára pazarolják jobb 
ügyhöz méltó erejüket és tevékenvségöket mindazok, a kik 
Isten nélkül és ellenére akarják „a várost" épiteni, nemze-
tüket nagygyá, boldoggá tenni. 

Eötvösnek hazafiságát gyanusitani nem lehet. A va-
lódi hazafiság szükséges föltételéről és próbakövéről : a val-
lásosságról iratainak több helyén kótségbevonhatlanul tesz 
tanúságot. „Ha a jelenkor vallástalansága ellen panaszko-
dunk, — igy ir egy helyütt — (Gondolatok. Irta b. Eötvös 
József. Pest. Rátli Mór bizománya. 1864. 14 lap) ennek oka 
nem azon megtámadásokban fekszik, melyek minden vallás 
alapelvei ellen egyesek által intéztetnek. A tudósok azon osz-
tálya, kik — ha mint ujabb physiologjaink egyes jelenségek-
nek eddig ismeretlen közelebbi okait félfedezték — mindent, 
mit felfedezni nem bimak, tagadnak, soha sem hiányzott a 
világon, s már Baco mondja saját koráról, hogy : ha az atheis-
mus hirdetése a polgári törvények által eltiltva nem lenne, 
ezen eretnekségnek volnának legtöbb követői. Korunk veszélye 
nem a vallás elleneinek számában s bátorságában, hanem a 
hivők közönyösségében s azon szomoritó tényben fekszik, hogy 
a jelen társadalomban, minden vallás teljes türelemre számol-
hat, de türelemnél nem is talál egyebet ;" — s mégis fájdal-
masan kell constatálnunk, hogy a közös felekezet nélküli is-
koláknak az ő főmotorsága által történt behozatalával épen 
a vallásos érzet iránti közönyösség lett inaugurálva e hazá-
ban és igy azon elv folytán : qui est causa causae est etiam 
causa causati, az ifjúság között elharapózott és fanyar gyü-
mölcseit máris megdöbbentő mérvben hullató vallástalanság-
nak napjainkban, utolsó elemzésben ugyancsak ő tartandó 
okául és előidézőjéül. — Egy áll am férfiúnak mint b. Eötvös 
József, bármily körülmények és okok találkozása idézte le-
gyen elő élete utolsó éveiben a katholicismus ellen tanusi-
tott ellenszenvét, soha sem szabad engedni elragadtatni ma-
gát arra, hogy hatalmi állása- és befolyásával a honpolgá-
rok vallásos érzelmeinek, már zsenge korukban, az iskolában 
rendszeres gyengítésére, paralyzálázára közreműködjék, — 
mert hogy a vallásnak — már csak politikai szempontokból 
való szükségességéről is — egy nemzet szabadsága, — ön • 
tudatos művelődése-és jólétére nézve b. Eötvös Józsefnek 
egészen tiszta és helyes nézetei voltak, eléggé mutatja azon 
egy enuntiatiója is, melyben hirdeti azt, hogy „emberi tár-
saság mely a vallást nélkülözhetné csak szolgákból állhatna 
(Indulatok irta b. Eötvös Pest 1864.) Másik tette, melyben 
állámférfiui pályáján b. Eötvös József magát elszámította : 
a zsidók emancipátiója körül kifejtett döntő tevékenysége és 
annak létrehozatala volt. Nem szűkkeblűség, nem is a ho-
mályos pápaszem okozta pessimistikus felfogású hazai tár-
sadalmi viszonyainknak mondatja velem e szavakat, hanem 
azon, ha nem is mindenki által nyiltan bevallott; de min-
denki által, annál inkább érzett szomorú körülmény, hogy 
ma-holnap — mint a költő mondja — idegen lesz majd a 

magyar saját honában. Idegen, ez annyi vér árán szerzett, 
annyi vérrel ásztatott föld talajára nézve és idegen nemzeti 
jellegének, typusának, kifejezésére, nyilvánítására nézve. 
Avagy nincsenek-e már kiterjedt tekintélyes uradalmak 
tényleg is a zsidók birtokában ? És hány van, melyeken a 
gazdag kalász többé már nem a tulajdonosnak, hanem a zsi-
dónak reng? Nincsen-e földünk népe a legtöbb helyütt mái-
annyira körülhálózva a zsidó üzelmek hálói által, hogy a 
szó szoros értelmében idegenül, béresül türetik csak azon 
telken, melyet egy másnak, a zsidónak szokott szántani és 
vetni, s melyről ez szedi az Isten áldását és izzadtságának 
gyümölcsét? És vájjon továbbá a sajtó — a szabad sajtó — 
nem abból csinálja-e az úgynevezett „közvéleményt", amit a 
zsidóság akar, a mi az ő üzelmeinek malmára hajtja a vizet? 
Ugy v a n ! E faj nemzetünkre nézve büntető ostornak lát-
szik. Főrangúinkat pénzcalamitások, az iparos osztályt a 
szabad ipar humbugja folytán, az alsóbb földművelő és mun-
kás osztályt pedig — a honnan minden nép regeneráló ere-
jét szokta meriteni — az átkos szeszes-italok monopolizálása 
és könnyű hozzáférhetése által igyekszik rendszeresen a 
maga hasznára és előnyére kizsákmányolni. — Hogy a zsidó 
faj, — miként az életerős fán -a moh, nemzetünk testére, már 
akkor is, midőn még kevésbbé szabadon engedhetett vele szü-
letett és természetétől el nem választható üzérkedési szenve-
délyeinek, midőn alattomos természetű üzelmei még jobban 
szemmel tartattak és ellenőriztettek, — káros zsibbasztó be-
folyást gyakorolt, — az előtt, aki nemzeti történelmünket 
ismeri uj dolog nem lehet, — és méltán csodálkozva kérd-
heti bárki is, hogy vájjon oly keveset tanult-e b. Eötvös 
József a történelemből, hogy;eme fajnak épen hazánkban 
való otthonosittatása érdekében a herostratesi dicsőségre 
vállalkozott ? 

Tudom én, hogy a zsidók emancipatiójának barátai 
— maga b. Eötvös József idevágó munkájában — felleng-
zően és sallangósan szoktak beszélni azon hasznokról és elő-
nyökről, melyek állítólag a zsidók emancipatiójából a nem-
zet kereskedelmének és iparának fölvirágoztatására káro-
molni fognak ; de az eddigi tapasztalás már is eléggé meg-
mutatta, hogy ezen és hasonló érvek, csakis doctrinair, theo-
reticus phrazisok, melyeknek a kilátásba helyezett sikerek 
ós előnyök nem felelnek meg, és nem is fognak megfelelni 
soha, s hogy velők az illetők csakis önmagokat és a nemze-
tet ámították. Legyen bár, hogy akár magok a honpolgárok 
okai annak, miszerint a zsidófajnak körmönfontságával ver-
senyezni nem birnak, akár pedig a zsidók telhetetlen kap-
zsisága, nyugtalan, örökösen számitó, Istent, morált nem 
ismerő, nem respectáló kiolthatlan pénzszomja az ok, hogy a 
nemzet financialiter sülyed, mindegy, annyi áll, miszerint 
ily anomal viszonyok kifejlődését nem elősegíteni, nem a 
törvény aegise alá fogadni, hanem inkább, — mint ezt a ro-
mánok egyik jeles államférfia épen napjainkban oly rettent-
hetlen bátorsággal teszi — korlátozni kötelessége minden 
önzetlen, hazáját őszintén szerető hazafinak. Zsidó polgár-
társaink szemlátomást örültek, és volt is okuk örülni báró 
Eötvös József imposans szobrának ünnepélyes leleplezésé-
nél ; de örömüket aligha le nem lohasztaná azon, általok 
nagyonis számbavehető körülménynek méltatása, hogy azok 
közül, akik b. Eötvös Józsefnek, „mint irónak", „a nemzet 
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által emelt" szobra előtt megálltak és megállni fognak, és 
azt önelégültséggel és lelki örömmel tekintik, — alig talál-
koznék egy is, aki a szobor két üresen hagyott oldalának 
egyikére ezt akarná felirni : „A zsidóság nagy emancipáto-
rának." Jóllehet b. Eötvös Józsefet egészen szeretnők ma-
gunkénak vallani; de nem vindicáljuk őt magunk számára 
csak mint irót és tudóst. Államférfiúi emiitett experimen-
tumjaira pedig azt mondjuk : „Bonus etiam quandoque dor-
mitat Homerus", és — nagy szellemeknek a h i b á j a . . . min-
dig legveszedelmesebb. Igazmondó. 

Bécs, május 24. Ms gr Zichy Ferenez gróf pápai kama-
rás ur latin beszéde, melyet a bécsi udvari plébánia tem-
plomban ő felségéhez intézett, midőn a szent atya megbízá-
sából az apostoli felségnek ő eminentiája Haynald Lajos 
az uj magyar bibornokról szóló apostoli iratot ünnepélye-
sen á tnyuj tá : 

Augustissime Imperator ac Rex ! 
Ad splendidissimum Apostolicae Maiestatis Tuae tliro-

num accedens merito quidem confundor ; animum tamen eri-
git, ac summopere confirmât, quod ab ipso Christi Dei hisce 
in terris Vicario, omnium christianorum Patre mittar. Causa 
autem huius ablegationis meae laetissima sane est ac iu-
cundissima. 

Quum enim summi Ecclesiae honores iis tantum de-
cernantur viris, qui et sacrarum rerum peritia et animi erga 
nostram sacram Religionem devotione prae omnibus emi-
neant, SS. Dominus Noster Leo Papa X I I I . Excellentissimi 
Domini Ludovici Haynald Archiepiscopi Colocensis egregia 
mérita, singularem eius erga Sanctam Sedem devotionem, in 
pauperes munificentiam amplissimam, eximiam non tantum 
sacrarum, sed vel profanarum quoque rerum scientiam, ali-
asque jiraeclaras virtutes considerans, Tuis desideriis liben-
tissime est obsecutus, eumque ad sacram Cardinalatus dig-
nitatem in Consistorio die 12. Maii habito promovere dig-
natus est. Mihi autem, qui Sacrae Caesareae Maiestatis 
Tuae fidelissimum subditum esse glorior, ex eiusdem SS. 
Domini Nostri benevolentia honorificentissimum simul ac 
iucundissimum munus obtigit Tibi, Apostolice Princeps, 
Pontificias Literas transferendi, quibus, ut hoc purpurato-
rum Patrum insigni Eminentissimum Ecclesiae Principem 
Tuis manibus ornes, rogaris ac invitaris. Censet enim Sum-
mus Pontifex Noster, hunc actum a Te exequendum, qui ca-
tholicorum principum privilégium est, concordiae, quae sa-
cerdotium inter ac impérium vigere debet, vivam esse ex-
pressionem, quatenus, „sublimes mundi vertices tanta sibi 
invicem iungantur unanimitate, ut quodam mutuo charita-

tis 2'lutine et Rex in Romano Pontifice et Romanus Ponti-cs 
fex quodammodo inveniatur in Rege."1) 

Hac occasione utens idem SS. Dominus Noster in man-
datis mihi dedit, ut singularem erga Maiestatem Tuam be-
nevolentiam paternumque affectum suum denuo Tibi tester, 
et Tibi totique Augustissimae Eamiliae Tuae ex intimo 
corde Benedictionem suam largitur. Atque quum pro ea, qua 
excellis, pietate et sapientia optime perspicias, si spirituális 
et temporalis auctoritas in unum conspirent, tum demum, 

') Petr. Damian. 

„bene universa geri, atque ea, quae sunt bona, firma haberi, 
et quae nondum hactenus venerunt, acquiri"5), idcirco Sua 
Sanctitas sperat fore, ut gloriosorum Patrum tuorum vesti-
gia sequendo, Ecclesiae iura, uti coepisti, summo conatu 
tueri ac defendere pergas, Tibique Sancti Stephani coronae 
haeredi persuasum habens sacrae Religionis nostrae verita-
tibus 8ubditorum tuorum auimis firmiter inhaerentibus, et 
tuum ipsius tlironum inconcussum in aevum permansuruin 
et populos tuae curae concreditos omnimodum illam assecu-
turos felicitatem, ad quam Ecclesia atque Respublica con-
coi'di opera subditos tuos conducant, oporteat. 

IRODALOM. 
= Általános dogmatika stb. Ir ta Bépászky József. 

(Vége.) 6) Midőn a rationalisták Jézus ellen azt hozzák föl, 
hogy „számos ószövetségi jóslat nem teljesedett be, s hogy 
ennélfogva ő nem lehet az Isten által megjövendölt Messiás." 
(832. 1.) Nem elegendő az ily felelet: „Ezekre válaszoljuk, 
hogy a jóslatok teljesedhetnek physikai vagy betűszerinti, 
és teljesedhetnek fensőbb szellemi értelemben ;" s'e szerint 
elégséges lenne, ha a jóslat ilymódon beteljesedett. A ratio-
nalistáknak magokkal a jóslatokkal kell felelni ; ki kell mu-
tatni, hogy e jóslatok nem is olyanok, mint a minőknek ők 
képzelik azokat s nem is teljesedhetnek physikai értelemben, 
midőn a Messiást nem mint hatalmas világi királyt, nem 
mint hires hadvezért, hanem mint erkölcsi, lelki fejedelmet 
előre hirdetik. Ennek bővebb kifejtése nem tartozik ugyan a 
dogmatika keretébe, hanem a szent irás magyarázatnak fel-
adata, de ráutalni lehet a fundamentalisban is. Röviden a 
jóslat ugy teljesedik, a mint szándékban volt. 

7) A vértanuk hősies állhatatossága és sokaságából 
merített érv nincs eléggé kidomborítva. J ó lett volna kifej-
teni, kit tart az egyház vértanúnak és röviden jelezni a mó-
dot, mely szerint szoktunk a vértanuságból érvelni. (L. pl. 
Heinrich, Dogmát, theol. I. köt. 517 11. ; vagy Jungmann, 
tract, de vera relig. 1874. 174.1.) 

A sajtóhibák gondosan ki vannak javítva ; a kiállítás 
finom. A mit az első rész ismertetésénél mondottunk, azt 
most is ismételjük. A tudós tanár ur nagy szorgalommal és 
ügyszeretettel kidolgozott munkát nyújt közönségünknek; 
nem riad vissza a nehézségektől, melyekkel lépten nyomon 
találkozik. Jézus és egyháza iránti szeretete lelkesíti, ve-
zérli, a mint ez munkájának minden szakaszából kiolvas-
ható. Bárcsak terjedne el minél szélesebb körökben, hogy 
másokat is serkentsen, buzdítson egyházok iránti szeretetre. 
Ellenségeinket pedig, kik csak a napokban ismét rágalmaz-
ták papnöveldéinket, figyelmeztetjük, hogy nézzék meg és 
olvassák át a nagy munkát s azután Ítéljék meg vájjon pár-
tolják-e bennök a magyar nyelvet vagy sem, az ő kollégiu-
maik csak forditanak, a mi tanáraink pedig eredeti egyházi 
munkákat irnak magyarnyelven. — rn. — 

V E G Y E S E K . 
—• Newman bibornok állásához mért ellátásáról az an-

gol katholikusok önkéntes adakozások által gondoskodnak. 
Norfolk herczeg felszólítására néhány nap alatt 60,000 fran-
kot írtak alá. Hergenröther bibornok házi kápolnájának fel-
szerelését viszont a német ajkú katholikusok, bajorok, po-
roszok, osztrákok, svajcziak válalták magukra. 

— Amerikai állapot. Connecticut államban a cornelli 
egyetem 475 hallgatója közt csak 75 keresztény van. 

— Philadelphiában 15 kath. templomban egy vasárnap 
22,599 férfi, 28,331 nő, 14,239 gyermek: összesen 65,189 ka-
tholikus jelent meg isteni tiszteleten, mig az alatt 97 pro-
testáns templomban csak 9809 férfi, 15,468 nő és 6065 gyer-
mek, tehát csak 31,342 protestáns volt látható. 

2) Justin, in nov. IV. praef. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznai/ Bélas hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM: Az egyházmegyei zsinatról. — A X I X . század vezércsillaga. — Egyházi tudósitások•. Budapest. A fran-
czia köztársaság és a ,Pester Lloyd'. Eger. Elnöki beszéd. Krakó. Az uj püspök előéletéből. — Irodalom : Kalendarium 

Manuale Utriusque Ecclesiae Orientalis et Occidentalis. — Pályázati hirdetés. — Vegyesek. 

Az egyházmegyei zsinatról. 
Nincs semmi a katholika egyház fegyelmi in-

tézeteiben sem korára nézve régibb, sem czéljára 
nézve szentebb, sem sikerére nézve eredménydusabb 
a zsinatoknál." (Lonovics, Egyh. Arch. Pest. 1870. 
3. köt. 348. 1.) 

Ezen régi, szent és eredménydús intézmény 
egy neméről, a megyei zsinatról akarok jelen alka-
lommal a ,Religio' m. t. olvasói előtt rövid kivo-
natban szólani. 

A megyei zsinat alatt ért jük a püspök által 
saját megyéje lelkészeiből s egyéb papjaiból ugyan-
csak a püspök elnöklete alatt egybehivott gyüleke-
zetet, melynek feladata azok felett tanácskozni, a 
mik a lelkipásztorkodás sikeres és gyümölcsöző ke-
zelésére vonatkoznak. Igy XIV. Benedek pápa, ki-
nek szavai: „(Synodus dioecesana est) légitimacon-
gregatio ab Episcopo coacta, ex presbyteris et cle-
ricis suae dioecesis, aliisque, qui ad earn accedere 
tenentur, in qua de his, quae curae pastorali in-
cumbunt, agendum et deliberandum est." (Cf. De 
Synod. Dioec. Venet. 1792. lib. I. cap. 1. nr. 4.) 

A középkorban — irja a tudós Lonovics — 
gyakoriak voltak még az úgynevezett vegyes zsina-
tok (concilia mixta), vagyis az egyházi s világi or-
szágos rendeknek a fejedelmek által a végből egy-
behivott gyülekezetei, hogy egyházi és polgári ügyek 
fölött tanácskozzanak. Ilyenek voltak péld. a nagy 
Károly és az ö utódai által egybegyűjtött zsinatok, 
melyekben készültek többnyire a „Capitularia re-
gum Francorum" czimü törvénygyűjtemények ; ilye-
nek voltak a 852-ki mainzi és 876-ki páviai zsina-
tok, nálunk pedig a zabolchi, mely 1092-ben „prae-
sidente christianissimo Ungerorum rege Ladislao 

cum universis regni sui pontificibus et abbatibus 
necnon cunctis optimatibus cum testimonio totius 
cleri et populi" — tartatott. (L. Egyh. Arch. 3. köt. 
350. 1. 1. jegyz.) 

Ilynemű vegyes zsinatokra vonatkozhatnak 
XIV. Benedek pápa által a megyei zsinat fentebb 
adott meghatározásában mondott ama ^szavak : 
, , . . . . aliisque, qui ad earn (értsd: synodum) accedere 
tenentur(Lásd ezen eszmét kiegészitőleg a tudós 
pápa: De Synod. Dioec. lib. III . cap. 9. num. 8.) 

A megyei zsinatok némi nyomára akadunk már 
az f postolok idejében ; efféle megyei zsinatnak lehet 
ugyanis tekintenünk azon gyülekezetet, mely if jabb 
Jakab apostol és jeruzsálemi püspök elnöklete alatt 
Jeruzsálemben tartatott, s melyről az Apostol, csel. 
21-ik fej. 18 — 26. verseiben van szó. Ezen megyei 
zsinatot XIV. Benedek pápa igy irja le: ,, Pau-
lus Hierosolymam profectus est, cumque illuc per-
venisset, Jacobum adivit, apud quem statim omnes 
collecti sunt Seniores. Hi vero postquam audierunt 
uberem fructum, quem ex Evangelii praedicatione 
ubique Paulus reportaverat, eumdem admonuerunt 
imminentis ei a Judaeis periculi, quibus erat eo no-
mine invisus, quod Circumcisionis, ac totius Mosai-
cae Legis abolitionem vellet et praedicaret. Quam-
quam autem id esset a veritate alienum; nam Pau-
lus solum docebat, Legem Moysis non esse necessa-
r iam; quin imo sine fide Christi inanem esse, nec 
quidquam conferre ad aeternam salutem ; Legis ta-
men ri tus et caeremonias, utpote quae nondum 
mortiferae evaserant, nunquam damnaverat, quod 
quidem facile demonstrare potuisset ex facto pro-
prio, siquidem ipsemet circumciderat Timotheum 
Act. 16. et Nazaraeatus votum susceperat Act. 18. 
sicuti ad rem perpendit Titianus ad dictum cap. 21. 
vers. 21. nihilominus tamen Paulus, ut calumniam 
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prorsus dilueret, Seniorum concilium secutus, cum 
aliis quatuor viris Nazaraeorum voto obstrictis, 
templum ingressus est, ibique palam et publice Le-
gis caeremonias explevit. Gesta haec sunt, non in-
ter Jacobum tantum et Paulum, sed coram universo 
coetu Seniorum, hoc est Presbyterorum Ecclesiae 
Hierosolymitanae, sicuti, teste Cornelio a Lapide 
ibidem, habet graeçus textus ; atque hi Presbyteri 
íIli iidem erant, qui interfuerant celebri Concilio 
Apostolorum, in quo actum fuit de Legalibus Art. 
15. quod ipsimet asseruerunt: „De his autem, qui 
crediderunt ex Gentibus, nos scripsiinus; iudican-
tes, ut abstineant seabidolis, iinmolato et sanguine, 
et suifocato, et fornicatione ut narratur etiam 
eod. cap. 21. vers. 25. Quainobrem eiusmodi Seni-
orum conventum cum proprio Episcopo Jacobo fu-
isse veram et propriam Synodum Dioecesanam, ad 
exemplum ceteraruin primum habitam, expresse 
affirmavit Turrecremata, Summa de Eccles. lib. 3. 
cap. 3. scribens : Tertia species Conciliorum dicitur 
Concilium Episcopale, sive Synodus Episcopalis, 
quam célébrât Episcopus in dioecesi sua cum Abba-
tibus et Clericis sibi subiectis . . . Forma autem hu-
ius Concilii praecessisse videtur in Concilio, quod 
Beatus Jacobus dicitur celebrasse Hierosolymis cum 
Senioribus, pro abolenda suspicione orta contra 
Paulum, de quo Art. 21.; idemque sentire visi sunt 
Beda, Comestor et Alphonsus Guerrerius in cit. 
Tract, de Concil. cap. 1. ubi ai t : Synodus a Paulo 
et Jacobo celebrata fuit Hierosolymis super abo-
lenda suspicione quorumdam Judaeorum. Nos vero, 
quamquam libentius assentiamur Cornelio a La-
pide, Tirino et Lorino ad cit. cap. vers. 18. Cabas-
sutio in Notit. Ecclesiastic. Hist. Concil. et Canon, 
in Synopsi primi saeculi num. 11. aliisque neganti-
bus, praefatam Seniorum congregationem fuisse ve-
ram Synodum ; quoniam iIii non vocati, sed sponte 
ad Jacobum accessere, ut Paulum inviserent et sa-
lutarent, nec rogati sententiam tulerunt, aut decre-
tum aliquod edidere, sed amice dumtaxat Paulum 
monuerunt: attamen neminem inticiari posse puta-
mus, speciem quamdam et imaginem Synodi in 
praedicta congregatione eminere." (L. De Synod. 
Dioec. lib. I. cap. 1. num. 5.) 

Kezdetben — úgymond a tudós Lonovics — 
csaknem minden városban püspöki szék létezvén, a 
füpásztornak könnyű volt többnyire helyben levő 
papjait a fontosb ügyek fölötti tanácskozás végett, 
habár minden zsinati forma nélkül, maga köré gyűj-
teni, mint azt a 3-dik században élt sz. Cyprián 

karthagói püspöknél látjuk, aki igy ir : „Quando a 
primordio episcopatus mei statuerim nihil sine con-
silio ves t ro . . . gerere : sed quum ad vos per Deigra-
tiam venero, in commune tractabimus(Epist. 6. ad 
Cler.) Ugyancsak sz. Cyprián más alkalommal ezeket 
mondja : „De caeteris . . . plenius consilio communi 
tractabimus, quando convenire in unum permittente 
Domino coeperimus." (Epist. 24. ad Cler. tot.) 
Ugyanezt tevé a novatiánok coinmuniójának ügyé-
ben sz. Kornél pápa is : „Omni actu ad me perlato, 
piacúit contraln presbyterium,... ut firmato consilio, 
quod circa personam eorum observari deberet, con-
sensu omnium statueretur.Cí (S. Cornel, epist. 46. ad 
S. Cyprian, inter App. S. Cyprian.) 

A valódi és rendes megyei zsinat első példáját 
a 4 dik században találjuk, midőn Siricius, római 
püspök, mint maga a következő szavakkal bizo-
nyí t ja : rFacto presbyterio constitit doctrinae nostrae, 
id est, christianae legi, esse contrarium. Unde . . . 
omnium nostrorum tam presbyterorum et diacono-
rum, quam etiam totius cleri unam scitote fuisse 
sententiam, ut Jovinianus, Auxentius etc. divina 
sententia et nostro iudicio in perpetuum damnati 
extra Ecclesiam reinanerent.c ' Siric. epist. 2. — pap-
jait tanácskozás végett összehiván, ezeknek egy-
hangú véleménye szerint Jovinián eretneket társai-
val együtt az egyházból kiközösítette. (L. Lonovics, 
Egyh. Arch. 3. köt. 350. 1. és XIV. Benedek, De 
Synod. Dioec. lib. I cap. 1. num. 6 ) 

A 6-dik század óta szerte lát juk a megyei zsi-
natokat megtar tatni : „Quando presbyteri ad 
concilium venerint, rationem Episcopo suo reddant, 
qualiter susceptum officium celebrent etc.'*' (Cone. 
Tolet. IV. an. 633. c. 25. Lásd: Gratian c. 2. Dist. 
XXXVIII.) 

Ismét: „Decernimus, ut dum in qualibet pro-
vincia concilium agitatur, unusquisque Episcopo-
rum admonitionibus suis intra sex mensium spatio 
omnes Abbates, Presbyteros et Diaconos, atque cle-
ricos, seu etiam oranera conventum civitatis ipsius, 
ubi praeesse dignoscitur, neenon et cunctam dioece-
sis suae plebem aggregare nequaquam moretur : 
quatenus coram eis plenissime omnia referet, quae 
eodem anno in Concilio acta vel definita esse no-
scuntur " (Con. Tolet. XVI. c. 6. Lásd : Gratian, 
c. 17. Dist. XVII I ) 

A megyei zsinatok iránt intézkednek a régieb-
bek közt: Concil. Aurelian. I. an. 511., Oscense an. 
598. con. 1., Suession. an. 744. con. 3. etc. A többi 
megyei zsinatról lásd: Thomassin. Vet. et nova EccL 
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discipl. P. 2. L. 3. c. 74. és 75. és XIV. Benedek: De 
Synodo Dioec. lib. I. cap. 1. num. 6.-ban idézett 
munkákat. 

A 10-dik század közepén élt II. Attó, vercellei 
püspök a zsinatok tartásábani buzgalom meghűlé-
sének tulajdonítván a mindinkább növekedő fegy-
telenséget, igy intézkedett : „Nulla pene res disci-
plinae mores ab Ecclesia Christi magis depulit, quam 
Sacerdotum negligentia, qui contemptis canonibus, 
ad corrigendos ecclesiasticos mores, Synodum fa-
céré negligunt. Ob hoc a nobis universaliter defini-
tum est, u t quia iuxta antiqua Patrum décréta bis 
in anno difiicultas temporis fieri concilium non si-
nit, saltern vel semel a nobis celebretur." (Capitu-
lar. Attonis, apud Luc. Dacherium, Spicileg. torn. I. 
c. 23. p. 405. Lásd: XIV. Benedek,De Synod.Dioec. 
lib. I. cap. 2. num. 1.) 

Az egyház igen üdvösnek hívén a megyei zsi-
natok tartását , azokat törvény által is elrendelte. 
Igy a laterani IV. zsinat an. 1215. can. 6.szól: „De 
Episcopalibus Synodis annuatim per singulas dioe-
ceses celebrandis." (Vide cap. 25. X. de accusat.V. 1.) 
A bázeli zsinat pedig igy határozott: „Adminus se-
mel in anno, ubi non est consuetudo bis annuatim 
celebrari." (Conc. Basil. Sess. XV.) 

Ugyanazt rendeli a trienti zsinat is : „Synodi 
quoque dioecesanae quotannis celebrentur . . . . Quodsi 
in his tam metropolitani, quam episcopi. . . négli-
gentes fuerint, poenas sacris canonibus sancitas in-
current." (Conc. Trid. Sess. 24. cap. 2. de ref.) Ezen 
„non latae, sed ferendae sententiae" büntetés két 
havi felfüggesztésben áll. 

Magyarországban oly üdvöseknek tartattak a 
megyei zsinatok, hogy az országos törvények is el-
rendelték azok tartását. Igy az 1498 iki 68 ki tör-
vényczikk megemlítvén, hogy „Praelati ecclesiarum 
Synodum in eorum ecclesiis pro exstirpandis vitiis 
et plantandis moribus plebanorum, in suis dioecesi-
bus constitutorum, institutione canonica necessario 
celebrare habent", megtiltja, hogy a plébánosok a 
zsinaton való megjelenés kötelezettsége alól mago-
kat pénzzel megválthassák, mondván : „ . . . neque 
plebani quipiam seipsos ab ipso Synodo quovis modo re-
dimere praesumant.0- Az 1559-iki 41 ik törvényczikk 
pedig igy intézkedik ez i ránt : „ . . . ut Domini Prae-
lati Synodos celebrent, aliaque ad eorum officia spe-
ctantia, in rebus ecclesiasticis obire non omittant." 

Az 1611-ki nagyszombati tartományi zsinat 
cap. 1. és az 1638-ki ugyancsak nagyszombati nem-
zeti zsinat cap. 5. a megyei zsinatok rendes tartása 

iránt a trienti határozat értelmében rendelkeznek ~ 
sőt az utóbbi helyen emiitett e határozatot bőví-
tette, amennyiben azon esetre, ha a püspök megyei 
zsinatot tartani törvényes oknál fogva akadályoz-
tatnék, elrendelte, hogy „saltern per procuratorem, vel 
Vicarium suum Generalem, cum mandato sufficienti 

perficere, nullo pacto intermittant.u 

A vatikáni zsinatban is volt szó a megyei 
zsinatok ujabb sürgetéséről; igy ir ugyanis erről 
Ver ing : „Beim vatikanischen Concil beantragten 
französische Bischöfe, es möchte die regelmäszige 
Abhaltung von Diöcesansynoden je nach einem Zeit-
räume von 3 oder 5 Jahren von Neuem eingeschärft 
wer len. (Martin, collect, ed. II. pag. 158.) Auch das 
noch unerledigte Schema einer Constitution über 
die Bischöfe verlangt in dem c. 6, es sollten die Bi-
schöfe alle 5. Jahre eine Diöcesansynode abhalten." 
(Martin 1. c. pag. 133. sqq. Lehrbuch des kath. und 
prot. Kirchenrechts, Fbg. 1876. Dritte Abth. pag. 
5 8 8 . N o t . 4 . ) (Folyt. köv.) 

A XIX. század vezércsillaga. 
(Folytatás.) 

Katalin jegyzetei a monogrammról s a két szivet kö-
rülvevő tizenkét csillagról nem tesznek emlitést ; ámde azok 
az érem hátlapján mindig kinyomva találtattak. Erkölcsileg 
bizonyos, hogy e részletet a nővér a látmányok idejekor élő 
szóval emiitette föl. 

A nővér továbbá egy másik kéziratban még kiegészi-
tésképen megjegyzi, hogy néhányan a drágakövek közül su-
garakat nem lövelltek ki, és midőn ő e fölött bámult, e sza-
vakat hallotta : „E, homályban maradt kövek azon kegyel-
meket jelképezik, melyeket a világ Máriától kérni elfeled." 

A nővér által endelmességből leirt eme látmány az 
Aladel által előadottól első pillanatra különbözni látszik. 
Aladel az enquéte-bizottságban arról tanúskodott, hogy az 
éremre vonatkozó látmányok mindig egyformák voltak (és 
Katalin is halála előtt ugyanazt többször állitotta). A szent 
Szűz midőn a földgolyó felett megjelent, és azt ugyanakkor az 
ő szűz kezei közé szorította, mintegy anyai szivén melengette 
és isteni fiának felajánlotta, magát a könyörgés és szeretet 
kimondhatlan kifejezései között szószolónk és anyánkat tün-
tette föl. íme, ezt látta a nővér. De vájjon ez mind-e a mit 
látott ? Nem. E magasztos közbenjárásnak első ténye után 
ujjai hirtelen kegyelmekkel telve tűnnek elő, s e kegyelme-
ket azon gyürük és drágakövek jelzik, melyeknek ragyogó 
fénysugarai előtt minden elenyészik. A sz. Szűz mintegy e 
sugarakba öltözve lenni látszik és kezei a kincsek súlya alatt 
lehajlanak. Szemei az alázatos nővérre tekintenek le, ki bá-
multában a sugarak túlvilági fényét alig bírja elviselni. 
Ugyanakkor egy tojásdad keret képződik s a leány a minta 
szerinti éremnek veretésére parancsot kap. Az érem a lát-
mánynak ezen utóbbi jelenetét hiven adja vissza. 

Katalin megkérdeztetvén, vájjon a bold. Szűznek ke-
zeiben a tekét még akkor is látta-e, midőn a fénycsomók őt 
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minden oldalról körülvették, azt válaszold, hogy akkor már 
csak sugarak voltak láthatók ; ós hogy midőn a sz. Szűz a 
tekéről beszélt, ő csak a lábai alatt létezőt érté. 

Joggal lehet tehát állitani, hogy a nővérnek kézirata 
és Aladelnek az enquete-bizottság előtt adott szóbeli jelen-
tése egymással teljes összhangzásban vannak. 

Van azonban még egy különbség, és pedig a sz. Szűz 
ruháinak szinét illetőleg. Aladel fehér és kék szint emlit, 
talán a közvéleményhez alkalmazkodva, mely a legtisztább 
Szűznek szineiül a fehéret s az égkéket tartja, vagy a Julius 
18-ról 19-re eső éji látmányt a későbbivel zavarva össze, 
vagy bár Katalinnak e kifejezését ,aurore' (hajnal) hibásan 
felfogva. Katalin a szin minősége felől megkérdeztetvén, azt 
felelte, hogy az halavány-fehér volt, melyen mintegy a haj-
nalnak szelid és fényes pirossága derengett, mi által ő a ru-
ha- s a fátyolnak túlvilági szinét leginkább megközelítőleg 
akarta kifejezni. 

A jó Katalin nővér életének utolsó évében (1876,) alá-
zatos hallgatagságának 45. éve után, Aladel már az örökké-
valóságban levén, (f 1865.) arra érezte magát indíttatva, 
hogy a hold. Szűztől nyert megbizást akkori főnöknője 
előtt is kinyilvánítsa. Ezt téve, lelkét mintegy megköny-
nyebbültnek érezte és most már nyugodtan halhatott meg. 

A főnöknő a tiszteletreméltó Katalin vágyainak egyik 
legforróbbját teljesítendő, a földtekét kezeiben tartó szeplő-
telen Szűznek szobrát elkészíttetni vágyott. Megkérdezte 
tehát, vájjon lábai alá kigyót is kell-e tenni ? „Igen, vála-
szolá a nővér, ott zöld szinü és sárga foltokkal behintett ki-
gyó is volt." (E körülmény az iratokban nem fordid ugyan 
elő ; de a kígyó a csodás érmen elejétől fogva mindig léte-
zett, mi arra mutat, hogy az Katalinnak szóbeli nyilatkozata 
folytán történt.) Ekkor ő még azt is fölemiitette, hogy a 
hold. Szűz kezei közt levő tekén kis kereszt emelkedett ; 
hogy vonásai sem nagyon fiatalok, sem nagyon mosolygók, 
hanem méltóságteljesek voltak, melyeknek első szomorúsága 
akkor, midőn a sz. Szűz szeretetének sugárzó fénye főleg 
imája alatt arczán elomlott volt, elenyészett. 

Katalin nővér becses bizalmával csak a főnöknőt tisz-
telte meg, de látmányairól mással senkivel sem beszélt. Igya 
fölötte lebegett titokszerü fátyol szétfoszlott, és Katalin ki-
váltságáról a nővérek legnagyobb részének biztos tudomása 
lett. Azonban mindaz, a mit ők rajta észlelhettek, csak a 
szeplőtelen Szűz iránti lángoló szeretet és a csodás éremnek 
terjesztésébeni buzgalma volt. Feltűnt benne ekkor még az 
is, hogy ha a nővérek közül valaki előtte azon óhajtását fe-
jezte ki, miszerint La Salettebe vagy Lourdesbe akar zarán-
dokolni, ő élénk hangon mondotta neki : „De miért akar ön 
oly messzire menni ? . . . . Vájjon nincsen-e nekünk anyahá-
zunk? . . . . Nem jelent-e e meg ott is ép olyan jól a bold. 
Szűz, mint Lourdesben? . . ." Bámulatos még az is, hogy 
habár Katalin a lourdesi barlang felől irt egyetlen könyvet 
sem olvasott, ő mégis jobban tudta mindazt, a mi ottan tör-
tónt, mint maguk az oda zarándokolok. De hogy a szeplőte-
len Szűz által az anya-ház kápolnájában árasztott kegyel-
mekben neki a többi nővéreknél nagyobb része van, azt ő 
soha egyetlen szóval sem árulta el. 

O az 1876. év elejétől fogva gyakrabban kezdett be-
szélni haláláról; minden ünnepünkről rendesen megjegyezte : 

„Ez ünnepnapot már utolszor látom," és ha valaki e fölötti 
kétségének adott kifejezést, még hozzátevé, hogy ő az 1877. 
évet látni már nem fogja. Rajta a közelgő halálnak ekkor 
még mi nyoma sem volt. Azonban az év utolsó hónapjaiban 
ágyba feküdni és sok éven át vezetett oly tevékeny életé-
ről ismét lemondani kényszerült. 

Ereje mindinkább fogyott, és ő közeledő halála elé fé-
lelém, sőt — azt lehet mondani — megindulás nélkül né-
zett. Főnöknője egykor vele a halálról szólván, azt találta 
tőle kérdezni : „Ön tehát, jó nővérem, épen semmit sem fél ? 
— Félni, kiáltá fel Katalin; — de nővérem, miért akarja 
ön, hogy én féljek ? . . . Megyek meglátni a mi Urunkat, a 
bold. Szüzet és sz. Vinczét !" 

Valóban neki mitől sem kellett félnie : halála is ép 
olyan nyugodt volt, milyen élete. 

„Néhány nappal halála előtt, irja főnöknője, nővéreink-
nek egyike vele bizalmasan társalgott, s a beteg hirtelen for-
dulattal azt mondja neki : „Megyek Reuillybe." (Mi e név-
vel a Gondviselésnek azon házát jelöljük, mely az Enghien-
háztól egy téres kert által elválasztva van, és hol a mi kü-
lönféte működési ágaink egyesitve léteznek.) „Hogyan, 
Reuillybe?" mondja neki a nővér. Önnek nem lesz hozzá 
bátorsága, és ön Enghient ugy szereti, hogy azt sohasem 
hagyta el ! — Ismétlem ön előtt, hogy én Reuillybe me-
gyek; — De hát mikor lesz az? — A h , épen az ! mondá 
erős és titokszerü hangon Katalin ; kevés vártatva pedig 
hozzátevé : „Temetésemhez a gyászkocsira szükség nem le-
szen. — Oh, még mit ! válaszolja a nővér. — Nem leszen 
szükség a gyászkocsira, ismétlé hangosabban a beteg. — De 
hát hogyan lesz az? — Engem a Reuilly-kápolnába fognak 
tenni." E szavak a nővért bámulattal töltötték el, és midőn 
ő nekem ezeket elbeszélte, mondám neki : „Ne szóljon ön er-
ről senkinek !" 

„Ö deczember 31. többször elájult, minél fogva ma-
gunk is földi pályájának végét közeledni hittük. A vég-
szentségekben ő a szivnek oly nyugodt boldogságával része-
sült, melyet leirni lehetetlen ; azután pedig mi az ő kérésére 
a szeplőtelen Fogantatás litániáját imádkoztuk el előtte . . . 
A vonaglás beálltával újra kérte e litániát és háromszor 
ezen fohászt imádkoztatni : „Terreur des démons, priez 
pour nons!" 

„Nővéreink közül többen igen meghatva érezték ma-
gukat, midőn őt a benső gyengédség édes hangján felkiál-
tani hallották : „Kedves társulatom ! Kedves anya-házam !" 
Mondják, hogy mindaz, a mit az ember nagyon szeretett, az 
utolsó órában eszébe jut. 

„Az anya-házból néhány ismerős nővér őt meglátogat-
ván, egyikük feléje hajol és szomorú hangon mondja neki : 
„Katalin nővér, ön tehát elmegyen anélkül, hogy nekem a 
sz. Szűzről csak egy szót is mondana?" — Ekkor a hal-
dokló hozzá hajol és neki hosszan a fülébe sug. „Én nem va-
gyok hivatva erről szólani : Chevalier ur van ezzel meg-
bízva." Mégis azután megjegyzé: „A sz. Szűz fájlalja, hogy 
a nővérek társulata azon kincset, melyet neki a szeplőtelen 
fogantatás iránti áhítatban nyújtott, eléggé nem érvényesiti ; 
nem tudják azt hasznukra fordítani ; de főleg, midőn a ró-
zsafüzért nem jól mondják. A sz. Szűz megígérte, hogy va-
lahányszor azt a kápolnában imádkozni fogják, ő kiváló ke-
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gyelmeket, főleg a tisztaságnak, a lélek, a sziv, az akarat 
azon tisztaságának, mely a tiszta szeretet, kegyelmeit fogja 
nekik nyújtani." 

Egy őt meglátogató főnöknő szintén hozzá hajol, elő-
adja neki a társulat és kivált az anya-ház szükségeit, azután 
pedig hozzáteszi : „Jó nővérem, Katalin, ön az égbe jutván, 
hiszem, nem fogja ezeket elfelejteni és minden megbízásom-
ban jól eljárni fog." — Mire az alázatos nővér válaszul adá : 
„Nővérem, a jó akarat ugyan bennem meg van, de én min-
dig oly oktondi, oly tudatlan voltam, hogy nem tudom, 
mint fogom magamat kifejezni, miután a mennyország nyel-
vét nem ismerem." — A kiváltságos Katalin ez egyszerű 
alázatosságán bámulattal eltelt ama nővér ekkor igy szóla 
hozzá: „Oh ! jó nővérem Katalin, az égben nem ugy beszél-
nek, mint a földön ; a lélek az Istenre néz s a jó Isten a lé-
lekre tekint és ők megértik egymást: ime, ez a mennyor-
szágnak nyelve !" — Erre a jó nővér sugárzó arezczal fe-
leté : „Oh ! nővérem, ha igy áll a dolog, akkor ön nyugodt 
lehet; megbízásai mind elvégeztetni fognak." . . 

„Esti 4 órakor újra elájult, mi tehát mindnyájan a 
kedves haldokló ágya köré gyűltünk ; de az utolsó pillanat 
még akkor nem érkezett meg. Nála maradtunk egész estig. 
Hat órakor ő mélyebben látszott elaludni és legkisebb vo-
naglás s a fájdalomnak legcsekélyebb jele nélkül tette meg 
utolsó lehelletét. Alig voltunk képesek észrevenni, hogy el-
hunyt. Ily nyugodt és csendes halált soha sem láttam." 

„Sziveinket ekkor általam ki nem fejezhető, igen élénk 
meghatottság fogta el ; az első perczekben egy könny sem 
hullt, mert mi egy szent mellett éreztük magunkat; ugy 
látszott nekünk, hogy az alázatosságnak azon fátyola, mely 
alatt ő oly hosszú ideig elrejtve élt, szemeink elől eltűnt, és 
mi a távozóban az égnek kiváltságos gyermekét láthattuk. 

„Nővéreink vetélkedve vágytak azon szerencsében ré-
szesülni, hogy az éjet nála tölthessék el ; bizonyos delej von-
zott minket hozzá. 

„Teste a kápolnában liliomok és rózsák közt kiterítve, 
bámulatos köztiszteletnek tárgya lett, a megdicsőített aláza-
tosság csodája már ekkor kezdetét vette. . . . Mi pedig alig 
gondolhatunk azon perezre, midőn az majd tőlünk, hol 46 
éven lakozott, véglegesen elszakittatni fog ; de más részről 
azt köztünk megtarthatni lehetetlennek látszott Az ez 
ügyben áthidalhatlanoknak tetsző nehézségek közt azt mon-
dám a nővéreknek: „Imádkozzunk!" és ők a szeplőtelen 
Szüzet egész éjen át kértek ; ne engedné meg, hogy Katalin 
teste tőlünk elvétessék: Ez egész éjen át én hiába gondol-
koztam oly alkalmas helyről, hova őt temethetnők ; azonban 
reggel 4 órakor, a csengetés alatt, füleimben e szavakat vél-
tem hallani : „Az üreg a Reuilly-kápolna alatt van." — 
Igaz bizony ! mondám örömmel magamban, visszaemlékez-
vén most már magam is azon üregre, melyről az azt építtető 
Mazin anya megjegyzé, hogy a majd később valamire hasz-
nálható leszen." 

Jan. 3. sz. Genovéva napján, megható diadalmenetben 
temettetett tehát a kápolnába az, kit a nővérek az ő házuk 
„őrangyalául" tekintenek, és kiről a legteljesebb joggal le-
het állitani, hogy az Urnák igazán hű szolgálója s az ő szent 
titkainak a lehető leglelkiismeretesebb megőrzője volt. 

(Folyt, kör.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, junius 6. A franczia köztársaság és a fes-

ter Lloyd' — Az a katholicismus mégis csak szivós életerő-
vel bir, már gyermek éveiben hatalmas császárok támadták 
meg, vérrel és vassal pusztították, irtották hiveit, és az ered-
mény az lett, hogy a császárokat, ezeket a hatalmas uralko-
dókat, kiknek minden rendelkezésökre állott, hogy meg-
semmisítsék azt, ami nem volt inyökre. A gyenge, mindenki-
től elhagyatott katholicismus mégis legyőzte. Hasonlóképen 
jártak a középkor azon keresztény fejedelmei, kik rabigába 
akarták hajtani a katholicismust ; a vége a dolognak Canossa 
lett. Korunk épen a legközelebbi napokban nyújtott pél-
dát arra nézve, hogy a katholicismusban oly valami, mond-
juk ki, isteni erő rejlik, hogy előtte kénytelen a legravaszabb 
számítással kezdett üldözés is meghajlani. Annyi ugyanis 
ma már bizonyos, hogy Bismarck az ő kulturharczával az 
egész vonalon megbukott és nem ő lesz az utolsó, aki ör-
vendeni fog, ha tisztességes módon az egész egyházüldözési 
apparatust félreteheti. Ami pedig a készülőben levő legújabb 
franczia kulturharezot illeti, ennek bukását előre megjósol-
ják épen azok, kik ugy a franczia köztársaságnak, mint az 
egyházüldözésnek barátai ; ekképen ezek odáig mennek, hogy 
kijelentik, miszerint a kulturharcz magát a franczia köztár-
saságot fenyegeti. 

Ime tehát mindig Canossa és csak Canossa vár azokra, 
kik az egyházat üldözik. A történelem fonalán annak isme-
retével birva, azt gondolná minden józan itéletü ember, 
hogy az egyszerű ész logikai következtetését követve, napi 
lapjaink oly formán fognak okoskodni, hogy ha már a ka-
tholicismussal szemben minden erőszakoskodás hasztalan, 
czéltalan, az államra nézve sokkal bölcsebb eljárás, ha fel-
hagyva az egyház elleni üldözésnek még szándékával is, ere-
jét más téren fejti ki és nem pazarolja el oly küzdelemre, 
mely magán az államon mély sebeket üt. Csakugyan olvas-
va a ,P. L'-nak egyik czikkét azt véltük, hogy ő is a józan 
logika ezen következtetéséhez fog jutni és már-már kezdtük 
hinni, hogy a ,Lloyd' is közönséges halandó emberi észszel 
gondolkozik. De miért lenne a ,Lloyd' czikkezője, épen a 
,Lloyd' czikkezője, ha a legközönségesebb logikai szabály 
nyakát kicsavarni nem tudná, hiszen épen ebben rejlik a 
,magasabb' journalistai routin, hogy a vezérczikkiró ne gon-
dolkozzék közönséges emberi módon, hanem olvasóit nevelje 
a ,magasabb' gondolkozásmód elsajátítására, igy lesznek azu-
tán modern emberek, vulgo igy veszíthetik el józan eszöket 
és helyes gondolkodásukat. 

A ,Lloyd' ugyanis belátván, hogy már Bismarck is be-
adta derekát,— hogy e magyaros kifejezéssel éljünk, — belát-
ván, hogy mily esztelenség épen XI I I . Leo alatt megkezdeni a 
kulturharezot, aki mindenhol a kibékülés eszméjével és ér-
zelmével lép fel, belátván, hogy Francziaországban a katho-
licismusnak hasonlithatlanul nagyobb a hatalma mint Po-
roszországban, igen mindezt belátván, nem azt ajánlja, hogy 
hagyjanak fel az egyház üldözésének gondolatával, hanem 
ebből épen azt következteti, hogy a köztársaságnak e körül-
ménynél fogva kötelessége a klericalismussal leszámolni, mely 
az iskolákat és a családokat kezében tartja. Ha ez, úgymond 
a ,Lloyd', sikerül (?), kivenni t. i. a szerzetes-rendek kezéből 
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az iskolákat, akkor a franczia liberalismus, hagyományos 
óhajának elég lesz téve és végre lesz hajtva oly tény, mely 
után a szabadgondolkozók nemzedékei törekedtek. Ebben tű-
nik ime ki a magasabb journalistikai gondolkozásmód, me-
lyet közönséges nyelven nyakkitekerésnek szoktak nevezni. 

Mindenesetre fájdalmas szemlélni, hogy egy ily tekin-
télyes lap inkább a legközönségesebb szenvedélynek szolgá-
latába szegődik, hogysem az igazság követésére hivná fel a 
nemes franczia nemzetet. Vagy, ki nem látná itt a maga-
sabb eszményi jót feláldozva az önzésnek ? Ki nem látná a 
katholicismus iránti gyűlöletet támogatva -— támogatva 
akkor, midőn be van vallva, hogy e gyűlölet, mely a ka-
tholicismus üldöztetésében rejlik, a nemzet romlására vezet? 
Ki nem látja, hogy a nemzet egy töredéke érdekének képes 
a ,Lloyd' feláldozni, a nemzet hasonlithatlanul nagy többsé-
gének jólétét és érdekeit? A ,Lloyd' kötelességről beszél, 
kötelességről a klericalismussal leszámolni ; de lehet-e köte-
lesség egy nemzet jólétét tönkre tenni? Lehet-e kötelesség 
megfosztani akarni valamely nemzetet a vallásos nevelés-
től ? Lehet-e kötelesség valamely nemzetet a hitetlenség ör-
vényébe dobni? Lehet-e kötelesség egy nemzetet a forrada-
lom veszélyébe dönteni az által, hogy megfosztatva a vallá-
sos neveléstől, megtagadja majd az engedelmességet polgári 
elöljáróitól is ? Aki ily kötelességet hirdet, mily fogalma le-
het annak a hazaszeretetről? Ha kötelesség az, mit a,Lloyd' 
ajánl, akkor azt teljesiteni bizonyára nem más, mint erköl-
csös cselekedet, vagyis erény, de ha ez erény, ha erény a hi-
tetlenségnek tág kaput nyitni, ha erény forradalmi eszmék-
kel félrevezetni egy nemzetet, ha erény néhány ember ked-
veért, kikről meg van mondva, hogy azok szabadgondolko-
zók, tehát hitetlenek, egy nemzet nyugalmát, boldogságát az 
egyházüldözés által feldúlni: ugy mi a bün, hol kezdődik a 
bűn Isten, ember és a társadalom ellen ? Nem, az nem lehet, 
hogy az emberiség kötelmei közé tartozzék a , L a j á n l a t a . 
Ez bűn és bűnt követ el a ki ily ajánlatot komolyan, mint 
azt a ,Lloyd' teszi, még csak szóba is hoz. 

A franczia nemzet valóban nagyon sajnálatra méltó 
lenne, ha a ,Lloyd' erkölcsi oktatását elfogadná, ha hall-
gatna oly hangokra, melyeket nem barátságos, hanem csak 
ellenséges érzület sugallhat ; mert nem azok a franczia nemzet 
őszinte barátai, kik a kulturharcz ajánlatával a nemzet létét 
fenyegetik, hanem akik óvják őt minden téves lépéstől, mely 
őt ismét csak egy ujabb porosz invasiónak tehetné ki. 
A ,Lloyd' nem egy izben nagy barájának vallotta magát a 
franczia köztársaságnak, tudjuk, hogy ezt akkor is csak a 
legitim király iránti ellenszenvből tette, s a mi a legitim 
királysággaUösszefügg, azon eszmék és elvek miatt t. i., me-
lyeket Chambord gróf vall, mert ezek a liberalismus ural-
mát fenyegették : vigyázzon tehát a ,Lloyd', nehogy ked-
vencz köztársaságának tanácsával többet ártson, mintsem 
használni tud, mert az bizonyos, hogy adott tanácsa követ-
keztében egy szép reggelen csak arra ébred fel, hogy a fran-
czia köztársaság csak . . . . fuit. & 

Eger, május 28. Elnöki beszéd, melylyel Zsendovics 
József prépost-kanonok ur az egri egyházmegyei irodalmi 
egyletnek 1879. máj. 28-án tartott közgyűlését megnyitotta. 

