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T A R T A L O M - J E G Y Z É K 
a „Religio" 1884. II. félévi folyamához. 

Vezéreszmék, tanulmányok és szózatok. 
Amire nekünk, égető szükségünk van! 1, 2. 
Adatok árpádházi boldog Margit ereklyéinek történetéhez. 

Németh y Lajos-tói, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 
13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27. 

A papság és a társadalom. Rusticustól 3, 4, 5, 6, 7, 9, 
10, 11, 12, 13. 

A magyarországi lat. és gör. szert. r. kath. tanitók se-
gélyalapja tárgyában Simor János bibornok herczeg-
primás főpásztori levele, 8. 

Az élet és a nevelés, 9, 10, 11, 12, 13. 
Szent István napján, 14. 
Keresztény szellemet irodalmunknak! Véner Pál, 14. 
A görög egyházszakadás, különös tekintettel Photius és 

Caernlarius jellemére, 15, 16, 17. 
A vallás-erkölcsi nevelésről, 18. 
A karthagói egyház feltámadása. 19, 25, 26. 
Ave Maria! (Szept. 8.) Hnugg Leó-tói, 20. 
A tudomány szabadságáról. Rektori székfoglaló beszéd. 

Mondotta dr. Bita Dezső e. i. rektor, 20, 21, 22, 23, 24. 
Sanctissimi D. X. Leonis d. p. Papae XIII. Epistola en-

cyclica de mense - Octobri SS. Yirgini a Rosario nun-
cupatae dicando, 21. 

Beszéd, melylyel az egyetemi tanévet megnyitotta dr. Ra-
paies Raymund hittanszaki e. i. dékán, 23. 

Róma követe- Magyarországban, 25. 
A lelkipásztorkodás köréből, Egy plébános-íó\, 27. 
Magvarország katholikusai : tegyünk egy lépést előre ! 28. 
Római emlékek. Winter Ágoston-tói, 28, 29. 30, 31, 33. 

34, 35, 36, 37, 38, 39. 
Mária segitségül hivása, 29. 
Az erdélyi r. k. státus-gyülés felirata, 29, 30. 31, 32. 
Egy kis reflexió — („A lelkipásztorkodás köréből" cz. 

czikkre) 30. 
Még egy reflexió (ugyanarra), 30. 
„Egy plébánosának nyilt kérdésére nyilt válasz. Egy be-

neficiatus-ió\: 31. 
Még egy votum. Egy másik plebános-tó\. 31. 
Az állam és egyház a kettős házassággal szemben. Varga 

János-t6\. 32. 
Újra még egy reflexió. Egy áldozár-tól, 32. 
A .katholikus körök' kérdéséhez i?Msfic?ts-tól, 33. 
A főrendiház átalakitása, 34, 35. 
Ujabb adatok árpádházi b. Margit cultnsa és canonisati-

ója történetéhez. Fraknói Vilmos-tói, 36, 37, 38, 39. 
Borromei sz. Károly háromszázados emlékünnepe (f 1584. 

nov. 4.) Haugg L.-tói, 36. 
Az országos közp. katholikus legény-egylet háza Buda-

pest-Erzsébetvárosban. (Kép-melléklettel,) 40. 

Sanctissimi D. X. Leonis d. p. Papae XIII. Litterae 
Apostolicae super identitate corporis S. Jacobi M. apos-
tol: etc. 40. 

Egyiuevezetes nap. (A fővárosi uj hitoktatók hitvallás- és 
esk'itétele,) 41. 

Alakiisunk papi egyesületet! (V. czikk.) 42, 46, 47, 51.52. 
Borronei sz. Károly. Yiszhang a jubileumi ünuepélvek-

ből. A ,Grermania' után Haugg L.-tói, 42, 46, 47," 48. 
Sanctisimi D. N. Leonis d. p. P. XIII. Litterae Aposto-

licat de Sede aeppali Carthaginiensi restituenda, 43. 
Zászló zentelési beszéd. Mayer B. apát-kanonoktól, 43. 
Elnöki beszéd, melylyel nm. és ft. dr. Schlauch LŐrincz 

szatnári püspök a Sz.-László-Társulat XIX. rendes köz-
gyül'sét megnvitotta, 44, 45. 

f Pollik János. (1824. febr. 24.—1884. decz. 1.) 46. 
Szabáhzat a középtanodáknál alkalmazandó hittanárok 

képeitése tárgyában, 46. 
Ima koera idejére. 47. 
Az egyiáz önfentartási küzdelmeiben hol kell keresni 

a kaiiolicismusnak Magyarországban egyik legerősebb 
támaKát ? (III. czikk.) "48, 49, 50. 

A b. szü Congregatiójának háromszázados története, 48. 49. 
Karácsoy, 51. 
Az év vgén, 52. 

Egyházi Okmánytár. 
Leo PP.XIII. ad perpetuam rei memóriám. Ad aeppum 

Tyrensm, Romanae Archisodalitatis ss. Stigmatum s. 
Franciéi Assis. Primicerium, Custodes et Confratres 
univers , 2. 

A magva sz. Benedek-rend ezidei káptalanának tiltakozása 
a Propganda kifosztása ellen, 13. 

Főm. és ;. dr. Haynald Lajos bibornok-érsek levele, 
melylví a ritusok Congreg. ama határozatát kiséri, a 
mely f.évi szept. 6, 7. és 8-ikára a b. Szűz tiszteletére 
Tridumot rendelt, 14, 15. 

Katholikus Tanügy. 
A köze'pis:. hittanárképesitésről. Expertus-tói, 11. 
A középisolai hittanárképesitésről, Czompó Gábor, 16. 
Még egysí-r a hittanári képesítésről, dr. Zánkay Gyula., 21. 
Szabályzai a középtanodáknál alkalmazandó hittanárok 

képesitéj tárgyában, 46. 

Egyházi Tudósitások. 
1) Magyarország. 

Budapestoárospataki bibelődések a .Vatikáni" bajok-
kal, 46, 7, 48. 



Budapest. Hittariár-képesítés a középiskolákban, 5. — A 
középiskolai hittanárok képesítése ügyében a „Vesz-
prémi Közlöny," 6. — A belga katholikusok brüsszeli 
manifestatiója, 14. — A szent-István-napi budavári 
szentbeszéd, 16, 17, 18. — Katholikus közszellem, 19. 
Egy szerény indítvány, 43. 

Budapest. Trefort A. ő exjának pozsonyi beszéde, 1 , 2 . 
A főváros egy ujabb fényes példája a népnevelés te-
rén, 3. — A pápa hivatalos lapja, 4. — A tulterhel-
tetés ellen, 5. — Az okkupált tartományok egyházi 
viszonyairól, 6. — A római kérdés, 7. — A magyar-
országi latin és görög szert, római katholikus tanítók 
segélyalapja, 9. — Alapitványaink sorsa, 10. — Dide-
rot Dénes, 11. — A „Nemzet" újra timoleonoskodik, 
12. — A protestáns gymnasiumok és az államsegély, 
13. — A reformált zsidó vallás, 15. — A mi luthe-
ránusaink, 18. — Az egyetemi tanév megnyitása, 19. 
— A király aradi válasza, 20. — Szentséges atyánk 
és a közelgő október hava, 21. — A ,M Korona' szí-
ves figyelmébe, 22. — A liberalismus, 23. — A két 
főiskola rektorainak beszédei és a P. Lloyd, 24. — 
Kálvinista őszinteség, 25. — Nagy pápánk nagy elha-
tározása. 26. —- A bécsi nuntius ő excljának budapesti 
tartózkodása, 27. — Az erdélyi róm. kath. státusgyü-
lés felirata, 28. — Belga dolgokról, 29. — A rima-
szombati református gyűlés és még valami, 30. — A 
pesti református hitközség uj pásztorának beköszöntője, 
31. — Protestáns nézetek, 32. — Három papi képvi-
selő, 33. A főrendiházi reformjavaslat és a czimze-
tes rectius választott püspökök, 34. — Protestáns ün-
nepély és a két félhivatalos lap, 35. — Kálvinista 
„püspök"-beiktatás, 36. — Borromei sz. Károly halá-
lának háromszázados évfordulójára, 37. — A „Humá-
num genus" szabadkőműves felfogásban, 38. — A né-
metországi választások, 39. — A párbaj a hadsereg-
ben, 40. — Guers carthagói kanonok felhívása, 41. — 
A kath. vallás- és tanulmányi alap 1885-iki költségve-
tése, 42. — A protesfcantismus Magyarországon, 43. — 
A Sz.-László-Társulat XIX. közgyűlése, 44. — A fő-
rendiház reformja, 45. — A katholikus érdekek és a 
közvélemény, 46. — A vaskanczellár és a parlament, 
47. — A választott püspökök a bizottsági jelentésben, 
48. — A tervbe vett salzburgi kath. egyetem és a P. 
Lloyd, 49, 50. — Karácsonyra, 51. — A szentséges 
atya karácsonyi allocutiója, 52. 

Eger. Elnöki beszéd, melylyel Zsendovits József prépost 
kanonok az egri egyházmegyei irodalmi egylet ezidei 
közgyűlését megnyitotta, 26. 

Győri egyházmegye. A soproni népmissio, 51. 
Gyulafehérvár. Elnöki.beszéd, melylyel Tódor József alel-

nök az erd. r. k. irod. társulat Vll.közgyülését megnyitá, 8. 
Hódmezővásárhely. Az uj pap. 
Kalocsa. Főm. Haynald Lajos levele, 14, 15. 
Károlyfehérvár. Nm. és ft. Lönhart Ferencz püspök 

elnöki beszéde, melylyel az erdélyi r. k. statusgyiilést 
megnyitotta, 26. Az erdélyi r. kath. statusgyülés tár-
gyalása, 10. 

Kassa. Kedves otthonomban, 16, 17, 18. — Meglepeté-
sek, 37, 38. — Rehabilitate, 52. 

Kassai egyházmegye. .Mind hősek ők — mind hon-
fiak!" 35, 36. 

Korpona. Bérmálás. (Egy evangelikus-tói leirva.) 20. 
Nagyvárad. Borromei sz. Károly háromszázados jubi-

leuma, 39. 
Ó-Stubnya. A harmadik kapituláczió, 8, 9, 10. 
Pannonhalma. A magyar sz. Benedek-rend ezidei káp-

talanának tiltakozása a Propaganda kifosztása ellen, 13. 
PéCS. Dr. Pollák János halála és végrendelete, 48. — 

I)r. Pollák János. Nekrológ, 49. 
Pécsi-egyházmegye. Szerény reflexió a pécsi papi szent-

gyakorlatokra, 24. 

Sopron, Alszik, nem halt meg ! (T. i. a katholikus tani-
tók országos nagygyűlése.) 3. — Machon Antal esp. 
plébános halála, 18. 

Szatmári-egyházmegye. Két szép nap Beregmegyében, 
29, 30. 

Szombathely, főpásztori beszéd, a melylyel m. és ft. Hi-
dasy Kornél püspök ur a szombathelyi egyházmegyei 
r. kath. tanitó-egyesület alakuló közgyűlését megnyi-
totta, 32. 

Veszprém. Még egyszer a hittanári képesítésről, 21. — 
Katholikus körök, 27. 

2) Külföld. 
Arnberg. A német katholikusok XXXI. nagvgyiilése, 21, 

22, 23, 24. 
Angolország. Manning bibomok legújabb nyilatkozata 

az egyház helyzetéről, 26. — A katholika egyház és a 
rabszolgaság, 41. — Egyházmegyei alapok, 50. 

Ausztria. Katholikus egyetem Salzburgban, 41. 
Belgium. Omnia iam finnt, 49. 
Boroszló. A sziléziai katholikusok VIII. közgyűlése, 4. 
Egyesült-Államok. Egy lap a katholicismus itteni izmo-

sodásának történetéből. 27. 
Fiesole. Ft. Anderledy Jézus-társasági rendfőnök körle-

vele, 22, 25. 
Francziaország. XIII. Leo pápa válasza a franczia ka-

tholikusok XIII. nagygyűlésének föliratára, 6. —- XIII. 
Leo pápa levele a párisi nuntiushoz, 43. — Lépésről-
lépésre, 45. — Mermillod gyászbeszéde a mansi püs-
pök felett, 52. 

Madrid- Pidal minister beszéde a római kérdésről, 7. 
Németország. A kölni érsek levele — válaszul hivei üd-

vözlő irataira nevenapja alkalmából, 4. — Meghivó a 
német katholikusok XXXI. nagygyűlésére, 12. — A 
németországi katholikusok ezidei nagygyűlése, 20. — A 
katholikus munkás-egyletek jelentősége és feladata, 34. 

Oroszország. Irányzat a Rómával való egyesülésre, 13. 
— A socziális válság és a görög egyháznak a római-
val való egyesülése, 38. 

Páris. Gruibert, Caverot és Desprez bibornokok együt-
tes levele a köztársaság elnökéhez, 2. — XIII. Leo 
pápa levele a franczia kath. munkásegyletekhez. 6. 

Róma. A szent atya brevéje a Stigmákról nevezett fő-
testvér ület ügyében, 2. — A Pidal-féle ügyben, 11. — 
Nagy öröm Curci abbé megtérése fölött, 25. — XIII. 
Leo pápa levele Jacobini Lajos - bibornok-államtitkár 
ő eminentiájához a milliós kolera-alapitvány ügyében, 
26. — Nemzeti egyházak, 31. — Oroszország gör. kath. 
hiveinek kihallgatása a pápánál, 33. — A szentatya 
allocutiója a nov. 10-iki consistoriumban. Bor. sz. Ká-
roly ünneplése, 40. — A triumphatorok és a legyő-
zöttek, 47. — Sz. Damasus pápa és hitvalló halála 
másfélezredéves évfordulójának megünneplése, 51. — 
XIII. Leo pápa karácsonyi beszéde a sz. Collegiumhoz, 52. 

SvajCZ. A helyzet és kilátások, 37. 
Würzburg, Hangárnyalatok Bajorországban. 43. 

Katholikus Actio. 
Adakozás a kispesti r, kath. templomra. (Nyilvános nyugta) 

1, 3, 6, 10, 15, 27. 
A Bük-Sebe-féle római kath. árva-alapitvány ismertetése, 7. 
A magyarországi latin és gör. szert. róm. kat. tanítók 

segélyalapjának alapszabályai, 8, 9. 
Bucsujárási felhívás, 11. 
Az erdélyi r. k. statusgyiilést megnyitó beszéde nm. és ft. 

Lönhart Ferencz püspök urnák, 26. 
Az erdélyi kath. statusgyülés sérelmi felirata, 29, 30, 

31, 32. 
A sárospataki r. k. hitközség hálás köszönete leányisko-

lájára történt adakozásokért, 45. 



Amerikába vándorolt katholikus magyarjaink vallási vi-
szonyaira vonatkozólag az „Amerikai Nemzetőr" fel-
hívása „A hazai papsághoz," 45. 

Indítvány .Pázmány-ünnep1 behozatalára, 49. 
A „Katholikus Kör"-ök ügye a katholikus sajtóban, 50. 

Katholikus Egyleti Élet. 
A katholikus tanitó-egyesületek országos nagygyűlésének 

szervezete, 4. 
Az erdélyi róm. kath. irodalmi társulat ezidei közgyű-

lése, 5. 
Az egri-főegy házmegyei r. kath. tanitó-egyesület alakuló 

közgyűlése, 5. 
A magyarországi lat. és qör. szert. r. kath. tanítók segély-

alapjának alapszabályai, 8, 9. 
Az egri egyházirod. egylet jul. 3. választmányi ülése, 11. 
Az egri egyházirod. egylet szept. 11-iki közgyülésésének 

tárgysorozata, 21. 
A soproni kath. legény-egylet huszonötévi jubileuma, 25. 
A „Bécsi Ressource" nevű kath. társaséleti egylet alap-

szabályai, 28, 29, 31, 32, 36. 
Szent-István-Társulat, 30, 50. 
A kath. munkás-egyletek jelentősége és feladata, 34. 
A budapesti Oltár-egylet huszonöt évi jubileuma. 38. 
U j kath. legényegylet. A tatai kath. 1. e. megnyitása, 38. 
Szent-László-Társulat, 40, 40. 
Kalocsai felhívás a Mária-congregatió háromszázévi ju-

bileumának megünneplése tárgyában, 41. 
A kalocsai legény-egylet zászló-szentelési ünnepélye, 42. 
A Mária-Congregatiók háromszázados jubileumának ok-

levele, 44. 
A kath. legényegyletek közlönye, 49. 

Irodalom 
Egy fontos indítvány fölelevenitése és egy kis irodalmi 

helyreigazítás ( P. S.-tói). 1. 
Jótékonv czélra kiadott könyvek, jelentés Vajdits Gyu-

u-tói; i. 
Iskolai értesítők. 3, 4. 6. 
Dr. Mayer István, Ezer mükereszt. eredetileg ollóval 

rögtönözte és szövegét irta, 12. 
Lasser) e H., Lourdes csodaeseményei, 12, 49. 
Dr. L. Schlauch, 29. Mai 1884. Trauungsrede, 19. 
Ezidei szent-István-napi beszédek 20. 

Bogisich MA gyermek szent fohászai, 20. 
Meisermann Ign., Jézus az én kívánságom, 20. 
Kőhalmi-K/.imstein J , Pályám emlékei. Felhívás, 24. 
Nogely Istv., Idegen országok és népek. I. köt. Kath. 

missio a Báhnár vadak között Hátsó-Indiában. 25. 
Bányik Ign., S. .1., Katholikus oktató és imádságos könyv, 

dr. Urbanus-tó\, 27. 
Répássy J., Stöc-kl bölcseleti tankönyvének 2. átdolgozott 

kiadása, 27, 49. 
Uj kath. lap: a „Magyar Katho'ikus-, 28. 
Zigliara bibornok, Propaedeutica theólogica. 30. 
Kath. Religionslehre für die vier oberen Klassen der Ge-

lehrtenschulen und für gebildete Männer, 30. 
de Waal. Valeria oder Triumpfzug aus den Katakom-

ben. 30. 
A Szent-István-Társulat legújabb kiadványai, 35. 
Bunyitay 1'.. váradi püspökség története, 3 köt. Ve-

szély Károly-tói. 37. 
Déplace L. S. J., Histoire des Congregations de la Sainte 

Yierge, 37. 
Manning bib. Le sacerdoce éternel, 37. 
Némethy L , A róm. kath. egyházi szertartások értelmező 

kézi könyve. 39. 
Ha »elek A. jelentése Manning bib. The eternal priesthood 

cz. müvének forditásáról, 44. 
Xiedereger X. S. J.. Der Studentenbund der Marianischen 

Sodalitiiten, 44. 
Hazafiúi komoly szavak a főrendiházi reform kérdésé-

ben. 45. 
Némethy-Fraknói. Adatok árpádházi b. Margit történe-

téhez. (Külön nyomat a Religióból.) 45. 
A Kath. Theologiai Folyóirat II. és III. füzetének tar-

taliga, 46. 
Nagy A., A keresztény ifjú kalauza. Felhivás, 47. 
A Szent Család képes Naptára 1885-re. Két pécsmegyei 

plébános kiadása. 47. 
Emlékf'iizér a Mária-gyülekezetek háromszázados ünne-

pére. 48. 
Tokody O.. Egyetemes Névtár. 49. 
Geschichtslügen. Eine Wiederlegung. Yon drei Freunden 

der Wahrheit, 50. 
Edelmann M., Cziráky-Gyász 1884-ben. Felhivás, 51. 
Homélies sélon la Méthode des Pères, 51. 
Horvath-féle alapitvany. Pályázati jelentés 43. — Pá-

lyázati hirdetés. 46. 
Hivatolos-ok. Vegyesek stb. 

A 32. számhoz „Ösi egyházi énekeink" cz. alatt Bogisicli M. tollából egy műmelléklet van csatolva. 
A 40. számhoz az országos közp. kath. legényegylet házának könyomatu képe van mellékelve. 



Megjelenik e lap heten- : 
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. \ 
Előfizetési dij : \ 

félévre helyben s posta- = 
küldéssel 5 írt. 

Szerkesztő lakása : Buda- \ 
pest, VIII.,Stáczió-utcza ï 
55., hova a lap szellemi | 
részét illető minden kül- [ 

demény czimzendő. 

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

NEGYVENHARMADIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendôk. 

Budapesten, julius 2. 1. I I . Félév. 1884. 

TARTALOM: Vezéreszmék és Tanulmányok: Amire nekünk égető szükségünk v a n ! — Adatok árpádházi boldog Margit ereklyéinek tör-
ténetéhez.— Egyházi Tudósítások-. B u d a p e s t : Trefort Á. ő excjának pozsonyi beszéde. - Katholikus Actio. Nyilvános nyugta. — I r o -

dalom : Egy fontos indítvány fölelevenitése és egy kis irodalmi helyre igazítás. — Jótékony czélra k iadot t könyvek. — Vegyesek. 

Amire nekünk égető szükségünk van! 
Ecclesiae nomine non una anima, sed 

multarum unitas, vei potius unanimitas 
designator. S. Bernardus, Serm. 61. sup. 
Cant. 

I. 
Mi az egyház1? 
Sz. Bemard idézett szavai szerint : multarum 

animarum unanimitas, az egyházat alkotó milliók 
egyetértése, egy sziv- és lélek gyanánt élése. 

Tehát egyetértés, összetartás, együttes solida-
ris közreműködés : ez adja meg az egyháznak azt 
a fensőbb, azt az igazi, azt a teljes egységet, 
mely nélkül lehet ugyan az egyház egy ház, de csak 
olyan mint az a ház, a melynek összekötő kapcsai 
szétszakadtak, vakolatja nem ta r t össze, falai 
meg vannak repedezve s bedőléssel fenyegetnek. 

Egyetértés, összetartás és együttes közremű-
ködés nélkül az egyház olyan mint ama hadse-
reg, melyben a vezérek nem számithatnak a had-
seregre s a hadsereg nem hallgat a vezérekre; 
a melyben kiki a maga szakálára operál — 
az ellenség nagy örömére és biztos győzelmére. 

Látott-e a világ valaha össze nem tartó, 
együttesen működni nem tndó hadsereget győzni? 

Soha; csakis talán vakszerencséből. 
Ország összetartás nélkül fen nem állhat. 

Regnum divisum contra se, desolabitur.^Ex quo tem-
pore, mondja Cicero, concordia de civitate sublata 
est : libertás sublata est, fides sublata est, amici-
tia sublata est, respublica sublata est.2) Az egy-
ház pedig tagjainak összetartása és közreműkö-
dése nélkül béke idején tesped, harcz idején biztos 

0 Math. 12, 25. — 2) De arte rhet. ad Herenn. 1. 4. 

kudarczoknak, nagy megaláztatásnak megy eléje. 
Mert a mint aranysz. sz. János mondja : „Ubi 
concordia non est, nec oratio illic exauditur, nec 
oblatio suscipitur; quia nec ibi est Deus, ubi 
discordia dominatur."1) „Quemadmodum quique, 
mondja ugyanő más helyen, etsi sexcenta mira-
cula edant, dum dissident inter se, ridicuh caeteris 
erunt : i ta etiamsi nullum signum edant, diligant 
autem sese vere, invicti suspiciendique omnibus 
mortalibus erunt2.) 

Isten, ki bennünket nélkülünk teremtet t és 
nélkülünk, azaz a mi közreműködésünk nélkül 
vál tot t meg, — az öntudatlan kisdedeken kivül 
— senkit e földön kereszténynyé nem tesz és ke-
resztényül nem éltet, a jövőéletben pedig nem 
üdvözit — kinek-kinek saját közreműködése 
nélkül. Deus qui te creavit sine te, non te iusti-
ficabit sine te. Sz. Ágoston e nagy mondásában 
ki van fejezve a törvény minden keresztény em-
ber, az egyház minden tagja számára, az iránt, 
hogy mennyire kell igyekeznie közreműködni, 
saját boldogsága érdekében, az egyház nagy 
czéljainak megvalósításában. 

Az egyház van a lelkekért, nem a lelkek az 
egyházért. Ez szent igaz. Ámde azért, mivel az 
egyház csupán eszköz a lelkek üdvösségére, sen-
kinek sem szabad lenézni vagy semmibe vennie 
az egyházat. Eszköz az egyház, de eszköz sine 
quo non. Keresztény hit nélkül senki keresztény 
nem lehet, senki az öröklétben nem üdvezülhet. 
Ámde a keresztény hit az egyházban van letéve ; 
azt az egyház őrzi, quae est columna et firmamen-

Hom. 10. Oper. imp. sup. Matth. 
2) Hom. 32. super I. Cor. 

1 
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tum veritatatis. Hit, mely az egyházéval nem 
egyez meg, vallásosság, mely a kath. egyházzal 
uj jat huz, nem igazi ker. hit, nem igazi ker. 
vallásosság. Quidquid absque catholica ecclesia 
fuerit, simulatio est, mondja sz. Cyprián.1) Te-
hát az egyház nélkül senki sem üdveztilhet. 

Mivel az eg}Tliáz nélkülözhetetlen eszköze az 
igaz hitnek, a valódi üdvezitö vallásosságnak és 
magának az üdvösségnek: világos, hogy az egy-
ház minden ember számára oly szükségesnek 
mondható, mint maga az üdvösség. Szükséges 
az üdvösség, mer t ez a ezél, ez az ember ren-
deltetése. Szükséges az egyház, mer t nélküle ren-
deltetésünket, a mi „unum necessarium"-unkát, el 
nem érhetjük, be nem töl thet jük. 