Tisztelt Közgyűlés ! 
Midőn egyházmegyei irodalmi egyesületünk ez évi 

rendes közgyűlését megnyitni szerencsém van, az elismerés 
és hála őszinte érzelmeivel üdvözlöm tisztelt tagtársainkat, 
kik egyesületünk czéljait annyi ügyszeretettel és áldozat-
készséggel szivesek támogatni. 

Mennél kevésbbé van még egyesületünk azon kedvező 
helyzetben, hogy az érdekében kifejtett munkásságot mél-
tóan megjutalmazhatná, vagy a tanusitott áldozatkészség-
ért megfelelő kiadványokkal szolgálhatna : annál nagyobb 
ezen szives támogatásuk erkölcsi értéke és becse, mert nem 
anyagi előnyökben, hanem egyedül a közjó iránt való belső 
érdekeltségben birja alapját. 

Egyesületünk, melynek czéljait nem pillanatnyi és el-
múló érdekek képezik, az eddig tapasztalt ügyszeretetben és 
pártolásban kitartást, állandóságot kiván. 

Azon veszélyes befolyás, melyet napjainkban a ke-
resztényellenes sajtó a vallás, a társadalom, a politika, a tu-
domány és irodalom terén gyakorol, nem tegnapról, vagy 
mai napról kelt fellépés eredménye, hanem több évi követ-
kezetes, tervszerű és áldozatot nem kiinélő törekvések 
gyümölcse. 

A kath. sajtó sem mutathat fel azonnal nagy és meg-
lepő eredményeket ; de legyünk csak oly kitartók, tevéke-
nyek és áldozatkészek, mint a kereszténytelen irány képvi-
selői, és tapasztalni fogjuk, hogy a sajtó még nagyobb szol-
gálatokat tehet az igazságnak, mint a tévelynek, és nem ke-
vésbbé hatályos eszköze a józan haladás- és felvilágosodás-
nak, mint a hamis és erkölcstelen tanoknak. 

A sajtó ezen jelentősége és az azzal való visszaélésből 
származó veszélyek nem kerülték ki az egyház figyelmét s 
már az 1512-ben tartott laterani zsinat foglalkozott a nap-
jainkban oly fontossá vált sajtó kérdéssel. Az álláspont, me-
lyet az egyház akkor elfoglalt, ugyanaz ma is. Óv, int és 
eltilt az erkölcstelen és rosz irányú könyvek olvasásától ; 
másrészt pedig méltányolva a jó irányú sajtó befolyását, 
annak előmozdítását ajánlja és sürgeti. 

A jó irányú sajtó működésének és hatásának biztosí-
tásában, a jó szellemű lapok és könyvek kiadása mellett, 
lényeges és nélkülözhetlen tényezők gyanánt működnek azok, 
kil%a jó szellemű iratok terjesztésében buzgólkodnak. Hogy 
mindenki könyvet irjon vagy lapot adjon ki : az sem nem 
szükséges, sem nem lehetséges ; mert az Isten nem adta meg' 
mindnyájunknak sem az ahkoz szükséges kegyelmet, sem a 
kedvező alkalmat és időt. De a jó szellemű lapok és köny-
vek terjesztését, pártolását már mindnyájan teljesíthetjük. 
Ehhez nem kell más, mint egy kis jóakarat és érdeklődés. 

Az 1868-ban Észak-Amerikában tartott quebeki 4-ik 
tartományi zsinat e tekintetben igen gyakorlati utasítást ad 
„De Libris Ephemeridibusque improbis" czimü határozatá-
ban, midőn a többi között igy szól : „Ut autem pastores fa-
cilius simulque efficacius arceant oves suas a libris reprobis 
atque prohibitis, tum a perversis ephemeridibus, satagant 
ut bonos ipsis suppeditent, nec omittant eos, quibus ephe-
merides legere in desiderio est, inducere ad subseribendum 
alicui ephemeridi sanis principiis deditae vereque catholicae. 

Quapropter unusquisque animarum pastor totis viribus 
conniti debet, ut habeat in sua parochia bibliothecam bono-
rum librorum ad usum parochianorum suorum." 

Az irodalmi működés azon nemének teljesítésére, mely 
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a rosz olvasmányok megakadályozására és a jó irányú sajtó 
termékeinek pártolására vonatkozik, mit egyesületünk szin-
tén feladatai közé számit, a jelzett tartományi zsinat idézett 
határozata nagyon fontos és gyakorlati utasitást nyújt. Az 
nem csupán ügyszeretetben, hanem a jelen viszonyok helyes 
felfogásából származó kötelességeinkben keresi és birja 
alapját. 

Mai közgyűlésünk hivatva van, behatóan foglalkozni 
ezen kérdéssel és megállapítani azon módot, mely alkalmas 
arra, hogy kiadványainknak lehető elterjesztését és a jó 
irányú sajtó pártolását eszközölhessük. Tanácskozásaink so-
rán lesz szerencsém e részben előterjeszteni a választmány 
véleményét. Remélem, t. tagtársaink buzgalma és ügyszere-
tete, mely ezt alapszabályainkba fölvette, meg fogja a czél-
szerü módot is találni, ezen feladatunk mennél sikeresebb 
teljesítésére. 

Egyesületünk jelen állásáról és mult évi működéseink 
eredményéről a titkári jelentés ad részletes és kimerítő fel-
világosítást. A jövő évi működési kör közelebbi határainak 
és irányának kijelölésével ezen jelentés képezendi tanácsko-
zásaink alapját. 

Tisztelt tagtársak ! Az isteni gondviselés kegyelméből 
mindnyájunknak azon kedvező hivatás jutott, hogy köteles-
ségeink teljesitése által a keresztény civilisatio áldásainak, a 
társadalom jólétének, a népek és nemzetek, de különösen 
magyar nemzetünk erkölcsi és anyagi haladásának, lehetünk 
munkásai és fontos tényezői. E magasztos és nagy köteles-
ségeink teljesítésében a sajtó, melyet X Leo pápa az 
1512-ben tartott laterani zsinaton ad Dei glóriám, ac fidei 
argumentum et propagationem bonarum artium üdvösen fel-
találtnak nevezett, hatalmas befolyásával áll rendelkezé-
sünkre. Miért késnénk tehát azt a legszentebb igazságok, a 
legnemesebb ügy érdekében felhasználni ? Tudom, hogy első 
sorban hivatásunk az élő szóval való tanitás, mert fides ex 
auditu; de mi egyéb a sajtó, mint az emberi beszéd, a szó, 
a hang egy uj neme, mely a közönséges beszédnél erősebb, 
gyorsabb, tartósabb és egyszerre egész nemzetekhez szól. 
Az, hogy a sajtóval sok visszaélés történik, nem fosztja azt 
meg jelentőségétől és a jó ügyben való felhasználhatásától. 
A beszéd szintén Isten nagy adománya, és az emberi go-
noszság és szabad akarat hányszor használja azt Isten ká-
romlására, a tévely, a hazugság terjesztésére és mások 
anyagi és erkölcsi romlására ? De azért megszünik-e az ha-
talmas eszköze lenni az igazságnak ? Épen azon visszaélés, 
mely napjainkban a sajtó nagy befolyásával történik, szol-
gáljon okul arra, hogy azt egyesületünk czéljai értelmében 
„ad Dei glóriám, ac fidei argumentum et propagationem 
bonarum artium" minél sikeresebben és lankadást nem is-
merő ügyszeretettel kezelni és fölhasználni igyekezzünk. A 
helyzet és viszonyok ma olyanok, hogy a kinek szava a 
sajtóban nem hangzik, az nem is vétetik számba ; annak hi-
tével, jogaival és birtokával a nagy szót hangoztató ellen 
rendelkezik. 

Krakó. Az uj püspök előéletéből. — Már tudva van, 
hogy a szent atya krakói püspökké Dunajewsky Albin lova-
got praeconizálta. E jeles egyházi férfiúnak előélete a közön-
séges papi életnél változatosabb s azért e tekintetben külö-
nös érdekességgel bir. Született 1817-ben Uj-Sandecben Ga-

licziában. Az egyházi pályára ifjúságában nem gondolt ; a 
lembergi egyetemen bölcsészetet és jogot végzett, világi pá-
lyára készülvén. Az alatt komoly politikai események kö-
vetkeztek be, mely által Dunajewszky, több előkelő személy-
lyel együtt, compromittáltatott s elfogatott. Fogoly volt 
egész 1845-ig. Kiszabadulván a fogságból magántanitással 
foglalkozott. Finom műveltsége s nagy tudománya által 
csakhamar a tisztelők és barátok nagy körére tett szert. Kü-
lönös befolyással volt reá a Potocki grófi család. Duna-
jewsky 1857-ig Potocki Ádám gróf magán titkára volt. 
Ekkor lépett az egyházi pályára, lángbuzgalommal szentel-
vén magát a hittudományoknak. Pappá szenteltetett 1861-
ben. Nemsokára meghívást kapott Felinski varsói püspök-
től, hogy az ottani papnevelde aligazgatói hivatalát viselje. 
Dunajewski e kényes lépést a lengyelországi katholicismus 
javára örömest megtette. Varsóban igen jó sikerrel műkö-
dött ; azonban a 63-iki események kényszeritették hazájába 
visszatérni. Midőn alkalmazásért Galeckihez, az akkori püs-
pöki helytartóhoz fordult, ez nem röstelt a muszka ható-
ságoktól tanácsot kérni. Berg gróftól, a hires varsói gu-
bernátortól, azon válasz érkezett, hogy „Dunajewskyt azou 
gyanú terheli, miszerint a titkos lengyel nemzeti kormány-
ban részt vett." Ezen muszka informatio, mely mint később 
bebizonyult, merő ráfogás és koholmány volt, elég volt Ga-
leckinek, hogy Dunajewskyt vezeklésre kényszerítse. Hosszú 
poenitentia után végre káplányságot kapott Rudawában, 
hol három évet töltött. Innen Potocki gróf közbenjárására 
a krakói szaléziánák lelkiatyai hivatalát kapta meg. Min-
denkor és mindenütt magas műveltség, fenkölt szellem, s 
hivatali buzgóság jellemezte. Püspökké emeltetését mindenki, 
ily magas tulajdonok alapján, természetesnek találja. Életé-
ben az isteni Gondviselés intézkedései feltűnők. 

IRODALOM. 
Kalemlariurn Manuale Utriusque Ecclesiae Orien-

tális et Occidentalis, Academiis Clericorum Accomodatum. 
Auctore Nicolao Nilles. S. J. S. Theologiae et Ss. Canonum 
Doctore, horumque in C. et II. Univ. Oenip. prof. p. o. Supe-
riorum permissu. Oeniponte ex Officina Felieiani Rausch. 
1879. L X I V . 496. pp. in 8°. 

A Jézustársaság tudós tagja s hirneves innsbrucki 
egyetemi tanár egy ujabb munkával lép a nagy közönség 
elé. Nagyhirü, „Libri quattuor de rationibus festorum Ss. 
Cordis Jesu et purissimi Cordis Mariae" művével a hittani 
tudományos világban már ugy is halhatatlanná tette ma-
gát ; mert a ki ezután e tárgyról irni fog, az őt sohasem fog-
ja nélkülözhetni. Megmondhatják azok, a kik utána e fensé-
ges tárgynak szentelték tőllukat, mily nagy szolgálatot tett 
nekik P. Nilles munkája. Legújabb müve a „Heortologia" 
az egyházi ünnepekkel foglalkozik, azon szempontból a 
menynyiben azok az egyházi naptárban foglaltatnak. A He-
ortologia a hittani tudományok több szakába vág ugyan, 
igy pl. az egyházi jogba, a keresztény régiségtanba, az egy-
háztörténelembe, a hitvédi theologiába, lelkipásztorkodás és 
szertartástanba, hanem mindezekben a szaktanárok nem ren-
delkeznek annyi idővel, hogy külön foglalkozhatnának az 
ünneptannal s azért a növendékek e tekintetben vajmi gyön-
ge ismeretekkel birnak. E hiányt pótlandó irta P. Nilles je-
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len munkáját : a növendékek a növeldében rendezett akadé-
miák által megtanulhatják azt, mire rendes előadások alatt 
idő nem jutott . 

Ezen általános indokhoz járul még egy másik, nem ke-
vésbbé fontos, hazánk és az egész birodalom viszonyaiban 
fekvő körülmény. Az osztrák-magyar birodalomban ugyanis 
a görögök és örmények sok helyen vegyest laknak a latin 
szert, katholikusokkal s oly naptárakat használnak, melyek-
ben mindegyiknek ritusa szerint berendezett ünnepek fog-
laltatnak : ennek ezélját azonban igen sokan nem tudják. Sok 
helyen fordultak elő véleménykülönbségek az ünnepek meg-
tartásában, s ennek oka nem egy esetben mindkét egyházi 
ünneptan ismeretének hiányában keresendő. Szembetűnő az 
különösen oly helyeken, a hol öt-hat különböző nyelvű és 
szertartású kath. hivek laknak, kik rendesen egy, minden 
szertartású hivőnek szóló egyházi naptárt használnak. Ily 
ötféle, Aleppóban kiadott naptárból közöl is egy mutat-
ványt P. Nilles munkájának 428—38. 11. 

Mindezen ismeretek könnyebb elsajátitás végett P . 
Nilles kézikönyvet ^EoQToXóyiov nçôxeiQov, kalendarium 
manuale) nyújt a hittanhallgatóknak, oly enchiridiumot, 
mely mindkét egyháznak, a keletinek és nyugatinak ünnepei-
ről ezeknek történeti alapját, ezélját, berendezését tünteti elő ; 
de nemcsak tanulni fog ez által a növendék, hanem szorosab-
ban is fog fűződni, a kölcsönös ismeret és becsülés alapján, 
azon kapocs, mely a két egyház között létezik. A tudós jé-
zustársasági atyának ez is volt egyik czélja. Hogy biztosan 
haladjon s legtöbb esetben szemtanuja is legyen azon bő is-
meretek gyakorlati érvényesülésének, melyeket hosszú ta-
nulmányozás által gyűjtött, beutazta a ruthén, örmény, gö-
rög katholikus egyházmegyéket Lengyelországban ós ha-
zánkban. A helyszinén észlelte a különböző egyházak szer-
tartásait, tanulmányozta szertartási nyelvöket, és mindazt 
azért is, hogy maga részéről is segítsen szorosabbra fűzni 
ama hit és szereteten alapuló kapcsot, mely a két, csak névre 
és nyelvre különböző egyházat összeköti. „Ad arctius occi-
dentalem inter et orientalem ecclesiam concordiae vincula 
nectenda, ad utriusque decus amplificandum" ajánlja mun-
káját az osztrák-magyar egyesült püspöki karnak. Magunk 
is szerencsések voltunk beszélni a lángbuzgalmu férfiúval, 
midőn lengyelországi útjából visszatért, megrakva bő ada-
tokkal, melyeket mint a szorgalmas méh gyűjtött össze az 
egyházzal egyesült cultus virányain. (Folyt, köv.) 

Pályázati hirdetés. 
A budapesti kir. magyar tud. egyetem hittudományi 

kara részéről a Horváth-féle alapítványból 800—800 fttal s 
1880-ik évi május 31-ével mint beküldési határidővel kö-
vetkező két pályakérdés tűzetik ki : 

1) Kész í t t e ssék o ly m ü , m e l y b e n a m ü v e i t ma-
g y a r közönség i g é n y e i n e k megfe l e lö l eg e l ő a d a t v á n 
és b e b i z o n y í t t a t v á n a ka th . e g y h á z n a k a bold, szűz 
M á r i á r a vona tkozó t a n a i , ezek a l a p j á n fe j t e ssék ki 
s b i zony i t t a s s ék be az ö t meg i l l e tő t i sz te le t j o g o s 
vo l t a , t e k i n t e t t e l ennek t ö r t é n e t i f e j l ődésé re s az 
ezen czélból a l a p í t o t t s e g y h á z h a t ó s á g i l a g h e l y b e n 

h a g y o t t t á r s u l a t o k r a és ü n n e p e k r e , v a l a m i n t M á r i a 
t i sz te le tének a köz- és m a g á n e rkö lcs i ségre , és a ke-
r e s z t é n y m ű v é s z e t r e va ló b e f o l y á s á r a . 

2) Szerkesz tessék oly b e h a t ó b b mü, m e l y b e n az 
a e g y p t o l o g i a i s a s sy ro log i a i u j a b b s l e g ú j a b b kuta-
tások rövid története, irodalma és fontosságának vázolása 
u t á n azoknak m e g á l l a p i t o t t a b b e r e d m é n y e i — leg-
alább is a kiválóbb szerzők nyomán — s a in ive i t v i -
lági o lvasó közönség igénye ihez képes t , t üze tesen 
oda é r t ékes í t t e s senek : m i s z e r i n t egy ré sz t az i l l e t ő 
ószöve tség i sz. iratok hitelessége ez oldalról is nyerjen 
fényes igazolást ; m á s r é s z t ped ig az is e g y ú t t a l k ide-
r ü l j ö n , h o g y az e t é r en a k ü l ö n b e n m i n é l h a l a d o t -
t abb , a n n á l kedvezőbb k u t a t á s n a k j e l en s t a d i u m a 
sze r in t i t t - o t t m u t a t k o z ó v a g y e l f o g u l t a n t á m a s z t o t t 
nehézségek czélzatos élüket vesztik vagy épen megszűn-
nek, m i h e l y t ke l lő leg m e g v i l á g i t t a t n a k s v a l ó d i é r -
t é k ö k r e l e s z á l l i t t a t n a k . 

A jutalomnyertes pályamunkák, melyek kinyomatan-
dók, a fennemlitett 800 —8Ô0 fttal s azoknak 1879-i május-
hó 17-étől folyó kamataival fognak dijaztatni. 

A pályaművek, — melyek részletes tárgy- és névmu-
tatókkal legyenek ellátva, idegen kézzel tisztán irva, lapszá-
mozva és fűzve, a szerző nevét rejtő jelmondatos levél kí-
séretében 1880-i májushó 31-ig — mely időn túl el nem 
fogadtatnak, — a fentnevezett kar dékáni hivatalához in-
tézendök. 

Kelt Budapesten, a hittudományi karnak 1879-i má-
jushó 17-én tartott ez évi I I I . rendk. üléséből. 

Dr. Klinger István, e. i. dékán. 

V E G Y E S E K . 
— Föm. Simor János bibornok s herczeg-primás u r r 

kegyelmesebb főpásztorunk ő emája a budapest-józsefvárosi 
Nap- és Templom-utczák sarkán levő telkén óvodát és le-
ányiskolát épittet 40,000 ft épitési költséggel. A telek és 
épités vallásos felavatásának szertartását, ő eminentiája ke-
gyes meghagyására, Markusz Gyula apát-kanonok a közp. 
papnev. kormányzó ur végezte f. hó 3-án Pellet József cz. 
kanonok és Kanovics Mór plébános urak s többek jelenlétében. 

— A helyzetet jellemzi Francziaországban, hogy Grévy 
elnök, a szokásos szertartástól eltérőleg, sz. mise hallgatása 
nélkül, salonjában tette az uj bibornokok fejére a kalapot. 
Természetesen a salonban az uj bibornokok sem térdeltek le, 
hanem csak meghajtott fővel fogadták a köztársaság elnöke 
kezéből a bibornoki kalapot. Grévy, mint írják, nagyon 
örült, midőn megtudta, hogy egyszer nagy Napoleon is ren-
dezett ily ,civil' szertartást. 

— A norvégiai kath. missiót a Propaganda f. évi febr. 
11-én kelt s a szent atya által f. évi márczius 2-án megerő-
sített rendelete folytán, az engesztelő szent Szűzről nevezett 
la salettei missionarius congregatio vette át. Mgr Bemard 
az eddigi norvégiai praefectus apostolicus, ki nálunk is ked-
ves emlékű ismeretséget szerzett, szintén belépett az emii-
tett congregatióba. 

P é t e r f i l l é r . 
Az egri növ. papság részéről 9 (t. 
Az egri növ. papság m. e. i. iskolájától . . . 1 db cs. arany. 

S a j t ó h i b a . 
A 45. sz. ,Havi szemle' cziinü czikkében, az első hasáb 11. sorában 

felforgását helyett felfogását kell olvasni. 

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

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Szerény indítvány 
az isteni Sziv ünnepére/ 

A sziv az óhajok tűzhelye. Kiket szeretünk, 
azoknak minden méltányos óhaját sietünk kielégí-
teni. Az isteni Sziv értünk vert, mig e földön élt, 
értünk ver most is a mennyei Atyja jobbján s a 
szentségszekrényben a kenyér színe alatt. Azért az 
apostol méltán mondja: TlSi quis non amat Dominum 
nostrum Jesum Christum, sit anathema 

Az Ur Jézust keli szeretni, s igy kell isteni 
Szive minden óhaját, amennyire birjuk, teljesíte-
nünk. Sok óhaja van e szívnek, de az mind abban 
az egyben találkozik: rFilius hominis venit, salvum 
facere, quod perieratIde ezéloz 0, midőn fölhív, 
hogy tőle tanul junk: „Discite a me, quia mitis sum 
et humïlis corde. .. et tollite iugum meum super vos." E 
czélból küldi apostolait: rjEgo elegi vos, ut eatïs, et 
fructum afferatis}'' Ez okból adja testét és vérét: 
„Desiderio desideravi hoc Pascha manducare vobiscum.LÍ 

Mily forró szeretet ez ! És hogy az örök boldogság 
iránt fogékonyakká tegye az embereket, az egész 
földet sz. lángba akarja borítani : „Ignem veni mit-
tlre in terram, et quidvolo, nisiut accendatur etardeat?" 
Amely óhaja az isteni szívnek minket papokat kü-
lönösen érdekel, azt sz. Lukács jegyezte föl 10, 2: 
„jEt dicebat Ulis : Messis quidam multa, operarii autem 
pauci. Rogate ergo dominum messis, ut mittat operarios 
in messem suam.LL Papok előtt e szavakat nem kell 
exegetizálni. I t t az Ur Jézus egyúttal a módot is 
kijelöli, hogyan segithetik az emberek teljesedésbe 
menni az 0 szive óhajait. „JRogate dominum messis 

Közel van az isteni Sziv ünnepe. Ezen ünnep 
története megtanít, hogy két okból lett az behozva; 
egyrészt elégtételt óhajt általa nyerni az isteni Sziv 
azon sok bántalomért, melylyel az Oltáriszentségben 
illettetik, kivált mikor adoratióra ki van téve; és 

másrészt, hogy az isteni sziv imádása által az em-
berek lanyha és hideg szivei buzgó szeretetre gyu-
ladjanak. Hogy az ünnep e czéljai biztosabban el le-
gyenek érve, a kath. papságnak szent kötelessége 
teljes erővel közreműködni. 

Ezen gondolat biztatott e sorok közrebocsátá-
sára. S ezennel testvéri bizalommal fordulók az ösz-
szes honi papsághoz, ide értve a szerzeteseket is, és 
a növendékpapságot, és szivökre kötöm az isteni Sziv 
(de plenitudine cordis os loquitur) e szavait: 

yllogate dominum messis, ut mittat operarios in 
messem suamr 

Világosabban : az áldozó papok, amennyiben 
stipendium vagy egyéb kötelezettség által nincse-
nek lekötve, az isteni Sziv ünnepén mutassák be a 
sz. miseáldozatot azon szándékra: ut mittat domi-
nus messis operarios in messem suam. Akik pedig 
igéret vagy kötelezettség, vagy stipendium által 
kötve vannak, a meinentóban legalább különösen 
említsék az isteni sziv szándokát. A növendékpapok 
ugyanezen szándékra járuljanak az Ur asztalához 
vagy magán az ünnepen, vagy annak táján, s a sz. 
misét is e czélból hallgassák. Zárdák és egyéb inté-
zetek igazgatói és gyóntatói hasonló könyörgésre 
szólítsák föl övéiket. Sok ezerre megy az egyházi 
személyek száma. Ha ezek mind egy szivvel, egy 
lélekkel az isteni Sziv szeretetében találkozva e Sziv 
szándokára áldoznak, imádkoznak és áldozatot hoz-
nak ; lehetetlen, hogy ennek mélyreható eredménye 
ne legyen. Quidquid petieritis Patrem in nomine 
meo, dabit vobis ! 

Ily közös könyörgés az isteni Sziv szándokára, 
továbbá, kivált ezen az ünnepen, igen korszerű. A 
kántorböjtök régente azért eredtek, mivel évnegye-
dek szerint tartattak ordinatiók. Most a viszonyok 
megváltoztak. Az iskolai év végével vannak az or-

4 7 
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dinatiók. S ugyanekkor esik az isteni Sziv ünnepe. 
Rogate ergo dominum inessis, ut mittat operarios, 
kik telvék az isteni Sziv lelkével. Mellesleg legyen 
említve, a primitiai sz. beszédek alkalmával a népet 
is lelkesítsük, hogy a papságért buzgón esedezzék 
„a jó pásztor" sz. Szivéhez. 

A szünidő kezdetén vannak a concursusok. A 
püspökök és szerzetes főnökök ilyenkor egészitik ki 
megyéik és intézeteik hiányos sorait. Ez nem hagy-
ható pusztán az emberi tapintatosság és belátásra. 
Hogy imádkozott a kis község Jeruzsálemben, mi-
dőn Mátyás apostolt megválasztották és mikor a 
diaconusokat kiszemelték! Ekkor tehát különös is-
teni segitség után kell esedezni. Szép volna, ha min-
den püspöki megye területén az ordinatio és a con-
cursus napján minden pap commemoratiót tehetne! 
Egy mementót mindenkitől elvárhatni. Az isteni 
Sziv ünnepén pedig országszerte közös imaáldozat 
szálljon föl a Magasságbeli trónjához, hogy a papi 
intézetekbe fölvett jelöltek elteljenek az Ur Jézus 
lelkével, kezdjék megutálni a világ romlott szellemét 
s Krisztusban új ra születni siessenek. 

Az isteni Sziv ünnepe táján indul recreatióraa 
tanuló ifjúság, a sok gymnasista és növendékpap. 
Otium pulvinar diaboli. Kinek parányi tapasztalása 
van, bizonyára tudja, mennyi veszedelem környez 
ilyenkor sok if jút , és hányan vannak, kik évről évre 
ilyenkor elesnek és lelkökben megsebesülnek,annyira, 
hogy nem ritkán gyógyithatlan lesz bajok. Ez a 
növendékpapokról különösen is áll. Megint mily hat-
hatós indok arra, hogy imádkozzunk az isteni Sziv 
szándokára jó papokért. 

íme,mennyi indok van indítványom mellett! A 
gondolkozó olvasó még többet találhat. Ha buzgób-
ban fogunk imádkozni, buzgóbb papjaink lesznek és 
buzgóbb szerzeteseink. Ne hízelegjen senki magá-
nak avval : elég jók vagyunk. .^Qui sanctus est, san-
ctificetur adhuc !LL 

Hogy tehát a magy. papságról és népről az isteni 
Sziv ne mondhassa a próféta panasz szavait: „iSusti-
nui,... qui consolaretur et non invent, vigasztaljuk 
meg öt. Az Ö legszentebb és legjogosultabb óhaja 
szerint : „Bogemus dominum, ut mittat operarios in 
messem suam ! Messis enim multa, operarii pauci /•' 

Nem ki, de mit. 

Az egyházmegyei zsinatról. 
(Folytatás.) 

Daczára a régi jó példáknak, daczára az egy-
ház parancsának és sürgetésének, ujabb időkben a 
megyei zsinatok majdnem egészen elmaradtak. 

Hogy ismét felujitsuk lelki szemeink előtt ama 
szép és boldog időket, melyekben a megyei zsina-
tok kedves honunkban a hit és jó erkölcsök szilár-
dítására oly jótékony befolyást gyakoroltak : lássuk 
a magyarországi megyei zsinatokat azon időegy-
másutánban, a mint e zsinatok tartattak. 

1. Boleslaus váczi püspök 1188. és 1212. évek 
között több megyei zsinatot tartott, ezen zsinatok 
határozatai azonban elvesztek. (L. Péterffy, Conc. 
Hung. Tom. I. p. 84. és Desericius J . Hist. Ep. et 
Civ. Vaciens. cap. 7.) 

2. Gazottus Ágost zágrábi püspök tartott 1307-, 
1308- és 1314-ben, összesen tehát három megyei 
zsinatot. (L. Kercselich, Hist. Cath. Eccl. Zagrab. 
pag. 104.) 

3. Monoszlói Miklós érs. Esztergomban 1353-ban 
tartott megyei zsinatot. (L. Péterffy, Tom. I. p. 176.) 
Ugyanezen érsek ugyanott 1559-ben tartott egy 
másik m. zsinatot. (L. Péterffy, p. 178.) 

4. Kanisai János érsek Esztergomban tartott 
1390 ben m. zsinatot. (Péterffy, p. 186.) Ugyanezen 
érsek ugyanott 1893-ban tartott második m. zsina-
tot. (L. Péterffy idézett lapon.) 

5. Clemens győri püspök 1428-ban tartott Győ-
rött m. zsinatot, melynek nyomára akadunk. (Schier 
Xistus, „Memoria Provinciáé Hung. Augustinianae" 
munkájában, pag. 15.) 

6. Stock János szepesi prépost 1460-ban tartott 
Lőcsén m. zsinatot. (Lásd Péterffy, Tom. I. pag. 
197. és 202.) 

7. Antonius nyitrai püspök 1494-ben tar tot t 
Nyitrán m. zsinatot. (L. Péterffy, Tom. I. p. 265.) 

8. Nyárs Demeter, ki Tamás esztergomi érsek-
nek volt általános helyettese, érseke parancsára 
1510. május 2 kán tartot t m. zsinatot. (L. Pray, 
Sp. Hier. H. part. I. p. 178. és Szvorényi, Amoenit. 
fasc. V. num. II. §. 15.) 

9. Estensis Hypolit, elhagyván az esztergomi 
érseki széket s egri püspökké lévén, mint ilyen 
Egerben 1512 ben Keresztúri Péter egri kanonok és ö Ö 
püspöki ált. helyettese által tartatott megyei zsina-
tot, melynek határozatait (acta) senki nem tette 
közzé. (L. Pray, Spécim. Hier. H. part. I. p. 215.) 

10. Statilius János eörsi b. Magdolnáról czim-
zett prépost, Graboriai Berislo Péter veszprémi püs-
pöktől nyert felhatalmazásnál fogva, amennyiben 
emiitett püspök mint báni méltóságot viselő a tö-
rökök elleni hadjáratban el volt foglalva, 1515-ben 
tartott Veszprémben megyei zsinatot. (L. Péterffy, 
Tom. I. p. 235.) 
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11. Várallyi Szaniszló szepesi kápt. prépost 1545-ben 
tartott megyei zsinatot. (L. Wagner, Analect. Scepus. part. 
I I I . pag. 84.) 

12. Paulinus Péter vál. chanádi püspök, mint a sze-
pesi társ. egyh. prépostja, Oláh Miklós metropolitájának 
akarata szerint 1560-ban piinköst-kedden tartott m. zsina-
tot, meghivó levelét lásd : Wagner, Analect. Scepuj. parte 
I. p. 384.) 

13. Oláh Miltlós esztergomi érsek Nagyszombatban 
1560-ban tartott m. zsinatot, melynek határozatait lásd : 
Péterffy, Tom. II. p. 247. Ugyanazon érsek 1562-, 1564- és 
1566-ban tartott megyei zsinatokat. (L. Péterffy, Tom. II . 
pag. 151. et 186.) 

14. Draskovich György, mint zágrábi püspök 1570-ben 
tartott m. zsinatot. (L. Kercselich, Hist. Eccl. Zagrab. pag. 
244.) Ismét 1574-ben, mely utóbbinak határozatai nyomta-
tásban megjelentek Zágrábban 1771-ben. 

15. Ugyancsak Draslcovich György, mint kalocsai ér-
sek és a győri püspöki széknek administratora, megyei zsi-
natot tartott Szombathelyen 1579-ben ; e zsinat határozatai 
kinyomattak Prágában ugyanazon évben. (Emiitik e zsina-
tot : Károlyi Lőr., Specul. Eccl. Jaurin. pag. 88. Ribini, Me-
morabil. Augustan. Confess. Tom. I. pag. 258. és Schönvis-
ner, Histor. Sabariens. pag. 899.) 

16. Pázmány Péter esztergomi érsek megyei zsinatot 
tartott 1629-ben Nagyszombatban, és ismét 1630-ban ugyan-
ott. (L. Péterffy, Tom. II. pag. 284. et 287.) 

17. Telegdy János kalocsai érsek és egyszersmind nyit-
rai administrator 1633-ban tartott megyei zsinatot Nyitrán. 
(L. Pray, Spécim. Hier. H. part. I. p. 373.) 

18. Ergelius Ferencz zágrábi püspök 1634-ben tartott 
megyei zsinatot Zágrábban. E zsinat végzései megjelentek 
Zágrábban 1766-ban. 

19. Lósy Imre egri püspök 1685-ben tartott Jászon m. 
zsinatot. (L. Péterffy, Tom. II . p. 338.) 

20. Vinkovich Benedek zágrábi püspök 1642. augusz-
tus 26-kán tartott m. zsinatot. (L. Orat. Georgii Rattkay 
insert, memoriae Regum etc. Dalmat., Croat, et Slav. edit. 
Viennae, 1652. Item Synod. Borkovich. I I I . cap. 7.) 

21. Lippai György esztergomi érsek tartott megyei 
zsinatot 1658-ban Nagyszombatban. (Lásd Péterffy, Tom. 
I I . pag. 388.) 

22. Borkovich Márton zágrábi püspök tartott tregyei 
zsinatot 1669-ben. (L. Péterffy, Tom. II. p. 398. és Syno-
dal. Consttnes Zagrabiae, an. 1766.) Ismét második zsina-
tot tartott 1672-ben: harmadikat (közönségesen 2-ik) 1673-
ban (L. Péterffy pag. 395. és idézett Synod. Consttnes) ; ne-
gyediket ismeretlen évben (közöns. 3-ik.) (L. Péterffy, Tom. 
I I . pag. 396. és idézett Synodal. Consttnes.) 

23. Széchenyi György kalocsai érsek, mint a győri püs-
pöki szék administratora, ismeretlen helyen tartott m. zsi-
natot. (L. Péterffy, Tom. II . pag. 397.) 

24. Ismét Borkovich Márton zágrábi püspök tartotta 
az 5-ik (közöns. 4-ik) megyei zsinatot 1687-ben. (L. Pé-
terffy, Tom. II . pag. 398. és a már idézett Synodal. Const.) 

25. Báró Mikulich Sándor Ignácz zágrábi püspök 
1690-ben tartott m. zsinatot. (L. Péterffy, Tom. II . p. 404. 

és idézett Synod. Const.) 

26. De Camillis János munkácsi püspök 1692-ben tar-
tott megyei zsinatot. (L. Belii Notit. Hung. Tom. I. p. 531. 
et Laur. Károlyi Specul. Eccl. Jaurin. pag. 113. et Mich. 
Horváth Natales Aepp. Coloc. pag. et Péterffy, Praef. ad 
torn. I I . Conc. LIung.) 

27. Theophylus, az erdélyi románok püspöke megtér-
vén a szakadarságból, megyei zsinatot tartott Gyulafehér-
várott 1697-ben. (L. Andreas Illia, Ortus et prospectus va-
riai-. in Dacia gentium ac religionum et Francise. Fasching. 
Nova Dacia. Item Samuelis Klein de Szád : Dissert, de ma-
trim. iuxt. discipl. graec. orient. Eccl. Vindob. edit. 1781. 
pag. 7.) 

28. Athanasius, Theophylus utódja, tartott m. zsinatot 
1699-ben Gyulafehérvárott. (L. Andr. Illia cit. opus.) Ugyan-
azon Athanasius tartott megyei zsinatot 1700-ban. (L. Klein 
cit. dissert. pag. 141. et 150.) 

29. Patatich György boszniai püspök tartott megyei 
zsinatot 1706-ban. (L. Péterffy, Tom. II. p. 410.) 

30. Emiitett Athanasius erdélyi román püspök ujab-
ban tartott megyéi zsinatot 1711-ben. (L. Klein cit. opus, 
pag. 150.) 

31. Nesselrode János Ferencz pécsi püspök tartott me-
gyei zsinatot Pécsett 1714-ben. (Lásd Péterffy, Tom. I I . 
pag. 413.) 

32. Eszterházy Imre esztergomi érsek tartományi zsi-
natot tervezvén, ezt megelőzőleg 1734-ben a székesegyházi 
káptalannal, esperesekkel és néhány plébánossal értekezést 
(consultatio) tartott. (L. Péterffy, Tom. II. pag. 423.) 

33. Klein János Incze erdélyi román püspök megyei 
zsinatot tartott 1734-ben. (Lásd Klein cit. dissert. pag. 
141. et 150.) 

34. Aron Pál fogarasi püspök megyei zsinatot tartott 
1763-ban. (L. Samuel Klein cit. dissert. pag. 48.) 

A fenn elősorolt megyei zsinatokat illetőleg v.ö. Szvo-
rényi Mihály : Jus publicum, pars. I. p. 148. et 199.) 

Tudós hazánkfia, Dankó J. praelatus, esztergomi kano-
nok ur, 1865-ben kiadta „Az 1450-ben tartott Synod. Dioeces. 
Strigon.u-t, melyről lásd az Archiv Bd. 14. S. 477. — E me-
gyei zsinatot azonban a fenn elősoroltak között nem találjuk. 
Szvorényi Mihály: Jus publicum, pars. I. pag. 137. emlitést 
tesz a tartományi (provinciális) zsinatok között 1450-ben 
Zeechi Dénes esztergomi érsek által egybehívott tartomá-
nyi (provinciális) zsinatról, „cuius acta — mondja Szvoré-
nyi — non habemus. Litterae vero convocatoriae loquuntur 
ep. Schmitth. in Epp. Agr. Tom. II. pag. 37." Az most a 
kérdés, vájjon Esztergomban 1450-ben megyei vagy tarto-
mányi zsinat volt-e, vagy mindkettő egy s ugyanazon évben ? 

A legutolsó megyei zsinat óta Magyarországban egy 
századon által nem tartattak ilynemű zsinatok, mig végre 
jelen századunkban ismét előkerülnek azok szórványosan 
ugy nálunk, mint más országokban. Igy : 

1) 1860-ban tartatott az esztergomi megyei zsinat, 
melyről lásd: Archiv, Bd 11. S. 402. ff'. Bd 12. S. 77. ff. 

2) 1863-ban tartatott a pécsi megyei zsinat, melyről 
lásd : Archiv, Bd 12. S. 95. ff", és S. 430. ff'. 

3) Ugyancsak ujabb időkben tartattak más országok-
ban a következő megyei zsinatok, u. m. a prágai 1863-ban; 
ugyanott 1873-ben ; a budtveisi 1863-ban, ugyanott 1872-ben, 
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ismét ugyanott 1875-ben ; a paderborni 1867-ben ; a gneseni 
és poseni 1866—69-ben felváltva a helyeket, ugyanott 
1871—72-ben tartattak esperesi értekezletek; a mechelni 
1872-ben. (L. Yering, Lehrbuch des kath. und prot. Kir-
chenrechts. Freiburg 1876. Dritte Abtli. p. 588. Not. 5.) 

(Folyt, kör.) 

A XIX. század vezércsillaga. 
(Folytatás.) 

Ha Katalin életét nem az előítéletek bűzhödt ködében, 
hanem az örök és a pártatlan történeti igazságnak jótékony 
világában szemléljük, okvetlenül el kell ismernünk, hogy ab-
ban igazán a jóistennek ujja működött,hogy általa hozzánk 
a túlvilági boldog életnek kimondhatlanul kedves és vigasz-
teljes csilláma ragyogott át. A ki ezt nem ismeri el, vagy 
tán helyesebben mondva, ki ezt elismerni nem akarja, an-
nak, a történeti igazság minden észszerű kifogásai fölött áll-
ván, egy oly psychologikai rejtély előtt kell a legjogosabb 
bámulatnak kifejezésével megállnia, mely rejtély az ember 
töprenkedő esze előtt örökké megfejtetlen marad. Minthogy 
pedig az ész a megfejtetlen problémák zárt kapui előtt tétlen 
és megalázódva állni nem szeret; más részt pedig a positiv 
kereszténység által nyújtott egyedül észszerű, sőt csaknem 
kézzel fogható megoldást büszke liberalismusában elfogadni 
souverain méltóságán alulinak képzeli : rajta egy pár könny ü 
és könnyeimi p h r á z i s s a l keresztül ugrik. De vájjon segitve 
van-e igy a dolgon ? Nyer-e ily eljárás mellett az igazság ki-
derítését czélzó tudomány ? Az érthetlen psychologiai rej-
tély az átugrás vagy kitérés logikátlan eljárása mellett még 
továbbra is csak fönmarad, és minthogy az igazságok egy-
mással mind, majd szorosabb, majd lazább összefüggési vi-
szonyban állanak, az ily átugrott rejtély okozta homály a 
tudományra is tagadhatlan visszahatással van. Innen az az 
alig jellemezhető — bocsánatot kérek a kifejezésért ! én sér-
teni kit sem akarok, de az igazságot el nem hallgathatom, — 
következetlenség, mely a liberális tudomány terén uralg; 
innen az a frivol könnyelműség, melylyel az a legnagyobb 
horderejű dolgokon átsurran ; innen az a csupán néhány ba-
nális szólamon nyargaló dilettantismus, melylyel péld. a ter-
mészetbúvár a természetfölötti dolgok nem meg — hanem 

csupán à tout prix el — Ítélésében eljár Értsük meg 
egymást ! A theologusnak nem lehet a tudományok egyes 
ágainak bármely okszerű vivmányaitól is tartania, levén 
csak egy és ugyanaz a tudományoknak Ura (I. Kir. 2, 3.) ; 
hanem igenis kell félnie a félszeg tudósok szánandó könnyel-
műsége — és éretlen problémáitól, melyek nemcsak az em-
beri észnek, hanem — és talán még többször — az akarat-
nak aberrátióiról tanúskodnak. — — De nyernek-e to-
vábbá a tudományok mezején maguk az átugrás- vagy ki-
térésnek épen nem bölcs eljárását követő urak? Ki tudós, 
igazi tudós akar lenni, vagy fogadja el a tudóst megillető 
szerénységgel azt, a mit józan eszű és becsületes lelkek tisz-
ta, főleg történeti igazság gyanánt adnak elő ; vagy — ha 
alapos kétségei vannak, — a nemes igazság és embertársai 
becsületének, de még saját lelkimegnyugvásának vagy leg-
alább tudományos reputatiójának érdekében is keresse, ku-
tassa az igazságot. Ilyent, még ha ellenfelem is, becsülni tu-
dok ; a többin pedig csak sajnálkozom. Ne higyjék, uraim, 

hogy sok embernél csak a hit hiányzik, hiányzik még több-
nél a józan ész, a legtöbbnél pedig az őszinte jó akarat. A 
hit nem csak az észnek okszerű, hanem a szivnek készséges 
alárendeltségét is követeli; ós hol a szivnek hajlamai ez alá-
rendeltséget nem tűrik, ott az észnek meghunnyászkodó sze-
repet kell viselnie s az átugrás vagy kitérés fonák eszközé-
hez folyamodnia. 

Azonban, minthogy az igazságok egymástóli teljes el-
szigeteltségben nem állanak, az imént vázoltuk történeti 
esemény sem marad egyedül, hanem sok, igen sok és külön-
féle rendbeli igazsággal szerves összeköttetésbe jött oly any-
nyira, hogy az csak a szerves egésznek csupán mintegy ki-
induló pontjául szolgál ; az a következőkben érintendő ese-
mények valóban nagyszerű képének csak mint egy halavany 
körrajza gyanánt vehető, melyet az isteni Mester az idők 
haladtával fokozatosan élénki teni meg nem szűnt, sót lehet 
mondani, még ma sem szűnik meg. Azért ki a fenti igazság 
felől magának teljesen higgadt és józan ítéletet képezni 
óhajt, ki arról akar teljesen méltánylandó nemes meggyőző-
dést szerezni: vájjon Katalin nővérnek látmánya csak a be-
teges képzelődésnek torz szüleménye, vagy egy az egész vi-
lágot átölelő képnek Isten ecsete által vont alaprajza-e, an-
nak az egész képet, hol halványabb, hol élénkebb színeivel kell 
tekintenie, és ki még akkor sem ismeri föl abban a minden-
ható kéznek minden emberin végtelenül fölülemelkedő mun-
kásságát, az szánandó kontár, ki ha ész- és szivkábitó szen-
vedélyeinek mámorából a hitnek tiszta légkörébe emelkedni 
nem képes, birjon legalább annyi szerénységgel, hogy mig 
ezen a túlvilág színeiben ragyogni képesek megítélésébe 
nem bocsátkozik, az ezen égi képet szent lelkesedéssel tisz-
telő hívőknek millióit éretlen megjegyzései által ne sértse, 
ne búsítsa. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, junius 10. Pontosatok a felekezeti közép és 

felső iskolák iránti legfőbb felügyeleti jog gyakorlásának mód-
járól. — E czim alatt közölnek hazai protestáns lapjaink 
sorban, egy, hogy ugy mondjuk, tiz fejezetből álló program-
mot, mely szerint megállapítandó lenne az állam legfőbb fel-
ügyeleti joga a nem katholikus tanodák felett is ; mely pro-
gramm-pontozatok, mint protestáns lapjaink mondják, a 
protestáns egyházkerületek főgondnokaival nézeteik nyilvá-
nitása végett, a nm. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
által közöltettek. Protestáns lapjaink e pontozatokat bírál-
gatják. Mi ezúttal a tulajdonképeni birálgatást mellőzzük, 
reménylve, hogy eljön az idő, midőn ehhez is hozzászólunk, 
Minthogy azonban a birálgatás közben reánk katholikusokra 
nézve megjegyzések tétettek, a megjegyzések helyreigazítá-
sául némelyeket kell mondanunk, mik talán az eszme tisztá-
zásához épen nem lesznek feleslegesek. 

Jelen helyreigazításaink alkalmával, a debreczeni,Pro-
testáns Iletilap'-ot tartjuk szemünk előtt. E lap, a kiindu-
lási pontot helytelennek tartva, mindenekelőtt szükségesnek 
véli meghatározni az állam viszonyát az elismert egyházak-
hoz, valamint ezek viszonyát egymáshoz és akkor meghatá-
rozni a legfőbb felügyeleti jogkérdését. Ez állítás felett nem 
fogunk vitatkozni ; téves azonban az, ami a következőkben 
foglaltatik. A czikk ugyanis következőleg folytatja : „Bár-
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mily üdvös intézkedéseket tartalmazna is azon tiz pontban 
foglalt tervezet, miután az csak az országban levő és törvé-
nyesen elismert nem róm. kath. hitfelekezetek iskolái feletti 
felügyeletről szól, a róm. kath. iskolákat királyiaknak, te-
hát államiaknak és igy, a róm. kath. hitfelekezetet állami 
egyháznak minősiti és ezekről hallgat, részemről azt hiszem, 
hogy a protestáns egyház magára nézve azon törvényjavas-
latot sérelmesnek tekinti és nem lenne hajlandó feladni azon 
jogokat, melyekkel most a bécsi és linczi — nemzetközi szer-
ződés természetével biró — békekötésekben és az ezek alap-
ján beczikkelyezett 1790/1-ki X X V I . t. cz-ben bir." 

E pontban, mint mondtuk, egy kis tévedés van ; mert 
kérjük szépen, mindenekelőtt is nem áll az, hogy kath. isko-
láink azért, mivel királyiaknak neveztetnek, már eo ipso ál-
lamiak is. Ezt mi katholikusok igen szépen megköszönjük. 
Annak a ,királyi'jelzőnek sem több, sem kevesebb értelme 
nincsen, mint, hogy ő felsége mint apostoli király a kath. is-
kolák legfőbb patrónusa. Ezek az iskolák, azért, mert kirá-
lyiaknak neveztetnek, nem vesztik el katholikus jellegöket, 
és épen azért történik, hogy ezekre a királyi katholikus 
gymnasiumokra nem neveztetnek ki protestáns tanárok, mit 
czikkező ur alább p a n a s z o s a n felemiit, ami közbevetőleg, 
nagyon is különös óhajtás, miután czikkező ugy itéli, hogy a 
kath. iskolák királyivá neveztetése által, a kath. egyház ál-
lamegyházzá lett, a mi ugyan igy nem áll, de ha állana, 
hogy követelheti, hogy ily iskolákba protestáns tanárok ne-
veztessenek, hiszen csak nem hiszi komolyan, hogy azok a 
pontozatok képesek lettek volna a kath. tanodákat mint ilyene-
ket jellegüktől megfosztani ? A másik tévedés, melyet helyre 
kell igazitanunk, az, hogy czikkező ugy látszik vélni, mintha 
a kath. tanodák bizonyos privilégiumban részesülnének, 
mert, ugy mond, e tervezet hallgat a róm. kath. iskolákról. 
Igazán csodáljuk, mikép lehet igy beszélni, hiszen, az az első 
pont ötödik kikezdésének végén, zárjel közt, a következő 
szavak fordulnak elő : „a római kath. középtanodák, k i rá -
lyiaknak' neveztetnek, és a kormánynak nemcsak felügye-
lete, de közvetlen igazgatása alatt is állanak." Beszél tehát e 
pont a róm. kath. tanodák felől is és pedig ugy, hogy kitű-
nik, miszerint azok jobban alá vannak vetve a kormány-
nak, mint lennének még e pontozatok szerint is, lia valósit-
tatnának, a protestáns tanodák. Még e pontozatok mel-
lett is privilégiummal birnának a protestáns tanodák a ka-
tholikusok felett. Hogyan lehet tehát azokat sérelmeseknek 
tartani, vagy kikre azok sérelmesebbek, a protestánsokra, 
vagy kathoiikusokra ? Kiknek van méltóbb panaszuk az el 
len, hogy az egyenjogúság csak papiroson van és nem a va-
lóságban, a protestánsoknak, vagy a katholikusoknak ? 

Ad vocem egyenjogúság. Igen-igen, ez az egyenjogú-
ság is szerepel czikkezőnél és pedig érdekes példákban illus-
trálva, miért is közöljük szószerint a mint következik : „Mig 
hazánkban lesz vallásfelekezet, ugy mond, melynek papjai 
törvényhozásunk felsőházában kizárólagos joggal ülnek; 
mig a magyar állam egyik minisztere az állami egyházul 
szereplő hitfelekezet egyházi és iskolai ügyeit közvetlenül 
vezeti s annak mintegy (jó hogy ezt igy tetszik kifejezni) 
ügyvivőjéül fungál ; mig egyik hitfelekezetnek templomait 
az állam egyik minisztere építteti (de miből?) és javit tat ja; 
mig a királyinak nevezett iskolákból a protestáns tanárok 

kizárva lesznek ; mig az államnak nem lesznek kellő számú 
iskolái ; mig a tanulmányi alapjogi természete eldöntve nem 
lesz, (t. i., és ezt mi mondjuk, mig a protestánsoknak nem ada-
tik) és a róm. kath. javak azon egyház közvetlen kezelése 
alá nem adatnak, addig hazánkban nincsen vallásfelekezeti 
egyenjogúság." IIa a czikkező a pontok legnagyobb részét 
mint katholikus gravament hozta volna elő, ugy valóban 
csak gratulálni tudnánk neki és magunknak, hogy végre va-
lahára akadt egy protestáns tanár, aki belátja, hogy nekünk 
katholikusoknak, az egyenjogúság korszakában, mégis csak 
sok tűrni valónk van. Elnyomatunk ott, hol mások szabadon 
rendelkeznek. De, fájdalom, az az ügy vivő-féle kifejezés, nem 
különben a hivatkozás a tanulmányi alapra, az egész pana-
szos sorozatot ugy tünteti fel előttünk, mintha azok egyen-
kint mind ugyanannyi előnyt foglalnának magukban a ka-
thoiikusokra nézve. Megköszönve azonban azon jóindulatot, 
hogy javaink a mi kezünkbe tétessenek le, igen-igen szíve-
sen átengedjük, hogy ezentúl az állam egyik minisztere épit-
tesse és javittassa a protestáns templomokat, iskolákat, lel-
készi lakokat, természetesen protestáns pénzből, ugy mint 
most katholikus pénzből teszi, hogy közvetlenül vezesse az 
ő iskoláikat, hogy hivják a protestáns iskolákat is királyiak-
nak és zárják ki onnan a kath. tanárokat és, — tessék elhinni, 
hogy mi mind ezek miatt nem fogunk panaszkodni az egyen-
jogúság ellen ; hanem a mienket kérni fogjuk, és panaszko-
dunk az ellen, midőn látjuk, hogy az egyenjogúság nevében 
olyasmit kérnek tőlünk és ellenünk, ami a mi igaz tulajdo-
nunkat képezte mindig, mihez a katholikusokon kivül a vi-
lágon senkinek soha joga nein volt; panaszkodunk az ellen, 
midőn az egyenjogúság czime alatt bennünket nem csak 
igazgatnak, hanem reánk felügyelnek is, holott mások még e 
felügyeletet sem szivesen akarják fogadni. Ez, azt hisszük, jo-
gos panasz és azért mi is czikkező szavaival zárjuk be sza-
vainkat : Suum cuique. 