De ha ez igy van : akkor minden igaz ke-
resztény ember, a kath. egyháznak minden egyes 
tagja, sa já t lelki üdvössége elnyerésének ju ta lma 
vagy elvesztésének büntetése alat t tar tozik az 
egyház i ránt érdeklődni, az egyház sorsát szivén 
viselni, az egyházat az emberiség érdekében folya-
ta to t t munkálkodásában és viselt küzdelmeiben 
támogatni . 

Ez minden igaz kereszténynek, minden ka-
tholikusnak legszentebb feladata nemcsak egyen-
kint, de együtvéve is. Ez mindnyájunknak nem-
csak solidaris érdeke, de egyszersmind solidaris 
együttes kötelessége is. 

S itt van a katholikusok egyleti sorakozásá-
nak, társaséletének és közreműködésének, szóval 
i t t van a katholikusok Katholikus Szövetségének 
positiv alapja, egyházmegyék, nemzetek, orszá-
gok szerint, — sőt világszerte a XIX. században. 
Positiv alapja, mondom, mer t mindenki saját 
maga, legszentebb meggyőződése, legbecsesebb 
javai érdekében működik és küzd, midőn az egy-
ház és vallás mellet t küzd és működik : saját 
érdeke pedig mindenki előtt bizonyára positiv 
értékkel bir. 

Negativ alapja a katholikusok egyleti sora-
kozásának a ker. vallás és kath. egyház ellensé-
geinek félelmetes szervezettségében rejlik. Ott 
van az egész világot behálózó szabadkőművesség. 
Pedig hogyha káros, úgymond nagy sz. Gergely, 
ha a jók közt nincs összetartás : akkor, lia a 
roszak közt nem hiányzik az egyetértés, ez igen 
veszedelmes dolog.2) És, sajnos, idáig ju tot tunk 

In Sent, episc. Cone. Carthag. Sent. 75. 
2) Sicnt noxium esse sólet, si unitas desit bonis : 

ita perniciosnm est, si non desit malis. Mora!. 1. 33. 
cap. 24. 

mi katholikusok, egy-két ország kivételével, vi-
lágszerte. A kereszt ellenségeinek összetartása 
nagyobb, szervezettebb, tevékenyebb mint a ka-
tholikusoké. Filii t enebra rum prudentiores sunt 
filiis lucis. Az egyház, a keresztény vallás hely-
zete ily körülmények közt tehá t kétszeresen ve-
szélyes. Veszélyes először, a katholikusok társas 
actiójának szervezetlensége miat t . Veszélyes má-
sodszor, és pedig legfőbb fokban, a keresztény 
vallás ki i r tására s az egyház megsemmisítésére 
tudva vagy öntudat lanul törekvő ellenségeknek egy 
vi lághatalommá nőtt titkos szövetség mint meg-
közelíthetetlen vezérkar által szigorú és követke-
zetes tak t ika szerint egyöntetű vezettetése miatt.1) 

Mire van tehá t i t t szükség, mint arra, a 
mit a Religio Magyarország valamennyi kath. 
lapjánál behatóbban tárgyal és élénkebben sür-
get : min t a kath. társadalmi actio szervezésére 
az egyleti élet kifejlesztése és a gyülésezési jog 
felhasználása által ? ! 

Isten és a t. olvasóközönség tanú, a meg-
győződés mily vehement iá jával kértünk, esdettünk, 
r imánkodtunk akkor, midőn a mult év végén és 
a jelen kezdetén a zsidó-keresztény házasság 
népszerűtlen tv javas la ta országszerte a kath. egy-
házat emelte egy általános vallási és nemzeti éb-
redésnek egy minden izecskéjében népszerű mozgal-
ma élére, — igen, mily beható indokolással és 
részletességgel sürget tünk akkor, midőn 1500 pe-
tit io körül százezerek sorakoztak — „a pap 
szavára," mindenkit , a kinek az Isten befolyást 
adott a népre, hog}^ ama petitiók körül t á m a d t 
pi l lanatnyi tömörülését a vallásos elemeknek a 
pil lanatra szövetkezetteknek a tar tós egyleti 
éleú terére átvezetése ál tal — állandósítsák ! 

Fájda lommal kell constatálni, hogy az alkal-
mat, midőn egy népszerű, nemzeti áramlat kapta 
fel és vi t te az egyházat és papságot, a melynél 
kedvezőbb régóta nem volt s ki tudja mikor fog 
ismét mutatkozni, — kiaknázás nélkül hagytuk 
elröppenni. A liberalismus, 'melynek uralma fe-
nyegetve volt, ismét kényelmesen visszaült a 
nyeregbe és a maga által okozott kudarczból azt 
a hasznot húzta, hogy vigyázóbb lett s bennünket 
katholikusokat a választásoknál megoszlatott, jól 
tudva, hogy a katholikusok társadalmi egyetér-
tése, összetartása és egyöntetű eljárása a libera-

x) Secta Massonum cuiusdam est instar centri, unde 
abeunt et quo redeunt universae (aliae hominum sectae). 
XIII. Leo, encycl. 1884. apr. 20. Religio, I. f. 35. sz. 
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RELIGIO. 3 

lismusnak nálunk ép ugy véget vetne, amint 
Belgiumban vagy Németországban vagy Auszt-
riában. 

ADATOK 
árpádházi boldog Margit ereklyéinek történetéhez. 
A nyuldkszigétei apáczák Nagyszombatban megtele-

pednek. 

Miután az egyezkedés Nagyszombatban az 
ot tani clömések és a nyulakszigetei apáczák 
között létre jö t t és a zárda az igényekhez képest 
á t idomit ta to t t , ünnepélyen t ö r t én t á tadása és pedig 
az 1567. évnek sz. Pé te r és Pál apostoloknak ünne-
pén, midőn a papság és a nép részvéte mellet t kör-
menetileg tizennyolcz apácza eddigi ideiglenes 
lakásáról vezet te tet t be a ker. sz. Jánosról neve-
zett templom és illetőleg zárdába. Minderről 1567-
ben junius 30-án okmány1) lőn szerkesztve, melyet 
nagyobb hitel kedveül a lá i r tak : Grosuptus An-
tal a dömés-rendnek osztrák t a r tomány i egye-
temes főnöke, Telegdy Miklós olvasó kano-
nok. Derecskey János honti főesperes, mindket -
ten esztergomi kanonokok és a pr imásnak ez 
ügyben képviselői, Máté a tya házfőnök és végre 
az apáczák perjelnője. Ez pedig igy : „Margareta 
Sarkewzy prijoryssa tolaijdon kezzevel irta.11 Az 
aláirók pecsétjeiket is alkalmazták, ezek között 
legérdekesb a priorissáé, kör alak, melyben ke-
reszt van, melynek ágai lóhere idomban végződ-
nek. Alat ta két oldalt egy-egy csillag és közepén 
egy stylizált liliom. 

Boldog Margit ereklyéiről az apáczáknak 
nagyszombati tar tózkodása idejéből mitsem talál-
t a m fejegyezve, de kétségünk sem lehet róla, 
hogy az ott tisztelet tárgyául k i té te te t t már 
azért is, mivel a sz. dömés-rendnek templomai-
ban különben is jogosultnak tekinte te t t tisztelete. 
Továbbá mivel a sz. Jánosról nevezett temp-
lomnak clenodiumai is az apáczákra bizattak, 
igy a magok kincseire nézve is biztosságba érez-
het ték magokat annál is inkább, mivel minden 
körülmény oda muta to t t , miszerint Nagy-Szom- 1 

batban maradandó helyre talál tak. Ehhez já ru l 
még azon körülmény is, hogy ugyanot t a szen-
tek ereklyéi kiváló cultusban részesültek és tisz-
teletükre külön egyházi ünnepek rendeztet tek. 
Adataink vannak például arról, hogy ugyancsak 
a ker. sz. János templomában, midőn az ujjá-

1 Clar. V. Bud. 4. es. 39. sz. 

épitve a Jézustársaságiak bir tokába jött , több 
szentnek ünnepe megta r ta to t t , mivel ot t erek-
lyélye őriztetett1). A szent ereklyék ezen kiváló 
cultusa nem keletkezhetet t egyszerre a XVII. 
században, hanem igen is fokozta tot t általuk ama 
cultus, melyet ők m á r a sz. János templomában 
a dominicanusok ál tal behozva talál tak, mely 
között, kétséget nem szenvedhet, meg vala árpád-
házi bold. Margit ereklyéinek nyilvános tisztelete. 

A megtelepedet t apáczák öt éven át sok 
nélkülözéssel valának kénytelenek megküzdeni 
kellő jövedelmek hiányában,'2) azért II. Miksa 
királyhoz fordultak, ki 1572. okt. 14-én Pozsony-
ban kelt rendeletével az egykori benedekrendü 
és a bold, szűzről nevezett kolosi apátságnak jó-
szágait nekik ajándékozta, melyek a Nyi t rame-
gyében fekvő : Nagy-Kolos, Kis-Kolos és Jaczkó 
helységekből ál lottak, melyekbe az esztergomi 
káptalan által be ik ta t ta t tak , min t :erről az általa 
kiadott okmány tanúskodik.3) 

Ezen joszágkezelése körül nagy erélyt és 
szorgalmat fe j te t t ki Fekete Báthory Evfrosina 
priorissa. A szomszédokkal elő fordult villongások 
1580-ban Elefánthy Imre nyi t ramegyei alispán 
közvetítése által in tézte t tek el.4) Azonban minda-
mellett , hogy az apáczák ezen szép uroclalmat 
nyer ték, mégis a t emérdek csapás, mely őket 
szüntelenül ér te a legnagyobb nyomorra ju t ta t ta . 
1575 körül a tűzvész zárdájukat , 1590-ben pedig 
templomukat is elpusztította, A XIV. századból 
való templomnak, mivel gyorsan fedél alá nem 
kerülhetet t , boltivei összeomlottak, s ezért többé 
fel sem bir ták épiteni. A zárdának, mely a férfi 

r) „Februarii 11: Colitur hac die Sanctus Desiderius 
Martyr, cujus corpus Tyrnaviae in Hungaria, in Templo 
Pat rum Societatis Jesu religiose conservatur, e conces-
sione Pauli V. et Gregorii XV. Summorum Pontificum. 

Jul . 19. Colitur hac die memoria Sanctae Christ.i-
finae Virginis et Marty ris, cujus corpus in temjJo Socie-
tatis Jesu Tyrnaviae religiose conservatur. 

Aug. 9. Recolitur hac die memoria Sancti Juliani 
Martyris, cujus corpus religiose asservatur in templo 
Societatis Jesu Tyrnaviae in Hungaria. 

Sept. 18. Recolitur hac die memoria Sanctae Sinenae 
Virginis Martyris, cujus reliquiae religiose asservantur in 
templo Societatis Jesu Tyrnaviae. 

Oct. 23. Recolitur hac die memoria Sanctae Priscil-
lae Virginis et Martyris, cujus corpus asservatur religiose 
in templo Societatis Jesu Tyrnaviae." Mart. Szentiványi 
Miscellanea, Decadis II. Pars. II . Ephemerides Hung. 

Currfnon haberent, quo se sustentare possint, 
mondja a királyi adománvlevél. Ferrariusnál i. mű 546. 
kk. 11. 

3) U. o. 548. 1. Lásd még: Bél. Not. Hung. II. 33. 
és Czinnár, Monaster I. 263. 

4) Eccles. Cam. Mon. Tyrn. 45. cs. 31. sz. 
1* 
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szerzetesek kiholta után egészen az ő bir tokukba 
ment át, annyira mennyire lakhatóvá té telére 
Fekete Báthory Eufrosina fejedelem-asszony száz-
tizenegy forintot ve t t fel Szegedy Mártontól, 
melyért zálogba adta a k las t romnak szántóföl-
dét, mely a nagyszombati ha tá rban a manigai 
ut mellet t vala, a conventnek egy másik földje 
mellett . A föld hosszú időn át marad t zálogban. 
Ez alat t elhalt Frusina priorisáa, kinek utóda lön 
Szegedy Erzsébet. Elhalt a hitelező is. kinek bir-
toka a zálogban b i r t földdel együtt á tmen t fiá-
nak Szegedy Gáspárnak kezébe. Ezek uj szerző-
dést kötöttek, melynek okmányát1) csengő ma-
gyar nyelven szerkesztették. Maga a főnöknő is 
aláirta azt és ellátta a conventnek pecsétjével. 
Az 1506. évben kötöt t u j szerződés szerint a con-
vent az őszi vetést hitelezőjétől 2 forintért , a ta-
vaszit pedig egyért vál t ja be, és a kölcsönözött 
összegnek letételével nem csak a földet, de egy 
16 tal lér súlyú ezüst kanná t és két sima ezüst 
poharat , mindegyikét 12 V2 ta l lérnyi sulylyal, kö-
teles az apáczáknak átadni. Szegedy Erzsébet 
priorissa takarékos nő lehetett , mer t már 1608-
ban, máj. 4-én a zálogot visszaszerezte. 

Már ezen adat is eleget bizonyit a mellett , 
hogy mily mostoha körülmények között sinlőd-
tek ekkor az apáczák. Ennek hire el ter jedt egész 
Rómáig és V. Pál pápa igen élénk szinekkel ecse-
teli 1615. jan. 10-én kelt levelében nyomasztó 

Az eddig kiadatlan és kevésbbé ismert okmány-
nak szövege ez: „Paulus PP . Y. Dilecte fili noster. 
Salutem et apostolicam benedictionem. Cum sicut accepi-
mus Monasterium Monialium Sancti Joannis Baptistae 
ordinis Sancti Dominici Oppidi Tirnaviae Strigoniensis 
Dioecesis a quadraginta annis citra bis igne crematum 
fuerit et nunc ita deuastatum sit, ut illius Ecclesia abs-
que tecto et fornice jam a viginti quinque annis 
manserit, nullaque in ea diuina officia peragantur, mo-
niales vero dicti Monastery, quae numero Septem dun-
taxat sunt, clausuram minime servent, sed propter ni-
miam reddituum ipsius Monasterij tenuitatem eleemosynae 
queritandae causa e dicto Monasterio passim egrediantur : 
Nos pro nostro pastorali offiicij debito scaudalis quae ex 
praemissis obvenire possunt, quantum cum Domino pos-
sumus occurrere cupientes, circumspectioni tuae per 
présentes committimus et mandamus, ut si, praemissa 
compererit vera esse, super quo conscientiam tuam onera-
mus, dictum Monasterium et in eo praedictum Ordinem 
Sancti Dominici apostolica auctoritate perpetuo suppri-
mas et Moniales praedictas e dicto Monasterio educi, 
illasque ab honestis matronis associatas recta via ad 
praedicti et extra Regnum Hungáriáé, seu alterius ordi-
nis Monialum Monasteria, ubi benevolas invenerint ré-
ceptrices transferri facias, illisque quoad vixerint congruam 
sustentationem ex suppressi hujusmodi Monasterii rediti-
bus assignes ac demum ejusdem Monasterij fructus red-
ditus et proventus ac jura, obtentiones et emolumenta 
quaecunque, salva tamen assignatione hujusmodi Monas-

helyzetüket : A mint tudomásunkra jö t t — mondja 
ő -— a sz. dömés-rendü apáczáknak ker. sz. Ján-
nosról nevezett nagyszombati zárdájuk körülbe-
lől negyven év a la t t kétszer a tüz martalékává 
let t és jelenleg annyira pusztuló félben van, 
hogy temploma már huszonöt év óta fedél és 
boltozat nélkül áll; benne semmiféle istenitiszte-
let nem tar ta t ik . A zárda apáczái, kik csu-
pán heten vannak, a clausura szabványát nem tar t-
ják, hanem a jövedelem felette csekély volta 
mia t t kénytelenek alamizsna szedése czéljából a 
zárdát elhagyni. _ Ezen t a r tha t a t l an állapotnak 
az le t t a vége, hogy midőn gróf Forgácli Fe-
rencz bibornok esztergomi érsek a Jézustársasá-
gát Nagyszombatban megtelepiteni akarta, ezek 
számára a sz. Domonkos-rend roskadozó zárdá-
já t ohaj to t ta megszerezni, hogy oda collegiumot 
épithessenek. Ez azonban több helyen nagy ne-
hézségekre talált , és az apáczák ál tal igen elle-
neztetet t , ') mégis a pr imás szorgalmazása foly-
tán maga a pápa V. Pál is beleegyezését adta 
II. Mátyás királylyal együtt. 

Pál pápa az általunk már egész ter jedelmé-
ben ismert brévéjén kivül, még ugyanaz nap egy 
másikat 2) is menesztet t Forgács bibornokhoz, 
melyben a sz. dömés-rendü apáczáknak a nagy-
szombati zárdában történendő „suppressióját" és 
a zárdának a Jézustársasága számára tör ténendő 

terio Monialium ordinis Sanctae Clarae Posonij Strigoni-
ensis Dioecesis et perpetuo ajiplices et appropries. Nos 
enim tibi praemissa et quaecunque alia circa ea necessaria 
et opportuna faciendum, gerendum et exequendum apos-
tolica auctoritate tenore praesentium facultatem concedi-
mus et impertimur. Non obstantibus praemissis ac enun-
tiationibus et ordinationibus apostolicis nec non Monasterii 
et ordinis praeceptorum et juramento, confirmatione 
apostolica vei quavis firmitate alia roboratis statutis et 
consuetudinibus, privileges quoque, indultis et literis 
apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet con-
cessis, confirmatis et innovatis. Quibus omnibus et 
singulis eorum omnium tenores praesentibus pro ex-
pressis habentes, illis in suo robore permansuris, hac 
vice duntaxat specialiter et expresse derogamus cete-
risque contrary's quibuscunque. Datum Romae apud 
Sanctam Mariam Majorem sub annulo Piscatoris die 10 
Januari j MDCXV. Pontificatus Nostri Anno Decimo. 
Cobellutius. sk. 

Kivül : Dilecto filio nostro Francisco S. R. E. Car-
dinali Strigonien. nunc Ecclesiae Strigoniensis ex con-
cessione et dispensatione apostolica Praesuli. Eredeti 
hártya. — Ezen okmányt egész terjedelmében annál is 
inkább szükségesnek tartom felvenni, mert gyakori hivat-
kozás történik reá, s mivel ennek következtében ment át 
b. Margit ereklyéje a dömés apáczák birtokából a po-
zsonyi Clarissák birtokába. 

*) Franciscus Kazy, História Universitatis Tyrnavi-
ensis Societatis Jesu 33. 

2) U. o. 34. 
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átadását elrendelte. A pápa hangsúlyozza, hogy 
ezen rendelkezését főkép II. Mátyás királynak 
kérelmezése folytán teszi. 

(Folytatjuk). 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, julius 1. Trefort ö excja pozsonyi beszéde. 

— Ami a kath. egyháznak édes hazánkban egészen saját-
ságos helyzetet teremtett, ami évszázadokon keresztül 
legerősebb biztositéka volt az egyház és állam közötti 
békés viszonynak, az ama legfőbb kegyúri jog, mely Ró-
mának különös kiváltságánál fogva a magyar állani ko-
ronás fejét, az apostoli királyt illeti. Kiki ismeri ezen 
legfőbb kegyúri jog szélességét és terjedelmét, melyhez 
hasonló a föld hátán sehol sem található. 

Az apostoli szentszék különös kegyét és elismeré-
sét akarván tanúsítani szt. István és utódjainak fényes 
érdemei iránt, oly jogkörrel ékesítette fel szt. István koro-
náját, mely amint a királynak, mint legfőbb kegyúrnak, 
hatalmi körét lényegesen kibővité, ugy másrészt folyton 
ama biztosítékot nyujtá, hogy egyház és állam egymás 
mellett fognak haladni. 

A legfőbb kegyúri jog tudvalevőleg nem állami 
j o g ; eredete, tárgya és czélja másra vall. Ez a 
szent koronától elválaszthatlan, de a szent korona birto-
kosához és csakis ehez fűzött egyházi és vallási jog. A 
magyar király ezen joga lényegesen elüt a többi felség-
jogoktól. A király személyéhez van kötve, attól el nem 
választható, terjedelmében világi törvény által meg nem 
szorítható, nem korlátozható. 

Ha ezen felfogásunk, amint hiszszíik, helyes, akkor 
— hogy folytassuk Tréfort ő excja pozsonyi beszédének 
méltatását — a kath. egyház sajátságos helyzete, mely-
ben hazánkban volt és jelenleg van, azon világitásban 
tiinik fel, hogy amit specifice katholikus ügyekben végez 
és határoz a kormány, most a cultusminiszter, ezt mint 
ő felségének, a legfőbb kegyúrnak közege teszi és végzi. 
Jogosultságukat ezen intézkedések a király legfőbb kegy-
úri jogában birván, egyrészt illetékes forrásból származ-
nak, másrészt, mint a kath. egyház legfőbb védőjének 
specifice kath. hatalmából származván, a katholikus érde-
keket nem vicziálhatják, hanem ellenkezőleg természetűk 
szerint védelmezik és oltalmazzák. 

így áll ez — szerény nézetünk szerint — in theoria. 
A gyakorlatnak, mint az elmélet alkalmazásának, máskép 
nem kellene lennie. Tényleg is csak ugy vagyunk, hogy 
a legfőbb kegyúri jogra való tekintetből sok oly intéz-
kedést nem csak nyugalommal elviselünk, de törvényesek-
nek is elismerünk, melyek másutt valóságos kulturhar-
czot idéztek volna elő. Helyzetünk lényegesen más. A ki 
az állam élén áll, nemcsak egyházunk hive, de egyúttal 
legfőbb védője és kegyura ; s a ki által a felség ezen 
jogait gyakorolja, az éppen csakis ezen legfőbb kegyúri 
jog alapján intézkedik. 

A modern Parlamentarismus beálltával a felség ezen 
joga meg nem szűnt, de gyakorlatának módja változott. 
A cultusminiszter lett ő felségének hivatalos közege. De 

tekintve a Parlamentarismus fluktuaczióit, tekintve ama 
lehetőségeket, melyek ezekből származhatnak, indokolat-
lannak nem mondható ama törekvés, mely a legfőbb 
kegyúri jog gyakorlata alakjának módosítását czélozza. 
Az autonomikus mozgalmak sorsa ismeretes. Yita tár-
gyát képezheti az opportunitas, a czélszerűség, a kisebb 
vagy nagyobb biztonság kérdése, de eltekintve a világi 
elem nagyobbmérvü érdeklődésétől, mely ez által talán 
eredményeztetnék, egy egészséges eszme volt ezen moz-
galmakban és ez az volt, hogy a legfőbb kegyúri jog 
gyakorlatának közege állandóan katholikus jellegű ma-
radt volna. Talán a legaggályosabb lelkek is több ga-
rancziát látnának egy nagy katholikus testületben, mint 
egy ma jóindulatú, holnap talán kevésbé jóindulatú egyé-
niségben, melynek fenmaradása vagy visszalépése idő 
kérdése. 

Vájjon történtek-e azóta kísérletek, nem tudjuk ; a 
tapasztalat mutatja, hogy ha történtek volna is ez irány-
ban kísérletek, ezek eddigelé eredményre nem vezettek. 
Es vájjon ezen körülmény a bizalom megerősödésére 
szolgál-e, mi nem akarjuk eldönteni. Tagadhatatlan, hogy 
a bizalmatlanság it t-ott felemeli fe jé t ; ami bizalmat nyújt-
hatna, az volna a biztonság, melyben kiki kath. érdeke-
inket látná, amaz aggodalom megszűnése, mely napról-
napra ujabb sérelmektől fél, mely nem nézheti egykedvűen 
a lépésről-lépésre való visszatolását a mi legszentebb iga-
zainknak. 

Hisz hóditani, aggressiv politikával ujabb tért fog-
lalni katholikus részen talán senkinek sincs szándékában ; 
de biztonságot, garancziát kiván kétségkívül mindenki 
aziránt, hogy amit majdnem két ezredéves mult a leg-
szentebb és legsértethetetlenebb jogczimeken magunkénak 
bizonyít, az megmaradjon magunké kivált most, midőn 
széltiben több és több szabadságnak birtokába jutni lá-
tunk oly felekezeteket, melyeknek expanzív és aggressiv 
taktikája épen ne talál ellenkezésre, sőt hódításra vezet. 
Vájjon ezen biztosítás egy autonomikus testület által 
adatik-e, vagy egy cultusminiszter által, ki a király 
legfőbb kegyúri jogának tudatában ily irányban érvénye-
siti állását következetes és őszinte loyalitással, azt mi 
másodrendű dolognak tar t juk, és szivesen alkalmaznék 
erre az ő excja által is használt elvet : quieta non 
movere. 