Szatmár, máj. 4. Tegnap érkezett meg tavaszi bérma-
utjáról püspöki székhelyére kegyes főpásztorunk ő mél-
tósága szerencsésen. Ez alkalommal — miként annak ide-
jén jeleztük — a nagy-károlyi egyli. kerületet szerencséltet-
te főpásztori látogatásával s örvendezteté meg a Szentlé-
lek-Isten hét ajándékaival. Egy ilyetén főpásztori körút 
mindig lélekemelő jelenség, akár a körutat tevőnek apostoli 
nagy méltóságát, akár a magasztos ténykedést, mely az ilye-
tén főpásztori látogatással rendesen összekötve szokott lenni, 
akár a lelkipásztorkodó papság s a hivek tiszteletének, sze-
retetének, ragaszkodásának számtalan apróbb s nagyszerűbb 
jeleit tekintve, melyekben a szivnek e legnemesebb indula-
tai s érzeményei, olykor a mily egyszerűen és természetesen, 
ép oly meghatóan, olykor azonban fényesen s magasztosan is 
nyilvánulni szoktak. A lelki haszon s az erkölcsi nyereség 
pedig, a mely ilyetén főpásztori látogatásokból a hivő köz-
ségekre háramlik, meg épen kiszámitkatlan, — kivált mi-
dőn, — mint az máskép nem is lehet, — a főpásztor ugy je-
lenik meg hivei között, mint egy szerető apa gyermekei kö-
rében s az Ur szőlejében fáradozó segédmunkások között oly 
alakban, mely felejteti velők a fölöttük magasan álló elüljá-
rót és bírót s az egyházfő vonzó alakjában csak a fáradha-
tatlan bnzgalmu s nyájasan leereszkedő főpásztort, a szerető, 
gondos apát látják és szemlélik. 
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A nagy-károlyi kerületben ily alakban végzett főpász-
tori körút gazdag vala lelki élvezetekben. Ö méltósága min-
denütt példás, jó rendet s a hitéletnek üde virágzását találá, 
miként azt a lelkészkedő papsághoz intézett elismerő s buz-
ditó bucsu-szózatában ünnepélyesen kijelenteni méltóztatott. 
Az Ur hajlékai, a templomok, mindenütt jó karban s kellő 
diszben fénylenek, nevezetesen a nem rég leégett, de már is 
csinosan restaurált mező-petrii, a fényi és a byzanti stylben 
épült uj toronynyal ékeskedő csanálosi templom, mely utóbbi 
a ker. esperes és czimz. kanonok T. A. építészeti ügyességét 
s izlesét, mindannyian pedig a mélt. Károlyi grófok kegyúri 
jótékonyságát s a hivek buzgóságát s áldozatkészségét fön-
nen hirdetik. — Az egyház kedves leánya, az iskola, a hivek 
tehetségéhez képest szintén mindenütt virágzónak észleltetett; 
s habár a kerületnek ez alkalommal meglátogatott vala-
mennyi hitközsége sváb-német ajkuakból áll: a magyar 
nyelv buzgalommal taníttatik s előszeretettel sajátittatik el 
évek óta, oly szép előmenetellel, hogy több helyen már Isten 
igéje is honunk nyelvén sikerrel hirdethető. Az eredmény 
által meglepett főpásztor nem is mulasztá el a kis csemeté-
ket a magyar nyelv tökéletes elsajátítására lelkesíteni. — 
Úgyszintén személyes meggyőződést iparkodott egyszers-
mind a plébánia-látogató főpásztor szerezni az egyházi szá 
madások, jegyző- és anya-könyvek, könyvtárak stb. jó rend-
ben létéről is. Mérken virágzó kath. községi takarék-mag-
tárt talált ő mlga ; mindenütt pedig a gyermekded vonza-
lomnak s hódolatnak számtalan tanujeleit : virágokat, koszo-
rúkat, fasorokat, diadaliveket, mozsározást, bandériumo-
kat, — a csanálosi 25 lovasból állott ; — sőt a csanálosi 
földmivelő nép, nagyobb városok módjára, nagyszerű fák-
lyászenével és transparenttel tisztelte meg szeretett főpászto-
rát. Örök emléket fognak azonban a hivek keblében hagyni 
azon szebbnél szebb, a nép életéhez alkalmazott s szent hi-
tünk kristálytiszta kutforrásából merített megható, egyszerű 
és remek szent szónoklatok, melyeket ő mlga a hivek feszült 
figyelmezése mellett, oly lelkesen, oly meggyőzően, oly buz-
ditóan tartani méltóztatott. 

A jövő őszszel, szeptemberben, a nagy-bányai kerület 
fog a főpásztori látogatás szerencséjében részesülni. — r. I. 

Rónia, jun. 4. Kettős merénylet a jog és tulajdon ellen 
— keserité meg e napokban békeszerető szent atyánk szivét. 
Az egyik Perugiában történt, melynek püspökségét ő szent-
sége, mint tudva van, megtartotta magának. A másikat Ró-
mában követték el egy tudományos intézet ellen, melyre 
nézve a pápák tulajdonjoga az egész világ előtt ismeretes. A 
Collegium Romanum Observatoriumáról van szó. Midőn 
1870-ben a jézustársaságiak az emiitett Collegiumból kiű-
zettek, az községi lyceummá változtattatott át. Az Observa-
toriumot, melynek igazgatója akkor P. Secchi volt, nem 
vették el. Egyébiránt a csillagda külön épületet képez sz. 
Ignácz temploma fölött. Azt is megemlitem még ezúttal, 
hogy a Gergely-egyetem (Universitas Gregoriana), mely a 
Collegium Romanumban volt felállítva, 1870-ben a Colle-
gium Germanico-Hungaricumba tétetett át, mint pápai nem-
zetközi intézet, melyhez több papnevelő intézet van csatolva. 
Ez alatt az Observatorium folytonosan jog szerint és tény-
leg a Gergely-egyetem részét képezte és soha senki a pápa 
jogát reá nézve kétségbe nem vonta. Az Observatorium sze-

reit IX. Pius pápa magán pénztárának költségén vették, a 
mint ezt P. Secchi végrendeletében határozottan kijelen-
tette. A szerzési okmányokban is világosan ki van fejezve, 
hogy e szerek, bármi történjék, az apostoli palota elidegenit-
hetlen tulajdonát képezik. Secchi atya életében nem is boly-
gatta a kormány ez intézetet. Utódját Ferrari atyát szintén a 
szent atya nevezte ki. Mancini volt miniszter egy alkalommal 
határozottan kijelenté, hogy az Observatoriumhoz nem fognak 
nyúlni. Az uj cultusminiszter, Coppino, néhány hónap előtt 
azonban máskép kezdett gondolkozni. Világi igazgatót ne-
vezett ki. A szent atya az ügyet biróság elé vitte; ele a kor-
mány be nem várva a biróság Ítéletét, erőszakkal ketté vág-
ta a kérdést. Tegnapelőtt a Junta liquidatrice titkára, egy 
kultusminiszteri titkár kíséretében megjelent az Observa-
toriumban s annak átadását követelte. Ferrari atya, ügy-
véde s egy jegyzővel oldalán, tiltakozott a rablás ellen, s ki-
jelenté, hogy csak az erőszaknak fog engedni. Ekkor előhit-
tak négy cultusminiszteri muzeumi szolgát. Ferrari atya vo-
nakodott ezeket rendőri k ö z e g e k n e k elismerni. Végre tehát O Q 
megjelent négy fegyveres rendőr, kik Ferrari atyát karjá-
nál fogva az intézetből kivezették. Ez az egész jelenet négy 
óráig tartott. 

A perugiai eset épen ily vérlázító. A városi tanács kö-
rülbelül hat hó előtt a szépművészeti akadémia helyiségét 
átadta a protestánsoknak, hogy ott imatermet nyissanak. 
Most pedig egyszerre több templomból erőszakkal elvette a 
képeket és más műbecscsel bíró tárgyakat és összehalmozta 
a muzeumba. Azt mondják, hogy az igy profanáit képek 
száma meghaladja a hetvenhetet. 

Belgium. A kulturharczos iskolai törvényjavaslat vé-
gén Malou, volt minister s a parlamenti katholikus párt ve-
zére, eseményszerű beszédet tartott. Ez alkalommal a kar-
zatok s a ház padjai is szokatlanul megteltek. Mert habár 
már majdnem egy egész hó alatt folytonosan az iskolaügy-
ről szólt a vita s a kedélyeket nagyon is elfásitotta annak 
hosszúsága, s a mi több, haszontalan volta ; mégis midőn 
hire ment, hogy St. Nicolas képviselője fog szólni, mintegy 
varázsütésre uj érdeklődés szállta meg a szellemeket. Az 
oppositio feje nemcsak ügyes diplomata és pártvezér, hanem 
a szónoklat mestere is. Már maga Malou neve, mondá egy-
kor politikai ellenfele, Frère Orbán, fölér egy egész költé-
szettel és Bouvier, a liberális párt egyik kiváló tagja, egy 
alkalommal bámulatát nem fojthatván el, kénytelen volt be-
vallani : „Ön, úgymond, valóban mindig eltalálja az iga-
zat." — Frère ezúttal ügyesen kikerülte a szónoki küzd-
tért, vagyis inkább nem akart ellenfelével azon találkozni, 
azért már több nappal előbb mondta el gyenge beszédét. 
Malouval, az igazság és szó erejét illetőleg, előre érezte, hogy 
nem állja ki a versenyt. Malou két napon át beszélt. Előtte 
Defrè brüsseli liberális képviselő szólt, kit hajdani híressé-
géért, mivel pamphletjeiben a papok elleni harezot egész a 
gyilokig kész volt felzaklatni, a mostani belga liberalismus 
Garibaldijának lehetne nevezni. írni többé már nem tud ; 
tehát megpróbálta szóval, és babár beszéde tele volt min-
denféle bombasztibus phrasissal, pl. „Mazzinit mezitláb kö-
vetném egész a világ végéig", vagy : „a papot mint gonosz-
tevőt kell kidobni az iskolából", — mégis üres ház előtt be-
szélt. A sor Vanhumbeck ministerre jöt t ; de ő is, mint Frère 
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csak propter formám beszélt. Igyekezett mindent szépiteni. 
ígérte, hogy szelídséggel és türelemmel fog végrehajtatni a 
törvény ; Ígérte, hogy még a kereszt is az iskolában marad-
hat, stb. ugy hogy beszéde Talleyrand ismeretes szavaira 
emlékeztetett, mely szerint a beszéd az ember gondolatai-
nak eltitkolására adatott. Utána felállt a jobboldal vezére. 

Az előtte szólókat komoly czáfolatra nem méltatva, 
szokása szerint egyenesen magasabb álláspontról indult ki. 
Gyakorlott vezéri szemmel egy pillantással végig tekintett 
Belgium két, egymással elkeseredett harczban levő pártján. 
Mesterileg rajzolta a harcz bérét és czélját ; a baloldalnak 
pyrhusi győzelmet jósol, mely a katholikusokat nemcsak 
megrettenteni nem fogja, sőt lelkesedésökbe uj életet fog ön-
teni. Iliába igyekszik a liberalismus sirba taszítani a katho-
licismust. A flandriai oroszlány fölébredt. A harcz végén sir 
fog föltárulni, de nem a katholikusok jogért s igazságért 
küzdő serege, hanem a vallást ostromló, vallástalan párt 
előtt. A győzelem a kereszté lesz. Belgium ezentúl még 
büszkébben fogja magát katholikus Belgiumnak nevezni. . . 
E beszédből különösen kiemelendőnek vélem a következő 
részletet, mely a katholikusok programmját foglalja magá-
ban s a pártok állását élesen megvilágítja : 

1) „A jobboldal, ugy mond, e javaslatot egyszerűen 
el fogja vetni. Módosításokat nem fog indítványozni. E tör-
vény legbensőbb természeténél fogva káros, rosz törvény s 
azért bármely javításra alkalmatlan. Mi tehát semmifélekép 
sem fogunk végrehajtásánál közreműködni. E törvény egy 
zsarnoki többségnek műve, mely a községet egyik legbecse-
sebb szabadságától fosztja meg. E törvény a hitetlenség, a 
vallás elleni gyűlölet műve, minthogy az iskolákból kizárja 
a vallást, az állami képezdékben a részrehajlatlanság köpe-
nye alatt csupa hitetlen tanítókat fog nevelni. 

2) Mit fog reánk hozni a jövő? — Ha önök e törvényt 
megszavazták, akkor fog csak kezdődni az igazi harcz. Akkor 
a szólás ideje megszűnik, s kezdetét veszi a cselekvés. . . . A 
törvény elfogadása után a katholikusok ismét kezökbe veszik 
azon ügyet, melyet, hála az eddigi tanszabadságnak, 1830-ban 
kezdtek. A haza földjét be fogják népesíteni keresztény is-
kolákkal. Ne higyjék, hogy ehhez hiányzani fognak az anya-
gi eszközök. Milliókat fog nekünk a katholikus föld kiadni, 
ha szükséges lesz, — e föld, mely annyi katholikus nemze-
déket ölel kebelébe. Az önök hivatalos iskolái üresek lesz-
nek és elhagyatottak. Ne számítsanak önök a mi karjainkra. 
Mi nem fogjuk azoknak megnépesitését elősegíteni. Népünk 
javáért be fogjuk hozni a „lelkek megmentésének adóját" . . • 
Ugy van ! Az önök törvénye Belgiumban az állami iskolák 
hanyatlását s a szabad katholikus oktatás felvirágzásátfogja 
előidézni. Eddig az állami és a szabad iskolák közt 75 : 25 
volt az arány ; ezentúl megforditva lesz. Annak idején, na-
gyon természetes, mi győzelmünket fel fogjuk tudni hasz-
nálni. Vagy azon programmot fogjuk megvalósitani : „ki 
az állammal az iskolából",vagy behozzuk az angol rendszert, 
s az állami segélyt a szabad iskolák közt érdem szerint 
fogjuk kiosztani." 

IRODALOM. 
Kaleudarium Manuale Utriusque Ecclesiae Orien-

tál is et Occidental!«, (Folyt.) Munkájának czélját fejte-

gető előszó után a bőtartalmu bevezetésben a magyar-oszt-
rák birodalomban levő keleti egyházról ad áttekintést. Az 
egész birodalomban van több mint 7,000,000 keleti sz. keresz-
tény ; ezek közül több mint 4,000,000 katholikus, a többiek 
szakadárságban vannak. Függelék gyanánt közöltetnek azon 
pápai constitutiók, melyek a szláv nyelvnek egyházszertar-
tási használatára vonatkoznak. 

A következő fejezet a keleti egyház naptára és kiváló 
szertartási könyveiről szól; ebből tudjuk meg, mi a gö-
rögöknek typikonja, mi a triodion, perteconstarion stb. 
( X X X V I I . k. 11.) Az elősorolt könyvekben sok ily, csakis 
ezen egyházi szertartásos emlékekben található kifejezés for-
dul elő, s azért ezeknek magyarázása okvetlenül szükséges 
azoknak, kik a liturgiát megérteni akarják. Ilyenek pl. a 
axolov&ía, y.avu'v stb. Világosság kedveért követi ezt egy 
mutatvány a Konstantinápolyi officiumból. (L. k. 11.) 

A tulajdonképi 6 kalendariom a görög és latin szert, 
egyháznak naptári tábláival kezdődik. (1—25. 1.) Egyházi 
naptárban kevésbbé járatosak kedveért értekezik még a 
naptárak berendezéséről, az ünnepek különfélesége és fölosz-
tásáról. (40. 1.) Most jön a valódi magyarázat: „De Kalen-
dario Commentarius, pars. I. Complectens immobilia totius 
anni festa" (374. 1.), mely valóságos tárháza a tudományos 
ismereteknek. Minden egyes ünnepről egész irodalmat talá-
lunk, vagy rövid kivonatokban idézve, vagy a forrásokra 
utalva. Az ünnep régisége, magyarázata, jelentősége a gö-
rög és Jatin egyházban oly tudományos készültséggel és kri-
tikus ésszel, s mondhatjuk, szerencsésen van e munkában 
földolgozva, hogy kevés hozzá hasonlót találunk. Előfordul-
nak benne egyes régészeti jegyzetek, mint pl. a vizszente-
lésről (50.1.), a görögök böjtjeiről. (231.1.) Ker. szent János 
ünnepénél megemlíti a sok helyütt dívó népünnepélyeket, 
melyek magukban véve világiak ugyan, de czéljok sz. J á -
nos tiszteletének mennél nagyobb fényt kölcsönözni. Ilyenek 
az ünnepélyes tüz, a kerékforgatás, csontégetés szokásai, 
f l88. 1.) Junius 12-én szó lévén az athos-hegyi sz. Péterről, 
egyszersmind hosszasabban értekezik az akkori schismáról, 
s közli az erre vonatkozó művek jegyzékét. (178. k. 1.) 

Megbecsülhetlenek azonban azon adatok, melyek a gö-
rögök liturgiájában foglaltatnak s a római szentszék elsőbb-
ségére s különösen a római pápa tévmentességére vonat-
koznak. Igy pl. a sz. Szilveszter pápáról szóló officiumban 
ezek mondatnak ugyané szentről: „Sylvester pater visus est 
veluti colunma ignis . . . eripiens fideles ab Aegyptio errore 
(Arii) et semper infallibilibus doctrinis transferens ad divi-
nam lucem" és alább „dogma statuisti obstruens impia liae-
reticorum ora" (51. 1.) A primátusra és tévmentességre vo-
natkozólag idézi n. sz. Gergely officiumát (121. 1.), sz. Már-
ton pápáét (137. 1.), sz. Péter és Pálét (192. 1.), s mindezt 
a görögök liturgiájából. Szent Péter, mint az egész föld püs-
pökének, tisztelete átment a görögök egyházi cultusába, sőt 
oly primátusi méltóságát fóltüntető kifejezésekkel illetik, 
melyeknél szebbeket bármely liturgiában is alig találunk. A 
görög szent atyák, Athanáz (74. 1.), naz. sz. Gergely (81. 1.), 
Pelusiota Izidor (94. 1.), damasc. sz. János (342. 1.) idézett 
szavaiból világosan kitűnik, miként vélekedtek e nagy, a 
görögök által tisztelt atyák, az egyház szabadságáról és 
autonómiájáról. Egészen más a mostani görög nem-egyesült 
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egyház szervezete, mint a milyen pl. damasc. sz. János szemei 
előtt lebegett : „Tibi parebimus, o imperátor, in his quae 
ad huius saeculi negotia pertinent, in tributis solvendis ac 
vectigalibus ; verum ad res Ecclesiae statuendas pastores 
habemus, qui nobis verbum loquuntur, atque ecclesiastica 
instituta tradiderunt." Az oroszországi egyház valóságos 
rabszolgája a czárnak ; ő ugyanis a híveknek nemcsak vi-
lági, de egyházi legfőbb elöljárója is. A legfőbb egyházi 
tanácsnak minden tagja esküvel köteles fogadni, hogy min-
denkor el fogja ismerni a czárnak legfőbb hatalmát és jogha-
tóságát az egyházi dolgokban. Ugyanez áll a görögországi 
államegyházról és a többiekről. (Vége k.) 

= Bekülde t t ek : 1) Európa művelődési története külö-
nös tekintettel hazánkra, Ir ta Rézbányai János. I. köt. I I . fele. 
Pécsett 1879. 262 1. Bolti ár 2 frt, szerzőnél megrendelve 
1 frt 50 kr. 

2) Aurora purpurans auspicium emin. excell. ac reve-
rendissimo D. D. Dri Ludovico Haynald S. R. E. titulo S. 
Mariae Angelorum Cardinali presbytero, metrop. eccl. Co-
loc. et Bács. Archi-Episcopo, ins. O.O. S. Steph. Regis Ap. 
et Leopoldi Imper, necnon Belgici Ord. Leopoldini, item 
domus Ducalis Saxo-Ernestinae M. Crucis Equiti ; Caes. 
Reg. et ap. Maiest. a Consiliis intimis etc. etc. etc. Quum 
praestite Leone P. XI I I . , exultante orbe catholico, plau-
dente patria a rege apostolico Francisco Josepho I . purpura 
romana felix faustus fortunatusque indueretur ddd. Colle-
gium, Gymnasium, Ephebeumque Archi-episcopale Socie-
tatis Jesu. Coloczae, I X . Calend. Junius M D C C C L X X I X . 
Magasztos szellemű, ragyogó költészettel irt latin és ma-
gyar óda Rosty Kálmán s. J . ihletett tollából. 

Pályázati hirdetés. 
Lackenbacher Salamon, Henrik, Bernát és Jakab test-

vérek a bibliai tudomány tanulmányozásának előmozdítása 
végett katholikus hittudományi tanulók, illetőleg áldozárok 
részére 15—20 bibliai vers héberből arabra teendő legjobb 
fordításáért örök időkre évenkinti 450 pengő vagyis oszt. ér-
tékű 472 frt. 50 krt. alapítottak pályadíjul. 

A feltételek következők : 
1-ör. Mózes öt könyvének mindenikéből (a leszárma-

zási lajstromok kivételével) sors által 3—4 versből álló hely 
szemelendő ki, mely héberből arabra fordítandó. — Arab 
szótár használható ugyan, azonban két egyenlően jó fordi-
ditás között a szótár nélkül készültté az előny. Legjobb for-
dításul az tekintendő, mely a londoni Polyglottához legkö-
zelebb áll. 

2-or. A versenyben azon belföldiek vehetnek részt, kik 
a hittudományi tanfolyamot a bécsi, prágai vagy pesti egye-
temen a jelen, vagy a legközelebbi lefolyt tanévben, vagy 
pedig 2 legfeljebb 3 évvel előbb végezték és a kath. presby-
teratust felvették. 

Egyenlően jó fordításoknál az elsőség azé, ki a liittu-
mányi tanfolyamot legközelebb fejezte be. 

3-or. A verseny a bécsi, prágai és pesti egyetemen tar-
tandó s a dolgozat 12 óra alatt elkészítendő. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznm 

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándc 

Rövidebb időköz viszonylagos előnyül szolgál. 
Ezen díjra nézve a pályázat Bécsben f. 1879. évi no-

vember 26-ra, Pesten és Prágában pedig 1879. évi novem-
ber 29-re tűzetik ki. 

A pályázók kötelesek képességüket az illető egyetem 
hittudománykari dékánjánál legalább 3 nappal előbb okmá-
nyilag igazolni. 

Budapesten, 1879. évi május 14-én. A vallás- és köz-
oktatási m. kir. minisztérium."1) 

V E G Y E S E K . 
— Jótékonyság. Az esztergomi főmegye kiérdemült 

papjainak segély-alapját legújabban nagylelkű adományaik-
kal gyarapították : mgs és főt. Hidasy Kornél vál. püspök 
500 fttal földteherment. és 500 fttal szőlő dézsmaválts. köt-
vényekben, összesen 1000 fttal ; főt. Lollok József kan. ur 
1000 ftos fóldteherm. kötvénynyel ; főt. Kubriczky András 
esperes-plebános 100 ftos földteherm. és 100 ftos államköl-
csöni kötvénynyel. 

— Az isteni szeretet leányainak társasága, melynek 
rendházai Mária-intézet név alatt Magyarországban, névsze-
rint Budapesten is ismeretesek a legújabb kimutatás szerint 
146 nővérből áll. A lefolyt évben az intézet gondozott 2059 
szolgálat nélküli nőcselédet 65, 888 napig, és nevelt 122 ár-
valeányt. A Mária-intézet csupán alamizsnából tartja fenn 
magát és mégis ingyen oktat, ingyen gondoz. Ajánljuk a 
jótékonyság figyelmébe. 

— Kik boldogidnak a mai kulturharczos világban ? . .. 
Csak a zsidók. Poroszországban a katholikus tanuló ifjúság 
száma 1875. óta 33°/0-i-ól 161 /2%" r a esett le, a zsidóké el-
lenben lV^/o-ról 10u/0-ra emelkedett. 10,000 zsidó közül 350 
jár felsőbb iskolába; 10,000 protestáns közül 51, 10,000 ka-
tholikus közül pedig csak 22. — I t t is csak elméletben igaz 
a : iustitia regnorum fundamentum. 

— A szent atya dicsérő levelet irt az angersi egyetem 
tanáraihoz, hogy aquinói sz. Tamást választották vezér ökül. 

— Hergenröther bibornokot a szent atya a vatikáni le-
véltár igazgatójává nevezte ki. 

— Apápai Accademia Tiberina legközelebbi ülésén, f. 
hó 9-én, igen érdekes felolvasást tartott Saccheri atya, az 
Index congregatio titkára, ily czim alat t : „La Civiltà Cat-
tolica seeondo Giacomo Balmes e Gioacchino Pecci (ora Papa 
Leone XIII.)" 

—• Az ó-katholicismus iránti lelkesedésnek v é g e . Rein-o 
kens egész Németországban nem talált liberális lapot, mely 
legújabb ,főpásztori' szózatát ingyen közölni akarta volna. 
Végre a ,Köln. Zeitung'-hoz fordult, mely a főpásztori szó-
zatot csakugyan közölte, — a ragadós betegségek s egyéb 
dolgokról szóló hirdetések rovatában. Azután ehhez még 
166 márka és 40 fillérről szóló számlát küldött Reinkensnek, 
ki ezt az önzetlenséget mégis megsokalta s bosszúból a 
számla kifizetéséről szóló nyugtát az ókatholicismus hivata-
los lapjában, a ,Schwab. Merkur'-ban közzé tette. — Ilye-
nekkel tölti Reinkens ,püspök' az ő drága idejét! 

— Neiv- Yorkban a jezsuiták 40 napi missiók tartották. 
Az amerikaiak elnevezték e missiót monstre-missiónak. 40,000 
ember járult az Oltáríszentséghez és 35 protestáns tért visz-
sza a kath. egyház kebelébe. 

P é t e r f i l l é r . 
A jubileum alkalmából, 

G. P. M. és P 4 ft. 
Sautier Josephina • . . . 5 ft. 

0 eminentiája, a herczeg-primás, kegyelmes főpásztorunk XI. sz. 
körlevele után. Szerk. 

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

nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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^Megjelenik e lap heten-"; 

kint kétszer : 
szerdán és szombaton. 

Előfizetési dij : 
félévre helyben s posta- : 

küldéssel 5 frt. ! 
Szerkesztői lakás: Buda- ; 
pest, VIII., Stáczió-utcza ; 
46-, hova a lap szellemi : 
részét illető minden kül- i 

demeny czimzendô. 
I í 26^ 

R E L I G I O . 
K A T H . E G Y H Á Z I S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T . 

HARMINCZNYOLCZADIK ÉVFOLYAM. 

•-VÄ- QÍ \3 
Előfizethetni minden kir.°? 

postahivatalnál ; 
Budapesten a szerkesztő-

nél, és Kocsi Sándor 
nyomdai irodájában, mu-
zeum-körut 10. sz. alatt 
hova a netaláni reclama-
tiókis, bérmentes nyitót 

levélben, intézendok. ^ 
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Budapesten, junius 14. 48. I. Félév, 1879. 

TARTALOM: Az egyházmegyei zsinatról. — Főm. és főt. Haynald Lajos bibornok-érsek ur beszéde. — Mlgos és főt. 
Schlauch L. szatmári püspök ur beszéde. — A X I X . század vezércsillaga. — A mise-imádságok sorrendje sz. Péter 
és Pál apostolok ünnepén. — Egyházi tudósitások •. Budapest. Miniszterialis pontozatok. Münster. Németország legtudó-
sabb biblicistája meghalt. — Irodalom : Kalendarium Manuale Utriusque Ecclesiae Orientalis et Occidentalis. —Vegyesek. 

Az egyházmegyei zsinatról. 
(Folytatás.) 

A magyarországi püspökök ez időben, elfoglal-
tatván az országgyűlések által, tehát „propter evi-
dentem reipublicae et ecclesiae uti l i tatem" és igy 
„aequa ex causa", mint azt a trienti zsinat is Sess. 
23. cap. 1. de réf. megengedi, gyakran távol vannak 
székhelyükről ; de meg az egyházmegyék nagy terü-
lete miatt sem gyüjthetvén egybe évenkint a me-
gyei zsinatok megtartása végett főleg az összes lel-
készkedő papságot : az úgynevezett értekezletek (con-
ferentia) és tanácskozmányok (consultatio) által ipar-
kodnak a megyei zsinatok elmaradásából származ-
ható hiányokon némileg segiteni. Ily értekezletek, 
tanácskozmányok tartatnak tehát most gyakrabban. 
Hogy csak egy példát hozzak fel ilynemű értekezletek-
ről, b. eml. Biró L. volt szatmári püspök 1868. szept. 
15-, 16- és 17 én tartot t „cum Ven. Capitulo, Prae-
sentibus districtuum et totius Cleri Dioecesani per 
vota maiora electis repraesentantibus consultati-
onem Dioecesanam." (L. a püspöki körlev. 1868-ik 
évi 7. számát.) 

Ismét b. eml. Biró L. püspök tartott 1869-ben 
szept. 21. s köv. napon hasonló egyházmegyei érte-
kezletet, (ennek végzései külön nyom. megjelentek 
Budán 1869.) melynek összehivásakor igy szólott: 
„Nihil ardentius desiderassemus, quam ut promis-
sionem de celebranda hoc anno Synodo Dioecesana 
exolvere potuissemus ; as tquia una ex parte instans 
Oecum. Concilii celebratio, normás aliquas discipli-
nares, aut statuta Dioecesana defigere non admittit , 
altera vero ex parte, post conclusam Synodum Oe-
cumenicam, Dioecesanarum Synodorum celebratio 
alioquin necessaria evadet; ne Synodus nostra Dioe-
ces. obiecto congruo ob haec adiuncta de praesenti 

destituatur, eiusdem celebrationem post conclusum 
Concilium Oecum. diíFerendum esse existimavimus." 

Igy a bold. eml. püspök. Azonban a mindenben 
imádandó Gondviselés másképen intézkedett. A va-
tikáni egyet, zsinat felfüggesztetett s a gondos atya 
és főpásztor bold, emlékkel az örök életbe eltávozott. 

A szatmári egyházmegye jelenlegi, nagytudo-
mányu, éber és gondos főpásztora elfoglalván 1873. 
október elején a püspöki széket, minden figyelmét 
az egyházmegye állapotának és ügyeinek tanulmá-
nyozására fordította, és már 1874-ik év szeptember 
17-én, tehát püspökségének első évében, esperesi 
értekezletet tartandó, arra ily szavakkal hivta meg 
az érdekelteket : „A megye-kormányzat szabálysze-
rűségére az egyöntetűség tetemes befolyást gyako-
rolván, de másként is az u j viszonyok némely me-
gyei rendeletek megváltoztatását követelvén, czél-
szerünek láttuk az espereseket, mint a kerületek fő-
nökeit közös tanácskozmányra magunk köré gyűj-
teni stb." (L. a püsp. köri. 1874. évi 9. számát.) 

A rendkiviili körülmények tehát rendkívüli el-
járási módozatot tettek szükségessé. Igy jöttek létre 
a megyei zsinatok helyett a megyei értekezletek, es-
peresi tanácskozmányok stb. stb. Fenáll azonban a 
törvény és pedig teljes érvényében, hogy, — mi-
helyt lehetséges, tartassanak meg évenkint a me-
gyei zsinatok. 

Lássuk még az elmondottak után : Kik hívják 
egybe a megyei zsinatokat? Kik tartoznak a megyei zsi-
naton megjelenni ? Mi képezi a megyei zsinatok tárgyát ? 

a) A megyei zsinatot — sede plena — a megyés 
püspök hivja egybe. Hogy a püspök ezen jogával él-
hessen, szükséges, hogy az apostoli szent szék által 
legyen megerősítve s a megerősítő bullát a zsinat 
tagjainak előmutassa : vagyis valóságos és nem csu-

48 
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pán czimzetes püspök legyen. Nem szükséges tehát, 
hogy a püspök már felszentelt legyen. (L. XIV. Be-
nedek, De Synod. Dioec. lib. II. cap. 5. n. 4. 5. et 6.) 

A tudós pápa idézett helyen (num. 5.) igy i r : 
„ . . . . Coactio Synodi est actus iurisdictionis . . . 
et quae iurisdictionis sunt, exerceri queunt ab Epi-
scopo electo, et confirmato, licet nondum consecrato, 
iuxta textum in cap. Transmissam, de electione." 

Egyébiránt gyakorlatilag véve e kérdést, igen 
bölcsen mondja XIV. Benedek, (1. c. num. 4.) : 
„ . . . Quaestionis (értsd : huius, de qua superius) 
decisio vix quidquam conferre potest ad praxim: 
nam cum electi ad Episcopos . . . . teneantur intra 
très menses munus consecrationis suscipere, iuxta 
decretum Tridentini Sess. 23. cap. 2. de ref. diffi-
cile videtur, velle Episcopum intra illud primum 
trimestre spatium, cum nondum perspectas habet 
res dioecesis sibi commissae, coagere dioecesanam 
Synodum." 

Azon püspök, aki minden ok nélkül a megyei 
zsinat tartását elmulasztja, egyházi büntetés alá 
esik. (L. XIV. Benedek, De Synod. Dioec. lib. I. cap. 
6. num. 5. et c. 25. de accusat. V. 1.) Mint már fenn 
megjegyeztük, e büntetés két havi felfüggesztésben 
áll, és „non latae, sed ferendae sententiae" termé-
szetű. (Cfr. Trid. sess. 24. cap. 2. de ref.) 

b) Ea a püspöki szék üres — sede vacante — ak-
kor a káptalani helyettes van jogosítva a megyei zsinat 
egybehívására, de csak azon esetben, ha az utolsó zsi-
nat óta már elmúlt egy év. XIV. Benedek pápa igy 
ir e tekintetben : „ . . . Vicarium Capitularem nullo 
indigere speciali mandato, ut Dioecesanam celebret 
Synodum, videntur communiter affirmare Doctores, 
generatim docentes, integrum i 1 Ii esse Synodum, 
cum voluerit, congregare, quin ullam specialis man-
dati mentionem faciat . . (De Synod. Dioeces. 
lib. II. pag. 9. num. 5.) 

És ismét ugyancsak XIV. Benedek pápa igy ir, 
az elöbbeni eszmét folytatólag : „Haec porro asser-
tio . . . . etsi verissima sit, attamen . . . ita videtur 
limitanda, ut nimirum liceat Vicario Capitulari, 
sine speciali mandato, Synodum convocare, dum-
modo effluxerit annus a die ultimae Synodi habitae 
ab Episcopo . . . (ut) saepius decisum fuit a sacra 
Congregatione Concilii signanter in Ostunen. 28. 
Ju l i 1718. lib. 53. decret. pag. 266. cum proposito 
dubio : An et quando Vicarius Capitularis possit vi-
sitare ; rescripsit: Affirmative post lapsum anni: et 
dum fungebamur (mondja tovább XIV. Benedek 
pápa) munere Secretarii eiusdem sacrae Congrega-

tionis, propositis die 13. Septembris 1721. sequen-
t ibusdubi i s : „An Vicarius Capitularis Scardonen. 
facere possit visitationem civitatis et dioecesis. Se-
cundo, an facere possit visitationem personalem Ca-
pitularium : responsum fuit : Ad primum et secun-
dum affirmative, dummodo elapsus sit annus a die 
ultimae visitationis factae ab Ordinario." Quocirca 
cum a Sacro Concilio Tridentino tam dioeceseos vi-
sitatio, quam Synodi coactio, quotannis perficienda 
statuatur, ac proinde haec duo in re praesenti vide-
antur quodammodo inter se connexa, eodem iure 
metienda sunt, idemque de utraque est ferendum 
iudicium, cum in utraque eadem vigeat ratio, bene 
perpensa ab Alteserra de iurisdict. Ecclesiast. 1. 8. 
c. 16. in fin. Probabilius est, Capitulum, sede va-
cante, posse utrumque visitare et Synodum celebra-
re, ne, crescente peccandi licentia, crimina maneant 
impunita." (De Synod. Dioec. lib. II. c. 9. num. 6.) 

c) A püspöki helyettes csak külön megbízás folytán 
hivhat egybe megyei zsinatot. XIV. Benedek pápa igy 
ir ez érdemben : „Quod . . . . Vicarius Generalis pos-
sit Dioecesanam Synodum habere, si speciali ab 
Episcopo instruatur mandato, res compertissima 
est, quam nemo in controversiam a d d u c i t " . . . . (L. 
De Synod. Dioec. lib. II. cap. 8. num. 4.) 

Ha a püspöki helyettes ily külön megbizás nél-
kül hivott egybe megyei zsinatot, az ezen zsinatban 
hozott határozatok semmisek, érvénytelenek „ . . . ita 
expresse declaravit sacra Congregatio Concilii, quae 
hisce verbis interogata : N. Ordinarius supplicat 
pro declaratione, an Vicarius Generalis Episcopi 
possit, Episcopo absente, Synodum Dioecesanam 
congregare, ita ut Constitutiones in ea editae sint 
observandae: die 4. Decembr. 1655. respondit: Non 
potuisse, absque speciali mandato Episcopi, ac pro-
pterea Constitutiones in Synodo, ut proponitur, fa-
ctas, esse ipso iure nullás: sicut legitur lib. 19. de-
cret. pag. 543. a tergo." (L. XIV. Benedek, De Sy-
nodo Dioec. lib. II. cap. 8. num. 3. circ. med.) 

Magyarországban tartott s fenn elősorolt me-
gyei zsinatok között az 1460. és 1545. években tar-
tottak, — előbbi Stock, utóbbi Várallyi, szepesi 
káptal. prépostok által, —kivételt képeznek az emii-
tett általános szabálytól, amennyiben püspöki meg-
bizás nélkül hivattak egybe és tartattak meg. Ezen 
megyei zsinatok egybehivói azonban, mint Szvoré-
nyi Mihály megjegyzi, „vetustam consuetudinem, 
a Pio II. Pontifice anno 1459. confirmatam, fide 
optima allegabant." (Cfr. Jus publ. pars I. pag. 
141. t. sq.) 
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d) Az apostoli helyettes csak akkor hivhat egybe 
megyei zsinatot, ha valamely megye kormányára 
helyeztetvén, az egybehivásra az apostoli szent szék-
től különösen felhatalmaztatott. (L. XIV. Benedek, 
De Synod. Dioec. lib. II. cap. 10. n. 8.) (Folyt, köv.) 

Főmagasságu és Főtisztelendő 
H A Y N A L D L A J O S 

bibornok-érsek ur 
b e s z é d e , 

melyet a felsőházban a rendőri kihágásokról szóló tvjavaslat 53. §-ához 
beadott indítványa mellett f. h. 7-én tartott. 

Nagyraélt. elnök ur, mélt. főrendek ! 
Midőn az előttünk fekvő törvényjavaslatnak 53. §-ához 

szólok, figyelmemet nem kerüli el az, hogy ezen szakasz 
nem egyéb, mint ujabb kiadása az 1868. LIII . t. c. 12. §-á-
nak, editio nova et auctior — fájdalom — non emendatior. 

Ilyen lévén ezen szakasz természete, mindaz, amit ez 
ellen mondani tudok, egyszersmind az 1868 : L I I I . t. c. 52. 
§-ának szelleme és iránya ellen van intézve, szintúgy mint 
volt mindaz, amit ezelőtt 11 esztendővel, midőn ama tör-
vény hozatott, ezen helyen bővebben elmondani alkal-
mam volt. 

Ismétlésekbe nem akarok esni, de mégis nem tudom 
egészen elhallgatni azt, a mi lelkemet most elfoglalja. Szól-
nom kell annál inkább, mert ha akkor, midőn ama törvényes 
határozat egyszerűen felvétetett törvénykönyvünkbe, el nem 
hallgathattam aggodalmaimat s méltó kifogásaimat, még 
kevésbbé tehetem azt most, mikor az büntetéssel kiélesittet-
vén, szembeötlőbb, kézzel foghatóbb lesz azon ellentét, mely 
a törvényes határozat és azon irányadó elvek között létezik, 
melyeket szem előtt téveszteni nem szabad, melyeket elő-
térbe kell állitani és szemben kell tartanunk mindakkor, va-
lahányszor a vegyes házasságokból származott gyermekek 
vallásos nevelése iránt hozandó törvény felett akarunk Ítéle-
tet mondani. A szóban forgó 53. §-nak már eddig is meg 
vannak phasisai. 

A magas kormány, midőn szükségesnek látta büntetés 
kiszabásával sanctionálni az 1868-ki LII I . t. c. 12. §-át, 
mégis csak azokat akarta büntetésre vonatni, kik a szülők-
nek, vagy a szülők helyét pótló törvényes képviselőknek 
akarata ellenére vesznek fel valamely gyermeket egy más 
vallásra. A kormány szövegezése igy hangzott : „A ki élet-
korának 18 évét még be nem töltött egyént törvényes kép-
viselőjének beleegyezése nélkül más vallásfelekezetbe föl-
vesz, két hónapig terjedhető elzárással és 300 frtig terjed-
hető pénzbüntetéssel büntetendő." E helyett a képviselőház 
az előttünk fekvő szöveget állitotta be. 

El nem érhető dolog után nem szokván nyúlni a tör-
vényhozási működésemben, most is beelégszem azon indit-
ványnyal, hogy a törvénynek eredeti szövege állitassék visz-
sza. Kivánom pedig nem különös privilégiumként egyházam 
számára, hanem valamennyi vallásfelekezetnek, s ugy hiszem 
ellenmondással az ő részükről sein találkozom, mert meg va-
gyok győződve, hogy valamint én és egyházam, ugy ők is 
inkább hitöknek belérzékétől és a vallásos meggyőződés ere-
jétől, lelkészeiknek a hivők lelke üdve előmozditásában ki-

fejtendő buzgóságától várják a gyermekek nevelése terén 
táplált igényeik kielégitését, mint a büntetőtörvénykönyv 
paragraphusaitól, a rendőrségnek segítségre hivásától, pénz-
bírságoktól, tömlöczözéstől, mint a melyek a valláserkölcsi 
élet terén csak silány diadalmakat szerezhetnek. 

Ha valaki nemtelen proselytáskodási üzelemmel vagy 
kárhoztatandó vakbuzgóság szülte tolakodással nyugtala-
nítja a más vallásuakat, megzavarja a honpolgárok békés 
egyetértését, ha tőrt vet a lelkiismereteknek : ám bűnhődjék, 
sújtsa őt a közrendnek és csendnek, a közbékének fentartá-
sára és védelmére hivatott állam büntető keze. De hogy 
azon lelkipásztor, a kinek egész boldogsága az ő szent hite, 
a ki meg levén annak igazságáról s a lelkek üdvére való 
nagy fontosságáról győződve; ki az általa hitt isteni hiva-
tása folytán, hivatalos állása és lelkiismeretének szava által 
kötelezve érzi magát az örök üdvösség eszközeit kiszolgál-
tatni az értök esdőknek, ha a gyermekek nevelése felett in-
tézkedni jogosult szüléktől e végre megkéretvén, a malaszt 
forrásokban Isten szerint részesiti azok magzatjait : ugy hi-
szem a méltányossággal s igazságossággal semmiképen meg 
nem egyeztethetnők, hogy azért bűnösnek, büntetésre méltó-
nak tekintessék. (Helyeslések.) 

Hogy ha van ezen egész dologban, mint az a tjavas-
latban előttünk áll, valami kivetendő és nem helyeselhető, 
az semmi más nem lehet, mint az oly törvények hozatala, 
melyekkel az állam tőrt vet a lelkiismereteknek, őt meg nein 
illető hatalmat arrogál magának a szülők vallásos meggyő-
ződésére és annak az állam érdekei tekintetéből egészen ár-
talmatlan nyilvánulására. 

Ha az állam egy uralkodó egyházat elismer és védel-
mez, mint vala ez egykoron Magyarország- és Ausztriában 
van még jelenleg Orosz- és Svédországban stb., az állam-
egyház elfogadása által tanúsított vallásos meggyőződése 
némileg igazolhatja a hasonló törvények hozatalát, a gyer-
mekek vallása fölött rendelkező törvényeket s azoknak 
sanctióját. 

De hol az állam egyaránt ignorál, egyaránt prote-
gál valamennyi vallásfelekezetet, egyaránt szabad tért nyit 
az állam érdekeivel és czéljaival össze nem ütköző sza-
bad működésökre: ott nincs mi igazolhassa azt, ha ily erő-
szakos törvény nyel benyúl a családi élet szentélyébe, confis-
cálja a szülőknek kétségtelen szabad intézkedési jogát gyer-
mekeik nevelésére nézve, — s oly sajnos állapotot állit elő a 
családban, melynél fogva a szülőknek a gyermekek nevelé-
sére vonatkozó szerződésszerű, vagy különben elhatározott 
akarata az állam büntető törvényei által megbénittatik, s 
viszont az államnak akarata sem juthat czélhoz, mert a szü-
lők az ő meggyőződésük, illetőleg szabad elhatározásuk elle-
nére nem fogják azt foganatosítani. S mi lesz ebből egyéb, 
mint megzavarása a vallásos és erkölcsös nevelésnek ; mit 
megsinlenek a gyermekek legszentebb érdekeikben; de meg-
sinli az állam is, mert az állam czéljait is csak az viszi 
előbbre, csak az boldogítja, ha vallásosan és erkölcsösen ne-
velt és igy — kellő tulajdonokkal felruházott egyéneket nyer 
a családban. (Helyeslés.) 

És feltűnő az, uagymélt. főrendek, hogy ily törvény 
épen a mi országunkban akar hozatni, oly államban, mely a 
cultur-államok közé állott be ; mely a szabadságot irta zász-
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lójára, mely a szabad meggyőződésnek s ezen meggyőződés 
szabad nyilvánulásának, terjesztésének s érvényesítésének az 
állami élet minden terén tágas tért nyit. — Meggyőződünk e 
szavaim igazságáról, ha a szellemi működés terén a sajtó 
szüleményeit követjük éber figyelemmel. Kielégitik azok azt 
is, kinek a legtulzottabb óhajai vannak a szellem szabad 
mozgására nézve, — s a politikai élet mezején tapasztal-
juk, mennyire szabad ott a proselytáskodás, a politikai meg-
győződéseknek terjesztése s mennyi és mily eszközök hasz-
náltatnak fel ez irányban. 

Szólni fog e téren hozzánk a pártalakulások nyilvá-
nos, vagy ha nem mindig nyilvános is, de vajmi átlátszó 
története, szólni fognak a politikai és közigazgatási válasz-
tások nyilvános titkai. Mi igy lévén, hogy történhetik, mél-
tán kérdezzük, hogy a szülők átellenében megtagadtassák a 
szabad meggyőződésnek érvényesithetése épen ama téren, 
melyen azt legkevésbbé tarthatom korlátolhatónak, hol a 
szülők szeretetteljes és kötelességszerű gondossága gyerme-
keik vallásos nevelése, az örökkévaló dolgokra, lelkeik üd-
vére fordul ; tulajdon lelkiismeretük nyugalmáról van szó. 
I t t , ugy gondolom, egy ily törvénynyel, ily módon, ily alak-
ban, ily büntetéssel közbelépni : egy culturállamnak sem joga, 
sem feladata nem lehet. 

De különben feltűnő, sőt paradox mozzanat az is tör-
vényjavaslatunk 53. §-ában, hogy midőn az egész dolog a 
gyermekek vallásos nevelésére hivatott, az iránt intézkedni 
teljes joggal biró, azért felelős szülőknek szabad elhatározá-
sán fordul meg, a büntető törvénykönyvünk kizáró figyelme 
épen a lelkészeket sújtja, kik híveiktől felszólítva hitüknek 
tanai és állásuk kötelességei szerint teljesitik szent hivata-
lukat. Nem akarom ezzel azt mondani, hogy büntesse a tör-
vény a szülőket is, de épen a szülőknek szabadságát az által 
is akarom érvényesíttetni és valóvá tenni, hogy a szülői kö-
telességük teljesítésére igénybe vett egyházi férfiakat lelki 
szolgálatjok tekintetéből büntetlenül akarom hagyatni. 

De legyen a dolog bármint, a legrosszabb esetben is 
minden remény nélkül nem maradunk, mert visszatekintve 
a régen elmúlt századokba, az emberiség történetéből azon 
tapasztalati meggyőződést fogjuk örvendve meriteni, hogy 
hasonló természetű törvények soha sem találták a teljes si-
kerben igazoltságukat. Mi ha máskép lett volna, soha nem 
derült volna fel a kereszténység áldást sugárzó napja az em-
beriségre, soha nem boldogította volna a keresztény civili-
satio a világ népeit, s kedves nemzetünket. 

De még azok is, kik a protestantismus keletkezésében 
és kiterjedésében keresik és találják lelki megnyugvásuk 
kútfejét, soha ennek nem örvendettek volna ugy mint örven-
denek most. 

Kérem indítványomat kegyes pártfogolásba venni, s 
ezen törvényjavaslat 53. §-ának eredeti szövegét visszaállí-
tani. (Helyeslés.) 

Méltóságos és főtisztelendő 
S C H L A U C H L Ő R I N C Z 

szatmári püspök ur 
b e s z é d e 

ugyanazon alkalomból. 

Nagyméltóságú elnök ur, méltóságos főrendek ! 
Valahányszor az állam intézkedéseiben a vallás terét 

csak érinti is, nem lehet nem aggodalommal kisérni lép-
teit, részint mivel egy reá nézve idegen sphaerában mozog, 
részint, mivel igen nehéz megvonni a választó vonalat az 
állam jogos kivánalmai s az egyéni és családi jog érint-
hetlen, mert szent követelményei között. Áll ez különö-
sen ott, hol az állam a büntetés sanctiójával, az önvéde-
lem látszata mellett, belenyúl az atyai s anyai hatalomkörbe. 
Ha a moral, mint ilyen s mint a polgári jólétnek elenged-
hetlen postulatuma, az állam részéről védelemben részesül, ha 
ennek tisztasága felett még a kényszer segitségül hivása 
mellett is őrködik, ez ellen nem lehet kifogás, sőt az intéző 
kormánynak szigorú kötelessége ; de veszélyessé válhatik 
ezen hatalomnak gyakorlása ott, hol a vallás s lelkiisme-
ret szabadsága sem a morált nem veszélyezteti, sem az ál-
lam biztonságát nem érinti, de a hol egy harmadiknak joga 
sem sértetik, hol tehát a megszorítás sem állam-, sem köz-, 
sem magánjogi szempontból nem igazolható. E tekintetben 
áll az, a mi egyébiránt a büntető jognak egyik axiómája, 
hogy csak azon cselekvények eshetnek a büntető jog alá, a 
melyek a jogrendet megzavarják, vagy veszélyeztetik, s a 
melyek megakadályozására a köztörvényi hatóságok intéz-
kedései elégtelenek. A kihágásokról szóló törvény sem nél-
külözheti ezen elvet, mert a rendőri büntetések is qualitative 
azonosak a büntetésnek más nemeivel, melyeket a büntető-
törvénykönyv alkalmaz. 

1868-ik évben keletkezett nálunk azon törvény, amely 
a gyermekek vallási neveltetését tágyalja, s a mely megszo-
rítván a szülék e szent jogát, azt részben az állami hatalom 
körébe vonja. En e törvényt mindenkor megtartottam s meg-
tartattam, noha egyéni meggyőződésemnél fogva azt legalább 
is következetlennek találtam. 

A 12. §-ban a szüléktől elveszi a jogot közakaratulag 
mindkét nembeli gyermekeik lelki jövője felett megegyezni ; 
s mégis a 14. §-ban meghajol az állam a szülői jog előtt> 
mert elismeri, hogy „ha a szülők valamelyike más vallásra 
tér át, mint a melyet eddig követett, a 7-ik évet még be nem 
töltött gyermekek nemök szerint követik az át tértet," tehát 
elismeri a szülők jogait gyermekük vallása fölött intézkedni, 
azoknak lelki sorsát önsorsukhoz kötni. 

Bármely vallású legyen valaki, kénytelen elismerni, 
hogy ez intézkedés jogi s kiváltkép lelkiismeret-szabadsági 
tekintetből sok kifogás alá esik, mert a családi jognak ne-
gatióját foglalja magában s a ratio legis itt legfölebb az 
opportunitásban, tán a mult keserűségek emlékében, vagy 
azon körök kívánalmaiban keresendő, melyek a szülők sza-
bad rendelkezési joga által magukat némileg veszélyez-
tetve érezték. 