Miután Trefort ő excja kijelentette, hogy ő az ala-
pok és alapítványok katholikus természetét mindig hang-
súlyozta, így folytatja : 

„De mielőtt tovább megyek, meg kell jegyeznem, 
hogy épen ezen alapok s alapítványokra vonatkozólag 
saját felfogásaik vannak az embereknek ; bíbelődtek ezek 
jogi természetével, — kezelési módjával, csak azzal nem, 
hogy ezen alapok s alapítványok, bármi módon kezeltesse-
nek, nem felelnek meg többé azon szükségeknek, a me-
lyek fedezésére vannak rendeltetve. A tanulmányi alap 
nem elégséges már ma a katholikus iskolák költségeinek 
fedezésére, valamint a vallás-alap sem tud megfelelni mind-
azon igényeknek, melyek irányában támasztatnak. Nem 
szólva a templomok építéséről s fentartásáról, valamint a 
papnevelő seminariumokról, — de csakis a katholikus lel-
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készek fentartásáról ; mert a mai congruával a katholikus 
lelkészek nem tudnak megélni. 

Komolyan kellene foglalatoskodni e kérdéssel. Alta-
lán véve kényes kérdéseket mindig békés időben kellene 
tisztázni ; mert ha a hullámok magasra csapnak : akkor a 
megoldás lehetetlen, a helyett jön a törés, mi soha sem 
válik a társadalom javára." 

Erre nézve csak azt jegyezzük meg, hogy a jogi 
természet mellett nagyon is szóba jöhet a kezelési mód, 
mert ettől függ a jövedelem szaporodása és az alaptőké-
nek megőrzése és fenntartása. Néhány dolog, mely az 
alapok és alapítványok kezelése ellenőrzésére kiküldött 
bizottságban előfordult, méltán felkölthetnek nem egy 
aggályt. Ha az alapok és alapítványok jövedelmének 
elégtelen volta gondosabb kezelés mellett csakugyan nem 
volna megszüntethető, tudjuk mi azt, hogy az esetleg 
fennmaradó hiány pótlására nem hiányzik az áldozatkész-
ség ott, hol szükség mutatkozik. 

Még egy pontról — legközelebbi levelemben. ? 

KATHOLIKUS ACTIO. 
Nyilvános nyugta. 

Adakozás a kispesti r. k. templomra. 
(Folytatólag.) 

Nsgos Virter Lajos prépost-kanonok ur gyűjtése 43 
frt , Schindelár Yenczelné 1.85. „Budapest" utján befolyt 
10.50, Krausz-Máyer Lajos 25 frt , Nits Józsefné urnő 10 
frt, Szabó Pál 5 frt, Bajóthi plébános 1 frt, „Magyar 
Korona" ut ján befolyt 1.30 fr t , Yálics János bács-ma-
darasi plébános 1.20 frt , Horvát János plb. 1 frt, Scho-
ber Ede plb. 1.50 frt , Kőröstarjáni plébános ur gyűjtése 
5.50 frt , Serly Károly plb. 5 frt, Bogyoszlói plb. 2 frt , 
Schmidt Béla plb. 1.50 frt, Sólyomkeői plb. 1 fr t , Egy 
róni. kath. plb. 1 frt, Zilahi pléb. 1 frt, Németh József 
pléb. gyűjtése 3 frt , Kőrösladányi pléb. 1 frt , Eörmezői pléb. 
1 frt, Kővágó-szőllősi pléb. 2 frt, Biró Emil esperes-pléb. 
5 frt, Szerencsi pléb. 1 frt , Komáromi Tivadar pléb. 1 
frt , Hirly József pléb. 2 frt, Kolena Endre pléb. 1.20 
frt, Pribék Béla ur gyűjtése 2 frt, Rácz-mecskei pléb. 
1 frt, Herr Ágoston plébános 1 fr t . Siklósi ferencz-
rendi zárda gyűjtése 16 forint, Miladinovics Bertalan pléb. 
1 forint, Sterba János pléb. 2 forint, Károly Ignácz 
pléb. 1 frt, Khon András esp.-plébános gyűjtése 2.65 frt, 
Fratricsevits Imre pléb. 2 frt, Kruzsilák István plb. 1 fr t , 
Csikós Sándor ur 1 frt , Dávid János nyug. pléb. 5 fr t , 
Fügéd Mátyás pléb. 2 frt , Szebényi pléb. és káplán ur 
2 frt, Eberling Mátyás plb. 1 fr t . Szemes János ur 50 
kr, Gehring Fülöp pléb. 1 frt, Eder János derecskei plé-
bános ur gyűjtöt t 18.55 frt, Ivaneczky János plb. ur 
gyűjt. 3 f r t y Hetz János rákosfalvi pléb. ur gyűjt . 8 frt, 
30 kr. Mády Hiacynt Admin. ur gyűjtése 3 frt, Dörner 
Károly pl. 1 frt, Liszkay Nándor pléb. gyűjt . 2.50 fr t , 
Fakerti pléb. 1 frt, Dobóruszkai pléb. 1 frt, Mihályfi László 
plb. gyűjtése 2.30 frt , Németsághi pléb. 1 frt, Cserta Fe-
rencz plébános 2 frt, Felső tőkési pléb. gyűjt . 3.50 frt, 
Kutányi Ferencz plébános 2 frt , Kisjécsai plébános 1 frt , 
Erdős Aurél kaplonyi adm. ur gyűjtése 40 frt, (Isten 
éltesse a jólelkű fráter t !) Streicher Péter plb. ur gyűjt . 

7.55 frt , Zsideg János segéd-pléb. ur gyűjt . 17.90 fr t , 
Orsovai pléb. 1 frt, Sikorszky Endre pléb. 5. frt . Kárá-
szi pléb. 2 frt , Verseczi pre'post-pléb.2 fr t , Budapest városa 
10 frt , Haulikf'alvi pléb. 1 frt. (Folytatjuk.) 

Kispest, 1884. junius 18. 
Ribényi Antal. 

IRODALOM. 
Egy fontos indítvány fölelevenitése és egy kis iro-

dalmi helyre igazítás 
(Nt. Babik József urnák ajánlva.) 

A ki az „ Uj Magyar Sión-1 1883. évi folyamában 
az 507—513. lapokon megjelent ily cz. czikket: ,, A kath. 
egyházi irodalom repertóriuma," — figyelmesen olvasta, 
azt hiszem, a legmelegebb elismeréssel adózott Szöllösi 
Károly urnák, ki a nemes érdeklődés lelkesítő tüzével 
lángra óhajtaná gyújtani országszerte az egyházi iroda-
lomnak nagy fontosságát érező kebleket, hogy az egy-
házi irodalom bármely ágában forgott iróink nevét össze-
gyűjtsék, az irói álneveket kutassák, s az irói működés 
repertóriumát az önállóan napvilágot látott munkák és a 
különféle lapokban megjelent, kötött s kötetlen beszédben 
irt müvek pontos feltüntetése által valahára, egy tekin-
télyes kötetben a tudományos világ és a nagy közönség 
kezeibe adják. 

Hogy ez indítvány megvalósítására égető szükség 
van, azt eléggé érezzük ; de az ügy még mindig várja a 
maga emberét. A több oldalról nyilatkozó tétlenség és 
mulasztás mellett továbbá azon szomoritó jelenség kö-
zepett, hogy az egyházi irodalmat kezdik csekélybe venni 
s annak művelőit a szépirodalmi lapokban, az iro-
dalomtörténeti füzetekben figyelemre is alig méltatni, 
a távolból már fel-feltünik a biztató remény sugara ! Kü-
lönös is, — s épen azért pezsgőbb életre serkentő, hogy 
mig a világi irodalom kézzel-lábbal kapaszkodik, előre 
tör, a családok körébe utat keres és naponkint fényes 
hódításokat tesz : addig egészen másképen van a dolog 
az egyházias szellemű irodalommal — itt, a magyar ha-
zában, hol már a papság részéről is mind az állás ma-
gasztossága, mind a műveltségnek hóditó ereje, mind a 
tekintélyes anyagi javakkal való rendelkezés azt követelné, 
hogy az egyházi irodalom ne csak ellensúlyozná a ren-
des korlátokat túllépő profán irodalmat, de megtörné és 
közvéleményt tudna teremteni. — Ismételjük: e sok te-
kintetben nagyon is szomorú jelenségek között mégis 
meg-megvigasztal mindnyájunkat a gondviselés, midőn 
nem késik támasztani buzgó, lelkes férfiakat, kik az egy-
házias szellemű irodalmi termékek iránt a legmagasb 
helyről hódoló tiszteletet s elismerést tudnak teremteni, 
és azokat a valódi műveltség nélkülözhetetlen eszkö-
zeül, tehát hatásukban áldásosaknak tudják elismer-
tetni. 

E helyen különben nem lehet czélunk az egyház-
irodalmi müvek szük körre való szoritásának okaival elő-
hozakodnunk ; a mi eddig mondva volt, csakis azért tör-
tént, hogy a szives olvasót felhivjuk Szőllősi Károly ur 
igen fontos inditványának kegyes figyelembe vételére. 
Vajha, egyházmegyénkint oly figyelemre méltatnák, amily 
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ügyszeretettel irta azt. A fölelevenités semmi esetre sem 
árt, sőt talán itt-ott ösztönt fog támasztani a fölelevení-
tett eszme megtestesitésére, Hiszen, már mondhatjuk 
napjainkban is, örömmel tölti el a szebb jövőért sóvárgó 
sziveket, midőn a világiak s a papság körében találkoz-
nak olyanok, kik — sokszor nagy anyagi áldozatokkal 
— lelkesen forgatják a tollat a legnemesb elvek ter-
jesztésének boldogító tudatában ; nálunk, hála Istennek, 
elég az ingyen munkás, — mégis igen szük környezet-
ben mozog, mi kath. tollból kerül ki. Ki tehet róla, hogy 
még mindig nem jutot tunk odáig, hogy tudnók a mód-
ját összetartással s önzés nélkül tenni valamit, mi aztán 
áldáshozólag maradandó nyomokat hagyna a nemzet po-
litikai és hitéletében. 

De a kitérés kerülése mellett hangsúlyozzuk ismét, 
hogy a mi irodalmi ügyeinknek felkarolása komolyan 
megszivlelendő ; ha protestáns testvéreink legközelebb 
megtudták indítani az „Uj Magyar Athenás"-t , — miért 
ne teljesülhetne a Szőllősi K. óhajtása, midőn annyi mun-
kabíró kéz, annyi alapos készültség látható az egyház 
szolgáinak sorában ! ? 

Egyébiránt az érintett cz. kapcsán már ma is öröm-
telve említhetjük fel néhány tudós férfiú érdemét, a kik 
a kath. egyházirodalmi repertórium megalkotásában, üd-
vös kezdeményezésében vissza nem riadtak a nagy, igen 
sok kutatással és munkával járó nehézségtől. így : Mayer 
István, püspök, a halhatatlan nevü „István bácsi," már 
1873-ban adta ki „Az esztergomi érseki főmegye papsá-
gának közműveltségre ható irodalmi működése a legújabb 
korban," cz. jeles munkáját . Kuncze Leo, a tudós ben-
czés, Pannonhalma valamennyi író szerzetesét felkutatta 
s kéziratban készen áll az ily cz. fontos munka : „A 
pannonhalmi Szt. Benedek-rend közműveltségre ható iro-
dalmi működése;" az adatok kiegészítésén pedig Halbik 
Cyprian, könyvtár-őr, nagy szorgalommal dolgozik. Az 
egri főmegye papságának irodalmi működését a tevékeny 
Luga László, az „Irodalmi Szemle" derék szerkesztője, 
kiséri különös figyelemmel. A Bartakovics Béla, egri 
érsek, aranymiséje alkalmából kiadott diszes „Emlékkönyv"-
ben ugyancsak azon egyházmegye papságának irodalmi 
munkálkodása jelent meg Ihász Gábor tollából. S hogy 
a megkezdett munkát arra termett férfiú most is folytatja, 
több, mint bizonyos; mivel folyvást tapasztaljak az egri 
megyében az irodalom ügyei körül való példányként álló 
serénységet. — Eajnis Gyula, cziszterczi áldozópap és 
theol. tanár pedig a zirczi apátság Íróival foglalkozik. 
Nátafalussy Kornél, a jónevü történész, a jászovári pré-
montrei kanonokrend, Váry Gellért, az ékestollu iró, a 
kegyesrend, Károly János és Nyirák Sándort a sz,-fehér-
vári egyház megye, Puchó Amadé a kapuczinus-rend 
iróit gyűjti. íme, mily kitűnő kezekre van bizva az iro-
dalmi adatgyűjtés nagy munkája ! Bárcsak megyeszerte 
ez történnék ! Ez több szempontból volna kívánatos. Birva 
az útba igazító eszközt, az irodalmi monographiairó sem 
találkoznék annyi nehézséggel, mint most, — s kö-
vetkezőleg kevesebb hibával írhatna választott tárgyáról . 

Itt, a megpendített indítvány fölelevenítése után, 
áttérhetek egy i f j ú levita nagy szorgalommal és lelkese-
déssel irt irodalomtörténeti munkájára is, melynek apróbb 

tévedéseit talán menthetik a rendelkezésére álló idő rö-
vidsége, s az adatok hiánya és egy kalauzoló reperta-
riumé, — niely, mint az előzményekből látható, még 
írójára vár. A buzgó szerző: Babik József; az iroda-
lomtörténeti mongraphia meg : vKath. vallásos költésze-
tünk a jelen században. * Mondhatom, ritka örömmel 
vevém kezembe a budapesti növendékpapság magyar egy-
házirodalmi iskolájának 1883. évi Munkálatait, melyek közt 
legott a „Kath vallásos költészetünk" cz. irodalmi 1110-
nographia kötötte le figyelmemet, a mennyiben ez a 
magyar irodalmat legközelebb érdekli s hivatva van for-
rásdarabul szolgálni a hasonyirányu nyomozások- és dol-
gozatoknál. En is, mint legkisebb munkása a papi irók 
működéséhez tartozó adatok gyűjtésének, — örvendve 
fogtam a mű olvasásához. 

Tudva levő dolog azonban, hogy egy oly sok nehézség-
gel találkozó munkánál, irodalmi viszonyaink s még hozzá 
a szerző körülményei között, — a kisebb, nagyobb téve-
dés majdnem kikerülhetetlen. — Az igazságos és jóa-
karó kritika, melyet alkalmilag több helyen is megtet tek, 
igy pl. az egri „Irodalmi Szemle" is teljesité kötelessé-
gét, továbbá: egy-egy alkalmi helyreigazítás, majd ké-
sőbb a szerzőnek adalékai szokták csak sok esetben ered-
ményezni a teljesen kielégítő állapotot. Ez alkalommal 
csak a 3ü3. lapra figyelmeztetem a monographia t. író-
ját . Bányász Ödönnek „Csipkerózsák" cz. költeményei 
Sárospatakon jelentek meg 1871-ben, nem pedig Buda-
pesten vagy Kassán (!) 1872-ben. Ugyanattól más helyen, 
lapokban is jelentek meg költeményes müvek. Továbbá 
ugyanazon a lapon a „Kath. Hetilap"-ban és a „Kath. 
Világ" hasábjain P. S. betűk alatt megjelent költemények 
másnak (lehet, hogv az illető is irt a „K. H.-"ba, de a 
„K. Yil."ba verseket nem,) tulaj donittatnak s nem annak, 
kiktől azon költemények eredtek. E szerint P. S. = ott 
Paszlavszky Sándor. Egyedül ő közölt költeményes mü-
veket a Répászky József által szerkesztett „Kath. Világ-" 
ban. L. az 1874. é. 674 - 676 1., 741—744. 1. ; az 1875. 
é. f. 172—173. 1., 290—295. 1. Ugyanezt bizonyítja az 
egri „ Irodalmi Szemle11 1876. é. folyamának 11. száma 
is a 86. lapon, t. i. hogy költeményeket azon jeles havi 
folyóiratban Paszlavszky Sándor közölt. 

Egyúttal a nagys. és ft. szerkesztő úr szíves enge-
delmével, minthogy a Religio úgyis veterán irodalmi folyó-
iratunk és legszívesebben segíti elő mindig a kath. iro-
dalmi mozgalmaknak minket leginkább érdeklő ügyeit, 
— alkalmat veszek, röviden megemlíteni, —• talán nt. B. 
J., majd monographiájának 2-ik kiadásánál, némi hasz-
nát veszi, — hogy Paszlavszky Sándor több lapban meg-
jelent számos prózai dolgozatán kivül sok költeményt 
irt és közölte is azokat részint P. S. kezdőbetűk, részint 
neve alatt, majd pedig Laborcz írói álnéven: a „Magyar 
Állam"-ban, „ Lehel Kürtjé"-hen s a valamivel előbb em-
iitett „K. H." és a „Kath. Fi7."ban; a „Lányok Lapja" 
és „Összetartás" is hozott tőle költeményeket s mint fel-
jegyeztem, más helyen is napvilágot láttak költeményes 
müvei. Ezek számát és a megjelenés helyét teljesen itt 
nem közölhetem, mivel már eddig is több helyet foglal-
tak soraim, mint akartam, e becses lap hasábjain ; de 
annyit még sem hagyhatok említés nélkül, hogy költe-
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menyei (különben nt. B. J . úr, jóllehet azokat, melyek-
ről szólt, másnak tulajdonitá, szintén ily módon nyilatko-
zott :) a hitből eredt érzemények s a nemes erkölcsi irány 
melegének hatása alatt fejlettek, s mindenkor hazafias 
és vallásos hangmenetü, kötött beszédben irt müveit gon-
dos nyelvkezelés és választékosság jellemzik. 

Ennyit jónak láttam megjegyezni s egyszersmind 
azon óhajomat fejezem ki, vajha akadna nálunk is olyan, 
ki az egyházi irodalmi téren is összegyűjtené az írói ál-
neveket sat., mint pl. az Abafi „Figyelő"-jében meg-
kezdte Porzsolt Kálmán. (L. 1882. decz. fűz. s gondolom 
folytatása az 1883. é. f.-ban,) — megírván „Magyar irói 
á',nevek" közleményeit. Ugyané dologra élénken rámutat 
Szőllősi K. is az „ Uj M. SionLl idéztem helyén s bőveb-
ben kifejti a dolog megkönnyítésére vonatkozó néze-
teit is. 

Tudjuk, hogy helyesebb, sőt kivánatosabb is, min-
denkinek saját neve alatt, nyilt °isakkal lépni a küzdő 
homokra ; hanem az is világos előttünk, hogy sokszor az 
író szerénysége vagy néha a körülmények parancsoló 
szava elrejtetik az író igazi nevét. Ily esetekben a mo-
nographiairónak, — ha repertóriumunk ahhoz nincs még ! 
— egyenes feladata, minden körülmény közt fenmaradó 
kötelessége az alapos nyomozásnak fontos, de nagyon 
nehéz munkája. De végezzünk. 

Ha amaz, ügyszeretettel emiitett inditvány föleleve-
nitésével és ez irodalmi helyre igazítás — és talán — 
alig számba vehető utasítással csak egy porszemnyi hasz-
not tettem a nt. Babik Józseftől megjelent „Kath vallásos 
költészetünk" jelen századi, innen-onnan nagy elismerés-
ben részesített „ Monographiá"-jának a felhasználandó 
adalékok gyűjtésében : czélt értem ; mert édes hazánk és 
forrón szeretett egyházunk irodalmi ügyeinek kívánatos 
folyásához a jó ügyekezet egy csöppjét szolgáltattam. 
Isten velünk ! 

Jótékony czélra kiadott könyvek. 
1. Emlék-könyv a lourdesi magyar zarándoklatról. 

Ara 2 frt . o. é., vagy 10 intentio elvállalása. 2. Szenve-
dés helyek hitszónokok, kath. családok számára. Ara 60 
kr. vagy 3 int. 3. Sz. József tisztelete. Imakönyv a kath. 
nép számára, sajtó alatt. Ara 60 kr. vagy 3 int. 4. A 
legfelségesebb Oltáriszentség imádása. Most jelent meg, 
példátlan olcsó: 4 iv tartalommal, bekötve, csak 12 kr. 
vagy 3 drb. 2 intentio. 5. Loretomi kegyhely leírása : 20 
kr. 1 int. 6. Para y-le-Montai. Jézus legszentebb szive 
tiszteletére vonatkozó jelenések : 20 kr. 1 int. 7. Nagy-
Mária-Czell, vagyis Nagy Lajos magyar király győzelme : 
10 kr. 1. int. 8. Assisi leírása, sz. Ferencz viselt dolgai : 
20 kr. 1 int. 9. Róma vagyis az Orökváros nevezetes-
ségei : 20 kr. 1 int. 10. Peiramale lourdesi plébános élet-
leirása: 20 kr. 1 int. 11. Búcsúsok könyve: 20 kr. 1 int. 
Az itt jelzett müvek az Emlékkönyv kivetelével mind 
a jó magyar nép számára irvák. A lelkészkedő hitbuzgó 
kath. magyar papság e kis könyveket tartalmuk s olcsó-
ságuknál fogva — árukat a lehető legolcsóbbra szabtuk 
— vizsgál alkalmával az iskolások, vagy olvasgatni sze- I 

re tő híveik közt kiosztásra, előnyösen használhatják. Az 
Urban szeretett paptársainknak tömeges megrendelését 
kérve, ájtatos mementóikba ajánlottak vagyunk. 

Szemenyei Mihály, Vajdits Gyula, 
regölyi pl. p. helyben ; szakadáthi pl. p. Gyönk. 

(Tolna vm ) 

VEGYESEK. 
— Francziaországban egy első rangú kath. publi-

cista hunyt el május 31-én. Ez Chantrel József, az „An-
nales Catholiques" buzgó szerkesztője és sz. Gergely-rendi 
pápai lovag. A boldogult igen széleskörű munkásságot 
fejtett ki. Ezelőtt egymásután munkatársa volt az Uni-
vers-nek és a Journal de l'Àisne-nak, szerkesztette a 
Revue du Monde-Catholique-ot, a le Monde-ot, Petites 
Nouvellest, Catholique-ot, Pas-de-Calais-1, France nou-
velle-t. 

— A német katholikusok ez idei nagygyűlése, mint 
már jelentve volt, Ambergben lesz, Bajorországban, tehát 
hozzánk közel. Felhivjuk azon t. olvasóinkat, a kik el-
utazhatnak, hogy e nagygyűlést meglátogatni szívesked-
jenek. Windhorst, mint hírlik, a Propaganda ügyében 
fog szólni. Ausztriából már igen sokan jelentkeztek. 

— Párisban a katholikusok 3 év alatt 126 iskolát 
állítottak fel, szemben a kormány által ellaicizált iskolák-
kal. A katholikus iskolákba járó if júság száma 3077-tel 
több mint volt a régi iskolák elközösitése előtt. Páris 
városa 23 milliót költ a kormány által elvallástalanitott 
iskolákra ; a párisi vallásos lakosság 136 katholikus isko-
lát tar t-fen, ama 23 millión kitartott vallástalan iskola 
ellensúlyozására. Óriási birkózás ! 

— Bajorország elprotestansodása nem egyszer merül 
fel panaszkép a lapokban. Legújabban például emlitik 
a katonai nevelő intézetet. 13 elöljárója közt 7 protestáns. 
Bajorország történetét protestáns adja elő nagynémet, ille-
tőleg porosz szellemben. 182 növendék közt 82 protes-
táns, holott az országban a protestánsok arányszáma 

— Érdekes vallomás. Id. b. Vay Miklós Szász Ká-
rolyhoz, „püspök"-ké történt megválasztása alkalmából 
levelet intézett, melyben a bevezetés után ezt olvassuk : 
„Senki sem Ítélheti meg jobban, mennyire fel tudá méltó-
ságod eddigi hivatalos állását hitfelekezete javára is időn-
ként használni, mint én, ki eljárásainak közvetlenül valék 
sok évek óta tanuja, «— a minthogy — s itt magam ta-
pasztalatára is hivatkozhatom — nem képzelhető fer-
débb felfogás, mint azoké, kik az állam szolgálatában álló 
protestánsokat, ebbeli helyzetök miatt, gátolva hiszik 
egyházuk iránti kötelességeik teljesítésében, sőt magam 
részéről állíthatom, hogy mentől befolyásosabb hivata-
lokat viseltem, annak, valamint egyetemes egyházam, ugy 
egyes hitfeleim is annál nagyobb hasznát vették, a nélkül, 
hogy e miatt az állam iránti kötelességeimmel összeüt-
közésbe jöttem volna." Eddig a reformátusok „feje, ko-
ronája," mint őt a ,Prot. Egyh. és Isk. Lap' nevezi. Sze-
retnők, ha e protestáns vallomás valamennyi kath. magas 
és alsóbbrendű állami tisztviselő tudomására jutna : mert 
hogy cadentiát mondjunk b. *Vay ő excjának mondására, 
valóban „nem képzelhető ferdébb felfogás," mint az, mi-
dőn az állam protestáns tisztviselői államhivatalnoki állá-
suk érdekében fenékig kiaknázzák, katholikus állam-
férfiak és hivatalnokok pedig ölbe tett kezekkel nézik a 
protestáns gazdálkodást. 

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

Budapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz. 



Megjelenik e lap heten 
ként kétszer : 

szerdán és szombaton 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta 
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása:Buda 
pest, VIII., Stáczió-utcz 
55., hova a lap szellem 
részét illető minden kii! 

demény czimzendő. 

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

NEGYVENHARMADIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

Budapesten, julius 5. 2. I I . Félév. 1884. 

TARTALOM: Vezér eszmék és Tanulmányok: Amire nekünk égető szükségünk v a n ! — Adatok árpádházi boldog Margit ereklyéinek tör-
ténetéhez.— Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : Trefort Á. ő excjának pozsonyi beszéde. — R ó m a : A szentatya brevéje a Stigmákról 
nevezett főtestvérület ügyében. — P á r i s : Guibert, Caverot és Desprez bibornok együttes levele a köztársaság elnökéhez. — Irodalom : 

Iskolai értesítők. — Vegyesek. 