Nem kivánok immorálni e kérdésnél, csak azt akarom 
megjegyezni, hogy az akkori törvényhozás megadta az in-
tézkedésnek a polgári sanctiót is az által, hogy az ezen tör-
vénynyel ellenkező bármely szerződést, téritvényt, vagy ren-
delkezést érvénytelennek jelentett ki, ugy hogy az semmi 
esetben jogerővel nem birhat. De a jelen törvényjavaslat to-
vább megy. Egy vallási ténykedést kihágásnak qualificál, 
ahhoz büntetőjogi sanctiót csatol, mely, mint egy kisebb 
fokú bűntény, szabadság- vesztéssel vagy pénzbirsággal suj-
tatik ; a büntetés sphaerájába von olyan cselekvényt, a mely-
nek elegendő repressivuma abban van, ha attól a polgári jog 
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következményei megvonatnak. S ezt én sem a büntető jog 
eszméjével, sem a viszonyok követelményeivel megegyez-
tetni nem tudom. 

Mert miben culminai az államnak önvédelmi joga? 
Abban, hogy az alkotmány, a közjogrend, a társadalomnak 
alapelve s az állam s jogbiztosság ne veszélyeztessék. De eb-
ben is az állam nem járhat el korlátlanul és önkényesen. 
Tiszteletben kell hogy tartsa azon természeti jogokat, me-
lyek nem az államtól adattak, hanem az államnál védelmet 
keresnek, milyenek a szülők jogai gyermekeik irányában ; 
tiszteletben kell hogy tartsa azon vallási jogokat, melyek 
mint az individuális meggyőződés vagy a lelkiismeret kifo-
lyásai — ha egyébként a morál ellen nem vétenek —- minden 
állami rendelkezés alól kivonják magokat. I t t a határ, me-
lyen az államnak meg kell állni. 

Yédeni az erkölcsi szempontot, de csak a jogi határon 
belől, büntetni a jogsértést, de csak akkor, ha a büntető jog-
elméletével találkozik ; de a tisztán polgárjogi tényhez, egy 
eminenter vallási cselekvényhez büntetési sanctiót csatolni, 
igen megfontolandó dolog. IIa a törvényhozás a polgári jog 
külalakját, a szerződések formáit és kellékeit, vagy a tények 
pragmaticumát meghatározza, — ehhez joga van ; de a pol-
gári jogtalanságot (Civilunrecht) a büntetési sanctióval el-
látni igen veszélyes, mert a polgári joggal ellenkező tény le-
het semmis, de abból nem következik, hogy egyszersmind 
bűnös is. 

Igaz, hogy az egyház és az állam közti viszony megol-
dása, a vallások közötti modus vivendi meghatározása, nem 
kevés nehézséggel jár, de ezen kérdések más téren igen, de 
sem a büntető, sem a rendőri törvényhozás utján nem fog-
nak megoldatni; annál kevésbbé fognak megoldatni, ugy 
mellékesen, egyes büntetési szabványok által. 

A magyar törvény a vallásváltoztatást a 7-ik és 18-ik 
év közötti időszakban tiltja. Ez ugy hiszem, hogy széles e 
hazában megtartatott ; legalább részünkről misem történt, 
mi törvénysértési keresletre okot szolgáltatott, vagy arra 
bátoritott volna. — S mégis lehettek esetek, hol a törvényt 
megtartani lehetetlen volt, pl. ha valaki önként, szabad aka-
ratból, ép lélekkel, tiszta lelkiismerettel halálos ágyán a 18. 
évnek betöltése előtt más vallásra akart áttérni és ebben 
meghalni. 

Bátor vagyok azon kérdést felvetni, van-e, a ki azon 
lelkészre követ dobott volna, kiben nem volt annyi szivte-
lenség, hogy a felvételt megtagadta volna? — A 15, 16, 17 
éves embernek nem volna annyi szabadsága, hogy életének 
utolsó perczében azon vallást választhassa, a melyet lelkére 
nézve üdvösnek tart, midőn másrészről a 14 éves leánynak, 
ha férjhez megy, azon jogokat adja. a melyek csak a 24 éves 
embert illetik meg? Történhettek ily esetek, de bizonyára 
senki sem találkozott, a ki meg nem hajolt volna az emberi 
jogok ezen legfönségesebbike előtt vagy törvénysértésről pa-
naszkodott volna. 

De a törvényjavaslatnak ezen szakasza ezt most bün-
tetendő cselekvénynek qualificálván, a summum iust summa 
iniuriává teszi. Ha az illető áttérő meggyógyult, a törvény 
semmisnek tartotta cselekvényét; ma az illetőnek lelkiisme-
tére fog nehezedni azon öntudat, hogy az illető papot szeren-
csétlenné fogja tenni, a pap pedig szabadságával lakol, mert 

egy elidegenithetlen joggyakorlatnál jelen volt. A törvény 
tehát itt nem a védő, hanem az elnyomó szerepét játsza, 
nem a lelkiismeret szabadságát, hanem annak üldöztetését 
proclamálja. 

Egy esetet voltam bátor csak fölemliteni, de ez elég 
illustratiójául szolgálhat azon vexatióknak, melyeknek vagy 
a törvények homolyos volta, vagy a bona fide eddig 
egy vagy más vallásban nevelt gyermekek fölött intézkedő 
lelkész vagy szülők ezután kitéve lehetnek, az intézetek, 
melyekben más vallású gyermekek neveltetnek, folytonos 
nyugtalanitásoknak lesznek kitéve, szóval a törvény számta-
lan rosz akaratú üldözésekre, ellátkatlan zavarokra fog al-
kalmat szolgáltatni. 

Végre fel kivánom emliteni azt, hogy ha a törvényho-
zás a nyilvános törvényszék fóruma elé idézi a gonosztevőt, 
hogy bűnhődjék — ehhez tagadhatlan joga van — ha egy 
vallási ténynek polgári következményeit megsemmisíti, mert 
igy akarja a törvény, az a szigorú joggal szemben tán eltérő 
megbirálás alá jöhet; de belenyúlni a család szentélyébe, 
meghatározni akarni a szellemet, mely a családban uralkod-
jék, kényszeriteni akarni a szülőket, hogy bár ők egyénen-
kint tán pietásból régi szokásukhoz ragaszkodnak, gyerme-
keiket azonban egy vallásban kivánják neveltetni, hogy a 
szeretetnek s gyöngédségnek egy viszonya, egy rokon ér-
zelme uralkodjék ; kényszeriteni akarni, hogy számot adja-
nak az államnak oly dolgokról, melyért csak Istennek fele-
lősek : az — szerény véleményem szerint — a törvényhozás 
körén tul van. , 

Pedig a törvény directe a lelkészeket ugyan, de indi-
recte érinti a szülőket is. A lelkész saját lelkiismeretével szá-
mol, a következmény őt sújtja kizárólag a világ szemében ; 
de százszorta inkább nehezedik a családra, mely egy idegen 
vas kezet fog kebelében dúlni érezni, mely megfagyasztja a 
legmelegebb érzelmeket. A szülőknek nevelési jogát a ter-
mészet joga védi. Európa törvényhozása előtt még ez tiszte-
letben tartatott. En azt hiszem, Magyarországban sem a val-
lási villongások nem voltak eddig oly nagyok, sem a tör-
vénysértések oly flagransok, sem a kormányszéknek kelle-
metlenségei oly terhesek, hogy a büntető jog karját kelles-
sék igénybe venni arra, hogy a lelkiismereti szabadság, a 
családok joga ily módon megsértessék. 

A XIX. század yezércsillaga. 
(Folytatás.) 

A Mária-érmet a késedelmes eljárású Aladel Páris ér-
sekének nem csak helybenhagyása, hanem főpásztori buzdítá-
sa mellett is végre 1832-ben elkészíttette, és az csakhamar nem 
csak bámulatos elterjedést nyert, hanem a sok rendkivüli 
gyógyulás és megtérés folytán a „csodás érem" nevével is 
megtiszteltetett. Isten szellemétől vezérelt áldozárok Aladel 
előtt oda nyilatkoztak, hogy „a csodás érem falukon épen 
ugy mint a városokban a hitbuzgóságot újra fölgyulaszt-
ja." Tudós és szent életű püspöki helynökök, sőt a legkitű-
nőbb püspökök is arról tanúskodnak, miszerint „az egész bi-
zalmukat birja, — hogy ők azt a jelen században oly érez-
hetően meggyengült hitnek fölélénkitésére a Gondviselés 
által nyújtott eszköznek tekintik, és hogy az a már kialudt-
nak látszó hitet sok szivben naponkint valóban föl is eleve-
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niti, hogy a viszály-dulta családokban a békét és egyetér-
tést újra fölkelti, és hogy végre mindazok között, kik azt 
hordják, ki sem találkozik, ki annak teljesen üdvös hatását 
nem tapasztalná." A minden rangú betegeket apostoli buz-
gósággal és önfeláldozó szeretettel meglátogató Mgr de Qué-
len Aladel előtt többször ismételte, hogy ő a csodás érem-
nek feltűnő hatását mindazon számos betegnél, kiknek azt 
nyújtotta, kivétel nélkül tapasztalta; miért is 1836. decz. 
15. kelt föpásztori rendeletében ezeket irja : „Ez oly tény (t. 
i. a csodás éremnek bámulatos hatása), melyről mi nagy 
örömmel tanuskodunk, s óhajtjuk is, hogy annak tudomása 
a kath. világ legmesszebb tájaira eljusson ; a mi megyénk-
ben az áhitat mindinkább mélyebb gyökeret vert ; a viszon-
tagságok azt csak jobban megszilárdították, nevelték és cso-
dás mérvben terjesztették ; a jeleztük kedvezmények, a gyó-
gyulás, megőrzés és üdv kegyelmei azon mérvben látszanak 
sokasodni, melyben köztünk a szeplőtelenül fogantatott Má-
riának gyengéd kegyessége hivatik segítségül. Mi tehát buz-
dítjuk a híveket, hogy a legszentebb Szűz tiszteletére né-
hány év óta vert érmet viseljék, s a kép fölé vésett ezen 
imát gyakran ismételjék : „Szeplőtelenül fogantatott Mária, 
k. é., kik hozzád menekszünk !" 

A csodás érem azonban nem csak Francziaországban 
terjedett el, hanem az egész kath. világon ; azt közönyös ke-
resztények, megrögzött bűnösök, protestánsok, istentelenek, 
sőt zsidók is birni óhajtották, örömmel fogadták, és kiváló 
kegyelettel hordozták. Belőle rövid idő alatt néhány millio-
tized veretett. Aladel e váratlan eredmény fölött méltó bá-
mulattal eltelve és minden oldalról jövő kérdésekkel ostromol-
tatva, 1834-ben a csodás éremnek eredete — és hovatovább 
sokasbodó kegyelmeiről rövid értekezést irt, mely 1842-ben 
már 8 kiadást ért és 130,000 példányban közkézen forgott. 

Az ezen éremnek bizalomteljes hordozása folytán tör-
tént feltűnően számos csodás gyógyulás- és megtérésnek 
szebbnél szebb példáiból csak egyet-kettőt fogunk e helyen 
említhetni. (Folyt, köv.) 

A mise-imádságok sorrendje 
sz. Péter és Pál apostolok ünnepén. 

Némely egyházmegyékben kötelesek a papok az offi-
ciumban és sz. misében szent Péter és Pál apostolok ünne-
pén egy commemoratiót „omnium Apostolorum", sz. István 
vértanú ünnepén pedig „omnium ss. Martyrum" tartani. 
Kérdés, hogyha sz. Péter és Pál ünnepére, azaz jun. 29-ére 
vasárnap esik, hányadik helyen kell az emiitett imádságnak 
állania? Az esztergomi ezidei egyházi naptár tévesen teszi a 
második helyre, holott annak csak a harmadikon kell kö-
vetkeznie ugy, hogy sz. Péter és Pál apostolok ünnepén az 
1) imádság az ünnepről, a 2) a vasárnapról s a 3) az apos-
tolokról vétetik. Világos ez egy a raechlini egyházmegyéből 
Rómába intézett kérdésre adott feleletből. A kérdés ez: „An 
commemoratio omnium Apostolorum die 29. Junii et omni-
um Martyrum die 26. Decembris indulta pro reductione fe-
storum sít facienda immediate post orationem festi diei vel 
suo loco v. g. post dominicae commemorationem si occurrat 
die 29. Junii et octavae Nativitatis die 26. Decembris ?" 

S. R. C. 1867. aug. 31-én ekkép válaszolt : 

„Negative ad primant partem. Affirmative ad secun-
dam." (V. ö. Mühlbauer, Décréta auth. suppl. t. I. p. 131.) 

Oka ennek az, hogy azon imák, melyek „vi rubricae" 
veendők, megelőzik a „vi praecepti" veendőket. A vasár-
nap imája az előbbiekhez, a comm. omn. Apostolorum az 
utóbbiakhoz tartozik. Innét magyarázható a kérdésben elő-
forduló „suo loco" kifejezés is. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, junius 13. Miniszterialis pontosatok. — Csak 

nem oly régen történt, hogy tanítással foglalkozó szerzete-
seinket a mily keményen, oly igazságtalanul támadta meg 
H. ur protestáns tollával a ,Pester Lloyd'. Azóta egy kis 
esemény történt, mely H. urat ösztönözte, hogy tollát ismét 
kezébe vegye, és ez eseményt a ,Lloyd'-ban, mint mondani 
szokták, megbeszélje. Ez az esemény pedig semmi egyéb, 
mint a már általunk is emiitett azon 10 pontos programm, 
melylyel a nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter ur az 
állami felügyeletet a protestáns iskolák felett is rendezni 
akarja. H. ur tehát leült és irt ismét egy czikket e ponto-
zatok felett a ,Lloyd'-ba. 

Nem hiába, nem czéltalanul hoztuk összeköttetésbe e 
Nro zwei H.-féle czikket a Nro eins H.-féle czikkel. It t szer-
zeteseink, ott a protestánsok, habár sokkal szelidebb alak-
ban, kapják ki a magukét; a mi főleg azért érdekes, mert 
kitűnik belőle, hogy még sem áll oly fényesen ott a protes-
táns tanodákban minden, mint azt az avatatlan olvasó a 
Nro eins czikk után vélhette volna. Mihez, ha hozzá vesz-
szük azt, hogy e Nro zwei czikket nem katholikus, hanem 
ugyanazon protestáns toll irta, mely irta az elsőt, ha to-
vábbá e 2-ik czikkhez hozzá gondoljuk azt, a mit H. ur be-
lőle mint protestáns ember kihagyott, akkor minden elfogu-
latlan ember tisztába lesz a felől, hogy mily értéket tulaj-
donítson a szerzeteseinket megbélyegző, de a protestánsok-
nak is az igazat félig meddig megmondó H-féle czikkeknek. 

De lássuk már H. ur nyilatkozatát, melyre nézve be-
valljuk, hogy törekedett elfogulatlan lenni. Hogy sikerült-e, 
az már más kérdés. H. tehát ugy találja, hogy a kormány 
által kitűzött pontok egy némelyike, habár protestáns rész-
ről akadályokba, nehézségekbe is fog ütközni, szerinte azon-
ban egyetlen egy sem foglaltatik azokban, melyek elfogad-
hatók nem lennének, mert egyetlenegy sem ütközik az auto-
nómiába. Mindenesetre elismerésre méltó, hogy H. ur nem 
lát végveszedelmet a protestantismusra nézve, ha az állam 
felügyeletét a protestáns iskolák felett is gyakorolni fogja. 
Nagyon helyesen jegyzi meg, hogy az államnak minden 
rendje és szigora saját területén belül sikertelen lenne, ha 
az ő területének legközelebbi szomszédságában, az autono-
mia köpenye alatt, mindazon visszaélések vígan tenyészhet-
nének, melyeket saját területén egész szigorral és követke-
zetességgel üldöz. A legérdekesebb pedig, a mivel H. ur az 
állami felügyeletet igazolja, a következőkben foglaltatik. 
Szerinte az állami főfelügyelet, nevezetesen a tekintetben, 
hogy a protestánsok az állam által megállapított tanrendet 
megtartsák, azért is szükséges, mert ebből a p r o t e s t á n s 

iskolák jó hírneve, mely oly borzasztó módon tönkre van 
téve, ismét uj életet fog meríthetni, a hajmeresztő hirelc 
egyes iskolák törvénytelen eljárása felől el fognak némulni 
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és a protestáns tanári testület becsületességébe vetett hit ha-
lottaiból ismét fel fog támadni. Vagyis, úgymond, hogy a 
gyermeket nevénél nevezzük, nem másról van itt szó, minta 
hihetetlen visszaélések megszüntetéséről, melyek demoralizáló-
lag hatnak a protestáns és az állami iskolákra egyaránt. Ime 
ily argumentumokkal védelmezi Ii. ur czikke az állami 
felügyelet szükségét a protestáns iskolák felett. Mi nem szí-
nezzük ki ez argumentumokat jobban, hanem megelégszünk 
azok constatálásával, és csak azt kérdjük először, mily álla-
pot lehet ott, ha már egy protestáns ember is tűrhetetlen 
visszaélésekről beszél ? Azt kérdezzük 2-or, hogy ,mikép' 
tehetett H. ur szemrehányást a mi szerzeteseinknek akkor, 
midőn jól tudta, hogy náluk otthonn oly tűrhetetlen vissza-
élések vannak, melyeknek megszüntetésére kénytelen a kor-
mány elébb-utóbb közbelépni ? Hiszen csak nem lehet talán 
feltenni, hogy H. ur e tűrhetetlen visszaélések tudatára azon 
rövid időköz alatt jött, mely 1-ső és 2-ik czikke közt lefolyt? 
Vagy az az első czikk csak azért Íratott, hogy e különben is 
elég gonddal készült pilulát még nagyobb kényelemmel 
lehessen beadni azoknak, kikről azt irta első czikkében, 
hogy legnagyobb részt külföldi egyetemeken hallgatnak 
előadásokat? 

Ha már II. ur enDyi kellemetlenséget mondott saját 
feleinek, tehát vigasztalásul is kell mondania valamit, és 
erre kedvező alkalmat nyújt a miniszterialis pontozatok 
azon rendelkezése, mely a protestáns tanároktól is megköve-
teli, hogy tanári vizsgát tegyenek le, már ezután történjék 
ez akár protestáns, akár állami vizsgáló-bizottság előtt. 
Mire nézve azon vigasztalást nyújtja a protestáns tanárok-
nak H. ur, hogy e rendelkezéstől nem kell megijedni, mert 
a mi igazságos az egyiknek, az méltányos a másiknak, és 
mig a kath. szerzetes tanárok a törvénynek nem annyira 
megfelelnek, mint inkább avval elbánnak, addig természe-
tes, hogy kötelesség a protestánsoknak is messzeterjedő 
engedményeket tenni. 

No lám, ez a H. ur mégis bölcs úriember. Tény ugyan-
is, hogy a kath. szerzetes tanárok kötelesek az állami tanár-
vizsgáló-bizottság előtt megjelenni ; tény továbbá, hogy a 
protestáns tanároknak meg lenne engedve akár protestáns, 
akár állami bizottság előtt megjelenni ; tény, hogy katholi-
kus szerzeteseink évről évre szép számmal felelnek meg kötele-
zettségüknek ; tény, hogy a protestánsok mind ez ideig nem 
tettek tanári vizsgát : és H. ur mégis a protestánsoknak 
teendő messzeterjedő engedményekről és arról beszél, hogy 
a kath. szerzetes rendek a törvénynek nem felelnek meg. 
Hát mit akar még H. ur, hogy szerzetes rendeink tegyenek ? 
Talán azt akarná, hogy egy pár év alatt köteleztessenek 
szerzeteseink a vizsgák letételére, vagy különben elűzetnek ? 
Mily engedményeket óhajt másrészt a protestáns tanárok 
részére, midőn önmaga elismeri, hogy a miniszter ur oly kí-
méletesen járt el, hogy az intézkedés visszaható erővel ne 
birjon, és a mi szintén lényeges engedmény, mit szerzete-
seink nem élvezhetnek, hogy a protestáns tanárok saját fele-
kezeti bizottságuk előtt tehetik le vizsgáikat? Mennyire 
akarja még megnehezíteni szerzetes tanáraink vizsgáit, és 
mennyire akarja megkönnyíteni a protestáns tanárokét? Ha 
II. urban a jogegyenlőség iránti tiszteletnek csak a legki-
sebb érzéke lenne, akkor ezt kellett volna mondania, hogy : 

mivel a protestáns tanároknak a miniszter ur meg akarja 
engedni, hogy saját felekezeti vizsgáló-bizottságuk előtt 
tehetik le a vizsgát ; minthogy ily engedménynyel a szerzetes 
rendek nem birnak : a jogegyenlőségnek megfelelőleg vagy 
engedtessék ily kedvezmény a szerzeteseknek is, vagy pe-
dig ne adassék ily kedvezmény a protestáns tanároknak 
sem. Az ilyen beszéd érthető lett volna, de nem a H. uré, ki 
akkor is, midőn törekedett pártatlan lenni, kitüntette, hogy 
mily jó (?) indulattal viseltetik szerzeteseink iránt, és az 
egész pártatlanságnak a vége körülbelül csaknem az, hogy 
maradjunk a réginél, a szerzetes iskolák legyenek állami 
felügyelet alatt, a protestánsoknak pedig adassék ezentúl is 
mennél tágasabb kedvezmény. Nem, nem igy H. ur, hanem 
emelkedjék a jogegyenlőség azon magaslatára, melyet emii-
tettünk, és akkor szivesen kiállítjuk részére a pártatlansági 
diplomát. 

Münster, junius 5. Németország legtudósabb biblicis-
tája meghalt. Dr. Beinke, pápai praelatus, kanonok és aka-
démiai theologiai tanár, született 1797. febr. 6-án Langför-
denben, Oldenburgban. E szerint tehát 83 évet élt. Tudo-
mányos hirre különösen mint orientalista s az ó-szövetségi 
szentirás magyarázója tett szert. Reusch a ,Bonner Litera-
turblatt' 1866. 13. sz. azt mondta róla, hogy ő „tagadhatla-
nul az ó-szövetségnek most élő exegétái közt a legtudósabb 
s legszorgalmassbb. Isten arra hivta meg őt, hogy katholi-
kus részről uj megalapítója legyen a tudományos igények-
nek megfelelő ó-szövetségi bibliai tanulmányoknak. A mi 
orthodox-protestans részről Hengstenberg volt, azzá lett 
Reinke katholikus részről." Ki kell emelnünk, hogy 1827, 
tehát 52 év óta, folytonosan a tanári pályán működött. Ezen 
idő alatt kiadott műveinek száma 26 kötetre rug. Elete al-
konyát neki is elkeserité az üdvtelen kulturharcz. Haza-
fiúi érzelmeiben érezte magát legfájdalmasabban sértve. 
Nem mult el nap, melyen nem panasakodott volna, mennyire 
csalódott az egységes Németország felől táplált eszméiben. 
Keresztény Németországot gondolt, eszménye azonban romba 
dőlt. Magán életében is sok keserűséget okozott neki a kul-
turharcz. E férfiú, ki bizonyára egész Poroszország legér-
demdusabb s legtudósabb tanárai közé tartozik, ki egész ha-
láláig csaknem erején felül dolgozott mint tanár és iró, élete 
alkonyán, mikor mások már régen babéraikon pűhennek, 
éveken át szűkölködni volt kénytelen, mert nem kapott csak 
900 márka fizetést. Ö, ki egész életén át csak a tudomány-
nak élt, az igénytelen tudós, ki a politikába soha sem avat-
kozott, a ,szájkosár-törvény' következtében fizetésében lezá-
rolást szenvedett, habár midőn rendes tanárrá kinevezték, a 
legfényesebb ellátással kecsegtették, hogy csak maradjon 
Poroszországban. Nyugodjék békében ! Emléke áldott s 
elévülhetlen. 

IRODALOM. 
Kalendariutn Manuale Utriusque Ecclesiae Orien-

tális et Occidentalis. (Vége.) A magyarázathoz csatolt füg-
gelék adja mindenekelőtt azon szentek jegyzékét, kikről szó 
nem volt a keleti naptárban, és minthogy a breviáriumban 
többnyire ki van hagyva halálozásuk éve, minden szentnek 
nevéhez ezt is csatolja. Érdekesnek tartjuk itt megemliteni 
azt is, hogy P. Nilles, ki kiváló előszeretettel viseltetik lia-
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zánk iránt, több helyen és bőven beszél sz. István apostoli 
királyunkról. A görög-szláv nyelvű katholikusok „Sv. i 
ravno apostola Stefana, carja Yengrie", a románajkuak „s. 
sí intoem'a eu Apostolii Stefanu, rege alu Ungariei" czim 
alatt tisztelik sz. Istvánt. Fontos azonban egy okmány, me-
lyet a munkácsi archivumból közöl s melyet a közel lefolyt 
eseményekre vonatkozással bővebben akarunk ismertetni. 
Emlékszünk még mindnyájan azon tavali vitatkozásra, 
melyre egy a sz. István király nemzeti ünnepére vonatkozó 
miniszteri rendelet adott alkalmat. Akkor mondá az ország-
gyűlésen Molnár Aladár ur, „hogyha az ő óhaja szerint a 
törvényhozás ezen napot a magyar királyság megalapításá-
nak emlékeül nemzeti ünneppé emelné, még akkor is figye-
lembe kell azt venni, hogy vannak az országban oly hitfele-
kezetek, pl. az ágostai és helvét hitv. evangélikusok s az 
unitáriusok, a kiknek hitelveivel ellenkezik a szentek tiszte-
lete, tehát őket akár törvénynyel, akár még kevésbbé kor-
mányi rendelettel ily ünnep tartására kötelezni egyáltalá-
ban nem szabad." (,Rel.< 1878. I. 317. 1.) 

Egy a munkácsi görög szert, egyházmegyéknek levél-
tárában P. Nilles által felfödözött okmány némi világossá-
got vet a tavali vitákra. A levél 1833. január 22-ről van 
keltezve s intézi azt a megyei papsághoz Csurgovich János, 
akkori káptalani helynök, mert Pócsy A. püspök halálával 
(1831. jul. 11.) széküresedés volt egészen 1837. okt. 2-ig, a 
mikor ugyanis Popovics Bazil lett munkácsi görög püspök. 
Maga P. Nilles is „monumentum non uno ex capite memo-
ratu dignum" szavak kiséretében közli e levelet, mely ekkép 
hangzik : 

„Admodum Reverende Domine Vice-Archidiacone et 
Parodie ! Nro 39. In obsequium B. Gratiosi ddto. 5. Sep-
tembris a. p. Nro 24421. emanati, tenoris sequentis intimati : 
Quum altissimum praeseriptum in celebrandis catholicorum 
festis normal, recentiori epocha minus observatum fuisse 
isthic innotuerit, emanata in specie quoad celebranduin s. 
Stephani Proto-Reges Hungáriáé festum, Altissimasub ddto 
29. Juli i 1831. Nro 8483. Resolutio regia sub ddto 5. Octo-
bris 1831. Nro 25853. regno tenus iam publicata Praettae 
D. Vestrae ad praecavendas in futurum similes praevaricati-
ones pro directione faciendaque per Dioecesim publicatione ac 
stricto observamine iterato intimatur : Benignum Gratiosum 
ddto 5. Octobris a. p. Nro 25853. sequentis tenoris intima-
tum : Sua Maiestas sacratissima circa festum s. Stephani re-
gis per Augustanae et Helveticae confessionis regnicolas, 
qualiter observandum, clementer resolvere dignata est : 
Festő s. Stephani Protoregis, normalibus regni festis adnu-
merato, per omnes quamcumque religionem profitentes hoc 
die in foro externo ab omnibus, quae festis diebus per legem 
vetita sunt, abstinendum. Caeterum arbitrio evangelicae 
confessioni addictorum relinquendum esse, an et quo religi-
onis cultu memóriám divi primi Hungáriáé regis in sacris 
ipsorum aedibus celebraturi sint." (383. 1.) 

A káptalani helynök eme leveléből kitűnik, hogy már 
akkor is voltak olyanok, kik a legfelsőbb helyről sz. István 
nemzeti ünnepére vonatkozó közlött rendeleteket figyelembe 
nem vették s azért szükségesnek tartotta a kápt. helynök 

azt újra közzétenni. Hogy a protestánsok ezután sem vették 
igen tekintetbe, bizonyitják épen a multévi hazafias (?) 
tüntetések. 

E rövid, hazánkra vonatkozó eltérés után folytassuk a 
munka ismertetését. „Specimen anni ecclesiastici cum festis 
mobilibus." (388—402. 1.) a római naptárral megegyezőleg 
adja a változó ünnepeket s húsvéti határpontul márczius 
28-át veszi föl. Követi azt a római martyrologium rövid 
magyarázata (402—412.) A naptári tanulmányok könnyebb 
kezelhetése végett egy másik függelékben még három kü-
lönböző naptárral találkozunk. Foglaltatnak itt : a kath. 
orosz ruthének naptára (426—27. 1.) az arab népfajok 
(439. 1.) és a görög nem-egyesült szerbek naptára. Ez utóbbi-
hoz mutatványul és magyarázatul Martinov után csatolja 
I. Sabbas, és Y. Orosius életét. Bezárja az egészet egy 
Theodoras Studita szellemében irt „Parergon", mely kimu-
tatja a szakadárok véleményének alaptalanságát a patriar-
chatusok isteni alapításáról. Háromféle tárgymutató és egy 
az Alzog történetéhez csatolt térképpel azonos térkép könnyi-
tik a munka használhatóságát. Homlokát egy csinos Mária 
kép disziti. 

P . Nilles a czimbenés az első szóban szerényen mondja, 
hogy munkáját kézi könyv gyanánt a hittanhallgatók szá-
mára irja ; azonban ennél többet ért el. Általános becsű, bá-
mulatra méltó szorgalommal és ismeretwazdao-ságg'al irt 
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munkát adott a hittanirodalomnak s megmutatta az utat 
azoknak, kik utána e tárgyban fognak dolgozni. Ismerteté-
sünket mindnyájunk közös óhajával zárjuk be: Adja Isten, 
„ut arctius nectantur vincula inter orientálom et occidenta-
lem ecclesiam !" — rn. 

= Bekü lde t e t t : Lélek és agyvelő. A lélektagadók ellen 
intézett kutatások, tényekkel támogatva. I r ta dr. Scheide-
macher Károly. Németből fordították a csanádi növendék-
papság magyar gyakorló iskolájának tagjai. Temesvárott. 
Csanád-egyházmegyei könyvnyomda. 1879. 238 1. — Az e 
könyvben foglalt tanulmányok először a ,Natur und Offen-
barung' czimü jeles folyóiratban jelentek meg. A tudomá-
nyos világ tetszéssel fogadta. Még uj-görög nyelvre is lefor-
dította Mosakesz athéni tanár. A fordítás általán véve sike-
rült. Kiállítása csinos. Főt. Németh József fölsz. püspök ur 
ő mgának van ajánlva. 

V E G Y E S E K . 
— Braziliában minden katholikus ugyan, de csak név 

szerint. A lakosok legnagyobb része életökben csak egyszer 
gyónnak s áldoznak,mikor házasságra lépnek.Husvéti gyónást 
1000 közül alig végez 10. A vallási tudatlanság hallatlan. 
Rendes prédikáczio és keresztény tanitás ismeretlen dolog. 
A paphiány is igen nagy. A művelt osztály a szabadkőmű-
vesek által vezetett ,szabadgondolkozók'-hoz tartozik. Rosz 
belföldi lapok s különösen Francziaországból behozott köny-
vek általános vizözönné teszik a romlást. 

— Az aixi érsek ugyancsak megleczkéztette a franczia 
cultusministert. Ez az érseknek datum nélküli levél kisére-
tében küldte meg az ellene hozott ítéletet, két nappal ké-
sőbb, mint az a „Journal Officiel"-ben megjelent. Erre az 
érsek, a ki tudvalevőleg Chinában és Japanban missionárius 
püspök volt, levelet intézett a ministerhez, melynek vége 
így szól : „Eddig azt hittem, hogy az elitéltnek adatik elő-
ször tudtára az Ítélet. Azonban csalódtam. Ez mindenesetre 
onnan van, hogy azok az emberek, kikkel valaha ilyen pö-
rös viszonyban valék, chinai és japáni mandarinok voltak." 

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

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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cFaê - $ 

R E L I G I O . 
K A T E E G Y H Á Z I S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T . 

HARMINCZNYOLCZADIK ÉVFOLYAM. 

Budapesten, junius 18. 49. 

a to 
Előfizethetni minden k i r .7 

postahivatalnál ; ; 
Budapestenaszerkesztő- ; 

nél, és Kocsi Sándor ; 
nyomdai irodájában, mu- ; 
zeum-körut 10. sz. alatt . ; 
hova a netaláni réclama- ; 
t iókis. bérmentes nyitot t ; 

y levélben, intézendok. ^ 
<n£<- nSÖ'C' 

I. Félév, 1879. 

T A R T A L O M : Az egyházmegyei zsinatról. — A X I X . s 
iacta est. Bakonybéli apátság. Hármas ünnepély. Róma. 

mányok érsekeihez és püspökeihez. Róma. X I I I . 

Az egyházmegyei zsinatról. 
(Folytatás.) 

e) Végül a püspökihez hasonló joghatósággal biró 
praelatusok is hivhatnak egybe megyei zsinatot, ha 
erre különös kiváltsággal bírnak. XIV. Benedek 
pápa megkülönbözteti a praelatusok három nemét, 
igy i rván: ..Prima species est eorum (Praelatorum), 
qui certo praesunt generi personarum existentium 
intra septa alicuius Ecclesiae, monasterii, seu con-
ventus, cum passiva exemptione a iurisdictione Epi-
scopi. Eiusmodi sunt Superiores Reguläres, et non-
nulli Praelati Saeculares, qui una cum Ecclesia, 
eiusque Ecclesiae Clericis et Administris, quibus 
praeficiuntur, subsunt immediate Romano Ponti-
fici." ..Secunda species est Praelatorum habentium 
iurisdictionem activam in Clerum, et populumcerti 
loci, qui tarnen locus est intra Episcopi dioecesim,a 
qua undique circumscribitur. Et eiusmodi Praelati 
improprie tantum, et lato quodam loquendi modo di-
cuntur esse Nullius." „Tertia species est Praelatorum, 
qui iurisdictionem activam habent in Clerum, et po-
pulum alicuius loci, seu oppidi, aut plurium locorum 
et oppidorum, quae omnino avulsa et separata sunt 
a cuiuslibet Episcopi dioecesi ; quapropter dicuntur 
constituere quamdam quasi dioecesim, ubi Praela-
tus, iis exceptis, qui ordinis Episcopalis sunt, omnia 
exercet. quae ceteroquin ad Episcopalein iurisdicti-
onem pertinerent. Huius generis Praelati inter in-
feriores nobilissimi sunt ; dicuntur vere et proprie 
Nullius-, et verisannumeranturOrdinari is locorum." 

Ezeket elórebocsátva szorosan tárgyunkra vo-
natkozólag igy folytatja a tudós pápa: „Hac . . . 
distinctione praemissa, certum esse dicimus, ab in-
ferioribus Praelatis, tum primae, tum secundae spé-
ciéi, non posse Dioecesanam Synodum celebrari; 

(1 vezércsillaga. — Egyházi tudósitások •. Budapest. Alea 
[I. Leo pápa levele a turini, vercellii és genuai egyháztarto-
pápa bölcsészeti akadémián elnökölt. — Vegyesek. 

quod profecto de Praelatis primae spéciéi, est perse 
manifestum: de Praelatis vero secundae spéciéi col-
ligitur ex Tridentino, sess. 24. cap. 2. de ref. prae-
cipiente, ut, nisi subdantur Capitulis generalibus, 
accédant ad Synodum Episcopi, cui alias cessante 
exemptione interesse deberent: non enim ita Tri-
dentinum iussisset, si ipsis ius esset propriam Sy-
nodum habendi. Quod vero spectat ad Praelatos ter-
tiae spéciéi, non idcireo, quod isti vere Nullius sint, 
et proprium ac separatum territórium habeant, sta-
t i iyius sibi vindicare poterunt congregandi Syno-
dum Dioecesanam ; sed necesse est, ut duo insuper 
probent : primum, sibi a Sede Apostolica concessum 
fuisse explicitum privilégium Synodum convocandi ; 
secundum, tale privilégium deductum fuisse in usum 
et reapse a suis antecessoribus fuisse Synodum 

coactam eadem semper fuit sententia 
sacrae Congregationis Concilii uti con-
stat ex quam plurimis eiusdem Sacrae Congregati-
onis responsis et decretis." (Lásd: Synod. Dioec. lib. 

II. cap. 11. num. 2. 3. 4. et 5.) 

Ily kiváltsággal bir Magyarországban a pan-
nonhalmi vagy szentmártoni főapát. (L. Dr. Szeredy, 
Egyházjog, I. köt. 543. skk. lap és Dr. Kőnek S., 
Egyházjogtan kézik. I. köt. 350. lap.) 

A megyei zsinat egybehivása szabadon törté-
nik, vagyis a világi hatalom beleegyezése e czélból 
nem kérendő ki. (Cfr. Gregor. XVI. ad Cler. Helv. 
de art. Conf. Badens, dd. cal. jun. 1835.) 

A megyei zsinat napját az tűzi ki, aki jogosítva 
van annak egybehívására, természetesen nem ma-
radhatnak figyelmen kivül a zsinatra jogosítottak 
körülményei. A megyei zsinat helyét is az állapitja 
meg és jelöli ki, aki a zsinatot egybehívja. S noha a 
megyei zsinatot az egyházmegye területén bárhol 
lehet megtartani, — „cum Episcopus in sua tota 
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dioecesi iurisdictionein ordinariam noscatur habere : 
dubium non existit, quin in quolibet loco ipsius 
dioecesis non exempto per se vel per alium possit 
pro tribunali sedere, causas ad ecclesiasticum forum 
spectantes aud i r e . . . et caetera, quae ad ipsius spe-
ctant officium libéré exercere". Verba Bonifacii VIII. 
in cap. 7. de officio Ordinarii, in 6 to, — mindazon 
által ok nélkül nem lehet a székhelyet mellőzni. 
SCC. in Acernen. die 17. Maii 1636. igy határozott : 

Posse Episcopum etiam in dicto oppido dioecesa-
nam Synodum congregare, sed satius esse, ut illám 
apud suam Cathedralern celebret." (L. XIV. Bene-
dek, De Synod. Dioeces. lib. I. cap. 5. num. 1. 3.) 

A megyei zsinat közönségesen három napig 
szokott tartani. E zsinatot egybehivó azonban belá-
tása szerint ezen időt megrövidítheti, vagy meg-
hosszabbíthatja. (L. a Pontif. Roman.) 

Nagyon természetes, hogy csak azon esetben 
leend képes ily rövid idő alatt a megyei zsinat ta-
nácskozmánya eredményt feltüntetni, ha annak tár-
gyai nagyobbrészt eleve elkészítettek. E czélból ki-
kéri a megyés püspök káptalanja tanácsát, továbbá 
az egyes esperesi kerületek, a zsinatot megelőzőleg 
tartott kerületi gyűlésekben, a püspök által feltett 
kérdéseket behatólag megvitatván, nézetüket azokra 
beküldik a megyés püspökhöz. 

Hogy a püspök sem a káptalan tanácsát, sem 
a kerületek nézeteit nem tartozik okvetlenül követ-
ni, az magától értetik. 

Ez utóbbi tannal ellenkező nézetben volt az 
1786-ban tartott pistójai zsinat, melynek határoza-
tát VI. Pius pápa 1794-ben kiadott „Auctorem fidei" 
kezdetű bullájában eretnek tannak (haeretica) nyil-
vánította. (Lásd még Schulte, System, S. 357. Not. 2.) 

A megyei zsinatra törvény és szokás szerint 
meghivatnak, és egyszersmind kötelesek megjelenni, 
mint azt XIV. Benedek pápa, De Synodo Dioec. lib. 
III. cap. 1. et sqq., előadja: 

1. A püspöki helyettes. Erre vonatkozólag igy 
határozott XIV. Gergely pápa : „Vicarium seu Offi-
cialem, aut provisorem Generalem Aeppi, cuius prae-
sentia in Synodis Dioecesanis, pro controversiis et 
litibus dirimendis, et quaerelis cognoscendis, et de-
cretis statuendis, necessaria omnino est, tam absente, 
quam etiam praesente Aeppo " (L. XIV. 
Benedek, Synod. Dioec. lib. III. cap. 3. num. 3. item 
lib. III. cap. 10. num. 2. et 3. item vide apud Gra-
tian. c. 26. Dist. XCIII.) 

2. A székes és társas káptalanok vagy testületi-
leg, vagy megbízottak által. E részben igy ir XIV. 

Benedek pápa: „ . . . . sententia . . obstringens Ca-
nonicos Cathedralis ad interveniendum Synodo, sal-
tern per aliquot e Capituli gremio deputatos, magis 
recepta est apud Doctores, et usu comprobata . . . ." 
(Synod. Dioec. lib. III. cap. 4. num. t . ) 

Ugyanily értelemben szól XIV. Benedek pápa 
a társas káptalanok megjelenési kötelezettségéről. 
(L. Synod. Dioec. lib. III. cap. 4. num. 5.) 

3. Az egyházmegye területén lévő valóságos, világi 
apátok és prépostok. (L. cap. 9. Quod super his. de 
maiorit. et obed. item Trid. Concil. sess. 24. cap. 
2. de ref.) 

4. A szerzetes apátok, prépostok, a megye terüle-
tén létező és a püspöki hatóság alá tartozó rend- és 
zárdafőnökök. (L. XIV. Benedek, De Synod. Dioec. 
lib. III. cap. 1.) 

5. Az esperesek, plébánosok s plébániai javadalom-
mal biró egyházi személyek, kivéve, ha a trienti zsinat 
után felmentést nyertek a megjelenési kötelezettség 
alól. (L. XIV. Benedek, De Synod. Dioec. lib. I I I . 
cap. 5. num. 1.) 

Miután azonban az egyházmegyei plébániákat 
a hivek lelki kára nélkül azon időtartamra nem 
hagyhatják el a lelkészek, mig a megyei zsinat tar t ; 
ennélfogva mai időben a megyei zsinaton a lelki-
pásztorkodó papság közöl legfelebb az esperesek 
s esetleg, ha a püspök ugy rendeli és kívánja, 
az egyes kerületek választott képviselői jelenhet-
nek meg. 

Igy a pécsi 1863 ik évben tartott megyei zsi-
naton csak az alesperesek voltak jelen a lelkészkedő 
papság közöl: „Quoniam vero — szól a püspöki 
meghívó levél — in promptu non habemus, omnes 
qui de iure et consuetudine . . . . interesse tenentur 
ad earn (értsd : Synod. Dioecesanam) .evocare, ne in-
terea fidelibus in tam vasta dioecesi spiritualia mi-
nisteria desint; sed et sacra Sedes Apostolica Re-
scripta Congregationis Concilii dato 11-a Juni i 1860. 
concessa celebrandae Synodi facultate, enunciaverit, 
nt ad Synodnm hanc vocari debeant singuli parochi 
decanales, seu districtuales dumtaxat contrariis qui-
buscunque minime obstantibus etc." (Cfr. Act. et 
decret. Synod. Dioec. Quin querel. 1863.) 

6. Más egyházi személyek, kik vagy semmi, vagy 
csak egyszerű javadalommal (beneficium simplex, 
et non curatum) bírnak, csak azon esetben kötele-
sek a megyei zsinaton megjelenni, ha az Összes pap-
ságot illető ügyek tárgyalandók. (L. XIV. Benedek 
pápa, De Synod. Dioec. lib. III. cap. 6. num. 5. et in 
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specie: S. Congreg. Concil. 15. Dec. 1629.) Nem kü-
lönben tartozik minden egyházi személy a megyei 
zsinaton megjelenni, valahányszor itt a tartományi 
zsinat (Synod, provinc.) végzései hirdetendök ki, a 
mit különben ka megyés püspök a meghivó levélben 
szokott eleve kijelenteni. (L. XIV. Benedek, De Sy-
nod. Dioec. lib. III. cap. 6. num. 2.) 

Megjegyzendő továbbá, hogy a megyei zsinatra 
meghivottak személyesen és nem helyetteseik által 
tartoznak megjelenni. 

Világiak a megyei zsinatra nem hivatnak meg. 
(L. XIV. Benedek, De Synod. Dioec. lib. III. cap. 
8 . n u m . 3 . ) (Végek.) 

A XIX. század vezércsillaga. 
(Folytatás.) 

Madame Lebon, Dijon legelőkelőbb családjainak egyi-
kéhez tartozik, és különben is a legnagyobb bizalomra méltó 
nő. Ez egyik barátnőjéhez a következő levelet irta, s az ab-
ban foglalt adatok igazságáról a dijoni sz.-Mihál-egyház, 
továbbá Dampierre és Beaumont-sur-Vingeanne lelkészei, 
valamint a városi tanácsnak öt tagja és több érdemes egyén, 
sőt az őtet 16 év óta gondozó orvos is tanúskodnak. A le-
vél Dijonból, 1835. márcz. 12-ről van keltezve, és imigyen 
hangzik : 

„Asszonyom (madame) és kedves Barátném ! Ön tő-
lem azon csodálatos módnak, melylyel a jó Isten egészsége-
met visszaadta, néhány részletét akarja hallani. Ah! ha én 
önnek csak azt mondanám : én szűz Mária pártfogását 
kértem, ő értem könyörgött és egészségemet egy pillanat 
alatt esdette ki, — ön már mindent tudna ; de ön azt 
óhajtja, hogy én betegségemnek körülményeit, és az egész-
ségem visszanyerése utáni benyomásokat is leirjam : megte-
szem tehát. 

„Ön kétségkívül emlékszik arra, hogy én a belső ré-
szemben támadt daganat folytán már több, mint busz éve 
nem járhattam, mi is engemet oly érzékennyé tett, hogy 
azóta száz lépést sem tehettem, a nélkül, hogy magamat sú-
lyos bajoknak ki nem tettem volna. Azt is tudja ön, hogy 
tizenöt hónapgóta egy másik daganat is járult az elsőhez, és 
az érzékenységemet annyira növelte, miszerint én csaknem 
folytonosan élet és halál közt függtem, és hogy azon per-
czekben is, midőn kevésbbé roszul voltam, magamat egyik 
szobából a másikba is alig vonszoltam. De azt ön nem tudja 
hogy m. é. deczember 1-je óta óly nagy lett gyengeségem, 
miszerint az ágyon kivül alig voltam képes 3—4 órát töl-
teni ; mi is bennem s a hozzám jövőkben azon véleményt kel-
tette hogy én pályám végéhez közeledem, és tavaszkor 
meghalni fogok. 

„Ime, kedves barátném, én ilyen állapotban voltam 
midőn előttem a szeplőtelen Szűznek képével ellátott érmet 
fölemlítették» és hogy azt magam számára kérjem, ösztönöz-
tek. Azonban én azt vakmerőnek találtam, hogy az orvosok 
által gyógyithatlannak kijelentett betegségemben gyógyulá • 
sért esdjek ; azért is e lépésre magamat csak hosszú tűnődés 
után határoztam el. Ámde egy részt azt gondolván, hogy 

minél kevesebb a remény felgyógyulásomban, a jó Isten, ha 
azt eszközölni kegyes volna, aunál inkább dicsőíttetnék ; 
más részt pedig azt is megfontolván, hogy Ö a legméltatla-
nabbakkal is még nagyobb csodákat tett, arra tökéltem el 
magamat, hogy ez iránt lelkiatyámmal szólni fogok, ki is a 
kilenczed-ajtatosságnak eszméjét jóvá hagyta. 

„Február 2. Gyertyaszentelő B. A. ünnepén, s a kilen-
czednek első, reám nézve örökké feledhetlen napján, kocsin 
a templomba mentem el ; leányom, ki egyedül volt titkos 
szándékomba beavatva, engem a sz. Szűznek oltárához ki-
sért el, hol a sz. misén nagy gyengeségem folytán ugy a 
h°gy jelen voltam és megáldoztam. Térdeimen alighogy rö-
vid hála-imát végeztem, már is leülni kényszerültem. Ek-
kor az irgalmas néne, kinek ott-létéről mit sem tudtam, az 
érmet, melyet én csak később kaphatni reméltem, nyakamba 
tette. En tehát azonnal ismét letérdeltem, és a szenvedőknek 
Anyjához esdettem, hogy számomra az ő isteni Fiától egész-
séget kérjen, ha mégis az a jó Istennek dicsőségére, az én 
lelki üdvömre, férjemnek pedig és gyermekeimnek javára 
szolgálni fog. Alig mondtam ki e néhány szavat és kértem 
az Urat, hogy Ö Anyjának imáját hallgassa meg, Mária kö-
nyörgött s az Isten az ő nagy irgalmában azt meghallgat-
ta . . . Meggyógyultam, Asszonyom, tökéletesen meggyó-
gyultam . . . Az áldozás utáni és kilenczedi minden imámat 
térdelve végeztem el, a nélkül, hogy valamit szenvedtem 
volna ; fájdalmam elenyészett és én azt többé nem is érez-
tem . . . Magam mentem minden segély nélkül a templom 
ajtajáig, kocsimat elbocsátottam és gyalog mentem haza. 

„Én ugyan ön előtt a körülményeket tüzetesen rajzol-
hattam le, de ecsetelnem azon változó érzelmeket, melyek 
engemet hazamenet elfogtak, teljes lehetetlen; örömem, bá-
mulatom a legfőbb fokra hágott, az egész eseményt magam-
nak sem tudtam elhinni. Egy pillanat alatt meggyógyultam ! 
ez engemet megsemmisített. Nem tudtam hinni, hogy ez ne 
legyen álom ; férjemnek, anyámnak s a cselédeknek bámu-
lata, kik, látva a bennem végbement nagy változást, habár 
eljárásomról mit sem tudtak, nem tartóztathatták vissza 
magukat e felkiáltástól : „De hát önnel csoda történt !" — 
győzött meg arról, hogy nem álmodtam. 

„Ez időtől fogva csak ugy járok, kelek, mint mások ; 
alig fejeztem be a kilenczedet s a várost már széltében-hosz-
szában megjártam, még nincsen hat hete, hogy meggyógyul-
tam, és már is egy mértföldnél többet gyalogoltam, habár 
jól érezem, hogy két annyi utat is megtehetnék. Látja te-
hát, asszonyom és kedves barátném, hogy a csoda nagyon 
feltűnő módon történt meg. 

„Végül önhöz és minden jó lélekhez azon kérdést in-
tézem, miszerint e csodáért a jó Istennek és az ő fönséges 
Anyjának velem együtt hálát adni szíveskedjenek. 

„Önnek teljesen lekötelezettje, stb. Élis. M. Darbeau-
mont, femme Lebon." 

Az orvos erre vonatkozó bizonyítványának vége igy 
hangzik : „Legyen bármi oka e gyógyulásnak, melyet Mme 
Lebont gyógykezelő orvosok mind eleddig lehetetlennek 
nyilatkoztattak ki, azt mindazáltal bizonyos- és tényleges-
nek kell elismernünk, mert a ténynek valódisága elől el nem 
rejtőzhetünk. Minek hiteleül a jelen, általam őszintének s 
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igaznak vallott bizonyítványt aláirom. Dampierre, márcz. 
19. 1835 Fournier orvos." 

Nos, felvilágosodott uraim, mit mondanak ehez ? Ne 
hunyják be, alásan kérem az igazság természetfölötti vilá-
gosságára alkotott lelki szemeiket, és Ítéljenek elfogulatla-
nul : lehet-e e tényt a mindenható Isten rendkivüli műkö-
dése s a szeplőtelen Szűznek hathatós közbenjárása nélkül 
észszerűen megfejteni? . . . Ha lehet, ugy csak méltóztassa-
nak annak a gondolkodó ész által elfogadható megfejtését 
adni . . . És ha nem lehet, ugy minket, a tüzetesen megvizs-
gált és bebizonyult csodákban hivő katholikusokat, sötét-
ség- és mit tudom én miről ne vádoljanak. Mi elvitázhat-
lan oly tényeket szemlélve, melyeket a természeti erő által 
okosan megfejtenünk lehetetlen, a hitnek szárnyain azon ma-
gas regiókba emelkedünk, hol örök világosság honol, és a 
szánandó vakand által a földet túrni hagyjuk. 

De lássunk még egy példát a sok közül ! 
Ratisbonne Alfonz, egy mind társadalmi állása, mind 

Strassburgnak, sőt a messze vidéknek általános becsülése 
folytán hires zsidó családból származván, az 1841. vége felé 
magának egy fiatal s a házi boldogság megalapítására min-
den kellékkel felruházott zsidónőt jegyzett el. Azonban ő e 
házasság előtt keleten kéjutazást tenni, és Olaszország né-
hány városát is érinteni szándékozott. Az örök város iránt 
mi sem látszott benne figyelmet kelteni. Nápolyból ő Paler-
móba készült ; azonban csaknem akaratja ellenére megvál-
toztatta tervét, és Rómát is megtekinteni óhajtotta. Miért ; 
tán a katholikus vallás iránti szeretetből ? ! . . . . Szivében e 
vallás iránt valódi düh látszott forrni, mely minden lehető 
alkalommal a legérdesebb kifejezésekben, a legmaróbb gúny-
ban nyilvánult, s ezen vak ellenszenve azóta, hogy bátyja 
Tivadar, katholikussá, sőt áldozárrá lett, még inkább foko-
zódott. Ez azonban öcscseért buzgón imádkozott, és megté-
réseért a szeplőtelen Szűznek tiszteletére a Notre-Dame-
des-Victoires egyházban alakult társulat által is imád-
koztatott. 

Alig ért Rómába, máris onnan távozni készült, mert 
őtet ott minden bántotta, ingerelte. A Ghetto látása Róma 
iránti gyűlöletét nagy fokban élesztette. Távozása előtt azon-
ban báró Bussière Gusztáv prot. barátját akarja megláto-
gatni ; az olasz inas rosszul érti őt, és tévedésből a lelkes, 
kath. b. Bussière Tivadarhoz, - Gusztáv fivéréhez vezeti be. 
Ratisbonne, habár a tévedés reá kellemetlenül hatott, barát-
jának fivéréhez néhány udvarias szavat intézett: ez azonban 
őtet a legmegnyerőbb szivélyességgel fogadta, vele társal-
gásba ereszkedett, mely eleinte világi, majd később vallási 
dolgokról folyt. Ratisbonne itt sem titkolta el a katholicis-
mus iránti ellenszenvét, és a bárónak megczáfolhatlan ér-
veire a hideg udvariasság némaságával, a szánakozásnak 
mosolyával, vagy azon kijelentéssel felelt, hogy ő a zsidó 
nemzetből eredvén, mint zsidó akar meghalni is. . . . Ekkor 
b. Bussière, az isteni kegyelemnek titkos hatása által ösztö-
nöztetve, neki a szeplőtelen Szűznek csodás érmét mutatja, 
és hozzáteszi : „Engedje meg önt arra felkérnem, hogy e kis 
emléket mindig magával hordani szives legyen, és reméllem, 
hogy e kérésemet nem vetendi meg." De Ratisbonneban uj 
erővel tör ki a ker. hit elleni gyűlölet, s ő az emléket büsz-
kén visszautasítja. De a báró egész szelídséggel mondja 

neki : „Hogy e visszautasítás honnan eredhet, azt én ugyan 
föl nem foghatom ; mert önnek előttem kifejezett nezetei 
folytán, ez éremnek ön előtt teljesen közönbösnek kell len-
nie, reám nézve pedig valódi vigasztalás leszen, ha ön óha-
jomat teljesíteni fogja. — Ah! ha ön e tárgyra oly nyoma-
tékot helyez, ám legyen, feleli hahotázva a fjntal zsidó; leg-
alább azt fogom majd bebizonyitani, hogy a zsidók a fejes-
ség vádját, melyet rájok alaptalanul rónak, nem érdemlik 
meg. Azonfelül ez uti jegyzeteim- és élményeimnek is egy 
kis fejezete lesz. . . ." Ily hangon még tovább folytatta gu-
nyoros megjegyzéseit. 

A báró ezalatt kitűnő nevelésben részesült két kis le-
ánykája által az érembe zsinórt füzetett, azt sajátkezüleg 
R. nyakába függesztette, és ez első eredmény által felbáto-
rítva, még tovább is ment. . . . Azt kéri ugyanis Ratisbon-
netól, hogy ő maga is a bold, szűz Máriához forduljon, azon 
Szűzhez, kit habár nem ismer mégis megvet; azon Szűzhez, 
kinek képét is csak nagynehezen fogadja el. A báró t. i. egy 
papirt tár elé, melyen a szép áhitatu Memorare-ima van ir-
va, és az igazság iránti szeretetének nemes hevével kéri őt, 
irja le saját használatára ez imát, minthogy az nála is csak 
egy példányban létezik. Ratisbonne-t e különös kérés na-
gyon megzavarta s ő igen heves, maró kifakadásokra en-
gedte magát ragadtatni ; végre azonban, hogy e társaságtól 
megszabaduljon, engedett, és ezen szavakkal: „Ám legyen! 
ön az én másolatomat fogja birni, én pedig az önét tartom 
meg," eltávozott, fogai között morogva: „Szeretném tudni, 
mit mondana ő, ha én lennék azon, hogy ő az én zsidó imá-
imat mondja el; meg kell vallanom, hogy én itt egy eredeti 
példánynyal találkoztam ! . . ." 

A nemes szivü bárónak fájtak a hallott kifakadások, 
és ő övéivel együtt azokért a jó Istentől bocsánatot, a sze-
gény R. számára pedig hitet kért. . . Este B . . . herczeggel 
és egyéb barátjaival a Rómában dívott szokás szerint az 
Oltáriszentségnek éji imádására indulva, ,uj barátját' ezek-
nek is ajánlotta. De az uj barát csak az elutazásra gondolt, 
és midőn már a távozás óráját is meghatározta, bucsu-tisz-
telgését teendő a báróhoz megy. „Ne gondoljon ön az eluta-
zásra, — mondja ez neki ; én reméllem, hogy ön még 8 na-
pig köztünk marad ; tegnapi társalgásunk engemet most 
még nagyobb mértékben foglalkoztat ; kérem tehát önt> 
hosszabbítsa meg itteni tartózkodását, és e czélból együtt 
megyünk majd a diligence-hivatalba, hogy a már megren-
delt helyről lemondjunk." Ratisbonne nem akart, és utoljára 
mégis csak maradt. 0 ez idő alatt a báróval többször talál-
kozott, vele nézte meg Róma emlékeit, de midőn az vallási 
tárgyat penditett meg, a zsidó ifjú folytonosan vagy hideg 
némasággal, vagy fájó gunynyal válaszolt ; és midőn január 
19. a Scala Sancta előtt elmenve, a báró kalaplevéve felki-
áltott : „Üdvözlégy, szent lépcső ! íme itt egy ember, ki 
rajtad egykoron térden állva fog menni," iszonyú haho-
tára fakadt. 

E közben a bárónak egyik legkedvesebb barátja a 
példás életű de la Ferrennays, jan. 17-én este iqeghalt, azon 
Ferrennays, ki előtt, midőn a báró R. megtérése iránt tett 
lépéseit fölemiitette, vigasztalólag feleié : „Legyen ön nyu-
godt ; ha ön őtet a Memorare imádkozására birta, ugy ő mái-
önnek kezében van! . . ." Midőn tehát a báró jan. 19-én az 



'389 

ő zsidó barátjától elvált, az újonnan hallott sértő kifakadá-
sok fölötti fájdalomnak hatása alatt La Ferronnays kopor-
sójához borult, kérte őt, hogy neki a menny magasából se-
gítségére jöjjön. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, junius ll.Aleaiacta est.—Amit óhajtottunk, 

hogy meg ne történjék, a mitől azonban féltünk is egyszer-
smind, hogy mégis meg fog történi, az bekövetkezett A 
rendőri büntető codex, minden kulturharczos §§-aival együtt, 
ugy, mint azt az alsóház elkészítette, a főrendek által is el-
fogadtatott. Nem használt sem Haynald Lajos ő eminentiá-
jának meggyőző argumentatiója, sem Schlauch Lőrincz ő 
méltóságának érvelése, a codex ugy a mint szerkesztve volt, 
kedvezésül a protestantismusnak, kedvezőtlenül a katholi-
cismus részére, a modern állam irányának megfelelőleg, dönt-
ve oly kérdésekben, melyek az állam köréhez épen nem tar-
toznak, döntve oly módon, hogy az sértő a katholicismusra, 
habár e sérelmet lehetett volna elkerülni anélkül, hogy 
amiatt az állami tekintély csak legkevésbbé is szenvedett 
volna, igen, e codex ily módon létesittetett és most követ-
kezik annak életbeléptetése. 

Jegyezzük meg jól, amit mondtunk, hogy most kö-
vetkezik az életbeléptetés ; jegyezzük meg, mert ez nem min-
dennapi dolog lesz. Nem első eset ugyan, hogy nálunk Ma-
gyarországon valamely törvény életbeléptettetik ; léptettek 
már életbe nálunk máskor is törvényt, de ilyen törvényt, ily 
módon alkotva, tudtunkra most fognak nálunk első esetben 
életbe léptetni. Oh tudjuk mi azt, hogy sokan vannak az 
országban, kik e codexnek örvendenek, mivel az igv és nem 
máskép van szerkesztve. Van is okuk reá. Miért? Talán 
csak képzelődés az egész? Talán csak túlhajtott felfogása a 
codex határozatainak? Bár igy lenne ; de ismételjük, hogy 
van okuk azoknak, kik örvendenek, az örömre, van okuk, 
mondjuk, mert ime elérkezett az idő, midőn a katholikusok 
folyton kitéve lesznek egy törvény felhatalmazása folytán 
a mindenféle felekezetek vexatióinak és a törvényes (?) üldö-
zésnek. Elérkezett az idő, hogy midőn a katholikus hivő nép 
és papsága védelmezni fogja, vagy akarja szerettei sárba 
útjainak szent helyet, hogy e védelemért, melyet hite köve-
tel, beperelhetik, megidézhetik, elitélhetik pénzbirságra és 
szabadság vesztésre. Ki tagadhatja, hogy vannak, kik ör-
vendeni fognak a katholikus pap meghurczoltatásának, be-
börtönöztetésének, megbírságolásának ; ki tagadhatja, hogy 
lesznek, kik a felekezeti béke örve alatt törekedni fognak a 
kath. papokat vagy a polgári törvénynyel összeütközésbe 
hozni, hogy igy méltó (?) büntetésüket elvegyék, vagy mi-
vel talán szintén megelégesznek, összeütközésbe hozni őket 
saját liitökkel és lelkiismeretökkel ? Hiszen vannak, kik 
előtt a temető nem szent hely, mint előttünk katholikusok 
előtt, vagy bizonyára nem oly értelemben szent, mint előt-
tünk ; kiknek örömet fog okozni, hogy a mi szent helyeink 
megszentségtelenittetnek és ezek hivatkozhatnak majd a 
törvényre, i\iint békés emberek, holott a kath. pap már a 
törvény által mint erőszakos, és igy természetesen mint csend 
és békeháboritó előre meg van bélyegezve, érdemes arra, 
hogy valamely börtönben a csend és béke felett, a mint azt 
a modern jogállamban értelmezik, elmélkedjék. Oh az a 

farkas- és bárányról szóló mese, igen nevezetes mese, és ti 
katholikus papok tudjátok meg, hogy a rendőri codex ide 
vonatkozó §-a azt a mesét copizálta, átültetve a gyakorlati 
életbe, melynek tanúságát senki más, hanem csak ti fogjá-
tok keservesen megérezni, mert azt a modern állair igy kö-
veteli. Oh miért is vagytok ti a mesebeli bárányok, miért 
nem vagytok farkasok, mily jó dolgotok lenne ! De vigasz-
talódjatok, hiszen kárpótlásul élvezhetitek azon végtelen 
gyönyört, hogy jogállamban éltek, mely viszont örvend, 
hogy titeket birhat — börtönében, vagy hitetek és lelkiis-
meretekkel összeütközésbe hozhat. 

Igen, ilyen lesz ez az életbeléptetés ; törvénybe van az 
igtatva, ugy e §-ra vonatkozólag, mint a törvényes és tör-
vénytelen gyermekeknek bevezetésére nézve az anyakönyv-
ben ; mert tudjátok meg, hogy a katholicismus, annak elvei, 
tanitmánya, canonjai mai napon még a főrendiházban sem 
érnek semmit sem. Ha egy zsidó rabbi, vagy protestáns su-
perintendens mondta volna saját felekezete érdekében azon 
hatalmas érveket, melyeket ott két katholikus főpap felem-
lített, akkor bizonyosak lehetnénk, hogy ez uton mi is 
megmenekültünk volna ; de ugyan kérjük, mi lett volna a 
modern államból, annak törvényhozóiból, ha a kath. egyház 
két főpapjának argumentumait elfogadta volna ? Azt csak 
jezsuita, vagy valamely ultramontán állam tehetné, mely-
nek oly különös fogalmai vannak a jog- és igazságról, hogy 
még a katholicismus jogait is tiszteletben tartja. Ily rosz 
hirbe pedig a modern állam csak nem jöhet? Csak nem 
campromittálhatja magát a liberális világ előtt ? 

De csak most veszem észre, mily téves alapon Ítélem 
meg a codex intézkedéseit, hiszen azok nem a katholicismus 
ellen, hanem egyedül csak a ,felekezeti béke' biztosítása vé-
gett vétettek fel a codexbe. Oh ! az az áldott felekezeti béke, 
mily boldog az ország, melynek törvényhozói ennyire szivü-
kön viselik a felekezeti békét ! Az a paradicsomi állapot, 
midőn minden állat a legszebb egyetértésben élt meg egy-
más mellett, semmi sem ahhoz a boldogsághoz, mely reánk 
Magyarország boldog lakóira a büntető codex életbelépte-
tése után várakozik. Hogy is történhetett az, hogy nekünk 
ily soká kellett várakoznunk ily kibékítő törvény után? 
Szó, a mi szó, hanem mi, bármennyire gondolkozzunk is, 
nem vagyunk képesek felfogni, hogy miképen fogja e codex 
rendelkezése a felekezetek közti békét biztosítani, hanem 
igenis látjuk azt, hogy a még létező békét is meg fogja za-
varni. Eddig nagyon ritka kivétel volt, midőn más feleke-
zetűek követelték, hogy kath. temetőbe temetkezzenek, és 
belátva az adott felvilágosítások után a lehetetlenséget, 
megnyugodtak. Most ez egészen máskép lesz. A temetőt, 
mely eddig a katholikusoknak kizárólagos tulajdona volt, 
mindenki, bármely felekezethez tartozzék is, sajátjának fogja 
tekinteni ; jogot tart rá, hogy abba és oda, ami nem az ővé, 
temettessék ; még csak be sem fogja jelenteni senki, hogy 
valamely holtat a kath. temetőbe akarnak temetni, hanem 
megássák a sírt, kiviszik a halottat, épen ugy foglalván he-
lyet, mintha valaki más lakásába akarna beköltözni. Már ki 
hiszi azt el, hogy mindez a felekezeti békéhez vezet? Ki 
vonhatja kétségbe, hogy ebből inkább felekezeti gyűlölkö-
dés fog létrejönni. Tartunk tőle, hogy ez a §., melyről azt 
hirdetik, hogy a felekezeti béke megállapítása végett volt 
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szükséges, igen igen sok kellemetlenség forrásává lesz, mik 
mindez ideig nem léteztek. 

Ha az állam felekezeti békét akart létesíteni, azt más 
uton kellett volna létesíteni, mely csak a jogok, a vallási el-
vek kölcsönös tiszteletének meghagyása, nem pedig az egyik 
fél jogainak csorbitása, vallási elvének feláldozásával a másik 
rovására, lett volna elérhető. De hisz az egész felekezeti béke 
csak beszéd, csak czég, csak köpeny, mely alatt a kath. elvet 
kellett megtörni. A modern állam főczélja lassan, de biztosan a 
katholikus elveket minden térről kiszorítani a liberális phra-
sisok hangoztatása mellett, melyek még áldást sohasem hoz-
tak ; de mit törődik evvel a modern állam, ő megelégszik 
avval, ha a kath. elvek törvényeiben megsértetnek, azt hi-
vén, hogy szuronyaival képes lesz rendet csinálni. Isten 
látja lelkünket, hogy mi nem óhajtjuk a felekezeti béke 
megzavarását, de ha ez megzavartatik, annak csak azok 
lesznek okai, kik a felekezeti békét ily módon akarják, hó-
dolva a modern állam irányának, megalapítani. Feleljenek a 
bajért azok, a kik szerezték, mi mossuk kezeinket. <T 

Bakonybéli apátság. A bakonybéli apátság kegyura-
sága alatt álló Kajár községe f. hó 8-kán hármas ünnepély-
nek volt színhelye. Szentháromság-vasárnapján ugyanis, 
mint a kajári egyház védnökének ünnepén, a pannonhalmi 
főapát ő mga 158 hívőt részesített a bérmálás szentségében 
azon kiváltságnál fogva, melyet a nevezett főapát maga s 
utódai számára a b. e. IX-ik Pius pápától 1870. évi február 
17-kén nyert. „Privilegium conferendi suis subditis, mondja 
az apostoli irat, Sacramentum Confirmationis adinstar pri-
vilegii concessi Abbatibus Montis Casini, S. Pauli in Urbe 
et SS. Nicolai ac Benedicti in principatu Monoeci." 

A búcsú és bérmálás egyházi ünnepélyének végezté-
vel ugyan a pannonhalmi főapát, Kruesz Krizosztom ő mga 
a m. kir. tudományegyetem hittani karának megbízásából 
ngos és főt. Sárkány Miklós bakonybéli apátnak átadta 
azon díszes jubiláris tudori oklevelet, mely e lapban már 
fel volt említve. Főapát ő mga felsorolta az 50 éves hittu-
dornak egyházi és hazafiúi érdemeit, melyeket a diploma is 
e szavakkal fejez ki : „Probatam suam doctrinam vita ex-
primendo, practicum vere se Theologum monstravit. Virtu-
tes eius eximias, singularem eruditionem et insignia de sci-
entiis theologicis mérita (honore prosequi volens) etc." A 
diploma átvétele után a ngos apát ur ismert ékesszólásával 
köszönte meg a mlgos főapát urnák gyöngéd figyelmét és 
valóban atyai szeretetét. Győrmegye, valamint a királyi 
törvényszék is küldöttségileg vett részt a sz. Benedek-rend 
ezen örömünnepében, és szívből jövő szavakban fejezte ki 
szerencsekivánatait. Engedje is a kegyes Isten, hogy ezen 
kitüntetésnek ő nga még „ad multos annos" örülhessen s a 
tudori okmány jelmondata szerint : „Quo magis arduum est 
certamen, tanto gloriosior manet vincentem corona!" 

Róma. XHI. Leo pápa levele a turini, vereellii és ge-
nuai egyháztartományok érsekeihez és püspökeihez. — Tisz-
telendő Testvérek, Igen, igen tetszett Nekünk, tisztelendő 
testvérek ! pásztori gondoskodástok, melylyel derekasan vé-
delmére keltetek a keresztény házasságnak oly időben, mi-
dőn annak vallásszerü megünneplését egy büntető törvény 
kibocsátása uj csapással fenyegeti. Jól emlékszünk arra : 
mily bölcsen tiltakoztatok Ti és általában az egész olasz 

püspöki kar már a múltban hasonló törvényjavaslatok ellen 
melyek a keresztény házasság méltóságát és szabadságát 
sértették. De most, hogy a kath. Olaszországtól ez uj sze-
rencsétlenséget elhárítsátok, megkettőztetett erőfeszítéssel 
ismételtétek felszólalásaitokat s nyomatékos tiltakozásaito-
kat ; s jóllehet semmi más eredmenyök nem volt és semmi 
egyéb megtiszteltetésben nem részesültek, mint hogy szára-
zon felemiittettek, azután pedig felolvasás és vizsgálat nél-
kül a levéltárba vándoroltak, mindazonáltal mégis nem ke-
vésbbé méltó a ti fáradozástok a Mi dicséretünkre, miután 
a kath. igazságot kellő időben azokkal szemben is hirdet-
tétek, akik el levén tökélve, minden áron a tévely útjára 
térni, megvetik a baráti hangot, mely őket az igazság útjára 
visszahivja. 

Egyébként méltán emeltetek panaszt, tisztelendő test-
vérek, ezen, a vallásra és erkölcsre a legnagyobb mérvben 
kártékony újítás ellen, mely, miután a keresztény kázassá-
got minden jogi érvénytől megfosztotta, annak megünneplé-
sét békóba veri és büntetéskiszabásokkal a polgári eljárás 
követelményei ála rendeli. Félreismeri az a kereszténység 
alapelveit, sőt mondhatnók, a természeti jog legelemibb fo-
galmait, aki azt állitja, hogy a házasság az állam alkotása, 
nem egyéb közönséges szerződésnél és pusztán világi termé-
szetű társas viszonynál. A házassági szövetség nem ember 
műve vagy találmánya. Maga az Isten, a természet legfőbb 
alkotója, kezdet óta e szövetség által intézte az emberi nem 
szaporodását és a családok megalapítását ; a kegyelem tör-
vényében pedig az által akarta azt még inkább megnemesi-
teni, hogy a szentség isteni pecsétjét nyomta rája. Azért a 
házasság a keresztény jog szerint, a kötelék mivoltára és 
szentségére vonatkozólag, lényegileg szent és vallási tény, 
melynek rendezése természetszerűleg a vallási hatalmat il-
leti meg, még pedig nem az állam meghatalmazása- vagy a 
fejedelmek jóváhagyásából, hanem a kereszténység isteni 
alapitójának és a szentségek szerzőjének páraucsánál fogva. 

Jól tudjátok ezenkívül tisztelendő testvérek, hogy a 
világi hatalomnak a keresztény házassági törvényhozás te-
rére való betolakodása szépítésére a szerződésnek a szentség-
től való elválasztása, mint a modern haladás vívmánya fo-
galmával szokás előhozakodni, mely szerint a házasság csu-
pán szerződésnek tekintetik s mindenben az állami hatalom 
alá vettetik, az egyháznak pedig semmi egyéb beavatkozás 
nem engedtetik, mint hogy a szertartásszerű megáldást vé-
gezze. Hogy hasonló elméletnek hitelt szerezzenek, a kül-
földi törvénykönyvekre s ama tényre hivatkoznak, hogy né-
mely kath. nemzeteknél a házasság mainapság egészen vi-
lági és polgári törvényhozásnak van alávetve. 

Azonban bármit mondjanak is a nem katholikus jogá-
szok vagy az állami autocratia rabszolga imádói, annyi bi-
zonyos, hogy mindazoknak lelkiismerete, akik őszinte katho-
likusok, nem fogadhatja el ama tant a keresztényházassági 
törvényhozás alapja gyanánt, és pedig azon oknál fogva, 
mivel hitágazati, az egyház által több ízben kárhoztatott 
tévelyen nyugszik, mely abban áll, hogy a szentséget külső 
szertartássá s egyszerű ritussá alacsonyítja le, — oly tévely, 
mely lerontja a keresztény házasság lényeges fogalmát, mely 
szerint a házassági, a vallás által megszentelt kötelék azo-
nos a szentséggel, s azzal együtt elválaszthatlanul egyetlen 
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egy fogalmat, egyetlen egy valóságot képez. Ez okból a há-
zasság megszentségtelenitése egy keresztény társadalomban 
nem más, mint az alattvalók vallási hitének lealázása s meg-
gyalázása, és lelkiismeretök gonosz elámitására tett kisér-
Jet; mert a polgári tény puszta törvényességének, szentség 
nélkül, nincs é«. nem lehet az az ereje, hogy egyesülésöket 
megnemesbithetné és családjaikat boldogokká tehetné. 

Ama katholikus nemzetek példája, melyek a heves 
küzdelmek és társadalmi felforgatások által mélyen megren-
dítve, kényszerülve látták magukat hasonló ujitásnak hó-
dolni, melyet vagy a máshitüek tanai és befolyásai sugal-
maztak, vagy az állam polczain ülők erőhatalma szabott elő, 
épen nem jöhet tekintetbe. Különben ez ujitás azonkívül, 
hogy a legkeserűbb gyümölcseket egész bőségben termette, 
soha békés birtoklásnak nem örvendett; mert az őszinte ka-
tholikusok lelkiismerete és az egyház törvényszerű tanító-
hivatala azt folyvást roszallták. 

És itt helyén lesz kiemelnünk, mily igazságtalanul 
vetik szemére az egyháznak, hogy a házassági törvényho-
zás ügyeiben az állam és polgári hatóság előjogainak hát-
rányára, mint mondják, tulkapó befolyást akar gyakorolni. 
Az egyház csak azért lép közbe hogy megvédje azt, ami az 
isteni jog uralma alá van helyezve, s ami elidegenithetlenül 
rája bízatott, — tudnillik a házassági kötelék szentségét s a 
hozzá tartozó vallási viszonyokat. De senki nem vitatja el az 
államtól ama jogosultságot, hogy a házasság világi oldalá-
nak rendezésére és polgári következményeinek szabályozá-
sára a közjó érdekéban igazságosan intézkedhessék. Ez azon-
ban nem ugy történik, midőn az állam a vallás és lelkiisme-
ret szentélyébe betolakodva, birájává és reformátorává veti 
fel magát egy oly magasztos kötelék legbensőbb viszonyai-
nak, amelyet maga az Isten rendelt, s amelyet a világi ha-
talmasságok épen ugy nem képesek valaha feloldani vagy 
megváltoztatni, mint nem képesek egybefűzni. 

Azért bizonyára meg fogjátok érteni ebből, tiszte-
lendő testvérek, hogyan kell ítélni oly kath. államról, mely 
a keresztény házasság-jog szent elveinek s bölcs rendeletei-
nek mellőztével ama szomorú feladatot tűzi maga elé, hogy 
saját házassági erkölcstant alkosson, tisztán emberi jelleggel 
s kizárólag törvényszerű alakkal és biztosítékokkal, s azt 
azután, amennyire csak rajta áll, az alattvalók lelkiismere-
tére erőszakkal rá kényszeríti s ama vallási és szentségbeli 
morál helyére állitja, amely nélkül a házasság keresztények 
között sem megengedett, sem tiszteletreméltó, sem állandó 
nem lehet. Megvalljuk, tisztelendő testvérek, hogy nekünk 
nem kis szomorúságot okoz annak látása, hogy a kath. 
Olaszországnak ugyan e sorsot készítik jelenlegi kormány-
zói, s hogy épen a katholicismus fővárosa az, ahol most 
ez igazságtalan és szerencsétlen terv megérlelésével fog-o o o o 
lalkoznak. 

Valóban, e terv, önmagában és következményeiben te-
kintve, nagyon is igazságtalan és szerencsétlen, valamint a 
vallásra és papságra, ugy a lelkiismereti szabadságra és a 
közerkölcsisvgre nézve. Mert midőn az állam a vallási térre 
vakmerően betolakodik s egy hozzá nem tartozó ügyben in-
tézkedik, a házasság szentségét csupán csak azért veszi 
számba hogy annak kiszolgáltatását megszorítsa s a törvény-
könyv uralma és a bírósági formalismus követelményei alá 

vesse. Sőt a szentségből vádczimet von ki, hogy a fölszen-
telt szolgát s a házasfeleket pénz- és szabadságbüntetésekkel 
fenyitse ; törvénybe ütközőnek s érvénytelenek tekinti az a 
szentségbeli összekelést (jóllehet Isten áldása nyugszik raj-
ta), ha azt a polgári formaiság meg nem előzte; igazságta-
lanul az egyházat és papságot vádolja azért, ami az intéz-
mény és az olasz nép vallásos meggyőződésének természet-
szerű gyümölcse, tudnillik : hogy a polgári házasságok rit-
kák és a legális eljárás elhanyagoltatik. — S hogy többet ne 
mondjunk, gátolja az a vallás szolgáját még akkor is, midőn 
kötelessége ugy hozza magával, hogy a végszükség esetében 
gyorsan és megfelelő módon igyekezzék a szentségbeli eske-
tés által a szorongatott lelkiismereteket lecsöndesiteni s a 
család megzavart békéjét és becsületét helyreállítani. S az 
alattvalókra vonatkozólag: illetéktelenül bilincsbe veri azok 
hitét s vallási szabadságát azon parancs által, mely szerint 
a szentséget csak az állam akarata szerint vehetik fel ; a há-
zassági együttélésre és a családalkotásra elegendőnek tartja 
lelkiismeretök előtt a törvénykönyv puszta erkölcsiségét, 
mely senkit sem tesz Isten és a vallás előtt megigazulttá. 
Egyszersmind szabad pórázra ereszti a vétkes ágyasságot, 
mely — miként a statisztika bizonyítja — büntetlenül ter-
jeszkedhetik és uralkodhatik a polgári társadalomban, a ke-
resztény kötelességek, sőt még maga a törvénykönyv rende-
leteinek kijátszásával is. És ami fölöttébb veszélyes: az ál-
nok lelkű emberek kezébe törvényes fegyvert ad, hogy az 
ártatlan leányok és tisztességes szülők lelkiismeretét elárul-
ják, a polgári actus végrehajtása után a vallási egybekelést 
megtagadván. 

Ebből természetszerűen következik, tisztelendő test-
vérek, hogy a vallásos házasságnak tervezett reformja nem 
a rend és polgári jóllét szeretetéből származik, hanem in-
kább az egyház és a clerus zaklatását és üldözését czélozza, 
hogy igy még szaporítsa az olasz nép bajait és szenvedéseit. 
Ez a föltevés még inkább megerősödik, ha látjuk, hogy ezen 
reform a papra sokkal nagyobb büntetést szab, mint a tör-
vény legvakmerőbb megszegőjére, amennyiben ez utóbbinak 
módot nyújt, hogy a büntetést elkerülje, mig a paptól ezt 
megvonja; ha tekintjük továbbá az istentelen indokolást, a 
vallásellenes kifakadásokat, melyekkel a reformot a nyilvá-
nosság előtt, a katholikus szivek megsértésével védelmezik. 

Valóban, ha minden körülírás nélkül ki merték mon-
dani, hogy a társadalmi morál nem azonos a vallásos morál-
lal ; hogy a polgári törvényhozó nem lehet moralista ; hogy 
az állam nem lehet tekintettel a szentségre és nem riadhat 
vissza a szentség megbüntetésétől, ha saját intézményeit kell 
védelmeznie ; hogy a mostani reform támadás az egyház 
ellen, mert ez a polgári törvényt, mely nem ismeri el a há-
zasság vallásos jellegét, mint igazságtalant elveti ; hogy a 
házasság szentsége csak látszólagos frigy, ágyasság, mely a 
társadalmi törvényt megsérti, — mindebből láthatjátok, 
tisztelendő testvérek, hogy mily elvekből ered és milyen 
czélja van e reformnak. 

Azért egész szivből kérjük a Mindenhatót, óvjon meg 
minket ama megpróbáltatástól, hogy látnunk kelljen, mint 
hintik el az evangeliumi szőlőben az uj magot, mely az egy-
ház- és szolgáinak üldöztetését, a vallás és a morál megrom-
lását fogja gyümölcsözni. Nem szabad megszűnnünk a hivő-
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ket alkalmas oktatás által az igazságról fölvilágosítani és 
meggyőzni, hogy a házasság Istentől ered, hogy az Isten és 
az egyház által megállapított formákon kivül kötött házas-
sági frigy nem szent és nem tiszteletreméltó, sem nem ré-
szese a szentség malasztjának. 

Hogy megczáfoljuk a nagy buzgalommal hirdetett ha-
zugságot, melyet most az egyház és annak szolgái ellen ter-
jesztenek, mintha azok rendszeresen elleneznék ama törvé-
nyeket is, melyek a házasság polgári oldalát rendezik, — 
szükséges utalnunk arra, hogy az egyház, ha a szentség hit-
ágazata és méltósága meg van ova, helybenhagyja, hogy a 
hivők ilyen törvényhozás mellett azon előnyökben is része-
süljenek, melyeket az nyújt. Ti ismeritek jól az apostoli szék 
rendeleteiből a megfelelő instructiókat, különösen XIY. Be-
nedek brevéjéből a hollandi püspökhöz : Redditae sunt, 
1746. szept. 16-ról; VI. Pius brevéjéből a luçoni püspökhöz 
1793. május 28-ról; VII . Pius encyclikájából a franczia 
püspöki karhoz 1809. február 17-ről és legújabban a poeni-
tentiaria sz. congregatiójának utasításaiból az olasz püspö-
kökhöz 1866. január 15-ről. 

Amit itt előadtunk, tisztelendő testvérek, elégséges a 
szellemek fölvilágositására és a veszély elhárítására. IIa 
mindennek daczára az emberek gonoszsága a házasság szent-
ségét veszélyeztetné. Mi veletek együtt fölötte elszomorod-
nánk ; de az apostolok és elődeink legyőzhetetlen példája 
megjelöli az irányt, melyet követünk, hogy Isten parancsa 
szerint a házasság szent ügyét és a hivők lelki üdvét vé-
delmezzük. 

Addig is kiváló jóakaratunk zálogául, tisztelendő test-
vérek, rátok, az egész papságra és a gondjaitokra bizott 
népre teljes szivünkből apostoli áldásunkat adjuk. 

Kelt Rómában, a Vatikánban, Pünkösd első napján 
1879. jun. 1-én. XIII Leo pápa. 

Róina. Jun. 6. (Ered. tudós.) III. Leo pápa ismét egy 
bizonyítékát adta a magasabb tudományosság iránti lángoló 
buzgalmának. Tegnap reggel maga elnökölt a Vatikánban 
azon bölcsészeti akadémián, melyről a lapok már előbb hoz-
tak tudósításokat. E fényes ünnepélyen, mely a híres vati-
káni könyvtár dísztermében reggeli 9 órától 12-ig tartatott, 
a pápán kivül jelen voltak a bibornokok legnagyobb része 
és Róma tudományos köreinek előkelői s a főbb nevelő- és 
tanintézetek. Valamennyi bibornokot azért nem hitta meg a 
szent atya, mert f. hó végén theologiai akadémiát tartat s 
azokat arra szándékozik meghívni. A Seminarium Pianum 
és az Apollinarium 4 növendéke négy tételt védelmezett. Az 
elméleti bölcsészettanból következő 2 tétel volt kitűzve : 
1. Ideae innatae non sunt admittendae. 2. Dantur ideae uni-
versales et habent fundamentum in re. — A bölcsészet gya-
korlati részéből, vagyis az erkölcstanból s illetőleg a ter-

mészetjogból szintén két tétel volt feladva. 1. Philoso-
phica ratione demonastratur obiectum humanae felicitatis in 
Deo esse collocandum. 2. Existit lex aeterna ordinem natura-
lem servari iubens et perturbari vetans, per lumen rationis 
hominïbus participata. Mind e tételeket először teljes tartal-
mukkal kifejtettették a védők, azután pedig scholastikai 
vagyis szoros okfejtöi alakban minden ellenvetés ellen meg-
védték. A tételek ellen felhozható nehézségek előadására 
maga a szent atya jelölte ki és pedig a metaphysikából mgr 
Boccali szolgálatot tévő titkos kamarást és Binzecher ta-
nárt, az ethikai tételek ellen mgr Petaccit és Segna tanárt. 
Ellenvetéseiket a védő növendékek feltűnő könnyűséggel 
és megkapó világossággal oldották meg. Végül a szent atya 
legteljesebb megelégedését fejezte ki, azon reménynyel, hogy 
az e hó végén tartandó hittudományi akadémia szintén ily 
fényesen fog sikerülni. Ö szentségének szándéka ezentúl min-
den évben tartatni ily tudományos disputatiókat nemcsak a 
bölcsészettanból és theologiából, hanem a kánoni jogból, a 
latin, görög és olasz nyelv és irodalomból is. A disputanso-
kat a szent atya arany és ezüst éremmel tüntette ki. 

V E G Y E S E K . 
— A szent atya a legutóbbi napokban különféle csa-

pások által sújtottak közt 5000 lírát osztatott ki. 
— Hergenröther bibornok utódává a würzburgi egye-

tem egyháztörténelmi tanszékére dr. Ilager Brand-ot hiv-
ták meg Freiburgból, ki a meghívást megköszönte azon ne-
mes indokból, hogy nem akarja a bádeni papságnak amúgy 
is csekély számát még inkább fogyasztani. 

— Zwerger, seckaui herczeg-püspök az osztrák parla-
mentaris választások alkalmából remek föpásztori levélben 
nyilatkozott. Behatólag szól az állampolgári és vallási kötel-
mekről. Érinti az iskolai és házasságügyet, erőteljesen hang-
súlyozva a vallásos alapot, mely nélkül a köz- és magáner-
kölcsök szükségkép hanyatlásnak indulnak. 

— f Benső részvéttel vettük a következő gyászjelen-
tést : A rozsnyói székes káptalan saját és a mélyen megszomo-
rodott rokonok nevében fájdalommal telt szivvel jelenti : 
Petrovics József szeretett kanonok-társának, a papnövelde és 
az elagott papok igazgatójának, hittudományi tanár s zsi-
nati vizsgálónak folyó hó 10-én, — élte 57, — papságának 
33-ik évében hosszas szenvedés és a halotti szentségek á j ta -
tos felvétele után szivhűdésben történt gyászos elhunytát. 
A boldogult hült tetemei Szabolcsmegye Bashalmáról Rozs-
nyóra áthozatván, f. hó 13-kán reggeli 9 órakor az engesz-
telő ünnepélyes sz. miseáldozatnak a székesegyházbani be-
mutatása mellett a papnöveldei épületből a helybeli sírkert-
ben örök nyugalomra fognak tétetni. Rozsnyó, junius 11-éu 
1879. Az ö. v. f. n. ! 

Kegyeletes adakozás-
A pannonhalmi főapátság hivei : 
a szent atyának 26 frt. 
a szent sír őreinek 22 frt. 
a Sz. László-Társulatnak 5 frt. 

E l ő f i z e t é s i f e l h í v á s . 
Az uj félév közeledvén, tisztelettel kérjük tiszt, olvasóinkat, hogy a második félévi előfizetés iránt, idejekorán való expeditiói 

intézkedhetés végett, bennünket mennél előbb értesíteni méltóztassanak. Szilárd eltökéléssel, járt utakon haladunk s illetékes buzditásokból s 
azon kedvező körülményből, hogy az előfizetők számának emelkedése folytán az I." félév első számait újra kellett nyomatnunk, megingathatlan re-
ményt merítünk a jövőbe. 

E l ő f i z e t é s i m ó d o z a t o k . 
Előfizetési dij egész évre 10 ft, félévre 5 ft. o. é. Előfizethetni minden kir. postahivatalnál ; a szerkesztőnél, Budapest, Stáczió-utcza 

46., vagy Kocsi Sándor nyomdai irodájában, Budapest, Mrizeum-körut 10. sz. Legczélszerübb a posta-utalványokat használni. Ezeknek szelvényére 
kérjük a nevet, a lakhelyet s az utolsó postát világosan kiirni, vagy e helyett egy ez évi czimszalagot felragasztani. 

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

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Egy házasságügyi kérdés. 
A kérdés ekkép hangzik : Szükséges-e, mikor és 

meddig valamely plébánia területén újonnan letelepültek 
házassága kötésénél várakozni, hogy ők eme plebániéiban 
lakhelyi illetékességet szerezvén, ennek alapján azon plé-
bánia lelkésze, mint tulajdon plébánosuk előtt érvényesen 
házasságra léphessenek ? 

A trienti zsinat — mint tudjuk — a házasság 
szabályozásáról szóló határozatában (Sessio XXIV. 
de reform, matrim. cap. 1.) a házasság érvényes meg -
köthetésére nézve, — daczára annak, hogy az alat-
tomos házasságokat vagyis a csupán házassági köl-
csönös beleegyezés folytán, tulajdon plébános és 
tanuk jelenléte nélkül létrejötteket, — érvényessé-
gük felöli végitéletéig, bizonyos körülmények köz-
benjöttével valódi és érvényes házasságokul elis-
meri, mégis azon visszaélések és bajok miatt, me-
lyek az ily alattomos házasságokból származni szok-
tak, azt rendelte el, hogy jövőben a házasságra 
lépők, ebbeli szándékukat, illetőleg beleegyezésüket, 
tulajdon plébánosuk és két vagy három tanú jelen-
létében nyilvánitsák. „Qui aliter, quam praesente 
parocho (sel. proprio, amint ez a decretum szövegé-
ből világos) vel alio sacerdote de ipsius parochiseu 
ordinarii licentia, et duobus vel tribus testibus ma-
trimonium contrahere attentabunt, eos sancta Syno-
dus ad sic contrahendum omnino inhabiles reddit, et 
huiusmodi contractus irritos et nullosesse decernit, 
prout eos praesenti decreto irritos facit et annul-
lat.lX (Sess. XXIV. de reform, matrim. cap. 1.) 

Ezen határozatnak, mely a „trienti forrna^ elneve-
zés alatt ismeretes, megtartása oly lényeges, hogy 
mellöztetése azon országokban, hol a trienti zsinat 
és különösen ezen házassági határozata kihirdette-
tett, avagy alóla az egyház legfőbb feje és törvény-

hozója a római pápa fölmentést nem adott, a házas-
ságot érvénytelenné, semmisé teszi. 

Ismeretes továbbá, hogy tulajdon plébános, 
ki e trienti forma rendelete szerint a házasság meg-o ö 
kötésére illetékes, azon lelkész, kinek plébániája te-
rületén az illető házasulók állandó vagy ideiglenes 
lakhelylyel (verum vel quasi domicilium) birnak. 

Tudvalevő dolog végre az is, hogy a tulajdon 
plébános és házasulók közti kölcsönös jogilletékes-
ség alapja, vagyis az állandó és ideiglenes lakhely 
bét momentumnak, tényezőnek concurrálása, tevése 
által létesül, t. i. az állandó lakhely megalapítására 
nézve, valamely plébánia területén való állandó ott-
maradási, tartózkodási szándék és tényleges tartóz-
kodás ál tal ; az ideiglenes lakhelyre nézve pedig a 
félévnél hosszabb időre vonatkozó szándék és a tény-
leges ott-tartózkodás által. 

Amint e két lakhelyi tényező együttesen elé-
jön, azonnal létesül a valódi, illetőleg az ideiglenes 
lakhely, és ennek alapján az illető plébános és há-
zasulók között a házasság megkötésére vonatkozó 
jogilletékesség. 

Arra nézve tehát, hogy valaki bizonyos plébá-
nia területén az ottani plébánost tulajdon és házas-
sága érvényes megkötésére nézve illetékes plébáno-
sául tarthassa, az kívántatik mindenekelőtt, hogy 
ezen illetékesség alapja, t. i. az állandó vagy ideig-
lenes lakhely felöl semmi kétség ne forogjon fenn ; 
mert oly esetben, midőn a lakhely megalapítása két-
séges, kétséges volna a plebánosi illetékesség is, 
melynek keletkezésére ugyanis a lakhely szol-
gál alapul. 

A lakhely megalapításának bebizonyitása, a 
lakhelyi két momentumnak : a tartózkodási szándék-
nak, és pedig, mint már említtetett, az állandó lak-
helynél az örökös ottmaradási szándék, feltéve ter-
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mészetesen, hogy valami előre nem látott körülmény 
az e helyről való eltávozást nem parancsolja — si 
nihil avocet — mint a római jog erre nézve magát 
kifejezi; az ideiglenesnél pedig a félévnél hosszabb 
időre vonatkozó szándék — és a tényleges tartózko-
dásnak minden kétséget kizáró begyőzése által tör-
ténik. Es amint ekként a doinicilium és quasi domi-
cilium megléte be van bizonyitva, jogi eredménye, 
a tulajdon plébános és a házasulok kölcsönös ille-
tékessége azonnal meg van alapitva, és alapján a 
házasulok azonnal érvényesen köthetnek házasságot 
ekként szerzett és senki által kétségbe nem vonható, 
bebizonyitott lakhelyi tulajdon plébánosuk előtt. 

Másként van a dolog, midőn a lakhelyi tartóz-
kodási szándékról kétség merül fel. Ekkor ugyanis 
lakhely nem létezvén, nein is keletkezhetik ennek 
alapján lakhelyi illetékesség és a kétséges lakhelyű 
házasulók az ily lakhely plébánosa előtt érvényesen 
mindaddig nem kelhetnek össze, mig lakhelyük meg-
alapításáról a kétség el nem hárittatik. — Ez pedig 
az által történik, hogy azon helyen, melyen tényleg 
tartózkodnak s melyen quasi domiciliumukat lenni 
ál l í t ják; de mely szándékuk benső actus levén, kül-
ső körülmények által — (milyen a vagyonnak át-
helyezése eme helyre, ingatlanok vétele, vagy va-
lamely félévnél hosszabb időt igénybe veendő ügy 
elintézése e helyen) kétségen felül nem helyeztetik, 
legalább egy hónapig tartózkodjanak. Es ezen egy-
hónapi időtartam, a trienti zsinat határozatainak ér-
telmezésére alakított bíbornoki Congregatio egy ide-
vágó határozata nyomán, mely Fagnanus által idéz-
tetik (Comment, in lib. III. tit. 29. cap. 5. n. 39.), 
elégségesnek tartatik, hogy az ideiglenes lakhely, a 
quasi doinicilum megalapításához okvetlenül meg-
kívánt félévnél hosszabb időre vonatkozó tartózko-
dási szándék, ha felőle kétség merül fel, bizonyos-
nak, a quasi domicilium, és ennek alapján a házasu-
lók plebánosi illetékessége pedig megalapitottnak te-
kintessék. Es XIV. Benedek pápa a S.C.C.-nak ezen 
csupán egy felmerült eset alkalmából hozott határo-
zatát minden hasonló esetre nézve mérvadónak kí-
vánja tekintetni „Paucis abhinc" kezdetű constitutió-
jában, midőn ezeket mondja: „Necessarium fore cen-
semus, non nihil adiungere, ut in propatulo sít, quid-
nam requiratur ad quasi-domiciliutn adipiscendum. 
Verum hac in re, non alio facto responderi potest, 
nisi quod, antequam matrimonium contrahatur, spa-
tio saltern unius mensis ille, qui contraint, habita-
verit in loco, ubi matrimonium celebratur." 

(Vége köv.) 

Az egyházmegyei zsinatról. 
(Vége) 

Igen nehéz, mondhatnám, hogy majdnem lehe-
tetlen részletesen vázolni mindazt, ami a megyei 
zsinat tárgyát képezi. Legyen tehát elegendő, jelen 
szerény értekezésemben, csak általános körvonalok-
ban érinteni azon igazságokat, melyekre a megyei 
zsinat figyelmének ki kell terjednie. 

XIV. Benedek pápa: De Synodo Dioecesana lib. 
IX. X. XI. határozottan kijelenti, mint főelvet, hogy 
a megyei zsinat köréhez nem tartózhatik oly kérdé-
sek tárgyalása, melyek az apostoli szent szék tekin-
télyét és jogait, a szerzetes rendek kiváltságait, az 
egyházi fegyelem s a közjog szabályainak változta-
tását illetik. 

A mily szépen, épen oly szabatosan fejezi ki 
Vering a fennérintett elvet, midőn mondja: „Die bi-
schöfliche Gesetzgebung auf der Diöcesansynode 
kann sich nur auf Ergänzung und nähere Bestim-
mung der Durchführung des ius commune, nicht 
auf Abänderung desselben beziehen." (Lehrb. des 
kath. und prot. Ivirchenr. Fbg 1876. Dritte Abth. 
pag. 590.V. ö. e munkának második részét a 404-ik 
lapon, §. 47. Lásd továbbá: c. 4. Dist. X. és cap. 9. 
X. de maiorit. et obed. I. 33.) 

A megyei zsinat czélja, hogy a tudós Lonovics 
szavaival éljek, a nemzeti vagy tartományi zsinatok 
végzéseinek kihirdetése és eszközlése, az egyházi 
fegy szilárdítása, a megyei szabályok megállapítása, 
a lelkipásztori hivatal hatályának biztosítása s an-
nak körében fölmerült nehézségek s akadályok el-
hárítása, a szentségek kiszolgálásának, az egyházi 
tanitásnak, az iskolai nevelésnek s az isteni tiszte-
letnek czélszerii elrendezése, az ájtatos társulatok 
létesitése, terjesztése s kellő szabályozása, a papok 
és hivek buzgalmának ébresztése, s a netalán becsu-
zott fogyatkozások, visszaélések, ferde szokások s 
kicsapongások kiirtása, szóval a megye javát illető 
mindama kérdések s ügyek tárgyalása, melyeket, 
amennyiben a zsinatok körét túl nem hágják, a fő-
pásztor akár önszántából, akár papjainak javalatára 
köztanácskozás alá akar bocsátani, magában értet-
vén, hogy, miután maga a püspök a megye főpapja, 
főlelkipásztora s egyedüli kormányzój ä 
zsinatban nem a szavazat többség, hanem az ő Ítélete s 
akarata határoz (Egyh. Arch. 3. köt. 352. lap.) 

A megyei zsinat határozatait rendszerint csak 
a püspök irja alá; de aláírhatják mások is. „Quam-
vis Dioecesanae Synodo, mondja az 1629-ben tar-
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t o t t n a g y s z o m b a t i zsinat , subscr ibe re eos, qui in-
t e r sun t , necesse non sit, qu ia t amen sacri canones 
non p roh iben t e iusmodi subscr ip t ionem, v i sum est 
expedi re , u t hanc Dioecesanam Synod, s y n g r a p h i s 
firmarent, qu i ad fue re . " (Lásd Pé te r f fy , Cone. H . 
Tom. II. pag. 264.) 

Z á r a d é k u l megjegyezzük, hogy a megye i zs ina t 
végzéseire sem az apostol i szent szék, sem a met ro-
po l i t a megerős í tése nem szükséges. (L. XIV. Bene-
dek, Synod . Dioec. lib. XII I . cap. 3. n u m . 6.) A püs-
pök tehá t a megye i zsinat végzései t oly módon hir-
det i ki, amin t neki tetszik, és e k ih i rde tés u t á n az 
egész egyházmegye t e rü le té re kötelező erővel fog-
nak e zs inat i végzések bi rni . (L. XIV. Benedek, Sy-
nodus Dioec. lib. XI I I . cap. 4. num. 1.) 

A m i l y iidvös a megyei zs inatok czélja, épen 
oly magasz tos azoknak m e g t a r t á s i m ó d j a , r end je is. 
Látsz ik , hogy e sze r t a r t á soka t a Szentlélek á l t a l ve-
zérel t anyaszen tegyház szerkesztette, m e r t e lmond-
h a t j u k azokról V. S i x t u s p á p á v a l : „Sacr i (hi) r i t u s 
et caeremoniae m a g n a m chr i s t ian i popul i eru-
di t ionem veraeque fidei p ro tes t a t ionem comman-
dan t , fidelium mentes ad r e r u m a l t i s s imarum medi ta-
t ionem sus to l lun t , et devot ionis e t iam igne inflam-
m a n t . a (Const . , Immensa ae terni Dei. ' 22. J a n . 1587.) 

H a l h a t a t l a n , örök becscsel b i rnak az egyház-
n a k in tézményei . Mit haszná lnak azonban, ha mel-
lőzzük azoka t? F e l j a j d u l u n k gyakor t a , ha l á t j u k 
n a p j a i n k b a n a vé tkek özönét, jó lehe t , m i n t a t r i en t i 
szent zs inat u to lsó ülésében e lmondot t beszédben 
o l v a s s u k : „Medicamen tum . . sa lu ta re , compos i tum 
ac p a r a t u m iáin d iu habemus : ve rum si m o r b u m 
debet expel lere , s u m m e n d u m est, ac per venas in 
omne co rpus d i f f u n d e n d u m . " Dr. L. 

A XIX. század vezércsillaga. 
f o l y t a t á s . ) 

Ratisbonne január 20-án csütörtökön délben egy kávé-
házból kilépvén, barátjainak egyikével találkozók, és vele 
csak táncz- s egyéb frivol mulatságokról társalog. Egy óra 
van ; b. Bussière a s. Andrea delle Fratte templomba megy, 
hogy La Ferrennays másnapra kitűzött temetésére nézve 
még némi intézkedést tegyen, és az utczán Ratisbonne-val 
találkozik. Ez hozzá csatlakozik, hogy a végintézkedések 
megtétele után vele együtt csendes sétáját megtegye. Mind-
ketten bemennek a jelzett templomba, hol a másnapi szer-
tartáshoz már az előkészületek megtéve voltak; R. a bárót 
kérdezi, hogy a gyász-diszitmények kit illetnek és mig ez 
neki válaszolja, hogy azok egyik legbensőbb barátjára La 
Ferrennays-re vonatkoznak, kéri : maradjon itt kissé, mig ő 
a zárdában rövid intézkedést teszen. R. tehát e szent helyen 

hideg tekintetét végig jártatja, de abban az ő szempontjá-
ból mi figyelemre méltót sem talál. Meg kell jegyeznünk, 
hogy ő ekkor a leczke-oldalon volt. Bussière báró mintegy 
12 percznyi távollét után visszatér ; de barátját sehol sem 
találja Nem akart tán R. várni rá e helyen, mely őt 
csak untatta? A báró nem tudta és R. keresésére induli. De 
milyen nagy volt csodálkozása, midőn őt a templom balol-
dalán leborulva és mély áhítatba merülve találja? Alig mert 
hinni saját szemeinek, hogy az, ki a sz. Mihály-kápolnában 
oly példás magatartással imádkozik, a hitetlen zsidóifju le-
gyen . . . . Hozzá jő, de ő meg sem mozdul ; érinti őt, de ő 
nem eszmél föl ; másodszor is hozzá nyul, ekkor sem birja 
magához hozni őt ; a harmadik vagy negyedik érintésre 
végre R. visszafordul, könyázott arczával barátjára tekint, 
és kezeit ájtatosan kulcsolva tartván, mondja neki : „Oh, 
hogyan imádkozott értem La Ferronnays ur" . . . és semmit 
egyebet . . . A bárót az egész mélyen meghatotta; hinni kez-
dette ugyanis, hogy a tévely békói immár széttörvék, és szi-
vében az igazság és irgalom Istene iránt a legforróbb hála-
érzelmek fakadtak. Örömében fölemeli barátját, kivezeti, sőt 
csaknem karjain viszi ki a templomból, ós ott a csodás vál-
tozásról körülményesen felvilágosittatni óhajt. Kérdéseket 
intéz tehát hozzá, és azon kérdésére, hova akar általa vezet-
tetni, ez válaszul adja : „Vezessen engemet oda a hova ön-
nek tetszik . . . Azok után, a miket láttam, már engedelmes-
kedem . . ." És nem levén képes többet szólni, előhúzza a 
négy nap óta szive fölött hordott érmet, elhalmozza azt 
csókjaival, öntözi édes és sürü könyeivel, és megrenditő zo-
kogás közepette szakgatottan fel-felkiált : „Mily jó az Is-
ten ! A jóságnak mily teljessége, mily ismeretlen boldogság 
Ö ! O, mily boldog vagyok én, és mennyire szánandók azok 
kik nem hisznek!" Es mig a tévelygők szerencsétlensége 
fölött csaknem patakkint hullnak könyei, szive már is Jézus 
Krisztus országának terjesztése iránti szent érzelmektől 
árad. Bensejének e változása fölött maga is megdöbbenve 
ámul, és könyei, sóhajai között barátjához azon kérdést in-
tézi, vájjon ő elméjében nem liáborodott-e? „De nem, foly-
tatja önmagának felelve ; én nem vagyok bolond ! Én jól tu-
dom azt, a mit gondolok, és azt a mi bennem történik . . . . 
Tudom, hogy én józan észszel birok . . . De különben is min-
denki tudja, hogy én tébolyodott nem vagyok? . . ." Azon-
ban az első benyomások heve lassankint csillapulni kezdvén, 
ő barátja előtt azon óhaját fejezi ki, hogy a keresztségnek 
fölvétele végett ő valamely paphoz vezettetni szeretne. De 
hogy e megrenditő benyomásokat nála mi okozta, arról ő 
barátjának még semmit sem szólt, és csak az Urnák szolgá-
ja előtt akart szólni ; mert a mit ő látott, azt csakis térdre 
borulva lehet és szabad nyilvánítania. 