Amire nekünk égető szükségünk van! 
Ecclesiae nomine non una anima, sed 

mul tarum unitas, vei potius unanimitas 
designatur. S. Bernardus, Serm. 61. sup. 
Cant. 

II. 

Korunk a lázas tevékenység kora. Es e lá-
zas tevékenység miből származik másból, mint 
az 'önérvényesítés azon vágyából, melyet az em-
berekben a kereszténység az által keltett, hogy ben-
nök felébreszté azt a magas emberi önérzetet, mely 
szerint az emberek nem másoknak eszközei, mint 
a pogány világban az emberiség 9/, 0 i'észe a 
rabszolgák valának, hanem önczélok, kiknek ön-
erejükből, önerejöknek minden lehető téren mű-
ködtetésével kötelességük és joguk magukat érvé-
nyesíteni. 

Az egyház nem tesz egyebet mint saját 
szellemét érvényesiti és saját legszentebb érdeké-
ben a legkorszerűbb eszközt alkalmazza, midőn 
a korunk lázas tevékeny szelleme által megindí-
to t t és minden téren felvirágoztatott társulási 
mozgalmat felhasználja, egyleteket alakit, társu-
latokat szervez és a világi hivek előtt megnyit ja 
az önkéntes buzgólkodás pályáját, hol lassankint 
százezrek és milliók, kik az előtt az egyház és 
a keresztény társadalom alapjainak védelmére 
nézve a legjobb esetben mint meddő tőkék 
tétlenül hevertek, most mint hatalmas ellen-
ségeket megverő phalanxok szolgálnak az egy-
háznak örömére és büszkeségére. 

Nagy, kimondhatatlan nagy a katholikusok 
egyleti szövetkezése s társaséleti szervezkedésének 
a kihatása. 

Maga a római pápaság, melynél nagyobb 

hatalmat, befolyásosabb erkölcsi tényezőt a világ 
nem látott, a legtisztább katholikus nemzet köré-
ben elvesztette a világi fejedelemséget, elvesztette 
néhány száz vagy ezer conspirator akaratával szem-
ben. Miért*? Mert az olasz katholikusok akarata, 
társaséleti szervezettségük hiányában semmivé 
törpült a jól szervezett törpe kisebbség akaratá-
val szemben. 

Azt mondja valaki : külsegitség nélkül nem 
mentek volna az olasz carbonarik semmire. 

Jól van. De ez nem az olasz katholikusok 
szervezettségét és actio-képességét bizonyítja; ha-
nem azt, hogy ott sem volt a katholikus actio, 
Francziaországban és Ausztriában, kellőleg szer-
vezve, honnan az „olasz egység" anyagi vagy 
erkölcsi támogatást kapott müve befejezésére. 

Ellenben tekintsünk Belgiumra s nézzük Né-
metországot ! Amott egyetlen egy nap megbuktat ta 
a hatalmas szabadkőműves szövetség által portált 
„többséget" és kormányt. Emit t a 2/5"nyi katho-
likus kisebbség társas életében 1848, politikai pár-
tilag 1870 óta szervezve, egy lustrum alatt meg-
szégyenítette a protestáns császárság Bóma-tipró 
gőgjét és oda vit te a dolgot, hogy a hires cultur-
harcz legelső áldozatai és leghiresebb vezérei, a 
Marwitzok és Schorlemer-Alst-ok meghivattak a 
hatalmas birodalom államtanácsába, mint a trón 
erős oszlopai, a rend hű kezesei, a közjólét bölcs 
tanácsosai. 

Szép és dicső dolog valóban ily győzelmeket 
kivivni, ily eredményeket felmutatni ; ámde dii 
laboribus omnia vendunt. Cum laboré strenui, 
sine laboré inertes sumus, mondja sz. Ágoston.1) 

Deo bono viduit. cap. 21. 
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Harcz nélkül nincs győzelem, de a liarcznak sza-
bályszerűnek kell lenni. Nemo coronabitur nisi 
qui ligitime certaverit . A szabályszerű harcz egyik 
legelső kelléke, hogy előkészület, gyakorlat, isko-
lázás előzze meg és tak t ika vezérelje. E nélkül 
a küzdelem nem szabályszerű harcz, — hanem 
vagy donquixotiáda vagy eszeveszett vérengzés és 
pusztitás. 

Előkészület, begyakorlás, iskolázás — a tár -
sasélet minden terén — állandó egyletekben és idő-
közönkénti összejövetelekben, e nélkül képzelni | 
ugyan lehet katholikus életet, képzelni lehet ka-
tholikus pár tot , sőt alakítani is — fiascőval; de 
ha ta lomra ju t t a tn i és biztositani nem. 

Belgiumban egy nap alatt bukot t a szabad-
kőműves jogtipró zsarnok kormány s egy nap 
a la t t kerültek a katholikusok a hata lom bir toká-
ba ; az a szövetkezés is, a „Sérelmek orvoslása 
végett alakult Katholikus Szövetség", mely a bel-
gák actióját a legutóbbi választásoknál ország-
szerte egyöntetűvé tette, csak e télen a lakul t : 
igen ám, csakhogy az e télen alakult vezérkar 
országszerte már teljesen begyakorlot t hadseregnek 
talál ta a katholikusokat ama „Katholikus Körök"-
ben. melyek egész a falusi községekig le el vannak 
terjedve, s melyek által a katli. belga nép mint 
egy vil lámütésre egj 'öntetüen megkapja a jelszót 
és i rányt az actióra. 

Sokáig gyakorolták maguka t a belgák az 
egyleti életben, a gyülésezési jog felhasználásában, 
azért győztek oly fényesen, oty hosszú ura lmat 
biztositó többséggel. Ug3ranezt a tapasztalást 
nyú j t j a Németország; 1870-ben a protestáns 
császárság élet-halál-liarczra hivta ki Rómát és a 
német katholikusokat. A világ legelső nagyhatal-
masságával szemben, mety Francziaország és 
Ausztria erejét néhány hé t illetve hó a la t t meg-
törte, csak jól iskolázott hadsereggel lehetett a 
siker reményében sikra szállni. Es a 2/5 -113̂ 1 né-
met kisebbség elfogadta az eg}^enetlen liarczot. 
Mint egy varázsütésre megalakult a Centrum. 
Elő álltak a hadvezérek : a Mallinckrodtok, Wind-
horstok, Schorlemer-Alstok, elősiettek a csapatok 
is, kerületenként, városonként, falvakként. 

Miért ily könnyen és gyorsan? Mert már 
régóta voltak egyleteik, lS48-óta egyesültek a 
Piusegyletek, s lS<18-óta állandóan ta r to t t ak 
Katholikus Congressusokat, melyek a Moniteur de 
Rome" elismerése szerint mintaszerűekké váltak 
s nemzetközi látogatottságuk folytán világegyházi 
jelleget öltöttek magokra. 

Szóba jö t t hazánkban a „Kath. Elvbarátok 
Szövetsége", szóba jött Windhors t indí tványára a 
legutóbbi német kath. congressuson, és az olasz 
katholikusok nápolyi congressusán, és a .Moniteur 
de Rome' által a szabadkőművességről szóló pá-
pai körlevél egyleti életet sürgető buzditásai foly-
tán fe luj i t ta tot t — a „Katholikusok Világszövet-
ségé "-nek eszméje. 

Nagy dolog és kimondhatat lanul szükséges 
mindakettő, kivált nekünk Magyarországban az 
előbbi. Ámde a házat nem a tetőnél kezdik épí-
teni, hanem az alapnál. Ha akarunk hazánkban 
egyetemes kath. szövetséget: létre kell hoznunk 
előbb vidékenként, városonként, fa lvanként — és 
a czélok különfélesége szerint különféle alakban — 
a részletes kis szövetségeket, vagyis a helyi egy-
leteket. Adde pa rum modico, et magnum cumu-
labis acervum. Adj egyletet egylethez s meglesz 
a nagy szövetség. 

Egyesek mindig csak egyesek lesznek s ma-
gukat fogják képviselni : mig az egyleti élet soli-
daritása által mindenki mindenkit fog képviselni 
s mindenki mindenkiér t helyt fog állani. 

Mi magyarországi katholikusok, világos, hogy 
Kath. Világszövetségről mindaddig csak álmodha-
tunk, mig magunknak nem lesz meg a mi saját 
egyleti szövetségünk s ami az ily szövetségben a 
lelket f en ta r t j a s az egésznek i rányt ad : a mi 
saját Katholikus Nagygyűlésünk. 

És ez az, a mire nekünk égető szükségünk 
vagyon. Quod faxit Deus! 

ADATOK 
árpádházi boldog Margit ereklyéinek történetéhez. 
A nyulakszigetei apáczák Nagyszombatban megtele-

pednek. 

Hogy mennyire érdekében feküdt ez az ügy 
a királynak, kitetszik kiadott rendeletéből1), mely-
ben mondja, hogy miután a Nagyszombatban 
álló és ker. sz. János tiszteletére szentelt tem-
plom és a vele egybekapcsolt zárda-épület, va-
lamint a hozzátartozó telkek, melyeket mindig a 
Nyulakszigetéről való j ámbor szüzek rendje birt 
és lakott, kik azonban, mivel jelenleg számra 
nézve felet tébb kevesen vannak, a zárda pedig a 
templommal együtt, számos tűzvész által annyira 
megrongál tatot t , miszerint lakhat ta laná let t ; azért 
elrendeli, hogy az apáczák Pozsonyba a sz. Cla-

U. 0. 34, 35. 
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ráról nevezett rendbe olvadjanak be. Templomuk 
zárdájokkal együtt pedig a Jézus-társaságának 
adassék át. 

A dömések ezen rendszabályt neheztelve 
fogadták. Ferrar ius tör ténet i ró juk müvében több 
helyen észre hagyja venni e feletti nehezte-
lését;3) sőt magok az apáczák is vonakodtak át-
költözni Pozsonyba; de lehet, hogy a pozsonyiak 
sem fogadták örömmel a hirt, s igy tör tént , hogy 
egyelőre a nagyszombati clarissákhoz szállásolták 
be magokat . Mig a pozsonyiakkal az egyezkedés 
megtörtént , három teljes év tel t el; mer t csak 
1619-ben, Pázmány Pé ter eszterg. érsek ál tal tör-
t én t sürgetés után, távoztak el Nagyszombatból. 
A nyilt parancs annyira ha to t t reájok, hogy 
egyik rendtársukat kénytelenek valának súlyos 
betegen sőt haldokolva a nagyszombati clarissák-
nál visszahagyni, ki ott később el is hal t . 

Átköltözésük Nagyszombatból a pápai pa-
rancs szerint, tisztes mat rónák társaságában, 
nem egyszerre, hanem időszakonként tö r tén t . 

Hogy há lá jukat a nagyszombatiak i rán t ki-
fejezzék, részint az ot t nyer t vendégszeretetért , 
részint mivel súlyosan beteg rendtársukat ápol-
ták, s utóbb el is takar í to t ták , nekik több becses 
t á rgya t adtak emlékül, melyekről a nagyszombat i 
clarissáktól 1618. év septemb. 23-án kiállított té-
r i tvényt kaptak. E szerint következők voltak az 
emlékbe adott tá rgyak : Egy ezüst kehely. Két 
kereszt, melynek egyike aranyozva volt. Egy vö-
rös miseruha, mely gyöngyökkel k i rakva és hí-
mezve v a n , hát lapján a kereszten az „Ecce 
Homo" szemlélhető, a hozzávaló és gyöngyökkel 
h ímzet t vállkendő, stóla és karkötővel. Egy zöld 
miseruha hímzet t virágokkal. Végre egy kis ke-
reszt apró gyöngyökkel kirakva. 

Mind ezen tá rgyak szorgos megőrzése a vi-
szontagságok és szükség súlyos körülményei kö-
zött, azt bizonyítja, hogy még nagyobb szivjósággal 
őrizték meg mindazt a mi előttük még becsesebb 
vala : boldog Margitnak egykori tárgyait , de leg-
inkább ereklyéit. 

A nyulakszigetei utolsó apáczák Pozsonyban. 