A báró tehát őt Villefort jézustársulati atyához veze-
ti, ki előtt R. az érmet kezébe veszi, azt a tisztelet csókjai-
val és a könyük egész özönével árasztja el, és mig megha-
tottságán erőt venni törekszik, édes örömben úszva fölkiállt : 
„Látom őt ! . . . Látom őt!" Azután pedig többszöri fohá-
szok között a látottakat imigy beszéli el : „Alig voltam egy 
perczig a templomban, midőn hirtelen kimondhatlan meg-
zavarodás vett rajtam erőt. Föltekintettem ; szemeim előtt 
az egész épület elenyészett; az egész világosság csak egy, 
kápolnában látszott összpontosítva lenni, é3 e sugárzó fény-
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nek közepében, az oltár fölött, fönség- és szelídséggel telve, 
ragyogva, életnagyságban jelent meg a szűz Mária, ugy mi-
ként ő ez érmen látható. Ellenállhatlan erő vonzott hozzája 
engemet ; szűz kezeivel intett, hogy letérdeljek, és mintegy 
azt látszott nekem mondani : Igy van jól. 0 nem beszélt ve-
lem, de én mégis mindent megértettem." . . . . Villefort atya 
s a hiterős báró e közleményt szent örömmel de egyszers-
mind az Isten hatalma és irgalma fölött érzett vallásos fé-
lelemmel hallgatták. A titok leleplezve lett ; ámde K. a leg-
alázatosabb Urnák, a szegény gyermekké lett Istennek ta-
nítványához illőleg ismételten azon buzgó kéréssel fordult 
Villefort- és Bussièrehez, miszerint a csodálatos látmányról 
soha senki előtt se szóljanak. Azonban az Ur Isten dicsősége 
s a szeplőtelen Szűznek tisztelete azt kívánta, hogy e csoda 
ne temettessék el ; miért is e fensőbb tekintetből az alázatos 
R. engedett. 

R. ekkorig a kath. igazságokkal ép mit sem törődött, 
és azokból semmit sem értett; Saját vallomása szerint so-
ha egy könyvet sem olvasott, mely őt e tekintetben fölvi-
lágosíthatta volna ; más részt pedig a kereszténység iránti 
gyűlölet őt mindattól, a mi megrögzött nézeteivel ellenke-
zett, távol tartotta. 0 káromolta azt, a mit nem értett ; el-
itélte, mit ki sem hallgatott ; megvetette, amit meg sem 
vizsgált Es ime ! egy pillanat alatt meghajol, térdeire 
hull, legyőzve van; ő mindent megért, Mit? Megérti az Is-
tent, az örök életet, az egyház csalatkozhatlanságát, erköl-
csi törvényeinek szentségét, titkainak fönséges voltát, re-
ményeinek magasztosságát, megérti a kath. hitnek és élet-
nek egyetemét. E percztől fogva szivében a végtelen irgal-
mu Isten iránti szeretet-, hála- és odaadásnak lángja lobban 
fel, és ő a lángtüzön lefolyt életének vágyait, reményeit, 
örökségét, rokonait, jegyesét, mind-mind áldozatul hozza. 
Ki gyújtotta meg benne ezen az ég magasáig feltörő szent 
lángot? Mi tudjuk azt, tudjuk vele együtt ; de a csodák le-
hetőségét is tagadó úgynevezett erős szellemeknek ugyan-
csak erősen kell szemeiket behunyniok, hogy ne lássák azon 
természetfölötti világosságot, mely ez uj Pálnak életfordu-
latából oly vigasztalólag sugárzik elénk Pár órával 
előbb őt a kath. templom iszonyúan unatkoztatta : most pe-
dig az legédesebb tartózkodási helye lett. De a keresztség 
fölvétele előtt nem mert ő az Oltáriszentség közelében ina-
radni ; az isteni szeretetnek e mély titkában jelenlevő Ur Jé-
zus előtt szégyenlett, sőt félt bűnterhelt lélekkel megjelenni ; 
hanem a bold. Ssűznek kápolnájában rejtőzvén el, azt mon-
dá Bussièrenek : „Itt nem tudok félni, mert érezem, hogy 
engem rendkívüli irgalom véd : „Ki fedte föl előtte e szent 
titkokat; kioltotta belé az azok iránti oly eleven hitet? 
Mária ! E szó mindent megfejt, e hajnali csillagnak szelíd 
fénysugara a sűrű homályt eloszlatja, eloszlatja mind benne, 
mind bennünk : benne, hogy a hitnek igazságait tisztán 
lássa ; bennünk, hogy R. csodás megváltozásának észszerű 
indokát fölismerjük . . . . „Oh, mily jó itt lenni ! mondotta 
ő a szent öröm áradó érzelmével a kath. templomról: Mily 
okuk van a katholikusoknak szeretni az ő templomaikat, és 
azokba gyakran el-ellátogatni ! Mily buzgalmat kell nekik 
azoknak földiszitésében kifejteni ! Mily örömmel inulhatik 
az élet az áldásnak azon helyein ! Ez itt nem többé a föld, 
hanem a mennyország!" Mily erős hit, mily lángbuzgalom 

sugárzik ki az előbb oly fanatikus zsidónak e nyilatkozatai-
ból! Mondjuk ki csak őszintén saját megszégyenülésünkre : 
0 a mi legfönségesebb Vendégünk ki éjjel-nappal közöttünk 
lakik, és kit mi még sem ismerünk, mi, kik az ő asztalánál 
eszünk, kik Vele az égből leszállt sz. élő kenyérrel táplálko-
zunk. . . , És ime ! egy fiatal zsidó, ki az Isten szeretetének 
csodáira csak néhány órával előbb és alig pár percznyi idő-
köz alatt oktatva lett, minket arra tanit, hogyan kelljen az ő 
szine előtt megjelennünk és sziveinket ott mily érzelmekkel 
eltöltenünk ! . . . 

E csodás megtérésnek híre másnap már egész Rómá-
ban elterjedett. Róma Ratisbonneról beszélt, de őt magát 
is látni, vele szólni óhajtottak . . . Chlabonski tábornok Bus-
sière házába magának bemenetet eszközölvén az uj megtért-
hez e szavakkal fordult : „Ön tehát a sz. Szűz képét látta ; 
módja meg, kérem, hogyan történt az?" — „Képét? feleli 
II., oh én őt magát láttam ; igen, uram, őt magát valóságo-
san, ugy miként önt itt látom !" Megjegyezzük, hogy a ká-
polnában, hol a megjelenés történt, a bold. Szűznek sem ké-
pe, sem szobra nem létezett . . . Egyébiránt R. a megjelenés 
körülményeit bővebben kifejteni csak nehezen tudta. Baráti 
körben ez iránt megkérdeztetvén, őszintén bevallotta, hogy 
ő maga magának sem tud tüzetesen számot adni azon saját 
akaratától nem függő erőnyilatkozatról, mely őt a templom-
nak jobb oldaláról a baloldalon levő kápolna felé sodorta, 
főleg miután közte s a kápolna közt a temetési szertartásnak 
nagyszerű készletei álltak ; hogy midőn az égnek királynéja 
előtte dicsőségének teljes fényében és szeplőtelen tisztaságá-
nak ragyogó szépségében megjelent, ő eleinte látta őt, de 
csakhamar érezte, hogy Mária szépségének varázshatásu kel-
lemeire lehetetlen tekintenie ; hogy vágya által ösztönöztetve 
az irgalom Anyjára három izben is akarta emelni szemeit, 
de azokat háromszori erőködés után is csupán sugárözönben 
uszó áldott kezeinek látására emelhette föl. „Nem tudom azt 
szavakkal kifejezni, mondá ő, hogy szűz Mária kezeitől 
mennyi irgalmat és kegyességet kisugározni láttam. Én azo-
kon nem csupán a világosságnak özönét, nem csupán fény-
sugarakat különböztettem meg; azonban nincs szavunk an-
nak kifejezésére, a mit Anyánknak kezei tartalmaznak és 
azon kimondhatlan ajándékoknak ecsetelésére, melyek azok-
ból omlanak. Onnan jóság, irgalom, gyengédség, az égnek 
édessége és malasztkincse egész özönben ömlik le azon lel-
kekre, kiket ő pártfogása alá vesz . . . " 

A túlvilági fény, melyet R. látott, benne a világ sze-
retetéből feltörő vastag ködfátyolt teljesen szétszaggatta, és 
ő a világot kizárólag csak e fényben tekintette. Innen ma-
gyarázhatók meg csupán azon bámulatos szavak, melyek 
megtérésének első napjai — sőt óráiban ajkairól elhangzot-
tak, és melyeket különben csak a kereszt tökélyének utján 
előhaladottaktól lehet koronkint hallani. „Reméllem, oh ! 
igen, reméllem, mondá ő, hogy a jó Isten reám nehéz meg-
próbáltatásokat fog küldeni, és pedig azon végből, hogy az 
ő dicsőségét előmozditsam, és mindenki előtt bebizonyítsam 
miszerint én hitelt érdemelek, én őszinte vagyok !" Ö 
tudja már, hogy a kereszt az egyház gyermekeinek, az Is-
ten választottainak kiváló jellege, és ő e keresztet, melyet 
annyi keresztény csak kénytetve hordoz, üdvözli, várja, 
óhajtva remélli . . . . A kereszt egyébiránt előtte titokszerü 
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módon lett föltüntetve ; ő ugyanis beszéli, hogy megtérését 
megelőző éjjel szemei előtt folytonosan egy nagy feszület 
nélküli kereszt lebegett, és hogy őt e látmány, habár ő arra 
semmit sem is adott, mégis bántotta. „En minden lehetőt 
elkövettem, mondja ő, hogy e lámányt elűzzem, de erőkö-
désem sikertelen maradt." Később midőn a csodás éremnek 
hátlapjára estek szemei, bámulva ismerte fői azon a látott 
keresztet. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, junius 20. Fővárosi párbeszéd. — Mégis csak 

ezép város ez a Budapest, Magyarország fővárosa. Elgyö-
nyörködhetik felette mindaz, aki soha sem látta, mindaz aki 
látta, mégha sokszor látta is, ha részenkint ismeri, kiváltké-
pen egyes pontokról szemlélve, a legfelségesebb panoráma 
tárul fel a szemlélő előtt, főleg pedig egész pompájában tű-
nik fel, ha az ember ős Buda várából tekint le a néhány év 
alatt egészen megujult Pestre. Mily kilátás szegezi itt le a 
vizsgálódó szemeket ! A hatalmas Dunán majd röpke gyor-
sassággal, majd ismét lassú vontatásssal haladó hajókat, az 
apró propellerek sikló mozgását nem is emlitve, ami pedig 
szintén kellemes látványt nyújt, ott látjuk a Duna-part hosz-
szában elterülő szebbnél szebb palotákat, melyeknek egyik 
diszét tudományos akadémiánk épülete képezi, ott látjuk to-
vábbá a Ferencz-József-tért, mely már most is a főváros 
egyik gyönyörű terét képezi, mihez ha hozzágondoljuk hír-
neves nagyjaink szobrait, melyek e tért disziteni fogják, 
már most is gyönyörködhetünk a képen, melyet e tér talán 
nem sokára nyújtani fog. Ezek mellett feltűnik a távolban a 
Margitsziget, melynek kellemeit élvezni igen, de leirni nem 
lehet, továbbá a hatalmas három hid, melyek immár oly ké-
nyelmessé teszik a közlekedést a Duna-part lakóinak, mik-
hez ha hozzávesszük a budai hegységek valóban festői szép-
ségét, uj életet osztó levegőjével, ha számba vesszük az ezer-
nyi fényű gázlángokat, melyek a főváros partjait és utczáit 
megvilágítva az éjjet nappallá varázsolják, akkor valóban 
elmondhatjuk, hogy Budapest azon fővárosok egyike, me-
lyek akarva nem akarva lelánczolják az embert, hogy felet-
tük és bennük gyönyörködjék. 

Igazán szép város ez a Budapest, szépségei mint mond-
tuk,leginkább Budavárából tűnnek fel. Egyik legalkalmasabb 
pont azonban, honnan mind e szépséget legjobban látni le-
het, hogy azt az olvasónak is megmondjuk, az a ház, mely 
a mindenkori miniszterelnököknek, jelenleg Tisza Kálmán 
ő excjának szolgál lakásul. Lehetnek emberek, kik önma-
guktól nem képesek e felséges tüneményt élvezni, vagy épen 
szórakozottságukban nem is veszik észre, hogy mily kárpó-
tolhatlan veszteség érné őket, ha e miniszterelnöki palotából 
távozva, át nem tekintenének a Duna balpartjára és legalább 
néhány perezre nem élveznék ama panorámát, mely itt egész 
pompájában kifejlődik. Szives olvasó, tudd meg, hogy a je-
lenlegi miniszterelnök ur nem az az ember, a ki palotájának 
látogatóit ettől az örömtől megfosztani engedné. Az ő min-
denre kiterjedő figyelme, vendégei iránti szeretetteljes nyá-
jassága nem engedi meg, hogy valaki palotájából távozzék 
a nélkül, hogy ne figyelmeztetné e nagyszerű kilátásra ; sőt 
szívességében megteszi még azt is, hogy ő maga fejtegeti a 
főváros szépségeit előtted, úgyannyira, hogy a festői rész 

előadása mellett alig jut alkalmad elmondanod, hogy tulaj-
képen tán még bizonyos ok is vezetett a miniszterelnökhöz, 
mit elő is kellene adnod. Hogy ez nem képzelődés, hanem 
valóság, arról bizonyságot tehetnek mindazon curator, főcu-
rator és superintended urak, kik csak nem régen vendégei 
voltak Tisza ő excellentiájának. Hogy azonban mennyire ör-
vendtek a házi ur ilyetén készsége felett, annak megfejté-
sébe mi ezúttal annál kevésbbé bocsátkozunk, minthogy, 
mint látszik, levelünk cziméhez mind ez ideig egy betűt sem 
szólottunk. 

Azt mondtuk, ugy látszik hogy levelünk cziméhez 
még egy betűt sem szólottunk ; de csak látszik, mert a való-
ságban ugy áll a dolog, hogy a már mondottak azon párbe-
szédnek képezik, habár csak második és nem első részét, 
mely íme a napokban lefolyt a miniszter ur és több protes-
táns nevezetesség közt. Ami már azt illeti, hogy mi a máso-
dik részt vettük elsőnek, fejtsék meg ezt a t . olvasók korunk 
felfordult viszonyaiból, melyben semmi sem történik a maga 
rendjén és módja szerint. Vagy kérjük szépen, nem felfor-
dult világra mutat-e, midőn látjuk, hogy egy miniszterel-
nök, aki nem csak protestáns, hanem egyúttal egyházi mél-
tóság is, a helyett, hogy a nála megjelenő protestáns tekin-
télyes férfiaktól az ő gravamenjeik felől kérdezősködnék, 
azokat meghallgatná, ámbár tudja, hogy ezek épen e czél-
ból jelentek meg, mondjuk, a helyett inkább a főváros szép-
ségeit kezdi nekik fejtegetni, valószínűleg azért, mivel előre 
tudta, hogy azon előadandó gravamenek épen semmi szép-
séget nem foglalnak magukban. Igen, kérjük szépen, ez fel-
fordult világ, mert ez az első, eddig hallatlan eset nálunk, 
midőn protestánsok kormányférfiaink által ily módon fogad-
tattak. Egy évvel ezelőtt még ez egészen másképen volt. Em-
lékezzünk csak arra, midőn a kormány sz. István napját 
nemzeti ünneppé akarta emelni. Egy pár protestáns felszóla-
lása az országgyűlésen, egy pár superintendentia tiltakozása 
elég volt arra, hogy a kormány visszavonuljon — és most, 
egy év után, welche Wendung, durch Gottes Fügung ! 

De hát mi is volt az oka annak, hogy Tisza ő excja a 
főváros szépségéről disseráljon a protestáns uraknak ? En-
nek megfejtését a párbeszéd első része, vagy ha ugy tetszik, 
első nyitánya képezi. A protestáns főcuratorok és superin-
tendens urak t. i., tisztelet a kivételeknek, a kormány által 
összehivott tanácskozmányban, melynek feladata lett volna 
megbeszélni az állami felügyeletet a protestáns iskolák felett 
is és ez uton megakadályozni a visszaéléseket — és mint Tre-
fort ő excja mondta, a hazaellenes üzelmeket is, — oly hangon 
beszéltek, mely Tisza ő excját is meggyőzte, hogy a leg-
jobb akarat mellett sem képes ezekkel az urakkal rendet 
hozni a rendetlenségbe, hanem a helyett, oly czimeket arat, 
oly kifejezéseket hall, melyeket önérzetes magyar ember el 
nem nyelhet. Bizony mi el is hisszük, hogy Tisza ő excja 
nem szereti, ha őt Thaiszszal összehasonlítják; mert hogy a 
statarium emlegetése ily helyen nem valami különösen illő, 
azt is mindenki belátni fogja ; hogy pedig mily érzelem 
szállhatta meg ő excját, midőn saját feleitől azt kellett hal-
lani, hogy az országot már tönkre tette, most pedig a pro-
testánsok közt akarja a békét megzavarni, azt nem kell bő-
vebben fejtegetnünk. A párbeszéd ezen első részére követ-
kezett azután a második rész, melyből megérthették a jelen-
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voltak, hogy Tisza ő excja ugyancsak nem hajlandó az ilyen 
oppositiót tűrni, még ha az protestánsoktól, ha az autono-
mia czége alatt történik is. Es mi ugy találjuk, hogy Tisza 
ő excja protestáns, hozzá még felekezetének főcuratora is le-
vén, bizonyára tudja, hogy mi joguk van a protestánsoknak 
autonomiájok alapján, mi nincsen, és igy nem szándékozik e 
tekintetben leczkéket elfogadni senkitől sem, hanem menni 
fog a maga utján, azaz végre fogja hajtani a főcuratok elle-
nére is azt, amit ők ő vele egyetértve nem akartak végrehaj-
tani. És ha majd ez az akarat törvénybe fog igtattatni, ak-
kor fogják majd csak látni és felismerni az intransigens 
protestánsok, hogy csakugyan milyen szép az a főváros. Mi 
hogy mielébb sikerüljön a kormánynak, lelkünkből kiván-
juk, mert itt az ideje, hogy végre valahára a visszaélések 
megszüntessenek és az egyenjogúság az állami felügyeletre 
nézve, tekintettel a protestáns iskolákra is, életbe lépjen. ^ 

Rozsnyó, junius 14. ( A sz. Sziv temploma.) — Ilitkö-
zonyös napjainkban, midőn megfogyatkozván a hit, kihalt 
sokak szivéből a szeretet, örvendetes jelenség, lia a hitbuz-
góság helyei szaporodnak és az isteni Sziv tiszteletére tem-
plomok épülnek; mert ezek a mellett bizonyítanak, hogy Jézus 
Szivének ajtatossága, szivromlott korunk ez egyedüli gyógy-
szere, hazánkban is lendületnek örvend. Es ha nem emelked-
nek is, mint másutt, világhirii basilikák, épülnek mégis majd 
minden egyházmegyében kisebb nagyobbszerü templomok 
és évről évre szaporodik azon plébániák száma, melyek az 
irgalmas Szívnél keresnek menedéket, oltalmat. 

És igy van jól, mert mint a tudós Zádori János e 
tárgyról irt legújabb művében mondja : „Lelkünk legben-
sőbb, legmélyebb meggyőződése, hogy a Jézus szivének imá-
dása, mint az Isten utolsó ajándéka, ugy leghatalmasabb 
emeltyűje, legbiztosabb záloga imáink meghallgatásának, 
liendkivüli állapotok, heves kórjelek, rendkívüli gyógy-
szert igényelnek;" és mert, ha valaha, ugy napjainkban ége-
tőbb szükség van a lángoló sziv melegével fölolvasztani a 
hitközöny jegét s a titkos társulatokkal szemben vallásos 
társulatok által ébreszteni, fejleszteni a szunyadozó hit-
buzgalmat, nehogy „filii tenebrarum prudentiores sínt fi-
liis lucis." 

Egyházmegyénk egyes plébániáin évek óta szervezve 
van a társulat, adja Isten, hogy a mustármag terebélyes 
fává nőjje ki magát ! Buzdításul szolgáljon a legújabban 
épült s a szent Sziv tiszteletére szentelt templom. 

Két éve, hogy a helybeli plébániához tartozó Kőrös 
túlnyomóan református községben többen szivök sugallatát 
és erős meggyőződésöket követve visszatértek az anyaszent-
egyház kebelébe. Ez örvendetes esemény a mily feltűnést ós 
ingerültséget idézett elő az ellentáborban, ép oly örömmel 
tölté be a katholikusok sziveit és a lángbuzgalmu plébános-
nak nagys. és főt. Petyereez András, apátkanonok urnák, — 
ki az egyház és iskola körül szerzett érdemei által már ed-
dig is exegit sibi mominentum aere perennius, és kinek 44 
évi lelkipásztorkodása terén tett működéséről elmondhatni : 
„pertransiit benefaciendo — et memoria eius erit in benedi-
ctione" — alkalmat szolgáltatott, hogy az adakozásaiból 
font hervadhatlan koszorút egy uj virággal ékesitse az által, 
hogy a nevezett községben a szent Sziv tiszteletére templo-
mot épitteretett. 

A szükséges fát és téglákat püspök ö méltósága ajándé-
kozta, a kézi munkát és fuvarozást a hivek s többen a reformá-
tus lakosok közül legnagyobb részt ingyen teljesítették, a többi 
tetemes költséget a buzgó apátkanonok ur egymaga viselte. 

A templom belhossza, a hivek számához arányítva, 
mintegy 5 — 6 méter; csinosan ki van festve és teljesen föl-
szerelve. Az egésznek szemefényét képezi a ritka szépségű 
ő méltósága közvetítése folytán Rómában művésziesen fes-
tett oltárkép. Az isteni megváltó életnagyságban, jobbjában 
a vállára nehezedő keresztet tartva, baljával pedig lángoló 
szivére mutatva ; arczvonásaiban a leghívebben van kifejez-
ve a szeretet sajtolta fájdalom, mely viszontszeretetre s rész-
vétre indítani törekszik. Nem ismerjük a festőt, de a kép 
tanúságot tesz vallásos érzületéről, mely életet, szellemet 
lehel abba. 

A templom ünnepélyes fölszenteltetése f. hó 2-án ment 
végbe. Az egész falu ünnepélyes szint öltött, nemcsak a ka-
tholikusok, de még a reformátusok is, — dicséretökre le-
gyen mondva, — mindent elkövettek az ünnepély emelé-
sére. A templom és a körülötte lévő tér, zöld galyakkal s 
virágkoszorúkkal volt fölékesítve. Rozsnyóról és a szomszéd 
falvakból a rosz utak daczára nagy számban sereglettek ösz-
sze a hivők. 

Az egyházi szertartást s a szent misét püspök ő mél-
tósága volt kegyes teljes papi segédlet mellett végezni. Az 
alkalmi beszédet Podraezky István papneveidei lelkiatya 
tartotta s hasonlatot vonva a templom és az egyház s hivők 
között, az egyház iránti gyermeki szeretetre, — tántorithat-
lan ragaszkodásra és istenes jámbor életre buzditotta a nagy 
számú hallgatóságot. 

Valódi örömünnep volt ez, melynek emelésére szolgált 
a kedvező időjárás. Elmondhattuk : „Ilaec dies, quam fecit 
Dominus ; exultemus et laetemur in ea !" 

A szent mise végeztével szívélyes búcsúzás után hála-
telt szivvel távoztunk azon őszinte óhajjal, hogy e templom 
legyen nemsokára kicsiny a hivők befogadására és előcsar-
noka egy nagyobbiknak és igy legyen testté az Isten dicső-
sége- és a hivek üdveért buzgolkodó apát-kanonok ur ma-
gasztos eszméje ! Mit hogy megélhessen, szivünk mélyéből 
kivánjuk : hogy Jézus szive áldja, tartsa az egyház s haza 
díszére, megyénk javára, hiveinek és számos tisztelőinek 
örömére ad multos annos ! -j-

Nagyvárad, junius 8. A nagyváradi gör. szert, katholi-
kus egyházmegye ma ünnepet ü l . . . Sponsus venit et virgi-
nes accipientes lampadas suas exeunt obviant e i . . . Pável Mi-
hály nagyváradi gör. sz. kath.püspök ur ömlga ma tartá ün-
nepélyes székfoglalását. A szeretet messze vidékről gyüjté 
össze a megye fiait, hogy rég óhajtott főpásztoruk diadalün-
nepét emeljék s kifejezést adjanak azon őszinte örömnek, 
mely a kegyes főpap kinevezésével sziveiket eltölté, kinek 
fenkölt szelleméről, főpásztori erényeiről, rendithetlen haza-
fiságáról a mult lapjai hangosan beszélnek, et cuius anima, 
mint egy ő méltóságánál tisztelgő küldöttség szónoka ma-
gát a költővel szépen kifejezé — parata est: 

. . . . „Fratrum relevare labores 
Et ferre optatum tristibus auxilium, 
Pascere ieiunos, nudos vestire, ligatos 
Solvere, discordes conciliare sibi 
Et qitaecumque homines miseri solatia quaerunt, 
Haec, ut possibile est, promere corde pio.14 
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Junius 4-kén érkezett ő mlga városunkba s evvel kez-
detüket vették az ünnepélyességek. Másnap a káptalan s 
helybeli papság tisztelgését fogadta. 8-kán a 1. sz. káptalan 
tagjai, a papnövelde elöljárósága, a premontrei ház tagjai 
tisztelegtek ; 7-kén délelőtt a városi tisztviselők s különféle 
egyletek küldöttségeit fogadta, délután pedig a már szép 
számmal egybegyűlt vidéki papságot, növendékpapokat stb. 

Ma reggel harangok zúgása hirdeté a közeledő ünne< 
pélyt ; az előirt programm szerint ^O-kor az összes papság 
egyházi díszben megindult a székesegyházból a püspöki pa-
lota felé, hogy ünnepélyesen vezessék be a jegyest jegyesé-
hez az egyházban. O méltósága a fogadó-teremben várako-
zott, hol magára öltve a stólát, püspöki díszpalástot, „mitrá"-
val fején, pásztorbottal kezében, áldást osztva, indult nász-
utjára. A sz. László-téren ekkor már ezrek várakoztak s a 
székesegyház is tömve volt annyira, hogy a papság csak 
nehezen juthatott a főajtón át a szentélybe. Midőn az Ur 
felkentje átlépte a küszöböt, megzendült a karban az „Ecce 
Sacerdos magnus" érzésteljes melódiája. O méltósága az 
Ambonra*) helyezett térdeplőhöz lépett s rövid fohászt küld-
vén a pásztorok pásztorához feláll s e szavakkal : „Ego sum 
vobis Episcopus, qui veni in nomine Domini", magát a cle-
rusnak s népnek bemutatja, mire az n. kápt. halynök, Kor-
hány János apát-kanonok rövid, de meleg szavakkal üd-
vözli ő mlgát a maga s az őrzésére bizott nyáj nevében, 
melynek vezetését — a kulcsok átadásának symbolumában 
— ezúttal az ő kezeibe teszi 1». A kar megkezdi a „Yeni 
Sancte"-t s a főpap rövid ima után a püspöki trónra lép s 
megkezdi gyönyörűen szerkesztett beigtató beszédjét. 

Minden szem feléje fordult, édes sóvárgással lesték a 
hivők ezrei az uj főpásztor ajkairól az első életadó igéket, 
melyek a nép nyelvén, románul hangzottak. Érczhangja be-
járta a templomot s kedves szavai felnyiták a sziv legmé-
lyebb rejtekeit, hogy ott örök, feledhetlen nyomot hagyja-
nak maguk után. Ábrahám Isten parancsából elhagyta ro-
konait, atyáinak házát és Kanaanba ment — hangzik a fő-
pap szava — hogy ott oltárt emeljen az Urnák. En is az 
Ur akaratából elhagytam rokonaimat, házamat, hogy nála-
tok emeljek uj oltárt s a ti oltáraitokon mutassak áldozatot 
az Urnák. Volt nekem oltárom, jegyesem, nyájam, de azo-
kat el kellett hagynom, hogy az Ur általam csekély szol-
gája által megáldja e népet. Az Ur e parancsa — fűzi to-
vább beszédjét — a legmagasabb királyi kegy és szent széki 
megerősítés utján jutott tudomására, mit igazolandó, kéri a 
kineveztetési okmányok felolvasását, mire Vela Pál czimz. 
kan. s püspöki titkár az Ambonra lép s szabatosan fel is 
olvassa az emiitett okmányokat. E rövid megszakítás után 
áttér a lánglelkü főpap a beszéd tulajdonképeni zömére : 
beszél az egyházról, nevezetesen annak fiairól s a kegyel-
mekről, jótéteményekről, melyben ezek az egyház által ré-
szesülnek, különös tekintettel a kegyelem szentségeire : ke-

, resztségre, bérmálásra stb. Ezekkel ellentétben szól a világ-
fiak sivár életéről, azokról, kikről egy magas egyházi főpap 
azt mondá: „Pudet illis esse catholicos, nomen tamen catho-
licorum sibi ipsis vehementer exposcunt." Záradékul együt-

*i A régi egyházak mintá jára , emelkedett hely a szentély s a tem-
plom hajója közt, hol görög r i tus szerint az epistola s evangelium 
olvasandó. 

tes működésre liivja fel mindazokat, kik neki nyája vezeté-
sében segédkezet nyújtanak : a káptalan tagjait, kik a me-
gye kormányzásában nyújtanak segédkezet ; a lelkipászto-
rokat, kik a nyáj vezetésében könnyitenek terhén ; a veze-
tése alatt álló belényesi főgymnasium tanártestületét, a finö-
velde igazgatóságát, hogy növendékeiket nevében az egy-
ház s haza javára hasznosan neveljék ; a növendékpapok ve-
zetőit itt és a távolban, hol az egyházmegye sarjai növesz-
tetnek, hogy munkáljanak közre legfőbb törekvésével a 
csemetékbe igaz katholikus szellemet önteni. Kijelenté, 
hogy benne mindenkor atyára, valódi atyára fognak találni, 
mert zászlaja e jelszóval lobog : „In spiritu mansuetudinis 
regere Ecclesiam Dei." Végre felhivá paptársait, hogy mind-
ezekre az Ég áldását esdjék le a bemutatandó áldozattal, 
s áldással zárta be a valóban apostoli szellemű beszédet. 

Ezután az Ambonhoz tért vissza, hol teljes püspöki 
ornatusba öltöztették s igy felöltözve fogadta püspöki trón-
járól a clerus hódolatát. Mindegyiknek arcza visszatükrözte 
szive érzelmeit, a föltétlen engedelmességet s legmélyebb 
tisztelettel párosult szeretetet . . . Ily fiak, ily főpásztor ve-
zetése mellett megtörik a mai hithideg kor gáncsait; meg-
kell törniök — s e remény mily édes, mily megnyugtató ! 

Ezután következett a vér nélküli áldozat, melynek vé-
geztével megzendült a hálaadó hymnus, a „Te Deum", szép 
román szövegével, mely után gör. ritus szerint az úgynevezett 
lithiai, körmeneti imák olvastatnak fel a szerpap által, de 
melyeket kivételesen ő iréltósága olvasott fel : az első ő 
szentségeért, X I I I . Leo pápáért, melyre a kar a pápai hym-
nussal felelt ; a második, melyet a főpap olvasott fel a me-
gyéspüspökért, mit a kar : „ad multos annos"-szal viszon-
zott ; a harmadik ő csász. s apóst, királyi Felségeért, melyre 
a királyi hymnus hangzott fel. 

Ekkor az Ambonra lép a káptalani helynök, tudatva 
a néppel, hogy ő szentsége XI I I . Leo megyés püspö-
künk által búcsúval összekötött atyai áldását adja a megye 
fiaira ; mire a nép mint varázsszóra térdre borult s a főpász-
tor szavai édesen zengék : „Benedictio Dei omnipotentis, 
Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et ma-
neat semper." 

Letéve végre szolgálati ruháit ismét felölté a stólát, O Ö ' 

diszpalástot, s mitrával fején, pásztorbottal kezében, kisérve 
a papságtól, körmenetben tért vissza palotájába. 

A román népnek egyik characteristiconja a buzgó val-
lásosság, melyet némelyek szeretnek fanatizmusnak nevezni, 
habár valótlanul. Avagy fanatismus-e mindent Isten segítsé-
gével kezdeni s végezni, böjtölni, imádkozni, papjait tisztelni 
s szeretni ? ! Nem hiszem. Ha ez fanatismus, ennek világos 
jelét adák az uj püspök beigtatási ünnepélyén. Tömegesen 
siettek feléje, hogy csókjaikkal lepjék el a palástot, melyet a 
főpap magán hordott A fényes szertartás véget érvén,. 
diszebéd következett. 

Rónia. Neívman bibornok és Dölliuger indirecte éles 
szót váltottak. Ki húzta a rövidebbet, mutatják a követke-
zők. Döllinger egyik legutóbbi nyilt levelében igy nyilatko-
zott : „Ha XI I I . Leo egy Newmant nevez ki bibornokká, 
ki a közönséges genus praelaticum (sic) szinvonalán magasan 
felül emelkedik, azt csak onnan lehet magyarázni, mert igazi 
véleményei Rómában ismeretlenek. Ha Newman francziául. 
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olaszul vagy latinul ir vala, több műve Indexben volna." — 
Erre vonatkozólag a ,Westph. Merkur' Rómából, Newman 
bibornoktól, május 29-én keltezett következő viszonzást ka-
pot t : „E nyilatkozata Döllingernek nekem igen fájdalma-
san esett. Valóban oly fokú izgatottságra s irántam való jó-
szivüség hiányára mutat, melyre nem tartottam volna őt 
képesnek. Ime ez az egész, a mit benne találtam. (Bizony ke-
vés egy Döllingertől nem tudni egyebet mint rágalmazni.) 
Azon hitben van, hogy valami nevetésre méltót mondott, 
mintha bizony az egész világon csak a rómaiaknak nem vol-
na belátásuk s mintha nem volna elég ember, ki kész volna 
heterodoxiát rám bizonyitani, ha lehetne." 

IRODALOM. 
X X I I I . Leo pápa válogatott i rodalmi müvei megje-

lentek következő czim alatt : Scelta di atti episcopali del Car-
dinale Gioacchino Pecci Arcivescovo Vescovo di Perugia, ora 
Leone XIII. Sommo Pontefice. Roma, Monaldi. 8-ad rét 562 
lap. A szent atya arczképével. A tiszta jövedelem, ő szent-
sége rendelete szerint, a római katholikus iskolák javára fog 
fordíttatni. 

Tartalma : 1. Homiliák, szózatok, főpásztori levelek. 
2. Együttes főpásztori nyilatkozatok. 3. Levelek. (Az 1860-ik 
óta történt eseményekre érdekes világot vetnek.) 4. Jótékony 
intézetekre vonatkozó szózatok. 5. Rendeletek. 

-f- Könyvjelentés. Számtalanok sürgetésére másod-
szor nyomattam ki e munkámat : Bibliai Történet lelkipász-
torok, hitelemzők, tanitók, szülők, gyermekek, ker. hivek 
számára. I. kötet. O-szövétség. 368 lap. I I . kötet. Uj-szövet-
ség. 418 lap. — E kiadáshoz van nyomatva: Katekiz-
mus bibliai történettél összekötve. — Ara 1 fr. 50 kr. vagy 
10 intentió. 

Megszerezhetők továbbá : Történetekkel felvilágosí-
tott egyházi beszédek minden lelkipásztorkodási alkalomra. 
Négy kötet 4 frt. vagy 16 intentio. Még van belőle 100 
példány. 

Történetekkel és magyar közmondásokkal felvilágosí-
tott egyházi beszédek minden vasár- és ünnepnapon. Ha-
todik évi folyam 2 frt. vagy 8 intentio. Még van belőle 
20 példány. 

Történetekkel és magyar közmondásokkal felvilágosí-
tott egyházi beszédek a nagyböjtre. Két évi folyam. 1 í't. 50 
kr, vagy 6 int. Még van belőle 30 példány. 

Egyéb munkáim mind végkép elfogytak. Bérmentve 
küldöm meg munkáimat a t. cz. megrendelőknek. 

Sajtó alá rendezem jelenleg a vasár-és ünnepnapi szent 
leczkék magyarázatát történetekkel felvilágosítva, és a tem-
plomi és iskolai,hiterkölcsi tanítások terjedelmes kézikönyvét. 

Zsámbék, (Buda mellett) május 21. 1879. 
Huszár Károly, esperes-plebános. 

= Bekü lde te t t : Babérkoszorú, melyet nagyságos és 
főtisztelendő Dr. Sárkány Miklós urnák, sz. Móriczról czim-
zett bakonybéli apátnak, Ferencz-József rendje lovagkeresz-

tesének, aranymisés áldozárnak stb. hittudorsága félszázados 
évfordulójának alkalmából fiiztek hódoló tiszteletük jeléül 
rendtársai 1879. junius 8-dikán. 

Pályázati hirdetés. 
A budapesti kir. magyar tud. egyetem hittumányi 

karának 1877-i novemberhó 16-án tartott azévi II . r. ülé-
sében, a jutalomdijat adományozó mgs és főt. dr. Ipolyi Ar-
nold püspök úrral egyetértőleg kitűzött s a ,Religio' ugyan-
azon évi november 21-i sz. hirdetett következő rendkívüli 
pályakérdésre : 

Soroltassanak elő korrendben, lehetőleg telje-
sen, mindazon magyarországi hittani irók, kik a hit-
újítás óta az ujabb időkig, ugy a katholikusoknál 
valamint a protestáns felekezeteknél, apologiai, po-
lémiái és irenicus irányú munkákkal felléptek. Adas-
sék elő hittani és irodalomtörténeti tárgyalással ira-
taik lényege, legfőbb pontjaik rövidre összefoglalt, 
világos kimutatásával, mely az irók és a tárgy 
fontosságához képest, néhány sorban vagy lapon 
végezhető — 

1879-i máj. hó 31-ig, mint határnapig, pályamunka nem 
érkezvén, a hittudományi kar egyetértőleg a pályadíj mgs 
és főt. adományzójával, a fentebbi pályatételre 1881-i má-
jushó 31-ig mint határidőig terjedő uj pályázatot hirdet. 

A föltételek maradván, csak az jegyeztetik meg, hogy 
pályanyertesnek az időközben lefolyt és folyó kamatok is ki 
fognak adatni. 

Kelt Budapesten, a hittudományi kar 1879-ik évi j u -
niushó 9-én tartott ezévi VI. r. üléséből. 

Dr. Klinger István, e. i. dékán. 

V E G Y E S E K . 
— Meghívás. A Szent-László-Társulat budapesti tag-

jai a társulat védszentjének, szent László királynak teljes 
búcsúval egybekötött ünnepét f . hó 29-én, az ünnep nyol-
czadába eső vasárnapon, a szent-ferencz-rendiek belvárosi tem-
plomában reggeli 8 órakor tartandó ünnepélyes szent mise-
áldozattal s alkalmi szentbeszéddel fogják megülni, melyre 
a társulat t. cz. tagjai s minden rendű katholikus hivek tisz-
telettel meghivatnak. — Az igazgató választmány megbizá-
sából, Ágoston Antal, titkár. 

— A szent atya, azon esetre, ha a Collegium Roma-
num csillagdája iránti pört elveszti, a csillagda igazgatójá-
nak, Ferrari atyának, a Vatikán csillagdáját adja át. A Va-
tikán csillagdájához, melyet X I I I . Gergely pápa alapított, 
a naptár kijavításának nagy eseménye van kötve. 

— Zsidó az egész világon a ,Jewisch Times' szerint 
6,503,000 van. 

— B. Eötvös József ercsii emlékoszlopára utólagosan, a 
nép kívánatára, keresztet vésetnek. A népnek kell figyel-
meztetni az intelligentiát, hogy kath. ember síremlékén ke-
resztnek kell lenni ! És hátha a nép kivánata nem teljesül ? ! 

E l ő f i z e t é s i f e l h í v á s . 
Az u j félév közeledvén, t isztelet tel kérjük tiszt, olvasóinkat, hogy a második félévi előfizetés iránt , idejekorán való expeditiói 

intézkedhetés végett, bennünket mennél előbb értesi teni méltóztassanak. Szilárd eltökéléssel, j á r t utakon haladunk s illetékes buzditásokbó s-
azon kedvező körülményből, hogy az előfizetők számának emelkedése folytán az I. félév első számait ú j r a kellett nyomatnunk, megingathatlan re -
mény t merítünk a jövőbe. 

E l ő f i z e t é s i m ó d o z a t o k . 
Előfizetési dij egész évre 10 f t , félévre 5 ft . o. é. Előfizethetni minden kir. postahivatalnál ; a szerkesztőnél, Budapest, Stáczió-utcza 

46., vagy Kocsi Sándor nyomdai i rodájában, Budapest, Muzeum-körut 10. sz. Legczélszerübb a posta-utalványokat használni. Ezeknek szelvényére' 
kérjük a nevet, a lakhelyet s az utolsó postát világosan kiirni, vagy e helyett egy ezévi czimszalagot felragasztani. 

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

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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I. Félév, 1879. 

TARTALOM : Egy házasságügyi kérdés. — A XIX. század vezércsillaga. — Egyházi tudósitások • Budapest. Hogyan 
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Egy házasságügyi kérdés. 
(Vége) 

XIV. Benedek pápa, idézett helyen, nem azt 
követeli, hogy kivétel nélkül mindazok, kik quasi 
domiciliumuk alapján házasságra kelni akarnak, 
evégből előbb quasi domiciliumuk helyén egy hóna-
pot töltsenek még el, mint ezt több kanonista : Sca-
vini, Giraldi, Natalis Alexander, Bangen és mások 
vélik, hanem csak azt mondja és állí tását a S.C.C. 
ez ügyre vonatkozó fentebbi és több egyéb határo 
zatával támogatja, hogy azon esetben, ha netán két-
séges volna valamely házasulandónak quasi domi-
ciliumi szándéka : ugy nem mindjár t eskethető 
meg azon plébános által, kinek plébániája területén 
tartózkodni kezd, mint ez különben azoknál meg 
történhetik, kiknek lakhelye iránt semmi kétség 
sem forog fenn, hanem csakis egy hónapig ott foly-
tatot t tényleges tartózkodásuk után, ennyi időtar-
tam tekintetvén elégségesnek a quasi domiciliumi 
szándék iránti kétség elhárítására és annak jogvélel-
mezésére, hogy ők ama helyen csakugyan a quasi 
domicilium megalapításához megkívántató félévnél 
hosszabb időre vonatkozó tartózkodási szándékkal 
telepedtek meg, és hogy ekként e plébánia területén 
quasi domiciliummal birván, — annak plébánosa, 
mint tulajdon plébánosuk illetékessége alá esnek, 
és mint ilyenek előtte, a trienti házassági határozat 
értelmében, érvényesen házasságra léphetnek. 

XV. Benedek pápa emiitett ,.Paucis abhinc" 
constitutiójában a négyheti előleges tartózkodást a 
házasság megköthetése előtt tehát nem mint a quasi 
domicilium alapján kötendő házasságok általánosan 
szükséges föltételét, nem is mint a quasi domicilium 
létesítésére megkívánt rendszerinti momentumot kí-
vánja, — mint azt az elébb fölhozott egyházi jog-

tudósok gondolják, hanem ezen négyheti tényleges 
tartózkodást a házasság érvényes megköthetése előtt 
csakis azon esetben kívánja és írja elő szükséges-
nek, midőn a quasi domicilium megalapításához 
megkívántató, félévnél hosszabb időre terjedendő 
tartózkodási szándékról kétség forog fenn, és pedig 
nem azért, hogy ez által a quasi domicilium meg-
alapitottnak tekintessék, hanem hogy ezen kétséges 
szándék jogilag bizonyosnak praesumáltathassék ; 
mert miként ugy magából a „Paucis abhinc" con-
.titutióból, mint XIV. Benedeknek egyéb rendele-
teiből világos, XIV. Benedeknek az a jogi meggyő-
ződése, hogy mihelyt a quasi domicilium megala-
pítása, léte bizonyos, ennek alapján ép ugy, mint a 
valódi domiciliumén, a házaság azonnal érvényesen 
megköttethetik a tulajdon plébános jelenlétében. 

Az i t t elmondottakat ép oly alaposan, mint ki-
váló tudományossággal begyőzi dr. Laurin Ferencz : 
..Wesen und Bedeutung des Domicils" czimü kitűnő 
értekezésében. (Archiv für d. kath. Kirchenrecht. He-
rausgeben v. Dr. Friedrich H. Vering, 1871. Fünf-
tes Heft. September October. 220 lap.) 

Az osztrák püspöki kar részére kibocsátott 
Instructio ezen, XIV. Benedek pápa által előirt négy-
heti tartózkodási időt, mely a quasi domicilium 
kétséges szándékának bizonyossá való jogvélelmez-
hetésére elegendőnek tekintetik, hat hétre nyú j t j a 
ki ; de ez particularis intézkedés lévén a XIV. Bene-
dek pápa által felállított és a S.C.C. hasonló ügyek-
ben zsinórmértékül szolgáló határozatai ál tal meg-O o 
erősített négyheti időtartamnak nem praeiudicál. 

Ezeket szem előtt tar tva a fönnebb fölvett 
házasságügyi kérdésünkre ekként felelhetünk : Ha 
valamely plébánia területén újonnan letelepültek, 
ami a nagyvárosi egyik plébánia területéből a má-
sikba való költözködésnél igen gyakran elöjön, az 
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itteni plébánosnál házasságra lépés czéljából jelen-
keznek, mindenekelőtt arra kell ügyelni, hogy e 
plébániában való illetékességről a valódi vagy ideig-
lenes lakhely alapján bizonyos, kétségkivüli-e, 
vagy sem ? 

Utánzandó és a város rendezett állapotait fel-
tüntető azon szokás, mely ez ügyben Bécsben divik, 
hol ugyanis a házasulok, kik valamely bécsi plébá-
nia területén újonnan letelepednek, a háztulajdono-
sok által kiállított és a népesedési mozgalmak ügyeit 
ellenőrző városi hatóság által látomásozott, úgyne-
vezett : Wohnungzeugniss zum Behufe der Yerehe-o o 
lichung, — házasságügyi lakhelyi bizonyítványt — 
kötelesek uj plébánosuk előtt azon czélból felmu-
tatni, hogy ebből lakhelyük és ennek alapján itteni 
illetékességűk a házasság érvényes megköthetésére 
kitűnjék. 

Ha lakhelyük tekintetében semmi kétség sem 
támasztható, ugy ennek alapján plébániai illetékes-
séget nyervén azonnal összeadhatók, és helytelen 
volna az ilyeneket a házasságra lépésben hátráltatni 
és őket elébb bizonyos idő bevárására kényszeríteni, 
nemcsak azért, mert ez a trienti zsinat házassági 
határozata által kivánt plebánosi illetékességre nem 
kívántatik, de azért is, mert könnyen, mielőtt egy-
házilag összekelnének, alattomosan (clandestine) kö-
tik meg házasságukat, vagy pedig ágyasságban él-
nek, ami hogy az egyháznak a hivek üdvét ép ugy, 
mint a házasság szentségi méltóságát szivén viselő 
anyai szorgoskodásával nem fér meg, — önként 
kitűnik. 

Ha azonban az ilyenek lakhelye tekintetében 
kétség merül fel, vagyis, lia lakhelyi, illetőleg ideig-
lenes lakhelyi tartózkodási szándékuk nem világos: 
ugy XIV. Benedeknek említett ..Paucis abhinc" con-
stitutiója értelmében, mely közjogi érvényűnek te-
kinthető, az e plébánia területén elébb eltöltött négy-
heti tartózkodás után, föltéve természetesen, hogy 
szabad állapotukra, a katonai kötelmekre, nem kü-
lönben egyéb, a házasság érvényes megköthetésére 
vonatkozó irományaik, illetőleg bizonyítványaik 
rendben vannak, összeadhatók házasságra; mert e 
négyheti tényleges tartózkodás elegendő az ideig-
lenes lakhelyre szükséges félévi hosszabb időre vo-
natkozó tartózkodási szándék kétségének elhárítá-
sára, a quasi domicilium jelenlétének jogvélelmez-
hetésére és ennek alapján végre a házasságkötési 
illetékesség megalapítására. 

Szükséges tehát valamely plébániában újonnan 
letelepültek házasságának megkötése előtt vára-

kozni akkor, ha itteni lakhelyi szándékuk kétséges. 
Es hogy ezen kétség elhárittassék és ők érvényesen 
kelhessenek házasságra e plébániának plébánosa, 
mint illetékes, tulajdon jílebánosuk előtt össze, ele-
gendőnek tekintendő, ha megelőzőleg e plébánia te-
rületén 4 hétig tényleg tartózkodtak már ; mert ez 
esetben az e plébánia területére vonatkozó, félévnél 
hosszabb időre terjendö szándékuk, bizonyosnak 
jogvélelmeztetik, és ennek alapján plebánosi illeté-
kességük megalapitottnak tekintendő. 

Ha kóboréletü személyek jelenkeznek házasság-
kötés czéljából valamely plébánosnál, ugy — mint 
tudjuk — az ilyeneket a plébánosnak nem szabad 
elébb összeadnia, mig házasulási ügyöket a megye 
püspökének fel nem terjesztette, aki azután nagyobb 
hatáskörénél és a rendelkezésére álló hathatósabb 
eszközöknél fogva, a dolog érdemében megteendi a 
szükséges lépéseket és a teendőkre nézve a plébá-
nosnak is megadandja a kellő utasítást. 

Az egyház fegyelmei, szabályai és rendeletei 
által őrködik ugyan a fölött, hogy hivei érvényesen 
kössék meg házasságukat. De hogy a házasságkö-
tésnél minden visszaélést, mely az emberi csalárd-
ság által mégis létrejöhet, megszüntessen, tőle várni 
nem lehet. Miként minden, még a legszentebb intéz-
ménynél, ugy a házassági kötéseknél is előfordultak 
és elő is fognak mindig fordulni visszaélések. O o 

Mig az ember ember marad, mindaddig szabad O ' O 
akaratját is jóra használhatja, vagy azzal visszaél-
het. De midőn az egyház egyrészről azon előfordult 
és előfordulható visszaélések ellen irányozza óvó 
rendszabályait, és a csalást s a törvény kijátszását 
nehezíti, erkölcsileg lehetetleníti : ugy másrészről a 
házassági ügyek körül hozott e rendszabályait nem 
hajthatja oly szigorig, bogy e miatt az ártatlanok is 
szenvedjenek és házasságuk megkötésében bármily 
módon akadályoztassanak. És ha valamikor, ugy 
napjainkban indokolt a házasság megkötésének 
könnyítését bármily csekély módon is elősegíteni, 
hogy ha megszüntetni nem is szüntethetnek meg 
véglegesen, de legalább amennyiben lehetséges kor-
látoztassanak azon gyakori apostasiák, hitehagyá-
sok, melyek épen a házasságügyi téren sokszor oly 
csekély ok miatt történnek és sajnálatra méltó mó-
don napról napra mindinkább szaporodnak. Ami a 
házasság lényegére anyagilag és alakilag már akár 
természeti, akár pedig positiv egyházi törvény s in-
tézkedés folytán okvetlenül szükséges, ebben termé-
szetesen az egyház nem pactálhat, nem tehet con-
cessiókat. De a kevésbbé lényeges dolgokban, a fe-
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gye lmi intézkedések egyike- vagy más ikában , az 
egyház az idők kö rü lménye ive l is szokot t számolni , 
nem azért , hogy a híveknek lelki üdvök m u n k á l á s á t 
megnehezí tse , hogy a ma te r i a l i s tö rvényszegőke t 
fo rmál i s bűnösökké tegye, hanem inkább, hogy 
anya i szeretete- és részvétével g y a r l ó s á g u k b a n se-
gí t ségökre legyen, nekik, ahol lehet, k ö n n y í t é s t esz-
közöl jön. Ezen engedékenysége, részvéte azonban 
nem vonatkozhat ik — m i n t mondók — m a g á r a a 
házasság lényegére ; sőt a fegyelmi in tézkedésekben 
sem mehet odáig, hogy a családi bo ldogság pal lá-
d i u m á t , a t á r s a d a l m i r end és civi l izat ió föltételét, 
a l a p j á t és panaceá já t , a házassági f r igye t , i l l u so r ius 
i n t é z m é n y n y é l ea l j a s i t t a tn i enged je ; mer t , ha igaz 
a köl tő szava, hogy : „.Minden ország támasza és talp-
köve a tiszta erkölcs, mely, ha megvesz, Róma ledől s ra-
ligába görbed: u g y ezen t a g a d h a t l a n n a g y hord-
e re jű igazságnak beigazolása végelemzésben csakis 
a házasságon, m i n t a családi és t á r s a d a l m i erköl-
csök i sko lá ján f o r d u l meg, és a v i l ág sz inpadá ró l 
l e tűn t nemzetek tö r t éne lmébő l nem egy pé ldáva l 
k i m u t a t h a t ó vo lna azon tény, hogy a nemzet m á r 
megkezdet te a sü lyedés , romlás és b u k á s felé ro-
hanó lej tön lefelé a gyors haladást (?), mihe ly t a há-
zassági ügyekben való e x p e r i m e n t a t i ó k r a j ö t t m e g 
a kedve. 

„Foecunda culpae saecula nuptias 
Primum inquinavere." (Horat. L. III . ode. VI.) 

Dr. Való. 

A XIX. század vezércsillaga. 
(Folytatás.) 

Ratisbonne jan. 81-én ünnepélyesen megkereszteltet-
vén, Mária nevet vett föl. A halhatatlan Dupanloup, mint 
egyszerű abbé, ép akkor Rómában levén, eszme- és lelke-
sedésgazdag sz. beszédet tartott, melynek legalább egy-
két gondolatát a következőkben át nem vennem csaknem 
lehetetlen. 

„Bámulatos az isteni Gondviselés az ő gondolatai- és 
utaiban, és én csak sajnálom azokat, kik azt sem fölfogni, 
sem áldani nem tudják. Ezek előtt az ember élete csak egy 
fájdalmas titok, napjai fátumok lánczolata, az ember maga 
nemes bár, de megátkozott teremtmény, mely az égből mesz-
sze a könyek hazájába kilöketett, hogy itt az Istentől, ki 
sem erényei-, sem fájdalmaival nem gondol, teljesen elfe-
ledve, sötétségben éljen, és kétségbeesve meghaljon . . . De 
nem, Uram, Te nem teszesz igy, Te minket nem ily módon 
alkottál ; gondviselésed a mi végtelen nyomorunk daczára 
is őrködik fölöttünk ; magasabb az az égnél, mélyebb és ter-
jedtebb a tengernél : az a hatalom, bölcseség és szeretet 
mélysége . . . . 

„Te minket, Uram, magadért teremtettél, és a mi szi-
vünk folyton nyugtalan, mig csak Tebenned nem nyugszik 
meg ! Mi végtelen hiányban szenvedünk, s e tudat bennün-

ket mélyen nyugtalanít, — az minket epeszt, minket elfony-
nyaszt . . . . és midőn mi e magasztos hiánynak, e fönséges 
szükségnek engedünk, mi Tégedet csalhatatlanul föltalálunk. 

„Azonban én kiválóan áldlak és imádlak Tégedet, mi-
dőn örökkévalóságodnak titkos mélyében részvéttel emlék-
szem meg ama sárról, melyből mi alkotva vagyunk, midőn 
az égnek magasából az irgalom és szeretet tekintetét veted 
a mindenhatóságod alkotta gyermekeidnek legalázatosabb-
jára ; midőn, prófétádnak szavai szerint, Te az eget és föl-
det meginditod, és megsokasitod csodáidat, hogy azokat, kik 
Neked kedvesek, üdvözitsed, . . . hogy csak egyetlen lelket 
is megnyerj. . . . 

„Oh ! ön, kire itt e perezben kimondhatatlan elérzé-
kenyüléssel s a leggyengédebb szeretettel mindnyájunknak 
szemei függesztvék : hiszen az Ur Isten s az ő irgalma az, 
kit mi önben szeretünk, — ön, kinek e sz. helyeni jelenléte 
bennem e gondolatot fölkelti, . . . . mondja el ön saját sza-
vaival nekünk, milyenek voltak önnek gondolatai és utai ? 
. . . mily titokszerü irgalommal kereste önt és vezette ide a 
mi Urunk? — Mondja meg ön, jogunk van ugyanis 
azt öntől megtudni, miért jő ön örökös gyanánt osztály-
részt venni a mi javainkban ; ki hozta önt közénk ? Mi még 
ugyanis tegnap nem ismertük önt, — vagy inkább mon-
danom kell, mi ismertük önt . . . . Oh ! én most mindent 
elmondok ; tudom, mily örömet fogok az ön szivének okoz-
ni, ha önnek nyomorát az ég irgalmával együtt fogom 
elbeszélni. 

„Ön az igazságot nem szerette, de az igazság szerette 
önt. Ön a leglángolóbb és legtisztább buzgalom törekvé-O O Q D 
seire csak megvető mosolylyal fitymálló hallgatással, élezés 
megjegyzéssel, büszke követeléssel, és néha káromló guny-
nyal válaszolt. . . . Oh, tűrő szent Isten ! oh Uram, ki min-
ket nyomorunk daczára is szeretsz, a te irgalmad néha vég-
telen mélység-, hűség-, gyengédséggel, és engedd kimonda-
nom, határtalan erő- és finomsággal bir ! 

„De ime ! a szent várost villámként egy hir futja be, 
mely minden keresztény szivet vigaszszal tölt el. Az, ki még 
tegnap káromkodott, ki ínég e napnak reggelén az Isten ba-
rátjaiból gúnyt űzött, ime! most maga is az evangéliumot 
hirdeti; ajkain az égből jövő sz. malaszt áradoz, és róluk 
csak az áldás és szelidség szavai hangzanak le; szemeiből az 
evangeliumi törvény legélénkebb fénye látszik előtörni ; 
szabad mondanom, hogy őtet égi kenetség mindenre meg-
tanította. Honnan nyerte ő a szivnek ezen megvilágított sze-
meit, ezen fensőbb fényben ragyogó szivet, mely mindent 
lát, mely mindent megértett? . . . Istenem! mily jó, mily 
végtelenül jóságos vagy Te ! Te a természet tör-
vényeit megrengeted, mert gyermekeidnek üdvözitése miatt 
Te semmit sem sajnálsz. Midőn Te nem jösz el magad, el-
küldöd a te angyalaidat ! Oh Istenem ! elmondjak-e 
mindent e helyen? Ajkaimnak még hallgatást kell paran-
csolnom . . . . De kicsoda ez? Quae est ista? Nem mondha-
tom el, és mégis hallgatással sem mellőzhetem. . . . 

„Mária légy üdvöz általam ! te malaszttal vagy 
teljes, és örülsz, ha anyai szived teljességéből reánk is ma-
lasztot áraszthatsz le. Az Ur van teveled, s Ö általad akart 
hozzánk e földre jőni le ! — — Szép vagy te, mint az éj 
csillaga, pulchra es, ut luna ; te vagy az, ki az eltévedt 

51* 



' 4 0 4 

vándort az igaz útra vezeted ; fényes vagy te, miként a haj-
nal, aurora consurgens ; szelid és tiszta vagy te, miként a 
reggnek csillaga, Stella matutina ; és te vagy az, ki az igaz-
ság napjának fölkeltét az emberek sziveiben megelőzöd . . . 
Oh Mária ; ki vagy tehát te ? Quae est ita ? Te a mi Meg-
váltónk anyja vagy, és Jézus, a te méhednek gyümölcse, a 
mi örökön örökké áldott Istenünk . . . Oh Mária, te az is-
teni hatalomnak remekmüve, te az ő jóságának leggyengé-
debb alkotmánya vagy ! Nem tudom jobban kifejezni, mint-
ha azt mondom: te az ő irgalmának legédesebb mosolygása 
vagy ! Oh, Istenem ! adj szemeket azoknak, kiknek nincse-
nek, hogy lássák Máriát és anyai tekintetének szelid fényét 
felfogják; adj szivet azoknak, kiknek szivök nincsen, mely-
lyel szeressék Máriát ; és Máriától az örök Igéig, e mindig 
régi és mindig uj szépségig, e teremtetlen világosságig, mely 
a beteg szemeket meggyógyítja és lelkeinknek minden óha-
ját betölti, Már i áu l Jézusig, az anyától a Fiúig csak egy 
lépés vagyon ? . . . . 

„Oh Mária ! a szükség és kötelesség utal minket azon 
imának ismétlésére, mely oly kedves előtted, s e perczben a 
nagy gyülekezet azt velem együtt egy sziv- s egy lélekkel 
inondandja el : Emlékezzél meg oh legkegyesebb Szűzanya 
Mária, mikép sohasem lehetett még hallani, hogy valaki 
tőled gyámoltalanul magára hagyatott volna, ki oltalma-
dat kérte, és pártfogásért hozzád folyamodott. Mi vétkeink 
súlya alatt nyögve hozzád sietünk, oh szüzek szent Szüze» 
és karjaid oltalma alá futunk, oh örök Igének Anyja ! Em-
lékezzél meg az igazakról, emlékezzél meg a bűnösökről ; 
emlékezzél meg azokról, kik téged ösmernek, és azokról is, 
a kik nem ösmernek, emlékezzél meg a mi nyomorunkról 
és a te anyai szived irgalmáról. Nem mondom neked : Em-
lékezzél meg ez if jú emberről, hiszen ő a te gyermeked s a 
te szeretetednek kedves és dicső nyereménye; de azt mon-
dom : Emlékezzél meg azon oly kedves személyekről, kikért 
ő e napon katholikus szivének első imáit neked felajánl-
j a : tedd őket övéivé az időben, tedd övéivé az örökké-
valóságban" ! . . . 

„És minthogy én idegen vagyok, de nem, hisz nincsen 
Rómában idegen, a katholikus mind római ; de mégis miu-
tán mi mindketten a franczia földnek szülöttei vagyunk, 
ugy hiszem, mindazon sziveknek, melyek engem hallgatnak, 
óhajával találkozom, midőn arra kérlek tégedet: Emlékez-
zél meg Francziaországról is, ott még mindig nemes erények, 
fönkelt lelkek, és áldozatkész hősies szivek találkoznak. 
Tedd meg, hogy Francziaország egyházán régi napjainak 
szépsége felragyogjon." 

R. lemondván mindenről, a mit a világ nagyrabecsülni 
szokott, áldozárrá lett, és, mint ilyen, szegény, áldozatdus 
életet visel. . . . 0 a szeplőtelen Szűznek csodásan kiválasz-
tott gyermeke, ő a csodás érem túlvilági eredetének egyik 
legkiválóbb bizonyítéka. Miért is a csodás éremmel leg-
szorosabban összefüggő csodás gyógyulások és megtérések kö-
zöl több példát fölhozni ezennel nem fogok, hanem a X I X . 
század vezércsillagának szelid ragyogó fényét a század főbb 
adatainak kellőbb megvilágítására vezetendem. 

Midőn a szeplőtelen Szűz 1830. jul. 30. Katalin nő-
vérnek megjelent, értésére adta, hogy Francziaorczágra csa-
pások fognak jőni, mialatt arcza fájdalmas kifejezést öltött, 

könyük fojtották el szavait, s ő az Isten haragjának megen-
gesztelésére kiválóan az imát ajánlotta. 

Tizenhat év múlva, 1846. szept. 19., a fájdalmas Szűz-
nek emlékünnepe előtti napon, szombaton az irgalom anyja 
la Salette hegyen a 14 éves Mathieu Melánia és a 11 éves 
Giraud Maximin egyszerű és tudatlan pásztorgyermekeknek 
jelent meg, és ugyanazt, a mit Katalinnak mondott, ezek 
előtt ünnepélyesen ismételte. Az első megjelenés a világ 
előtt némileg titokban maradt; a Ratisbonne megtérését köz-
vetlenül czélzó második megjelenés már nagyobb hirre ju -
tott ; de e harmadik, nem hiába, hogy hegyen történt, mert 
valóban ország- s világra szólt. A la salette-i csodás ese-
mény a bold. Szűz iránti tiszteletnek uj lendületet adott ; az 
a világot a ker. életnek két legfőbb nyilatkozatára, t. i. ima-
és bűnbánatra indította ; az elszigetelten, magában véve is 
oly bámulatos tény, mely fölött csak rövid eszű és szűk-
keblű hitetlenség gunyolódhatik, — tekintve pedig azon 
számtalan események túlvilági fényű csoportjában, mely 
annak a világon át tartott, diadalmenetében mintegy tisz-
telgő kiséretét képezi, oly természetfölötti phaenomén gya-
nánt tűnik föl a hályogtalan lelkiszemek előtt, melyet egye-
dül az észszerű katholikus hit bir megfejteni, és mely előtt 
a par force hitellenes érzelemnek csupán szánandó hóborto-
kat lehet hebegnie. Igenis, uraim, maga a végtelenül jó Is-
ten szólt hozzánk, szólt a mi bűnkérges sziveinkhez az em-
beriségnek valódi anyja, a bold. Szűz Mária által, „hogy 
lemondván az istentelenségről és a világi kívánságokról, jó-
zanul, igazán és ajtatosan éljünk e világon, várván a boldog 
reménységet, és a nagy Isteu, a mi (Jdvözitő Jézus Krisz-
tusunk dicsőségének eljövetelét, (Tit. 2, 11. 13.)." Lejött a 
mindenható Istennek imádandó akarata folytán a szüzek 
legszentebb Szüze s az anyák közepette csodásan kimagasló 
Anya, ki is az anyai szeretet áradozó könyei között veté 
szemére a világnak, hogy a vasárnapot megszentségtele-
níti s az ő szent Fiának nevét káromolja, miért is az Isten-
nek karja súlyosan fog nehezedni reá. 

A szeplőtelen Szűznek 1830. megjelenése nyilván fő-
képen azon bölcs czélból történt, hogy az Isten anyjának 
szeplőtelen fogantatásában való kath. hit népszerűbbé le-
gyen, mely magasztos, mert Krisztus Urunknak istenségét 
szebb fénybe helyező czél a milliókra menő csodás érmek ál-
tal tökéletesen el is éretett. És midőn igy az isteni Gondvi-
selés a hivők lelkeit e szent és ősrégi, de a formális hitczik-
kelyek közé ünnepélyesen föl nem vett tannak befogadására 
előkészítette, sz. Péter trónjára oly férfiút emelt, ki a szep-
lőtelen Szűz iránt már gyermekkorától fogva ritka ke-
gyelettel viseltetett, és kinek lelkébe az U r Isten már pápa-
ságának elejétől fogva azon forró kivánságot oltotta be, 
hogy a boldogságos Szűznek szeplőtelen fogantatásáról szóló 
tant az alaki hitczikkelyek közé igtatandja. A mit is a szent 
emlékű I X . Pius pápaságának kilenczedik évében, 1854. 
decz. 8., a kath. világnak örömére meg is tett. A kath. egy-
házban korszakot alkotó ezen eseménynyel a bold. Szűznek 
la salette-i megjelenése is kapcsolatban látszik lenni. Tudjuk 
ugyanis, hogy szűz Mária mindakét gyermeket külön-külön 
bizonyos titoknak közlésére méltatta, melyeket azok egy-
mástól elszigetelten irt levelekben csupán az egyház főpász-
torának juttat tak tudomására ; midőn pedig ők e leveleket 

t 
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irták, egyikök az ott levő papoktól azt kérdező: Mi az a 
,1e pape'? a másik pedig: Hogyan kell írni az ,infaillible'-t ? 
(E tényre, lényegét tekintve, nagyon jól emlékszem ; de 
miután azt csakis emlékezetem után idézem, lehet, hogy 
tán nem egészen hiven adom vissza.) Yalószinü tehát, hogy 
a titkok egyike arra vonatkozott, miszerint a tévmentes 
pápa az Ur Jézus nevében az összes világhoz szólani és szűz 
Mária szeplőtelen fogantatását ünnepélyesen, mint alaki 
hitczikkelyt, kihirdetni fogja. Vagy tán a titokból mintegy 
véletlenül ugyan, de valóban gondviselésszerüleg elejtett 
ezen két szó csakis a pápai tévmentességnek hitczikkelylyé 
való emelésére vonatkozik ? Vonatkozzék az tán csakis erre, 
de az tény, feltűnő tény, hogy IX . Pius a bold. Szűznek 
szeplőtelen fogantatását hitczikkely gyanánt saját legfőbb-
pásztori tekintélyénél fogva kihirdette; és az is kiválóan 
feltűnő esemény, hogy Dupanloup megjegyzése szerint, a 
bold. Szűz szejilőtelen fogantatása volt az első hitbeli határo-
zat, melyet semmi zavargás meg nem előzött;és semmi eret-
nekség sem követett. 

E dogmának örvendetes kihirdetése a katholikus hit-
élet egy uj aerájának kezdetét látszik beavatni. A bold. 
Szűz szeplőtelen fogantatásának hitczikkelye és tisztelete az 
egyháznak egén oly gyönyörű fényben ragyogó csillaggá 
lett, melynek szelid sugarai az egész világra kihatnak, és e 
sugarakon majd itt, majd amott maga a szeplőtelen Szűz is 
le-leszáll ez oly sóvár földre, hogy jó édes anyaként maga 
köré gyűjtve gyermekeit, s az eltévedteket is, ha legalább 
némi jó akarattal birnak, az ő Urához és a mi Urunkhoz, az 
ő Istenéhez és a mi Istenünkhez visszavezesse. 

Ez ujabb megjelenéseket is röviden meg kell em-
lítenünk. (Vége k.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, junius 24. Hogyan igazolja a,Pester Lloyd' a 

,Religió'-t ? — Még mindig az állami felügyeletről a protes-
táns iskolák felett és azon tanácskozmányról szólunk, mely 
a kormány néhány tagja és néhány protestáns kitűnőség, 
mint bizalmi férfiú közt, a mult napokban lefolyt. A törté-
nelmi hűség, tekintettel az utókorra, megköveteli tőlünk, 
hogy ne csak azokról emlékezzünk meg, mik a neve-
zett főurak között történtek, hanem hogy azon nyilatko-
zatokat is felemlitsük, melyek ,nem ultramontán' részről, ha-
nem olyanok által tétettek a lefolyt tanácskozmányok felől, 
kikhez az ,ultramontanismusnak' még csak árnyéka, sőt ezen 
árnyéknak még csak gyanúja sem fér. Azt hisszük, nincsen 
az országban ember, legyen katholikus, vagy tartozzék 
bármely vallásfelekezethez, ki a ,P. Lloyd'-ot az ultramonta-
nismus vádjával merészelné illetni ; már pedig épen a ,L.' az, 
mely épen ugy, mint a ,Religio' már számtalanszor tette, 
sőt ennél sokkal szigorúbb kifejezésekben itéli el a protes-
tánsok merev eljárását a protestáns iskolák feletti álla-
mi felügyelet tervezett megállapításával szemben. Épen a 
,Lloyd' az, mely megerősiti mindazon nézeteket, melyeket a 
,Religio' többszörösen kifejtett azon többször nyilatkozott 
protestáns jeremiádok felett, mintha a protestantismus el-
nyomva, a katholicismus pedig, anno alkotmányos aera, pa-
trocinálva volna. 

De halljuk immár a liberális és korántsem ultramontán 

,L1.'nyilatkozatát a protestáns iskolák felől. A,Religio'nem 
egyszer hangoztatta a protestáns iskolák hiányait; azon ab-
normitást, mely ezideig létezett az állam követelményeire 
nézve a katholikus és protestáns tanárokat illetőleg, és a 
,Lloyd', az a ,Lloyd', mely csak nem régen oly keményen, 
de egyszersmind igazságtalanul elitélte szerzeteseinket, az a 
,Lloyd-, mely ezekkel szemben annyira kiemelte a protestáns 
tanárokat és iskolákat, igenis, ez a ,Lloyd', mintha csak 
egyszerre fensőbb világosságot nyert volna, következőleg 
igazolja a ,Religió'-t: „Példátlannak kell neveznünk, úgy-
mond a ,Lloyd', e statust a statusban, t. i. hogy legyenek az 
államban iskolák, melyekbe betekinteni, melyeket ellen-
őrizni senkinek sem szabad. Fontoljuk meg csak nyugodtan. 
Vannak, úgymond, intézetek, — érti a protestánsokat — 
melyeknek tanárai nem birnak szakképzettséggel, és életük-
ben sohasem tesznek tanúságot tudományosságuk- és képes-
ségökről ; intézetek, melyeknek tantervei a tanárok és kurá-
torok tetszésének van átszolgáltatva anélkül, hogy csak 
legkevésbbé gondoskodva volna afelől, hogy ez az önkényü-
leg megállapított tanterv tényleg végre is hajtassék ; intéze-
tek, melyek részben még ma is oly tankönyveket használ-
nak, melyeket a tudomány és paedagogia már régen túlha-
ladott, vagy melyekben irott füzetek grassálnak, és igy min-
den kritikát lehetetlenné tesznek ; intézetek, melyeknél a 
magántanulók demoralisáló rendszere borzasztóan uralko-
dik, mely behat az állami iskolákba, megmérgezve azokat és 
minden rendet és fegyelmet már gyökerében megfojtva; inté-
zetek végre, melyekben a vizsgák évről évre, reggeltől estéig 
mint valamely mesterség űzetnek, hol Morva és Sziléziá-
ból jövő tudatlanok menhelyet és — kitűnő bizonyítványt 
nyernek, mig végre legalább e botránynak az osztrák kor-
mány gyors és reánk nézve megszégyenitő véget vetett. És 
ily intézetek mégis államérvényes bizonyítványt állíthattak 
ki." . . . E sorok tartalmát nem mi gondoltuk ki, hanem hogy 
ismételjük, a ,Pester Lloyd'-ból vettük át szóról szóra és 
nem késünk a ,Lloyd'-nak köszönetünket kifejezni, hogy 
szives volt mindezt igy megirni és bennünket igazolni. H. ur, 
ki e sorokat irta, ki mint protestáns bizonyára competens 
saját felekezete ügyeinek megitélésében, nem is képzeli, 
mennyire igazolt bennünket és mennyire megozáfolta önma-
gát, irván nem régen a protestáns tanárokról és tanodákról, 
ugy a mint irt. IIa a protestáns tanodák csakugyan igy néz-
nek ki, mint azokat H. ur szives volt a világnak egész 
meztelenségökben bemutatni, és e felett semmi kétségünk 
nincsen, akkor a mi szerzetesrendeink felemelt fővel jár-
hatnak mindenhol, mert ilyesmit felőlük legelfogultabb 
ellenségök sem mondhat, annál kevésbbé bizonyithat be. 
H. ur nyilatkozatai a protestáns iskolák felől mindig elegen-
dők lesznek, hogy szerzetesrendeink az ő tanúságára hivat-
kozzanak, ha H. ur által ismét megtámadtatnak. 

Továbbá a ,Religio' iskoláink viszonyát az államhoz fej-
tegetve többször kiemelte, hogy mily kedvezőtlen viszonyban 
vannak a kath. iskolák, közép és felsőbb tanodák az állammal 
szemben, ha meggondoljuk a protestáns tanodák függetlensé-
gét. Ezek privilégiumai mellett a kath. iskolák rabsággal 
elnyomottaknak tekintendők : miért is a jogegyenlőség nevé-
ben nem egyszer követelte lapunk, hogy vagy mentessenek 
fel a kath. tanodák is az állami gyámság alól, vagy pedig 
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a protestáns iskolák is ugyanazon kötelezettségnek vettesse-
nek alá. E nézetünk a protestánsok által élvezett privilé-
gium felett már nem áll elszigetelten, a ,Pester Lloyd' is 
kezdi ezt belátni és következőleg ir ez ügyben: „Amint je-
jelenleg az ügyek állanak, hazánkban ma tulajdonképen a 
protestáns egyház az egyedül privilegizált, az egyedül kivé-
teles, csak ő a ,ne nyúlj hozzám- s hozzáférhetetlen, csak ő 
örvend messze terjedő privilégiumoknak és oly független-
ségnek, melyhez képest a kath. egyház valóban mellözöttnek 
tűnik fel, — mert ez utóbbi az állam felügyeletének alá van 
vetve, az állani ennek iskolái felett nem csak felügyel, ha-
nem azokat directe vezeti is, azokkal ugy rendelkezik mint 
sajátjával. Nem kérdezzük, — úgymond, pedig kár nem kér-
dezni, — hogy mennyire jogosult e viszonya a kath. egy-
háznak és a protestánsoknak, hanem csak azt kérdezzük, 
mily következménye lenne annak, ha a hath. egyháznak is 
rögtön kedve jönne hivatkozni a régi törvényekre és hatá-
rozatokra, és kijelentené, hogy azokat megváltoztatni nem 
lehet, nem szabad." Ime egy protestáns ember, a ,Pester 
Lloyd'- ban igy beszél ; elismeri, hogy a protestánsok nálunk 
privilegizálva vannak. E nyilatkozat tehát sem lehet gyanús, 
sőt a legnagyobb mértékben hiteles és igen-igen nagy do-
lognak kellett történni, hogy protestáns ember kényszerítve 
érezze magát saját felekezetéről igy nyilatkozni. De legyen 
bármiként, annyi bizonyos, hogy a ,Religio' kellőnél jobban 
van igazolva a ,Lloyd' által, és csak az az óhajtandó, hogy a 
,Lloyd' az igazság utján, melyet e czikkben kifejtett, a jö-
vőre is megmaradjon, mert az valóban sem tűrhető, hogy 
kath. tanodáink, melyekről századrészét sem lehet mondani 
annak, mit a ,Lloyd' a protestáns iskolákról mondott, alá 
legyenek vetve az állam felügyeletének, akkor, midőn az 
ily vádakkal illethető protestáns iskolák a felügyelettől egé-
szen mentek. Nem kívánjuk mi azt, hogy a protestánsok 
szorosabb felügyelet alá vétessenek mint a katholikusok, 
hanem az egyenlő mértéket jogosan megkövetelhetjük anél-
kül, hogy e miatt józanul a protestánsok elleni ellenszenv-
vel vádoltathatnánk. Nem ; ami elvünk az igazság, és most is 
azt mondjuk : fiat iustitia. A 

Németország. -4 császári aranymenyegzö a helyzetre 
egy kissé sötét világot vetett. Ha a lapok harcza nem csal, 
a kulturharcz nem igen közel van végéhez. A centrum lap-
jai keserű kifakadásokban tüntették fel, mennyire sértő az a 
katholikusokra, hogy a császári pár aranyinenyegzője alkal-
mából adott amnestiából az ő főpásztoraik és papjaik ki 
vannak zárva. Bizmarck lapja, a ,Nord. alig. Zeit.' e jogos 
panaszokra válaszolva azon a rekedtségig ismételt stereotyp 
váddal lép fel, hogy a kath. papság a májusi törvényekkel 
szemben nem adta fel rebellis álláspontját. A sújtott pap-
ság előtt, igy szól a kanczellár sugalmazottja, igen egy-
szerű eszköz áll, hogy magát a büntetések alól kivonja, 
melyeket oly csekély resignatióval (!) szenvedett, — és ez az, 
hogy vesse magát a törvény alá, s változtassa meg magatar-
tását a törvény iránt." 

Ebből világos, hogy, ha a kérdés igy van feltéve, ak-
kor a német kormány a helyzeten egy cseppet sem változta-
tott, sőt nincs is szándéka változtatni. Elkábittatva az anya-
gi erő érzete által, bizonyos mámoros exaltatióban Bismarck 
azt hitte, hogy minden térdnek meg kell hajlania előtte s 

hogy nem létezik hatalom, melyet ő meg nem törhet. 
Ily lelki állapotban törvényeket szavaztatott meg s helyze-
tet alkotott, mely türhetlen. Érzi ezt maga a minden-
ható minister is. Azért tette magát érintkezésbe a katholi-
kusok parlamenti képviselőivel s azért kereste vagy legalább 
mutatta, hogy keresi a Rómával való kiegyezés fonalát. És 
ezek láttára mindenki hinni kezdett az átkos kulturharcz 
közelgő bukásába. Hitte mindenki, mert óhajtotta, óhaját 
valóságnak vette. Jelek is, tények is kezdtek a kibékülés mel-
lett szólni. Azonban, midőn a kormány közegei a püspökö-
ket és papokat, kik lelkiismereti kötelességet teljesítettek, 
nem szűnnek meg lázadók- s gonosztevőkkel egy sorba he-
lyezni, lehetetlen, hogy a kiegyezést, mig ily szellem ural-
kodik, közel levőnek tartsuk. Bismarck uralkodni akar a lel-
keken. Fel akarja forgatni a kath. egyház alkotmányát ; 
csak igy véli létrehozhatni azt a Németországot, mely lelke 
előtt lebeg. 

Ezekkel szemben a centrum, melynek magatartása 
mindig tapintatos és szerencsés, szintén kezdi tisztábbau fel-
fogni álláspontját, mint még csak egy félév előtt is lehetsé-
ges volt. Nem is mulasztja el a népet és kormányt egy-
aránt figyelmeztetni a helyzet tarthatlan voltára. Schorle-
mer-Alst báró néhány szóval jobban jellemezte az állapoto-
kat, mint ha hosszú dictiókat tartott volna. Samoa sziget 
vallási szabadságának biztosítékairól volt szó. „Szégyenpír 
vonul arczomra, igy kiáltott fel a jeles férfiú, midőn a má-
jusi törvényeket a Samoa sziget lakóinak adott engedmé-
nyekkel összehasonlítom !" 

Mi lesz az egésznek vége? Korántsem dicsekszünk O D 
azzal, hogy Bismarck tintatartóján, mely az ő politikájához 
legjobban hasonlít, keresztül látnánk. A katholikusok talán 
még igen sokáig fognak vele alkudozni, fogják előtte lelki-
ismeretök jogait hangsúlyozni. Mi azt hisszük, Bismarck 
nem fogja őket megérteni soha. O a katholikusok nyelvén 
nem fog beszélni soha. 

Francziaország. Mgr Freppel angersi püspök észrevé-
telei Spuller képviselő jelentésére, melyet ez a kulturhar-' 
czos iskolai törvény mellett a képviselő kamra elé terjesz-
tett, mint a forró nyári napon lecsapott villám,megtisztították 
a levegőt s a kulturharczos törvénygyártók arczárói lerán-
tották az álczát. E nevezetes okmány folyó hó 13-án kelt s 
következőleg szól: „Oly figyelemmel olvastam, milyet meg-
érdemel, Spuller ur vaskos jelentését a felsőbb oktatás sza-
badsága ellen intézett törvényjavaslatról. Távol legyen tő-
lem a gondolat, hogy az országgyűlési viták elejébe vágjak, 
melyek a két kamrában nem sokára megindulnak. Nem le-
het könnyebb dolog a kath. képviselők előtt, mint egy ily 
okmányt megczáfolni, melyben a szerző kevésbbé azzal fog-
lalkozik, hogy a törvény intézkedéseit igazolja, mint hogv 
ismételje a papság és szerzetes társulatok ellen felhányt 
alap- és czéltalan vádakat. Hanem a minek jelzését a kö-
zönség előtt jelenleg hasznosnak tartom, az azon tan, mely 
ez ügyiratban kifejtetik, s melyet tényekbe átültetni készül-
nek. Valóban köszönettel tartozunk Spuller urnák, hogy e 
tant minden kerülgetés és kétség nélkül fogalmazta. E tan 

o o o 
nem egyéb mint az állam absolutismusa a tan- és nevelés-
ügy terén szemben az egyéni és társulati szabadsággal . . . . Ez 
a jelentés vezéreszméje; a többi kiszaggatott idézet vagy 
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értéktelen okoskodás, — s a mi még ezenfelül van, még ke-
vesebbet ér . . . 

Azt mondja a jelentés : „Az állam a nemzetnek leg-
főbb nevelője: nevelési hivatása felül múlja mindazon hiva-
tást, melyet a társadalomra nézve teljesít. Tanitja és neveli 
a népet, épen ugy mint védi őket belül jó kormányzat és 
igazságszolgáltatás által, épen ugy továbbá, a mint kifelé, 
védi őket hadserege által, melyet köréből szed, fegyelmez, 
és vezérel, a külső támadások ellen." — Az uj törvényja-
vaslatnak minden tana e szavakban van összefoglalva, me-
lvek a jelentéstevő ur tolla alatt folytonosan ismétlődnek. 
Az állam ugyanazon jogezimnél fogva tanitja a nemzetet) 
melynek alapján igazságot szolgáltat és a hadsereggel ren-
delkezik. Miből mint szoros következmény folyik, hogy az 
állam egyedül levén hivatva igazságot szolgáltatni s a had-
sereg fölött parancsolni, egyszersmind egyedül hivatott a 
nemzet tanitására. Lehet ugyan e szerint tűrni a magán 
tanfolyamokat és iskolákat, mivel épen „a szellemek uj han-
gulata igy kívánja," s mivel legyőzhetlen ellentétekbe való 
ütközés nélkül másként tenni lehetetlen ; — az elv azonban 
ki van mondva s a jövő feladata lesz belőle a következmé-
nyeket levonni. 

Jegyezzük meg jól. Az uj törvényjavaslat tana szerint 
nemcsak arról van szó, hogy az állam visszahódítsa a fel-
ügyelet és ellenőrzés jogát, melyet tőle, jogainak körében, 
senki sem tagad meg. A tétel általánosan és föltétlenül hang-
zik. Az államnak „nevelési hivatása" van, épen olyan, mi-
lyen hadviselési és bíráskodási joga; az egyik oly széles 
körű mint a másik, sőt amaz feljebb való (plus éminente) 
mint ezek ; mert a kormány jogához tartozik „az ifjúságot 
saját állandóságának elvei szerint alakitani" (façonner), — 
vagyis más szóval : nem a kormányok vannak a nemzetek-
ért, hanem a nemzetek a kormányokért. De tekintsünk el 
egy pillanatra az ily zsarnokság következményeitől, ha 
azokat a lelkekre és lelkiismeretre vonatkoztatjuk. Azt kell 
bebizonyítanom, hogy Spuller ur tétele teljesen téves s ellen-
kezik a közérzülettel és józan észszel. Azt mondja: ,az állam 
tanitója a nemzetnek. Tanítói hivatása feljebbvaló minden 
más hivatásánál'. Azonban, hogy az állam tanitó lehessen, 
tanainak kell lenni ; mert tanok és csakis tanok eszközlik a 
tanitást s nevelik a nemzetet. A modern államnak ezen tanai 
pedig ugyan hol vannak? Hol van az ő vallása? Hol van 
bölcsészete? Hol van erkölcstana? Mutassa elő valaki eze-
ket, hol vannak összefoglalva és codificálva? Látok ugyan a 
modern államban polgári, katonai, büntető törvénykönyvet, 
melyek szabatosan vannak szerkesztve és körülírva. Ezek 
alapján teljesen felfogom az állam birói hivatását. Hanem az 
állam vallása, bölcsészete, morálja, s nem akarom hozzá-
tenni, irodalma és mennyiségtana, még egyszer kérdem, hol 
vannak ? Hogy ne szóljak csak a bölcsészeiről, a neveléstan-
nak ezen alapjáról, — milyen az állam bölcsészete, az államé, 
mely „a nemzet nyilvános, köz-tanitója" ? Yajjon ecclecti-
cismus ez? Vájjon darwinismus? Vájjon determinismus? — 
Nem hallják önök maguk körül mily zaj keletkezik, ha „a 
nép tanitása czéljából", önök valamely tanrendszert, más 
rendszer kizárásával, alapul vesznek fel ? — Nem, ezerszer 
nem, — és ez szembeszökő dolog, a modern állam nem lehet 
„tanitója a nemzetnek". Hiányzik nála, a mi legfőkép szük-

séges ; híányzanok a tanok, az általánosan elfogadott s elis-
mert tanok. Elégedjék meg, hogy vannak intézetei, ha eze-
ket a tudomány érdekében szükségeseknek tartja ; elégedjék 
meg, hogy másféle intézetek felett az őt megillető felügye-
letet gyakorolja ; azonban az egyetemes tanitó és nevelő sze-
repéről, ha képtelenséget elkövetni és nevetségessé lenni 
nem akar, mondjon le. (Vegeköv.) 

New-York, május 27. Az uj székesegyház fölszentelése 
tegnapelőtti vasárnap történt meg. Mondhatni, hogy ily 
nagyszerű egyházi ünnepélyt az uj világ még nem látott. 
37 püspök és 250 áldozár jelent meg az Egyesült-Államok 
területéről, Mac Closkey bibornok köré, ki a felszentelést 
személyesen végezte. 21 éve, hogy Hughes érsek a szent 
Patrik föszékesegyliáz alapkövét beszentelte. Azóta több, 
hosszabb-rövidebb félbeszakítás daczára buzgón folyt az 
épités, a mint a pénzeszközök engedték. Eddig összesen 5 
millió dolárba került. Fehér márványból, góth stylben, ke-
reszt-alakkal készült. Hosszhajója nyugattól keletig a szen-
télylyel együtt 332, a kereszthajóé déltől éjszakfelé 140 láb. 
Három hajóból áll, mely közül a középső 112, a két szélső 
54 láb magas. A középhajó szélessége 48, az oldalhajóké 24 
láb. A két torony magassága 330 lábra van tervezve, de 
eddig csak a templom tetőzetéig készek. Összesen 34 ha-
rang hivja a hiveket isteni tiszteletre. A főoltár díszre és 
fényre megfelel az összépület nagyszerűségének. A négy 
mellékoltár egészen márványból teljesen készen áll. 100,000 
dollárba kerültek. A 70 ablak közül 37 az ó és uj szövet-
ségi történetből és szent Patrik életéből vett képekkel van 
díszítve. 

IRODALOM. 
-f- Társadalmi testvérharcz a modern jogállam s a 

kath. egyház közöt t . Irta Jedlieska Pál stb. 
Hogy e műre visszatérünk, arra tartalmának felettébb 

korszerű volta indított. Ez alkalommal azonban a mű tar-
talmának csakis ismertetésére szorítkozunk. E mű szól : 

I. Az állani czélja és eredetéről. Mi az állam ? Az állam 
rendeltetésének tüzetesebb meghatározása. Az állami hata-
lomnak közvetett s közvetlen isteni eredetéről szóló elmélet. 
Az államhatalomnak korlátai. Az államhatalom iránt tanú-
sított ellenállás. I I . A kath. egyháznak üdvös lefolyásai az 
államra. Az embernek szerencsétlensége túlzó vágyaiban 
rejlik. A szenvedély megfékezésére szükséges az isteni val-
lás. E czélra elégtelen az úgynevezett észvallás. Ezt a tör-
ténelem hangosan bizonyítja. A kath. egyház jótékonyan 
hatott az állam áldozatkészség, engedelmesség, s lelki 
szegénység erényeinek meghonosítása által. A kath. egyház 
előnyösen alakította át az egyed-, család-, s társadalomnak 
helyzetét. A rabszolgaság sanyarú állapota. A kath. egyház 
felkarolta az emberi társadalomnak betegségeit. A szerzetes 
rendek. A kath. egyház leghatályosb emeltyűje volt a mű-
veltség-, tudomány- s művészeteknek. A kath. egyház- s 
papságnak érdemei édes hazánk művelődése körül. I I I . A 
modern jogállam jellemzése. A jogállam fogalma. A jogfo-
galma. A jog elválaszthatlan a vallástól. A modern jogállam 
ezt tagadja. A Parlamentarismus nem valódi népképviselet. 
A modern jogállam gyakran az absolutismus és forradalmat 
vonja maga után. Az 1792. franczia forradalomnak közel 
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rokonsága a modern jogállammal. A jogállam felekezetnél-
küli jellege. A jogállamnak a kath. egyház iránt tanusitott 
ellenséges érzülete. Jus plaeeti. A jogállam beavatkozik az 
egyház kormányzásába. A jogállam mint hitmagyarázó. A 
jogállam elnyomja az egyháznak társulati szabadságát. A 
jogállammal rokonszenvező liberalismus híveinek támadá-
sai a szerzetesek ellen. A jogállam sérti az egyház birtokjo-
gát. A jogállam, állítólagos elveivel ellenkezőleg, megszo-
rít ja a kath. egyháznak politikai befolyását és jogát. Né-
hány adat arra, mily lelékenyek a liberális jogállamárok az 
egyház üldözésében. A jogállam nem mentheti e szűkkeblű 
eljárását. IY. A kath. egyház mindenkor pártolta a józan 
szabadságot. A szabadság fogalma. A kath. egyháznak üd-
vös befolyása az egyéni és társadalmi szabadságra. Az egy-
ház jótékony hatása a jogvédelmére. Az egyháznak és pá-
páknak békebirói s jogvédi szereplése. A kath. papság a 
jog és szabadságnak érdekéért szembeszállt a nagyoknak 
hatalmával is. A kath. egyház nem ellenzi a helyes liberális 
ujitásokat. A kath. egyház nem ellensége a tudomány jól 
felfogott szabadságának. A lovagintézmény, mint a szabad-
ságnak egyik kiváló védelme, a kath. egyháznak köszön-
hető. Az egyház mindenek előtt megérdemli a liberális mel-
léknevet. V. A lelkiüsmereti szabadság. A korlátolt és kor-
látlan lelkiismereti szabadság. Az államnak álláspontja a 
hitfelekezetekkel szemközt. A kath. egyház nem ellensége a 
korlátolt lelkiismereti szabadságnak. Mit tartsunk az egy-
háznak állítólagos intolerantiájáról ? Az egyháznak „egye-
dül Üdvözitő" mellékneve. Az inquisitio. Az amerikai 
rendszer. VT A nevelés és iskola. A műveltség mibenléte. A 
műveltségnek elsőrendű terjesztői és tényezői : a szülők s az 
egyház ; másodrendű tényezője pedig az állam. A jogállam-
nak s a liberálisoknak, az oktatással szemközt emelt jogigé-
nyei. A közös vagy felekezetnélküli iskolának egy neme 
sem felel meg az iskola valódi feladatának. A közösiskola 
sérti a szülőknek, az egyháznak jogát s kártékonyán hat a 
társadalomra. A felsőbb oktatásnak is vallásos szellemtől 
kell vezettetnie. VII . A házasság. A házasságnak fogalma, 
egysége s feloldhatlansága. A házasság nem polgári, hanem 
vallásos intézmény. A polgári házasság nem szerződés. A 
házasságnak az államra való fontos volta, nem vonja maga 
után az államnak intézkedési jogát a házasság körül. A pol-
gári házasság nem védhető a lelkiismereti szabadság szem-
pontjából. Az egyház mindig magáénak vallotta a házasság 
körüli rendelkezési jogot. A szentség nem választható el a 
házasság lényegétől. A polgári házasságnak féloldhatósága 
nem előnyös. A polgári házasság nem védhető a zsidók 
emancipatiójának szempontjából. Az egyház által felállított 
házassági akadályok nem észellenesek. VII I . A római pápa 
tévmentessége tekintettel az államra. A pápai tévmentesség 

értelmezése s korlátai. A pápa csalatkozhatlan^ága nem uj 
hittétel. A pápai tévmentesség nem teszi feleslegesekké a 
zsinatokat és nem korszerűtlen. Az ókatholicismus. Téved-
tek-e a pápák az isteni kinyilatkoztatásnak hirdetése s ma-
gyarázatában ? IX . A nemzeti egyház. A nemzetiségi kérdés 
korlátai. A túlzó nemzetiségi kérdések káros következmé-
nyei. A nemzeti egyháznak szomorú, s a szabadság szelle-
mével ellenkező jelenségei Európa némely államában. 

Mindezekből látszik, mily korszerű eszmékkel, s több-
nyire égető kérdésekkel foglalkozik szerző, kinek irói ava-
tottságát, ha eddigi dolgozatai nem hirdetnék, e mű maga 
biztosította volna. 

V E G Y E S E K . 
— Ö eminentiája a bib. herczeg-primás, mint az ,Esz-

tergom' irja, ismét jelét adta, mennyire szivén viseli a nép-
nevelés érdekeit. Legközelebb Hontmegye Szalka községé-
nek népiskolája vonta magára ő Eminentiájának minden-
hova kiterjedő figyelmét s nem is késett a felszaporodó igé-
nyekkel szemben az iskola czéljaira 300 frt. o. é. kegyesen 
adományozni. 

— A szent atya Thun-Hohenstein Frigyes gróf előtt a 
németországi ügyekről nem régen következőleg nyilatkozott : 
„Első kötelességem volt, midőn a pápai széket elfoglaltam, 
az egész világ előtt bebizonyítani, hogy Isten helyettese 
mindig készen áll a békére és egyetértésre. Es vájjon hol 
tarthattam ezt szükségesebbnek, mint épen Németországban, 
hol ezer és ezer kath. hívőnek lehetetlenné van téve, hogy 
az egyház kegyszereiben részesüljön, hol lelkipásztoraiktól 
megfosztva vannak és igy haláluk előtt a végső szentsége-
ket fölvenni, gyermekeiket megkeresztelni, házassági frigyü-
ket az egyház áldásával kötniök nem lehet. Nem kötelessé-
gem-e itt mindent megtenni, a mi az egyház jogaival össze-
egyeztethető, hogy e helyzet megszűnjék s a katholikusok 
annyi szerencsétlenségtől megszabaduljanak? Nem fogok 
nyugodni addig, mig e czélt el nem érem, vagy legalább, 
mig az egész világ oly világosan nem látja, hogy senki se 
vonhassa kétségbe, hogy ha a kiegyezés létre nem jöhet, an-
nak oka nem a szent szék részén van." E szavakat gróf CT 
Thun mint a sz. Mihály-egylet elnöke mondta. 

— A svajczi ó-katholikusok f hó 5-én zsinatot tartot-
tattak. Megjelent 65 világi és 29 papi személy. A jurai ka-
tholikusok választásait érvényteleneknek nyilvánították, — 
természetesen mert nem ó-katholikus szellemben történtek. 
A genfiek által javasolt liturgia, mint még ,korai', vissza-
utasittatott. 

— A Vatikán levéltárnoki állásával régi szokás szerint 
eddig mindig csak praelatura volt összekötve. A bibornoki 
méltósággal összeférhetlennek tartották. Legutóbbi időben 
is P . Theiner X V I . Gergely és I X . Pius első éveiben csak 
azért vonakodott a bibornoki kalapot elfogadni, hogy a va-
tikáni levéltár igazgatója maradhasson. 

— A ,Siglo Futuro' spanyol lap római levelezője, don 
Urbano Ferreiroa, e napokban 14,638 frankról szóló váltót 
nyújtott át a szent atyának. Ennyi péterfillért gyűjtött a 
nevezett lap a folyó év első negyedében. 

E l ő f i z e t é s i f e l h i v á s . 
Az uj félév alkalmából tisztelettel kérjük tiszt, olvasóinkat, hogy a második félévi előfizetés iráat , idejekorán való expeditiói 

intézkedhetés végett, bennünket mennél előbb értesíteni méltóztassanak. Szilárd eltökéléssel, j á r t utakon haladunk s illetékes buzdításokból s 
azon kedvező körülményből, hogy az előfizetők számának emelkedése folytán az I. félév első számait ú j ra kellett nyomatnunk, megingathatlan re-
ményt merítünk a jövőbe. 

E l ő f i z e t é s i m ó d o z a t o k . 
Előfizetési dij egész évre 10 f t , félévre 5 ft. o. é. Előfizethetni minden kir. postahivatalnál ; a szerkesztőnél, Budapest, Stáczió-uteza 

46., vagy Kocsi Sándor nyomdai irodájában, Budapest, Muzeum-körut 10. sz. Legczélszerübb a posta-utalványokat használni. Ezeknek szelvényére 
kérjük a nevet, a lakhelyet s az utolsó postát világosan kiírni, vagy e helyett egy ezévi czimszalagot felragasztani. 

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

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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B u d a p e s t e n , j u n i u s 28. 5 2 . I . Fé l év , 1879. 
TARTALOM: A lelkipásztorság köréből. — A X I X . század vezércsillaga. — Egyházi tudósitások: Budapest. Egy el-
fogulatlan protestáns nyilatkozat. Francziaország. Mgr Freppel angersi püspök észrevételei. — Irodalom : Keresztény hi-

tünk végső okáról. — Vegyesek. 

A lelkipásztorság köréből. 
Jól esik a házi nevelés oltárai körül többször is 

forgolódnunk, ha valóban Jézus Krisztus szellemé-
vel jöhetünk kellemes érintkezésbe. De mit tapasz-
ta lunk? Egy előkelő protestáns temetésen vol-
tam nem rég jelen; a halotti beszédben, (megszámi-
tottam), hetvennyolczszor fordult elő, nagy meg-
indulás közben, „Jézus Krisztus" neve; hanem a 
mellé csoportosított eszmék észistenitök valának. 
Mintha a szentséges név fényes ködpárába lett 
volna burkolva, melynek eloszlásával maga a fény 
alapja iselt i int; mivel a válogatott szóhalmaz benső 
meggyőződés ereje nélkül nem egyéb, mint szingáz-
dag buborék. 

Most pedig ime, az 1879-ik évnek első úgy-
nevezett szépirodalmi terméke fekszik előttem, ér-
dekfeszítő történelmi elbeszélés alakjában. A vázra — 
úgymond a szerző — minden értelmesebb olvasó 
ráakad olvasás közben, mi csak bust és bőrt adtunk 
neki, hogy élvezhető legyen. A „Hon" nagy hűhó-
val vezeté be ezen uj könyvet, és azt mondja róla, 
hogy „országos törvényszéki biráink egyik kitűnő-
sége irta." Czime: ^Lajos pap^ történeti elbeszélés 
Pest múltjából, irta Véka L. (Vajkay Károly). Az 
Athenaeum r. társ. kiadás 1879. Ára 80 kr. A me-
sét meghagyjuk szerző tulajdonánk, és csak a húst 
és bőrt veszszük szemügyre, melylyel meséjét fel-
ruházta. 

Szerencsétlen napjainkban, midőn a társadalmi 
szervezetek föloszlása mindinkább kiáltó tanúbi-
zonyságot tesz a köznevelés teréről erőszakkal le-
szorított tényleges vallás hiányáról ; midőn magok 
az idő jelei visszatérést hirdetnek az ősi alapokhoz, 
s a fejedelmek világszerte meginditák soraikkal az 
üdvös mozgalmat ama legfőbb tényező, az Isten hi-

tének fölelevenitésére az összes néposztályok köré-
ben: még találkozik valaki, hogy a 16-ik század-
beli hitújí tás jogosultságát, a hamis közvéleményre 
támaszkodva, ott keresse, ott állítsa föl, ahol annak 
helye sohasem lehet, t. i. a gyermekszobában, vagy 
a nőnevelde közös asztalánál. Ezt nevezzük mi szem-
telen visszaélésnek. Évtizedünk, ez a háborgó ten-7 O 
ger, annyi iszapot és salakot hányt föl az oltár és 
trónok körül, hogy 1879-ben már egészen unalmas-
nak s hiábavaló kapkodásnak kell nyilvánitani, ha 
valaki, legyen az bár valamely hazai szakma úgy-
nevezett „kitűnősége", a nagy lerakódások után 
is henczegni akar Róma elleni gyűlöletével, és pe-
dig ugy, hogy annak régi alapjait magyar hazánk-
ban, Pest múlt jában akarja a közönségnek bemu-
tatni pár századdal előbb a reformatiónál. 

Margit, a müveit család szemefénye, olvassa 
föl atyja jegyzeteit egy esti körben „Lajos papról", 
ki magyar Savonarolának czimeztetik. Margit a nö-
veldéböl kikerült gyermek-leány vezettetik be azon 
uj világba, hol csak zárt függönyök mögött foly a 
mulatság. Mert nem indokolható ostoba kitörések a 
kath. intézmények ellen ugy sem tanúsítanak mást, 
mint a gyermekkedélynek első alapjában való elfer-
ditését, a házi nevelésnek eltiprását csiráiban, mi-
dőn az emberszeretetnek kell a szívnek minden rej-
tekét betöltenie, hogy a kölcsönösség tisztelete an-
nál közelebb hozza egymáshoz az elfajult érdekeket. 
Ugyan ki vállalja magára a közművelődésnek ily 
kegyetlen gunyjáért a felelősséget ? 

Nem tartozik már napjainkban a ritka esetek 
közé, hogy keresztény apák magok lesznek hóhér-
jai nem csak a rosz példa által, mely életök folyá-
sában nyilatkozik, de egyenesen gonosz akarattal is 
összes gyermekeik vallás-erkölcsiségének, midőn 
őket a fölvilágosodás czime alatt örvény szélére jut-
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tatják. Igy kellett történni Margittal is, kit saját 
atyja ugy traktál, mintha szeretője volna. „Titeket 
— úgymond — ott a növeldében csak mézes mázos 
szavakkal ámitanak ; szükség, hogy a valósággal is 
megismerkedjetek." S ezen valóságok az „atya", a 
„birói kitűnőség" kéziratában, mely „Lajos pap" 
cz alatt bocsáttatott közre, igy következnek : 

..Azt hiszi kelmed talán, hogy az a sok pap, ba-
rát és apácza, kiket itt lát, mind jó kedvéből jött 
ide a király üdvözlésére? Nézze csak azt az öblös 
hordót ott a remetések szerzetéből, nem folyatja-e 
az orra vérét? Még a nyulszigeti dömések is meg-
feledkeztek arról, hogy a szép és nem szép apáczákra 
kacsintgassanak." — „Ma estve — sugá a föbiró a 
zászlótartó leánynak — az orgona-bokor alatt." S 
nyomban reá ilyen birói sorok következnek : „Mintha 
nem is ő volna az, kiből az elviselhetetlennek jelzett 
helyzet izgalma csak imént sajtolt ki a hivatalos te-
kintély fenntartásának követelményeivel föltétlenül 
talán meg nem egyeztethető kivánalmat." Már mint 
az orgonabokor alatti légyottot. „Ezután a széles arany-
sujtásokkal gazdagon megrakott tarka egyházi mez-
ben tündöklő kisdedke német plébánoshoz fordul-
ván, mondá a főbiró : „Reméllem nem kimélte a 
czifra piperét, hogy illően fogadhassuk az egyházi 
átok ellenére egyházunkban a k i rá ly t?" Es szóla a 
mészáros czéhmester : „Csak előre páter, ne csoszog-
jon a többi háta mögött, ez pedig szeretett volna 
hajában kaparászni, ha azzal nyakcsigolájaig érő 
magas homloka még dicsekedhetett volna, de ennek 
hiányában csak fületövét vakargatta, mindaddig, 
mig Andris fölkiáltott: előre páter, itt a tömlő, 
iszunk!" I t t következik „Lajos pap" jellemzése. 
„A papi köntös talán nem ölte meg benne az em-
bert. Tudjuk miért erőszakolta öt hajthatatlan a ty ja 
a papi pályára. Eszter okozta ezt — a zsidó leány — 
játszótársunk. Azért az erős jellemek legkínosabb 
keserve nehezedett kedélyére, a meggyőződésének ed-
dig csorbátlan talaját ezernyi barázdára hasogató kétely-
Hányszor orditá (szegény Lajos!) Istenem! tégy 
csudát! Vagy ha nem tartasz érdemesnek arra, hogy 
létezésednek uj jelét adjad kedvünkért, adj erőt az 
idegen hatalom megtörésére! Róma! te vagy ellen-
ségeink fészke. Téged kell eltipornunk. Befolyásod 
alól kell felszabadítani sanyargatott szegény hazán-
kat. Ha ezt sikerülne megtennem, dőzsölhetne aztán 
menten királyi palotánkban a bün." (81. 1.) Fel-
feltünik képzeletében az olaszföldi zárda, melyben 
hajlam, szükség, vagy mások megtörhetlen vas-
akarata fogva tartá a növendékeket, kik a folytonos 

lemondásnak, a papságnak pályájára szánvák. Ott az 
élőhalottak eme szellős sírjában álmadozott ö a ma-
gyar ifju. Mig végre elérkezett a fogadalom letéte-
lének napja, elinondá ő azt akadozás nélkül a leg-
hangosabban, hogy visszatérhessen hazájába és sza-
bad legyen, mint a madár, mely arra száll, merre 
vágya viszi. Szent Isten! Ö és szabad? Felelj guny-
kaczaj viszhangja! Mégis ó lett Pestujváron 1301. 
körül a magyarok papja. Egyszer történt, hogy a 
váczi püspök nagy pecsétes levélben intette öt hi-
vatásával járó magatartásra.De bezzeg! Albert pap 
a levélvivö még másnap sem tudta magának meg-
magyarázni, miként ju tot t ki Lajos pap szobájából 
oly sebességgel a lépcső aljára s onnan az utczára, 
hol mellette hentergett a kalapja és a váczi püspök 
nagy pecsétes levele is! „Hohó! hát büntetni akar-
nak? Engem a szabad község szabadon választott 
lelkészét? Nem én vagyok-e községemben az apos-
tolok utódja? Ki merészelheti magát bírómul fel-
tolni ? Gyáva megadásra ne számoljatok." Igy La-
jos pap. Eszter pedig, a gazdag zsidóleány, hogy 
hogy nem, minden áron apácza akart lenni, mivel 
a szabad község szabadon választott lelkészéhez 
nőül nem mehetett. Halljuk Lajos papot az oltár 
asztalától : „Ti nyomorult uszály-vivői az olasz pá-
pának, reszkessetek, közeledik az Ítélet napja!" Az-
tán áldva keresztet vetett : az Atyának, Fiúnak és 
Szentlélek Istennek nevében. (126. 1.) „Akarjátok-e 
még tovább is az idegen jármot tűrni nyakatokon? 
Tűrni a zsarnok hatalmat, mely lelkeitekre neheze-
dik és megvonja tőletek még az Isten adta vallás 
szelid vigasztalását is ? (à la Bismarck et comp.) 
Hiszitek e, hogy az Isten ott fenn az égben egyszer 
mindenkorra tudatta parancsait egyszülött Fia ál-
tal az emberiséggel ? Ismertek e embert a világon, 
kit az Isten felhatalmazott volna arra, hogy egy-
szülött Fia tanítását megváltoztassa vagy kiegé-
szítse? Es ha mégis akad ember, ki Isten igéjének 
meghamisítására vetemedik, mi legyen annak a 
sorsa? Átok rá ! Hü fiai lesztek e a magyar keresz-
tyén egyháznak, mely lemond a bálványok imádá-
sáról és nem ismer el Krisztus Urunk tanításán ki-
vül más szövétneket? Esküszünk! Ugy legyen. 
Ezennel tehát elátkozom nevetekben s a magam ne-
vében is a római pápát ; elátkozom az érsekeket és 
jűispököket, (kivéve a kalocsait Jánost és Jakabot a 
szepesit, kiket az éjjel a németek megmérgeztek) 
elátkozom az összes hamis papságot, mely nem 
Krisztus Urunk, hanem Róma parancsának hódol, 
kirekesztem mindezeket a magyar keresztyén egy-
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házból; elátkozottak legyenek mindörökké! És ki-
hirdetem a városnak, az egész világnak, hogy meg-
szűntünk Rómát szolgálni. Vége rabszolgaságunk-
nak. Nem szorulunk mi kőfalakból épült egyhá-
zakra, melyekből kirekeszthet a hatalom! Szabad ég 
alatt fogjuk imádni Istenünket a szent irás paran-
csa szerint. Nyilt utczán részesitendiink mindenkit, 
kivétel nélkül, az Üdvözítőnk által rendelt szentsé-
gekben (mint az összes lutheránusok, kálvinisták s 
unitáriusok ?) Visszautasítunk minden beavatkozást, 
megsemmisítünk minden korlátot, mely világi ha-
talom érdekében bilincsbe verni törekedett sziveink-
nek a mindenható Istentől eredett érzelmeit stb. Ez 
hitvallásunk. A szent házasság alapja a társadalom-
nak, — végezé oltárbeszédét Lajos pap — én ma-
gam is házasságra fogok lépni, mert az nem lehet, 
hogy mit az Isten egyik ember tekintetében szent-
ségül rendelt, bünt képezzen a másikra nézve. De 
még várakoznom kell, mig akad az országunkban 
sokáig herén élősködött papság közöl legalább egy, 
ki az idő intelmét megértve csatlakozik hozzánk és 
frigyemet megáldja!?*' At is ugrott a kerítésen Kat-
sün zsidó kertjébe s meglepte nagy elhatározásával 
a sápadt Esztert, ki már akkor átesett az atyai és 
hitközségi bíróságon. „Akarsz-e enyém lenni örök-
re ? Leráztam a bilincseket, szabad vagyok, mondá 
Lajos pap. Csak egy szót, lelkem mindene ! Eszter 
feltántorodott a szalmafonatu nyugágyról s kibon-
takozván Lajos karjai közöl, mondá: „Sohasem le-
hetek a tiéd.'*' „Mi gátolja, hogy hitsorsosom légy? 
A szabad magyar egyház örömmel fogadandja kö-
rébe a magyar zsidóleányt. De Eszter hirtelen föl-
nyitotta a kaput és gyöngéden kitolta Lajost az ut-
czára. Aztán megölte magát, Katsün pedig eltemette 
leányát anélkül, hogy kényszerült volna tűrni ke-
resztyén pap jelenlétét a temetésnél." 

Bocsánat ily hosszas idézetért ezen hitvány 
férczmüböl, mely valaha nyomdapapirt bemocskolt, 
józan olvasó közönséget érdekgerjesztő czim alatt 
reclamemal bevezetve megbotránkoztatott s birói hi-
telt és tekintélyt compromittált. 

Nem egyéb ez, mint a rosz akaratnak Róma és 
a katholicismus ellen ágaskodó tehetetlensége, arra 
irányozva, hogy a kotlós tyúk, az uralkodó libera-
lismus számára legyeket fogdosson, és pedig olyan 
legyeket, melyek máskép még nem röpülnének a 
lángba. De épen ez a legveszettebb módja a corrup-
tiónak, midőn mintegy észrevétlenül csempésztetik 
be az i f júság nyugtalan érzületébe a vallási nihilis-
mus, mely máris annyi korai áldozatot ejtett, hogy 

bátran kitelnék belőlük egy jobb sorsra méltó had-
sereg a jó ügy számára. I ly országos szerencsétlen-
séghez még az igazság őrei is hordják a gyúanya-
got? Nem tudják-e vájjon a köztapasztalásból,hogy 
egyik hitfelekezet romlása mily rohamosan ránt ja 
maga után a másikét ? Még folyvást kelljen-e hi-
vatkoznunk a porosz kulturharcz lefolyására, mely 
midőn az erőszak diadalát akará megalapítani 
Európában, saját házát gyúj tot ta meg? (Mordbren-
nerei.) 

Mit szóljunk ott a liázi nevelésről, hol a család 
gyermek-tagjai ily vérlázító könyvekből merítik a 
fölvilágosodást?*) Néhány évvel ezelőtt Berlinben 
egy studiosus nyilvános ünnepély alkalmával a 
templomban rálőtt a prot. papra ; nálunk egy Liész-
kovszky Deák Ferenczet akarta meggyilkolni azon 
rajongásból, mely if juságunk vérmérsékletét hittu-
domány nélkül vakon vezeti borzasztó tettek elkö-
vetésére. Hova forduljunk segélyért, ha már a jog-
tan szentelt csarnokai alatt is erkölcsi bérgyilkosok 
állják el az utat ? 

És te isteni béketűréssel megáldott szentkeblü 
római pápa ! ki mennyköveid helyett majd a béke 
zengzetes igéit, majd pedig az atyai részvét legiga-
zabb gyöngyeit hullatod az emberiség útjaira, még 
ezentúl is gunytárgyul szolgálsz az istentagadó ra-
vaszságnak? — Spectaculum facti angelis et homi-
nibus. — Hagyjuk őket. Az erényt meztelenre vet-
kőztetik, a bűnt ékes ruhákba öltöztetik, amazt hogy 
prostituálják, ezt hogy észistennő gyanánt az oltár-
ra emeljék. Ilyen az események által fölkorbácsolt 
rosz szenvedélyek korszakában az osztó igazság ! 

Mégis mit akarhatott egy országos nevü szerző 
(ha igaz) „Lajos pap" cz. regényével, mely az ide 
mellékelt reclame szerint az irói körökben méltó 
föltűnést okozott s a szépirodalom barátainál leg-
melegebb elismerésre számithat? — Talán fogytán 
vagyunk a tendentiosus műveknek ? Talán nem min-
den egyes regényben, még a legjobbnak nevezettben 
is, halomra gyűjthetők a kifogás alá eső, Ízetlen, 
sértő, kétes tételek? Vagy talán azt kellene e hin-
nünk, hogy Véka vagy Vajkay ur b. Eötvös egyik 
regényének papi hősét, Mészáros Lőrinczet akarta 
volna utánozni? Távolról sem. Az ő alakja se nem 
hü, se nem korából való, se nem kath. papi alak. 
Erőltetett minden föltünése, undorító zagyvalék 

*) A ki nem látja, nem is képzeli, mily számos példá-
nyokban terjednek el s mily kiszámithatlan romlást okoznak 
az ilyen gonosz czélu irány-regények és elbészélések, kivált 
a főváros környékén, hol egyes falvakban a házaló könyv-
kereskedők száz példányt is elárusítanak. Szerk. 
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minden beékelése személyes tevékenységének az el-
beszélés folyamába ; egy szóval elhibázott kórtiineti 
fat tyú kinövése a végkép elaljasodó szépirodalom-
nak 1879-ben. Szomorú kilátások ! 

A XIX. század vezércsillaga. 
(Vége) 

A szeplőtelen fogantatás hitczikkelyének kihirdetése 
után négy évvel a bold. Szűz újra megjelent, és mintha csak 
a hozzá szent kegyeletet tanusitó és tévmentes pápának hitha-
tározata mellett is akarna tanúskodni, magát e szavakkal 
mutatta be : „Én vagyok a szeplőtelen fogantatás." Fran-
cziaországban jelent meg ő, hogy az 1854. decz. 8. hozandó 
hithatározatra a kath. világot előkészitse, és ugyanott 1858. 
is 18 izben megjelent, hogy Istentől nyert ezen egyedüli ki-
váltsága mellett maga is tanúságot tegyen. O 1830. egy fia-
tal tanulatlan zárdaszűznek jelent meg ; 1846. két egyszerű 
pásztorgyermeket méltatott látására és tett megbízásainak 
hirnökeivé, titkainak részeseivé; 1868. szintén egy igen 
szegény és tudatlan leánykát választott ki magasztos czél-
jainak erőtlen eszközévé. És e kis félénk és szerény leányka 
nevét ma milliók ösmerik ; Lourdes-t pedig az egész civili-
zált világ, ha nem is szivébe zártan, de legalább ajkain hor-
dozza. Hogy Lourdesben a túlvilág szegény földünkkel 
csakugyan érintkezett, arról csaknem számnélküli csoda ta-
núskodik, és elég e tekintetben csak a tavai aug. közepén 
Párisból kiindult nagyszerű bucsujáratot fölemlítenem, mely-
nek nagy számú betegeiből aug. 20. hetvenkilenczen gyó-
gyultak meg. E rendkivüli nagy szám villámként hatott 
magára a frivol Párisra is. A csodásan meggyógyultak lát-
tára sokan megtértek ; de az a pokolnak esztelen haragját 
is fölkeltette. Midőn ugyanis e körmenet a Saint-Louis-en-
l'íle templomban végzett hála-ajtatosság után már haza in-
dult, a csodásan meggyógyultak egyikét egy ilyen obsessus 
megállitja s kérdi : „Te is fölkeltél, te is meggyógyultál ? — 
Igen. -— Itt van, ne?" és arczul ütötte őt. E fölvilágosodott 
arczütés, a meggvógyultaknak épen elsejét, Chedal kisasz-
szonyt érte. Valoságos pokoli érv arra, hogy csodák lehetet-
lenek ! Ki akarná a párisi hőst utánozni habár csak szellemi-
leg is? Pedig, bocsánatot kérek, de azok bizony utánozzák, 
kik e rendkivüli események megítélésében nem a pártatla-
nul kutató észnek higgadt útmutatását követik, hanem csak 
üresen kongó phrázisokkal jobbra is balra is dobálóznak. E 
bámulatos dolgokat az irgalmas Isten csak azért teszi, hogy 
eszméljünk ; azoknak csak egyetlen észszerű megoldása le-
hetséges, és ezen észszerű megoldásnak végtelen benső bére 
itt a hit, a túlvilágon pedig örök élet, örök boldogság! Nem 
érdemel-e ez egy kis, de komoly fáradságot ? ! . . . . 

Midőn Francziaországra a büntető Isten keze su-
lyosult, trónja összeomlott, dicső hadserege egyetlenegy csa-
tát sem nyerve szétrobbantatott és fővárosa a német sere-
gek által körülzároltatván, lövetett és éhesztetett, az irga-
lom Anyja nem hagyta azt vigasztalás nélkül. Az isteni lá-
togatásnak e nehéz idején is megjelent, s ekkor a Fougè-
restől 4 mértföldnyire, a lavali és rennesi egyházmegyék ha-
tárain fekvő kis Pont-Main mezővárost választotta ki meg-
jelenésének helyéül. E jelenet nálunk nem igen levén még 

ösmert, azt a lavali püspök által helybenhagyott leirás után 
vázlatosan közölni el nem mulaszthatom.1) 

1871. jan. 17. esti 6 óra tájban Barbedette Jenő, 12 
éves fiu a pajta ajtaján, hol atyjával és tiz éves öcscsével, 
Józseffel, elfoglalva volt, kitekintvén, — az átellenében levő 
Guidecoq-ház fölött, de kissé azon tul, egy nagy és szép nőt 
pillantott meg, ki reá mosolyogva nézett. Erre ő azonnal 
hívja fivérét, atyját és még egy községbeli nőt, ki vele ép 
ekkor beszélgetett; de a hívottak közöl csak a kis József 
látta, a mit Jenő, és mindketten tüzetesen egyformán irták 
le azon nőt, ki szemeik előtt állott. Bő újju ruhája kék szín-
nel bírt, és arany csillagokkal volt behintve ; az egészen czi-
pőjeig hullt alá, s a czipő is kék szint mutatott, melyen 
arany szalagból alakított csokor látszott. Fejéről fekete fá-
tyol borult homlokára és annak mintegy egyharmadát elfödte, 
hátul pedig vállait takarta és mintegy övéig ért. A fátyol 
fölött mintegy diadém-alaku arany korona volt, melynek 
egyedüli diszét egy a közép tájon kimagasló piros szalag 
képezte. Arcza igen kicsiny, igen fehér és hasonlithatlan 
szépségű volt. 

A csűr ajtajában csakhamar Barbedette anyja, az is-
kola-nővérek, kik a plébánia-iskolákat vezetik, a tiszt, plé-
bános és több mint hatvan egyén jelent meg. Mindezek kö-
zöl a Barbedette-gyermekek örömében csak az iskola-nővé-
rek két növendéke, t. i. a 11 éves Richer Franciska és a 9 '/2 

éves Lebossé Johanna-Mária osztozott. A többi tanú csak a 
négy kiváltságoltgyermek tanúságában és boldogságában vett 
részt. Mindnyájan meg voltak győződve, hogy a bold. Szűz 
méltatja ez ártatlanokat az ő látására. 

Szűz Mária eleinte oly állásban mutatta magát, mi-
ként a csodás érmen látható. A plébános urnák eljöttével 
a jelenet körül kékes kör képződött, s a szent Szűz szive fö-
lött egy kis, a zarándokok által viselt keresztekhez hasonló 
piros kereszt tűnt föl. A jelenvoltak imádkozni kezdettek. 
Ekkor a jelenet hirtelen nagyobbodni kezd, és a kék tojás-
dad körnek alján egy hosszú fehér szalag tűnik elő, melyen 
a kiváltságolt gyermekek mindegyike ez egymásután iratni 
látszott szavakat olvasta : „Csak imádkozzatok gyermekeim, 
az Isten titeket rövid idő alatt meg fog hallgatni, az én Fiam 
magát kiengeszteltetni engedi." Azután kezeit, mintha csak 
az ott levők által hangoztatott Mère de l'espérance éneket 
követni akarta volna, fölemelvén, azokban egy piros feszüle-
tet tartott, mely fölött e szavak állottak : Jézus Krisztus. 

E csodás jelenet három órán át volt látható. Mgr "Wi-
cart, lavali püspök, a tanuk hiteles kihallgatása után tudo-
mányos okadatolt Ítéletet hozva, a jelenet valódiságát meg-
erősítette, s a hivők áhitata a megjelenés helyén 1872. évi 
jan. 17. több mint 8000 zarándok jelenlétében a bold. Szűz-
nek a jelenetre vonatkozó szép szobrát állította fel, most pe-
dig ugyanott egy nagyszerű templomot emel. 

Urak, ott a túlsó táborban, nevetni tetszik tán a mi 
obscurans hiszékenységünkön ? . . . Mi e mindenesetre nemte-
len és okadatoltalan nevetésen csak az emberbaráti szeretet 
nemes érzetével szánakozunk, és önöknek eszébe a szentírás-
nak eme szavait vagyunk bátrak juttatni : „Akkor (a közité-
letkor) az igazak nagy állhatatossággal fognak állani azok 
ellenében, kik őket nyomorgatták (a sajtó terén is, a guny 

>) I. m. 397 és köv. 11. 
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és rágalom által), és kik elvették munkáikat (a görög sze-
rint, kik az örök boldogság utáni fáradalmaikat kinevették.) 
Ezt látván megháborodnak iszonyú félelemmel, és csodál-
koznak a véletlen szabadulás hirtelenségén, mondván ma-
gukban bánkódva, és a lélek szorongatása miatt fohászkod-
va : Ezek azok, kiket valaha nevetségnek tartottunk, és szi-
dalommal illettünk. Mi, balgatagok, az ő életöket bolond-
ságnak állítók, és végöket tisztelet-nélkülinek. Ime, mint 
számláltatnak az Isten fiai közé, és a szentek között az ő 
sorsuk. — Tehát eltévedtünk az igazság útjáról, és az igaz-
ság világossága nem fénylett nekünk, és az értelem napja 
nem támadott föl nekünk. Elfáradtunk a gonoszság és vesze-
delem utján, és nehéz utakon jártunk; az Ur útját pedig 
nem tudtuk. Mit használt nekünk a királyság? . . ." Bölcs. 
5. Bátor vagyok ez utolsó szónál egész tisztelettel • megje-
gyezni, hogy a hit is alázatosság levén az parányi eszünk-
nek az isteni ész előtti megalázódása ; a hitetlenség tehát 
kevélység, és a kevélység mi? . . . Azt mondja sz. Terézia 
és pedig a legteljesebb joggal, hogy az alázatosság igaz-
ság; : méltóztassanak tehát e láng;eszü nő után definiálni a o O 
kevélységet. 

A marpingeni (1876. és 1877.) eseményeket, részint 
mert azok a legközelebbi időkbe esnek, részint mert a trieri 
püspök ur száműzve levén, fölöttük vizsgálatot nem tartat-
hatott és igy felőlük az egyházi hatóság eddigelé nem nyi-
latkozott, hallgatással mellőzzük, megjegyezvén, hogy azok-
ban a bold. Szűz magát a „Szeplőtelenül Fogantatott"-nak 
nevezte ismételten, mely elnevezésről midőn a három kivált-
ságolt gyermekek egyikének, a 8 éves Kunz Margitnak édes 
anyja azon megjegyzést tette volna, hogy a jelenés magát 
bizonyosan a szeplőtelen fogantatásnak, nem pedig szeplőte-
lenül fogantatottnak mondta, a kis leányka hevesen vála-
szolá: „Anyám, ugy látom, hogy maga valamit hozzáadni 
akar ; ő azt mondotta : Én vagyok a szeplőtelenül Foganta-
tott !" A szives olvasónak ide vonatkozólag főképen : Die 
Erscheinungen und Heilungen in Marpingen. Gläubigen 
und Ungläubigen erzählt von W. Cramer, továbbá Ein Be-
such in Marpingen von Edmund Prinz Radziwill. 60 Pfenn., 
es Marpingen und seine Gnadenmonate. Mutter-Gottes Er-
scheinungen vom 3. Juli 1876. bis 3. Sept. 1877. von einem 
Priester der Diözese Münster, welcher widerholt Marpingen 
besucht hat. 25. Pf. ajánlom. 

Még a keleti Poroszországban levő s az ermelandi püs-
pöki megyéhez tartozó Diettrichswalde városkáról kellene 
említést tennem ; azonban minthogy az ősz, de lánghevü 
püspök, habár az ide vonatkozó adatokat szorgalmatosan 
gyűjteti, róluk főpásztori szavát még eddig, legalább tud-
tommal nem hallatta, én is szerényen hallgatni akarok. Vár-
junk : az idő a legjobb criticus. Opinionum commenta de-
let dies ; naturae autem (et naturae Domini) iudicia confir-
mât. E jelenetekről csupán azt akarom jelezni, hogy a val-
lásos kebel érdekét a legnagyobb mértékben fölkeltik. Ró-
luk és pedig püspöki helybenhagyás mellett, egy okmányokon 
alapuló füzet jelent meg Braunsbergben, Pohl könyvkeres-
kedésében. Ára 50 Pf. 

Ezek tehát azon főbb történeti képek, melyek szűz 
Mária szeplőtelen fogantatásának hitigazságával pragmati-
kus összeköttetésben állanak, s a szeplőtelen Szűznek nagy-

szerű arányokban terjedő cultusát észszerűen fölfoghatóvá 
teszik. E vigasztaló tények azok, melyek bennünket arra jo-
gositnak fel, hogy a szeplőtelen Szüzet a X I X . század ve-
zércsillagának nevezzük el. Igen, igen vezércsillagunk ő 
azon sűrű homályban, melyet az emberek vak szenvedélyei 
s a pokolnak ádáz ármányai még a nemesebb érzelműek esze-
és szivére is borítanak; vezércsillagunk ő,melynek szűz sze-
líd fényénél életsajkánk, ha tán eltévedt is, az igazság, erény 
és boldogság biztos révpartján kiköthetni fog; vezércsilla-
gunk ő, melyet lia követünk, magához a teremtetlen naphoz, 
az örök világosság legszentebb Istenéhez jutunk. 

Per Mariam ad Jesum ! Ez legyen a mi jelszavunk. 
* 

És most, m. t. magyar paptársaim ! hozzátok azon alá-
zatos és igen szívélyes kéréssel fordulok, miszerint mi, a 
szeplptelen Szűznek tiszteletét e Mária-országban, ezen oly 
sok csapással sújtott hazánkban, mennél szebb és virágzóbb 
állapotba hozandók, hiveink között a bold. Szűz szeplőtelen 
szivének társulatát az Isten anyja iránti gyermeki szeretet-
ből megalapítani törekedjünk,2j szombatonkint pedig hí-
veinkkel együtt szűz Máriának oly kedves rózsafüzérét 
imádkozzuk el. Igy majd remélhetjük, hogy jelszavunk raj-
tunk is teljesedni fog, és mi a szeplőtelen Szűznek utasitása 
szerint imádkozva, recte orando et recte vivendo, per Mariam 
ad Jesum venire merebimur. Ugy legyen. G. K. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, junius 27. Egy elfogulatlan protestáns nyi-

latkozat. — Országgyűléseink, Irányi Dániel képviselő in-
dítványa következtében, nem egyszer voltak tanúi azon 
buzgalomnak, melylyel különösen a nevezett képviselő a tel-
jes vallásszabadság mellett felszólalt. Lefolyt országos ülés-
szakunknak is jutott valami a buzgóságból ismét és ki tudja, 
hogy még hányszor fog jutni. Kapcsolatban az országgyűlési 
tárgyalásokkal, már régebben foly egy érdekes értekezés a 
debreczeni ,Protestáns Hetilap' hasábjain a ,vallásszabad-
ság és polgári házasságról' a mely bennünket katholikusokat 
is érdekel, — érdekel kettős szempontból : először azon tár-
gyaknál fogva, melyek az értekezés keretébe vonattak, má-
sodszor azon nálunk protestáns részről alig feltalálható hig-
gadtság és elfogulatlanságnál fogva, mely ott is átvonul, hol 
a katholikusokról van szó. 

Nem szándékunk a jelen esetben az eddig megjelent 
összes czikksorozatra reflectálni, figyelmünket jelenleg csak 
azon pontokra terjesztjük ki, melyek bennünket érdekelnek, 
Ilyen pont pedig kettő fordul elő. Czikkező ur, ki mellesleg 
legyen mondva, nem látszik rajongani az Irányi-féle eszmék 
mellett, a teljes vallásszabadság keretébe bevonja a főrendi-
ház szervezését és az egyházi javak saecularisatióját. Az 
előbbire nézve ugy véli, hogy az minden nagyobb rázkód-
tatás nélkül megtörténhetik, óhajtván, hogy a főrendiház-
ban jelenleg helyet foglaló r. kath. g. kath. és gör. keleti fő-
papok ezentúl ne hivataluknál fogva legyenek tagjai a fő-
rendiháznak, hanem egyesek neveztessenek ki. Az egyházi 
javak saecularisatióját azonban már rendkivül nehéz és nagy 
rázkodásokkal járó feladatnak itéli. De álljanak itt czik-

2) Ez ügyben csak ft. Tomanek Szaléz O. S. B. hittanárhoz Pan-
nonhalmára levélben fordulni méltóztassanak. G. K. 
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kezőnek saját szavai, mert megérdemlik, hogy azokat átve-
gyük : „Először is, úgymond, az egyházi javak jogi természe-
tének megvizsgálása és megállapítása szorosan tudományos 
szempontból és az igazságnak feltétlen megtartása mellett 
óhajtandó, ugy az egyház, mint az állam jól felfogott érde-
kében, mert ily kérdéseket a szavazatok puszta többségével 
eldönteni, sem nem emberies, 3ein nem tanácsos. Mennyi és 
mily alapos jogi és történelmi tudomány, lelkiismeretes bu-
várlás, hosszas tanulmányozás kívántatik ahhoz, hogy ez 
ügyben egy nemzet méltóságához illő, méltányos ós igazsá-
gos, alapos jogi vélemény alkottassék, és ép azért boszant 
engem, mikor oly emberek, kik e kérdést nem is tanulmá-
nyozták, készek a leghatározottabb Ítélettel. Mert a puszta 
óhaj, a szabadelvüség és jogegyenlőség elveinek egyszerű 
alkalmazása, itt kiindulási alapok és pontok nem lehetnek." 
Ezek után, feltéve úgymond, hogy ad evidentiam bebizo-
nyíthatnék, miszerint e javak államiak, még akkor követ-
keznék a dolog legnehezebb része, t. i. oly törvény alkotása, 
mely kimondaná, hogy mind e javak az államnak visszaadas-
sanak ; de ily törvénynyel szemben a papság nyugodt nem 
maradna, vagy épen mindent el fogna követni, hogy ily tör-
vény meg se szülessék; ezután igy folytatja „Egy szóval, ké-
szen lehetünk egy kis kulturharczra. Yan-e nekünk ilyenre 
szükségünk és elbirnók-e? Ha az egyházi javak saecularisa-
tiója jogos, igazságos alapokon nyugszik, akkor az előbb 
vagy utóbb keresztül vitetik és csak opportunitási szempon-
tok határozhatnak a végrehajtás idejére és módjára nézve. 
De ha az igazság és jog alapja hiányzik, akkor egy ide vo-
natkozó törvényt nem kívánok, sőt irtózom attól, én csak 
erkölcsi alapokon nyugvó jogrendet óhajtok, attól várom 
az emberiség és igy forrón szeretett hazám és nemzetem 
előhaladását és boldogságát is. Eiat iustitia aut pereat 
mundus." 

Ime a nyilatkozat, melyre azt mondtuk, hogy az elfo-
gulatlan és hogy ilyet protestáns részről aligha többet fel-
mutathatunk. Czikkező ur, mint látható, nem mond Ítéletet 
a felett, jogosan bírja-e az egyház azon javakat ; azonban 
határozottan a jog és igazság szerint kívánja eldönteni a 
kérdést, ha majd felmerülne, és e tekintetben mi sem kivá-
nunk egyebet, meg levén győződve, hogy ha mindazon kellé-
kek megtartatnak eme javak jogi természetének megítélésé-
nél, melyeket czikkező ur követel, hogy akkor, soha, mond-
juk, soha el nem veszhetnek ezek az egyház részére s nem fél-
hetünk, hogy a saecularisatio előbb utóbb keresztül vitetik 
és hogy csak opportunitási szempontok határozhatnak a 
végrehajtás idejére és módjára nézve. Igen örvendünk, hogy 
a katholikus sajtó, főleg pedig a ,Religio' által számtalan-
szor hangoztatott azon nézet viszhangra talált egy protes-
táns lap hasábjain is, hogy e kérdést a szavasatok puszta 
többségével eldönteni nem lehet, hiszen itt jogi kérdésről van 
szó, competens forum itt csak a törvényszék lehet. Az ország-
gyűlés, vagy állam megjelenhetik, fölléphet, az egyház ellen 
e kérdésben mint vádló, — hogy mily igazságos alapon azt 
most nem vitatjuk, csak a tehetséget említjük,— de mint biró, 
e minőségben épen oly kevéssé jelenhetik meg és léphet fel, 
mint nem lép fel más birtokra nézve. 

Habár czikkező ur tehát nem nyilvánítja saját néze-
tét, mi mégis köszönetet mondunk neki elfoglalt és kinyilat-

koztatott álláspontjáért, mely alapul a jogot és igazságot 
fogadja el. Mindamellett sajnáljuk, hogy elfogulatlanságá-
ban az egyházi birtokra nézve, egy lépéssel tovább nem 
ment, illetőleg, hogy e birtokok tulajdonosa, az egyház mel-
lett, legalább egyetlen egy argumentumot nem emiitett fel,— 
és ez az ugynevezett argumentum praescriptionis. Czikkező 
ur ugyan megróvja azokat és méltán, kik minden tanulmá-
nyozás nélkül is készek a leghatározottabb Ítélettel e kérdés-
ben,de e különben jogos szemrehányás sem őt, sem mást nem 
érheti, a ki az elévülési jogra hivatkozik, mert erre nézve, 
valami mély buvárlat, nagy tudományos készültség nem 
szükségeltetik. Aki oly határozottsággal, mondhatjuk el-
szántsággal, hivatkozik a jogra és igazságra e kérdésben, az 
előtt, ha talán több nem is, ez az egy argumentum, azt hisz-
szük, mégis felmerülhetett és be kellett látnia, hogy ha a ka-
tholikusok semmi más jogczimmel nem bírnának is, ha azok 
a javak valaha csakugyan állambirtok lettek volna, hogy 
még mindamellett is e javak megszűntek állambirtok lenni, 
elbirtokoltatván az egyház által az állam joga, minél fogva 
az állam joga e birtokra nézve elévült. És mi meg vagyunk 
győződve, hogy ha ez a kérdés netalán valaha a törvényszék 
elé kerülne, ez az argumentum igen nagy szerepet fog ját-
szani annak eldöntésében, hogy kiéi tehát a mostani egyházi 
javak? Különben ismételjük köszönetünket ez elfogulatlan-
ságért és ugyanazt más esetekre nézve is kérjük. A 

Francziaország. Mgr Freppel angersi püspök észrevé-
telei. (Vége.) Beszélnek „országunk közjogának régi elvei-
ről." Azonban őrizkednek hozzátenni, hogy ezen elvek sze-
rint a kath. vallás a nevelés és tanitás terén föltétlen sza-
bály volt. Elemi, közép és felsőbb iskolák, valamennyi tan-
és nevelő intézet kivétel nélkül, egyháziak vagy világiak 
vezetése mellett, az egyház kormányzása alatt voltak,melynek 
tanait vállá és törvényeit szentesité az állam. Ily körülmé-
nyek közt, támaszkodva egy tanitói hivatalra, melynek té-
vedhetlenségét az állam elismerte, az állam magának bizo-
nyos jogokat tulajdonított, melyeket a mostani körülmények 
közt semmikép sem követelhet, a nélkül, hogy egyszersmind 
vissza ne térjen a régi rerdszerre. I. Napoleon császár ezt 
annyira megértette, hogy midőn az ország nevelési ügye fö-
lött terjedt körű hatalmat kivánt gyakorolni, azt azzal kez-
dé, hogy elrendelte, miszerint az állam tanegyeteme (Uni-
versité) alapul a katholika, apostoli és római vallást veszi. 
Bármely Ítéletet mond valaki az ily elvek fölött, azt leg-
alább föl lehet fogni, hogy oly törvényhozó lelkében helyén 
voltak, ki oly tanitói tekintélyt hívott segítségül, milyennel 
maga nem bírt. Hanem az államot egymagát a nemzet egye-
temes tanítójává tenni akarni, midőn semmi tana sincs, mi-
dőn az államok hitvallása semmi tannal, semmi hittel sem 
birni, és midőn nem is valhat valamely tant anélkül, 
hogy elvét meg ne tágadja, — ez következetlenség lenne 
csupán, ha egyszersmind szörnyű támadás nem volna a sza-
badság és az emberi méltóság ellen. 

Mikor lesz már, midőn az ily kérdéseket minden sal-
langtól meg fogják tisztitani, hogy alapjaikban fogják fel a 
dolgokat, természetök és lényegök szerint ? — Semmi esetre ! 
Sem a tanitás, sem a nevelés nem állami hivatás. A tani-
tás tudományos hivatás, a nevelés pedig vallási és erkölcsi 
hivatás. Tanítja a tanár a vegytant, mert vegyész, mert 



'415 

ilyennek van elismerve azok által, kik erre tekintélylyel bir-
nak. Igy van ez a tanügy minden szakával. Vegyész állam, 
történész állam, bölcsész állam, irodalmár állam : ezek oly 
fogalmak, melyeken a józan ész megütközik. Semmi ilyes 
nincs bent az állam fogalmában, minthogy az kormányzási 
hatalom, nem pedig tanítási hivatás. Bármennyire szorit-
gatja valaki az állam hármas hatalmát, a törvényhozó, vég-
rehajtó és bárói hatalmat, — a tanitói hivatás soha sem fog 
belőlök folyni. Hogy az állam a közjó érdekében felhasznál-
hatja kormányzói hatalmát az idegenek és képtelenek el-
mozdítására, kiket ilyenekül azok nyilvánítanak, kik a tu-
tudomány és erkölcs felől Ítéletet hozni illetékesek ; hogy az 
állam a tanügy színvonalának emelésére és fenntartására 
bátoríthatja, lelkesítheti, ösztönözheti a tanférfiak törekvé-
seit ; hogy e czél elérése végett pártolás és kedvezmények-
ben részesítheti azon intézeteket, melyek az ő vezetése alatt 
vannak ; hogy végre felügyelhet, hogy sehol, sem a rendet, 
sem a biztonságot, sem a közegészségügyet, sem a törvénye-
ket, vagy valamelyikét azon javaknak, melyeknek őre, ne 
érje valami baj : mindezt kétségbe vonni korántsincs szándé-
kunkban. Hanem ezen felügyeleti, ösztönzési, pártolási hiva-
tástól az egyetemes tanitó és nevelő hivataláig oly feneketlen 
örvény van, melyet csak az Önkény ugorhat át. 

Mig a nevelési hivatás korántsincs benfoglalva az állam 
eszméjében, mig az egyikéből sem folyik azon hatalmaknak, 
melyek az államot képezik, — addig ez a családra és egy-
házra nézve egészen máskép áll, minthogy e hivatás mind-
kettőnek lényeges sajátja. A természetjogon alapszik, hogy 
az apa és anya neveljék gyermekeiket, kiknek életet adtak ; 
hogy értelmöket és szivöket kiműveljék, a mint testüket táp-
lálják és ruházzák. IIa ezt egyedül tenni nem képesek, köte-
lességök és joguk segédeket vagy helyetteseket választani. 
Más felől isteni jogon alapszik, hogy az egyház a szelleme-
ket fólvilágositsa, a lelkeket nevelje. E hivatás benfoglalta-
tik magában az egyház fogalmában, mert az egyház főkép 
tanitó és nevelő intézet. És ezen hatalmat az egyház gyako-
rolhatja is, mert tökéletesen meghatározott tanai vannak, 
ezen hatalmat az egyház gyakorolni köteles is, mert az ő 
hivatása, hogy e tanok behassanak a lelkekbe. Kétségbe 
vonni az egyház e hatalmát annyi mint létjogát tagadni; 
mert ő természeténél fogva egy nagy tanitói tekintély. Ezt 
az államról nem lehet mondani, mely hatalmából egy csep-
pet sem veszít, ha, mint Angolországban, magán személyek 
és testületek kezdeményezésére hagyja gondoskodni az ifjú-
ság tanitásáról és neveléséről. 

Ezekkel, ugy hiszem, bebizonyítottam, hogy Spuller 
tétele az államról, mint a nemzet egyetemes tanítójáról, tel-
jesen hamis. Lássuk most, mily következményei vannak az 
ily tannak. Nem vonakodom kimondani, hogy az uj tör-
vénynek s a benne foglalt elveknek elfogadása kikerülhetle-
nül a socialismus diadalára fog vezetni, vagyis az egyénnek 
az állam általi teljes elnyeletésére az ügyek minden rend-
jében. Ugy van, a socialismus utolsó szava azon tannak, 
melynek jelenleg érvényt szerezni erőlködnek nálunk. IIa a 
gyermek az államé s nem családé, ha az államnak joga van 
a gyermekeket kis koruktól fogva a maga számára lefog-
lalni s őket egy közös malomba vetni, tekintet nélkül az 
atya és anya óhajára s tetszésére, és ezt oly körülmények közt, 

hogy a gyermekek, saját személyes joguk és szüleik kétség-
bevonhatlan joga ellenére, azon veszélynek vannak kitéve, 
hogy az iskolában egy szót sem hallanak a vallásról : ak-
kor a családi élet, e legbensőbb jogkör fölött való ezen min-
denhatóságnak nem kell-e logikai szoros következetességgel 
kiterjedni minden más külső társadalmi rendre? A gyerme-
kek a családi javak közt nem a legelsők s legbecsesebbek-e? 
Azon jog, hogy valaki földet birhasson, fog-e annyit érni 
egy atya és anya előtt, mint azon jog, hogy gyermeköket 
hitök és lelkiismeretök szerint nevelhetik? IIa megrabolják 
őket, a közérdek ürügye alatt, az egyiktől : miért ne lehetne 
megfosztani őket a másiktól az összesség: érdekében ? Az ál-o o 
lam teljes mindenható rendelkezése valamennyi elme fölött 
vájjon radiealisabb fogás-e, mint valamennyi magánbirtok-
nak központosítása az állam kezében? 

Gondoljuk meg jól ! Behozni ily elveket a törvényho-
zásba annyit tesz, mint minden ábrándnak (utopies) utat 
nyitni. Nem régen történt, hogy a közoktatási főtanács kö-
telezve érzé magát kitiltani az iskolákból egy ,Francziaor-
szág történetét', melynek szerzője azt tanitá, hogy minden 
franczia egyenlő ruhát köteles viselni. És vájjon miért ne, — 
akkor, midőn a nevelésügyben a spartai communismust tö-
rekszenek föléleszteni? Végtelenül kevesebb önkény van 
az állam részéről abban, ha polgárai számára egyenlő ru-
házatot rendel el, mint ha mindenkire ugyanazon gondolko-
zást és érzést tukmálja fel. Azt mondják, az államnak joga 
van az ifjúságot saját képére alkotni s „oly törvények sze-
rint alakítani (façonner), melyek saját állandóságának el-
veivel megegyeznek ;" azt mondják, az államnak ennélfogva 
joga van kitiltani minden tant, mely neki nem tetszik, te-
kintet nélkül arra, vájjon e tan tetszik-e vagy nem az atyá-
nak és anyának De ki nem látja, mily önkénykedésre 
vezet az ily elmélet ? Ha az államnak ily joga van bármely 
iskola felett, akkor nincs beszéd, nincs egyetlenegy könyv 
sem, mely az állam tilalmát kikerülhetné. Mindenkinek, aki 
beszél vagy ir, nem csekélyebb indokoltsággal azt felelheti : 
érdekemben fekszik, hogy ne engedjek meg önnek semmi 
mást mondani, mint a mi az én eszméimnek megfelel. Mert 
hiszen a szónoklatok és könyvek nem csekélyebb befolyás-
sal birnak a nemzet szellemére mint az iskola. Az oly állam 
előtt, mely a nemzet közoktatója és nevelője akar lenni, 
mely maga mellett semmi vetélytársat elismerni nem akar, 
nem állhat fenn semmiféle szabadság, sem szólás-, sem sajtó-
szabadság; mert, hacsak következetlenséget nem akarunk, az 
ő egyetemes tanitói hivatása, melyet követel, a polgárokat 
egész életökön át követi, különben a közös malomba vetett o J 

elmék nem fogják megtartani a kivánt formát s igy semmi 
sem lesz elérve. Mindenki számára gondolkozni, beszélni, 
irni : ime ez az, mire a logika az államot kényszeríti, ha ő 
valamennyi honpolgárt tetszése szerint alakitani (façonner) 
akarja. És hozzá még tana sincs, sőt lehetetlen is, hogy le-
gyen, hacsak valamely tanitó tekintélyhez nem fordul! Soha 
az önkényuralom (absolutisme) ily alakban, ily terjedelem-
ben nem mutatkozott. Mert miután dicsérte Lakedemon 
paedagogiai intézményeit, Montesquieu siet rögtön megje-
gyezni, a mit Spuller ur gondosan kerül idézni : „Az ily in-
tézmények, úgymond, másutt nem alkalmazhatók, csak oly 
kis államban, hol egyetemes nevelést lehet adni s az egész 
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nemzetet mint egy családot lehet nevelni." (Esprit des lois, 
IV. 7.) 

íme ezért tart juk lehetetlennek, hogy egy oly nagy or-
szág, mint Francziaország, szavazatával szentesítsen egy oly 
elméletet, mely önmagában annyira téves és következmé-
nyeiben oly rettenetes. Az egész világ érdekelve van e kér-
désnek megoldásánál, mely oly komoly befolyással lehet az 
államok sorsára. Ezen megoldást bizalommal várjuk a két 
kamrától, melyek hivatva vannak a legfontosabb ügy felett 
dönteni, mely valaha tanácskozásuk elé kerülhet. 

Emil, angersi püspök." 

IRODALOM. 
= Keresztény hitülik végső okáról nagyszabású mü 

jelent meg ily czim alat t : „Untersuchungen über den letzten 
Gewiszheitsgrund des Offenbarungsglaubens." Von Dr. Alois 
Schmid, Universitätsprofessor in München. Stahl 1879. 
315 lap. 4 m. 

A keresztény hit (fides divina) megigazulásunk s ter-
mészetfölötti, keresztény életünk alapja. Justus meus ex fide 
vivit, mondja sz. Pál apostol. Mindenki láthatja s tudja is, 
mily fontos szerepet játszik az ember életében a hit s a reá 
vonatkozó kérdések helyes megoldása. Napjainkban az an-
thropologiai s orvosi tudomány legparányibb részleteikig 
felbonczolja s kutatja testi életünk szerveit, és ezen aprólé-
kos, pontos kutatásoknak eredménye legüdvösebb hatással 
van mind a beteg test gyógyítására, mind az egészség fen-
tartására. Keresztény életünk alapjának és gyökereinek ily 
szellemi boncztana mindenesetre épen ily érdekes, sőt bizo-
nyára fokozottabb mértékben érdekes és tanulságos. Az 
előttünk fekvő műben szerző bámulatos szorgalommal s rit-
ka hittudományi és bölcsészeti eruditióval fejtegeti hitünk 
biztosságának alapjait és végső okát. Művét négy részre 
osztá. Az I . rész szól a biztosság apologetikai okairól ; a 
I I . rész ezen okok egymáshoz való viszonyáról ; a I I I . rész-
ben, mely az egész műnek magvát képezi, szól az emberi és 
isteni hit biztosságának okáról, Lugo bibornok véleményé-
hez csatlakozva ; végre a IV. rész szól az emberi és isteni 
hitelesség fölismeréséről. 

Szerző tudtunkkal a müncheni egyetemen az alaphit-
tan és hitvédelem tanára s már nem egy e szakba vágó 
alapvető egyedirattal gazdagitotta a német kath. hittudo-
mányi irodalmat. Miként valamennyi műve, ugy e legújabb 
is, fölöttébb tanulságos. Csak az a baja van, hogy igen nehéz-
kes irályu. Még szakembernek is sokszor nagy erőt kell ki-
fejteni, hogy megértse, vagy félre ne értse szerzőt, ki arról 
ismeretes, hogy a Kuhn és Schätzler közti vitában a középu-
tat keresvén, sajátságos eszméket pengetett, melyeket tekin-

télyes szerzők, p. Müller Ernő, nem minden ok nélkül, semi-
rationalistikus árnyalatuaknak tartanak. Szerzőre a legújabb 
viták s a tapasztalás jótékony hatással voltak. Szeret elismert 
tekintélyekre támaszkodni. Kétségtelenül egyike Németor-
szág legtudósabb hitvédőinek ; mutatja ezt müve. 

X Köszönettel vettük a szatmári egyházmegye 1879-i 
Schematismusát, melynek második része a szatmári egyház-
megye római katholikus elemi iskolairól ad táblázatos ki-
mutatást. Ö mga a jelenleg kormányzó nagynevű püspök ur 
a főpásztorok sorában hetedik. 

V E G Y E S E K . 
— A szent atya Moroni lovagot, a nagyszabású ,Di-

zionario di erudizione storico-ecclesiastico' szerzőjét a szent 
Gergely-rend lovagkeresztesévé nevezte ki. 

— Azon körülményből, hogy a szent atya a keresztény 
házasság védelmére irt levelét Piémont föpásztoraihoz in-
tézte, némelyek azt következtették, hogy ez által a piemonti 
királynak a lombard-, nápolyi és a herczegi tartományok bi-
torlása ellen is akart tiltakozni. A,Défense' római levelezője 
e feltevést alaptalannak nyilvánítja. A pápai szentszék a 
jogtiprást mindenkor kárhoztatta, bárki ellen történt az, 
azonban szent Péter örökségének elrablását soha sem azono-
sította az olasz exfejedelmek ügyével. 

— A nápolyi püspöki kar, 88 főpásztor együttes fel-
iratot intéztek Umberto királyhoz, melyben a polgári házas-
ság ellen erélyesen tiltakoznak. Ugyanígy tett legújabban a 
lombardi püspöki kar. 

— A belga senatus 33 szavazattal 31 ellen f. hó 18-án 
elfogadta Vanhumbeck minister iskolai törvényjavaslatát. 

— A bonni egyetemen a lefolyt iskolai év I . felében 2, 
a II-ikban csak egy ,ó-katholikus' theologus volt, ellenben 
száznál több katholikus. 

— Jellemző, hogy mily emberek kardoskodnak Jules 
Ferry, franczia közoktatásügyi miniszter kulturharczos tör-
vényjavaslata mellett. Köztük van például Casse Germán, 
ki az 1865-i híres lüttichi tanulók-gyűlésén a köztársaság 
és haladás tiszteletére 100,000 ember lefejezését kivánta. 

— A váczi megyében, mint a ,Salzb. Kirchenzeit.'-nak 
irják, ez őszön egyházmegyei konferenczia lesz. Főtárgy 
lesz a kiérdemült papok alapjának ügye. Eddig az ily egy-
háziak (a régi 3—400 ft helyett) 4—500 ftot kapnak, mely 
Összeget ő nmga a nagy kegy ü főpásztor 6—700 frtra sze-
retné fölemelni. 

— A cincinnatii fömegye vagyoni állapota, az érseket 
ért csapás folytán : 1,181,569 dollár activa, 3,697,651 pas-
siva. A szerencsétlen érsek segélyére csak magában New-
Yorkban eddig 100,000 dollárnál több jött össze. 

— Francziaországban az Ur napját országszerte a 
kulturharcz nyilt felzaklatására használták fel a hivatalos és 
nem hivatalos egyházellenes körök. A processiókat tiltó ren-
deletek és rendszabályok esőmódra hulltak s alig volt püs-
pöki város, hol confiictus ne lett volna. A rheimsi bib. érsek, 
támaszkodva az egyháznak jogára, megkisérlé kivezetni a 
körmenetet a templomból, azonban fegyveres rend- és csend-
őrök útját állták. Más megyében más alakban tört ki a con-
fiictus, de csaknem mindenütt kitört. 

E l ő f i z e t é s i f e l h í v á s . 
Az uj félév alkalmából tisztelettel kérjük tiszt, olvasóinkat, hogy a második félévi előfizetés iránt, idejekorán való expeditiói 

intézkedhetés végett, bennünket mennél előbb értesíteni méltóztassanak. Szilárd eltökéléssel, j á r t utakon haladunk s illetékes buzdításokból s 
azon kedvező körülményből, hogy az előfizetők számának emelkedése folytán az I. félév első számait ú j ra kellett nyomatnunk, megingathatlan re-
ményt merítünk a jövőbe. 

E l ő f i z e t é s i m ó d o z a t o k . 
Előfizetési dij egész évre 10 f t , félévre 5 ft . o. é. Előfizethetni minden kir. postahivatalnál ; a szerkesztőnél, Budapest, Stáczió-utcza 

46., vagy Kocsi Sándor nyomdai irodájában, Budapest, Muzeum-körut 10. sz. Legczélszerübb a posta-utalványokat használni. Ezeknek szelvényére 
kérjük a nevet, a lakhelyet s az utolsó postát világosan kiirni, vagy e helyett egy ezévi czimszalagot felragasztani. 

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

Nyomatott Budapesten, 1879. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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