Az apáczákról gyöngéd lelkiismeretességgel 
gondoskodó II. Mátyás király igen fontolóra 
vet te a dominikana apáczáknak a pozsonyi cla-
rissarendbe történendő beolvasztását , mielőtt 
azt végrehaj to t ta volna. Az indokokat, melyek 

r) U. o. 327, és 560. kk. 11. 
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őt erre bírták, 1615-ben ápril 27-én kelt okmá-
nyában1) nyilvánosságra hozá ilyképen : A ki-
rálynak, mint Magyarországban az egyház leg-
főbb kegyurának kötelméhez tartozik gondos-
kodni, hogy az egyháznak vagyona azon czélokra 
fordittassék, melyekre eredetileg rendel tetet t és 
a boldog emíékü elődök által helybenhagyatot t ; 
mivel azonban a sz. Döme-rendi apáczák, ré-
szint azért, me r t nagyszombati zárdájuk rongált 
ál lapotban van, részint mivel magok is oly cse-
kély számban vannak, és azon rendből, melynek 
tagjai , senkiök sincsen, a ki őket a lelkiekben 
vezetné, sem kellőleg rendjüknek szabványai sze-
r in t az isteni szolgálatot, sem a clausurát meg 
nem t a r t h a t j á k ; azért ezen rendet beolvasztja a 
elarissa-rend egykor ó-budai, most pozsonyi zár-
dájába, tekintetbe vévén ennek kiváló buzgalmát, 
mély vallásos érzületét az istenitisztelet teljesí-
tésében és minden egyes tagnak hivatásszerű 
é le té t : azért a római pápának beleegyezésével a 
beolvasztott rendnek összes vagyonát , jogait és 
kiváltságait mind neki adományozza, azon feltétel 
alat t , hogy az utolsó még életben marad t dömés 
apáczákat életfogytiglan el tartsa. Ha pedig a 
Nyulakszigetén ismét a zárda visszaállí t tatnék, 
annak ezen adományozás akadályul ne szol-
gáljon. 

Bizonyára kellő t iszteletben részesültek az 
elaggott utolsó tag ja i az egykor nagyrabecsült 
szerzetnek a jólelkű clarissáknál, és valószínű, 
hogy mindnyájan ott megtelepedtek, habár a pá-
pai engedélyt megkapták, hogy bármely más 
rendbe is átléphessenek, sőt némelyek, mint Fer-
rariusból és Kosából kivehető2), a clarissa rendbe 
bele is olvadtak. 

Ugyancsak Ferrar ius mondja, miszerint 1635-
ben még ket tő életben volt közülök, kik egyko-
ron Nagyszombatban fejedelemasszonyok valának. 
Ezek a dömés-rend ruhá já t életfogytiglan visel-
ték. Ezeket mindvégig fehér apáczáknak nevez-
ték ruhájuk színe után, mig a clarissák fekete 
szinü ruhá t használtak. 1637. év szeptember ha-
vában, midőn Ferrarius müvét kibocsátotta, már 
csak egy élt közülök, kinek, ha még a Nyulak-
szigetéről menekültek közül való volt és nem 
később lépett a rendbe, legkevesebb 112 évesnek 
kellett lennie.3) 

x) Mon. Res. Actor. Fand. Neo-Regestr . 40. es. 14. sz. 
2) De Rebus Hung. Prov. 550 — Kosa Antiquarii 568. 
3) U. o. 327 és 550. 
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Ferrariusnak e szavaiból: „quae fue ran t 
Tyrnaviae caeterarum Antist i tae" könnyen felfö-
dözhetjük, kik lehettek e Nestorjaik a fehér apá-
czáknak, kik túlélve testvéreiket, azoknak hosszú 
sorát a sirba kisérték, mig végre őket is a te-
mérdek fáradságtól fe lmentet te az örök nyugo-
dalom. Nagyszombatban, min t lát tuk, a szerző-
dési okmányra 1565-ben aláir ta m a g á t : Sárközy 
Margit perjelnő, őt követte Fekete-Báthory Fru-
sina, kiről 1580-ban tör ténik említés. 1608-ban 
pedig Szegedy Erzsébet volt perjelnő. Végre az 
átköltözködés idejében Verebélyi Borbálával t a -
lálkozunk. Emberi leg feltéve, s Ferrar ius szavai-
ból kiindulva, e kettőnek kellett a nyulakszige-
tebeli apáczák között az utolsónak lenni. 

A pozsonyi clarissák idő folytával, a törö-
köknek Magyarországból tö r t én t kiűzetése után, 
a fehér apáczáknak összes jószágait megnyerték. 
Megkapták az ó-budai és a Nagyvárad mellet t i 
clarissák jószágait is , ugy hogy tekintélyes 
vagyonra, s több czimre te t tek szert. Fejedelem-
asszonyuk : az ó-budai, pozsonyi, nyulakszigetei, 
vásárhelyi és kolosi apátság czimét viselte. Ta-
lán igen is messzire mennék, ha a birtokszerzés 
e lmondására is kiterjeszkednék, azért azt, mint 
más különben sem czélom keretébe esőt, mellő-
zöm, s csupán az összefüggés kedveért röviden 
megemlítem, hogy az ó-budai apáczák 1541-ben 
Pozsonyba menekülvén, az ot tani elhagyott cla-
rissa-zárdát kapták meg, és eddigi jószágaik meg-
ta r tása mellet t az egykori pozsonyiak minden 
jogaiba bekebeleztettek I. Ferdinánd király által. 
A velők egyesített nyulakszigetei dömés apá-
czáktól pedig jogokat nyer ték a Nyulakszigetére, 
az általuk bir t kolosi apátságra, melyet II. Miksa 
adot t volt nekik. Az egykori nagyváradi claris-
sáknak sz. János és Sebén jószágait szinte a dö-
mések által kapták. A vásárhelyi apátságot 1600-
ban II. Rudolf adományozta a pozsonyi claris-
sáknak.1) 

Felszaporodván igy vagyonuk, oly számos ta-
got is vehete t t fel a zárda, hogy mint előbb 
Pozsonyból telepitvények tör tén tek Nagyváradon 
1542, és 1623-ban Bécsben, 1623-ban Zágrábban, 
ugy 1714-ben Budára is ment egy tekintélyes 
colonia, mely a fekvő vag}^ont és ingóságokat az 
anyaházzal testvérileg megosztotta. 

Ezeket tájékozásul, hogy boldog Margit erek-
lyéinek további tör téneté t megérthessük. Ugyanis 

*) Kósa. Antiquarii 563. 

II. Mátyásnak imént idézett 1615. april 27-én 
kelt rendelete értelmében, a dömés apáczák nem-
csak fekvő bir tokaikat , de összes ingóságaikat a 
clarissákra ruházták át. Ennek következtében 
összes kincseik, s igy b. Margitnak ereklyéi is 
mind, az ő bir tokukba mentek át. 

Midőn azonban 1714-ben Pozsonyból egy 
r a j Budára lejött , és i t t megtelepedett , akkor 
testvérileg megosztozkodtak az ereklyéken és fő-
kép boldog Margit ereklyéin is, mint azt a kö-
vetkezőkben bővebben fogjuk kifejteni. 

B. Margit ereklyéi a clarissák birtokában. 

Első, ki b. Margit ereklyéinek a pozsonyi 
clarissáknál volt elhelyezéséről tesz emlitést, 
maga Ferrarius Zsigmond, a dömésrend tör-
ténetirója, ki 1636-ban kereste fel Pozsonyt és 
ot t a clarissák zárdáját , hogy a szent maradvá-
nyokat megszemlélhe sse. Ott szerzett tapasztalatai t 
igen élénken és érdekesen adja elő. Hagyjuk te-
há t őt magát beszélni. „Midőn 1635-ben ezen erek-
lyéket keresném, u. m., néhány rendtársamtól azon 
nyi la tkozatot hal lot tam, miszerint azok Bécsben 
valamely clarissa-zárdában őriztetnének; azonban 
Sennyei J s t v á n ur, győri püspök és Magyarország 
kanczellárja tudomásomra hozta, miszerint azok 
Pozsonyban őriztetnek. Mire azon vágytól lángolt 
szivem, bárcsak azokat megszemlélhetném, a mi-
dőn közelebb a taní tásban szünidőt nyerhetek. A 
zarándoklatot megelőzték imák, bőjtölés és más 
efféle jámbor gyakorlatok. Poszonyba, mely vá-
ros négy német mértföldnyire fekszik Bécstől, 
szeptember hó hetedikén megérkeztem. Ott szí-
vesen fogad ta t t am az observans sz. Ferencz ren-
dűek által. Tar tományi főnöküket, ki ép akkor 
ot t jelen volt, va lamint a házfőnököt igen meg-
kértem, miszerint kieszközölnék az engedelmet, 
hogy a szent ereklyéket, melyek kedveért jö t tem, 
megszemlélhessem, habár kezdetben a páterek 
nem igen látszottak erre hajlandóknak, mégis 
utóbb, midőn lát ták, mennyire óha j tanám és ez-
i ránt fohászkodtam, valamint midőn Némethi 
Jakab1) pa ter is közbenjárt , megnyer tem a bele-
egyezést. Ebéd u tán egy órakor, a b. szűz szüle-
tése napján, a Jézustársasága rendházának kor-

Némethi Jakab, e kiváló tisztelője b. Margitnak, 
a Jézustársaságnak vala tagja. Született 1572-ben, s a rend-
ben 43 évet szentelt az Istennek. Különösen nemes szive 
és egyenes jelleme miatt kegyeltetett. A történelemben 
bő ismeretekkel birt, és ép ezért Magyaror=zág primásai, 
kivált Pázmány Péter annyira nagyrabecsülte őt, bogy 
rendesen palotájában kellett laknia. Későbbi éveit a 
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mányzója, P. Némethi, én és tá rsam hozott 
ha tá roza t szerint a clarissák templomába elmen-
t ü n k ; ot t az apáczák gyóntató atyja, társával, a sz. 
ereklyéket, melyek a sekrestye ablakán át kiszol-
gál ta t tak , lassanként a főoltáron elhelyezték. Ek-
kor bőséges könnyek fakadtak szememben, s hálá t 
adék ezen fenséges szűznek dicsőségeért, és az 
á l ta lam nyer t kegyelemért , a mint csak b i r tam 
hálát rebegtem, és a sz. szűznek dicsőitését ma-
gamban buzgón ápoltam, saját , va lamint társa im-
nak vétkei t Isten előtt bevallva, az ő érdemei 
ál tal alázatosan bocsánatért esdve, magamat s ren-
demet, mely Magyarországban kihalt , ő ál tala 
hathatósan ajánlot tam. Ezek után, hogy a szent 
ereklyéket beha tóbban megszemléljem és tisztel-
jem, a tőlem kitelhető kegyelettel, reménynyel 
és örömmel telve, könnyektől átázva közeledtem. 
Megvolt a fő ; ezen abroncs volt, melyet Krisztina 
excellentiás és méltóságos asszony, Eszterházy 
Miklós excellentiás és méltóságos gróf' és herczeg-
nádornak legkedvesebb neje buzgalmával és fá-
radságával gyöngyökből készitett a következő fel-
i r a t t a l : „CAPVT BEATAE MARGARITAE VIR-
GINIS, FILIAE BELAE QVARTI, REGIS HVN-
GARIAE." Megvolt a bordacsontokból igen sok, 
továbbá lábszárak, karok és más részek. Több 
rész azonban hiányzott , mivel azok, kiket egy-
koron ezen nagybecsű kincsnek őrzése illetett , 
vagy nem voltak kellő figyelemmel, vagy mivel 
a jogosultnál is túlságosan bőkezűek és adakozók 
voltak vele. 

A fej maga és a többi csontok vöröses fe-
ke te szinnel bírnak. A ruházatból megvolt a sca-
puláré egészen, mely lefelé fu tva oldalvást haj -
lott . A tunicának néhány elég foszlányos része, 
továbbá fehér selyemszövet darabok, melyekről 
a gyóntató atya azt beszélte, miszerint régi ha-
gyomány szerint ezek a cappanak nevezet t kö-
pönyeg részei, mely fekete szinű volt, de midőn 
abban a szűzi szent test e l temet te te t t , szinét vál-
toz ta t ta és csodálatosan fehérré lett. Lá t t am 
továbbá a két ujjnyi széles övet, melylyel magát 
a szent szűz szabad testén övezte. Lá t t am a ci-
liciumnak részeit, kivált azt, mely háló alakra 
volt szőve, ugy szintén a fenyitő ostorok és vész-

rendnek nyomdája felügyeletével töltötte. Meghalt Nagy-
szombatban 1644. jun. 1-én. Ferrariusnak, mint ezt maga 
több helyen megvallja, leginkább ő szolgáltatta az ada-
tokat b. Margit és a dömés-rend történetéhez. Lásd bő-
vebb életrajzát, -ádatok a Némethy családok genealógiá-
jához. „Turul." II. köt. i 

szők némely részeit, melyekkel a szent szűz ma-
gát sanyargatni és verni szokta volt. Kimondha-
ta t lan volt öröme, midőn ezen szent ereklyé-
ket csókkal t isztelhettem, kivéve a csontokat, 
melyeket tiszteletből ér inteni nem mertem. Meny-
nyire elérzékenyültem könnyek között, tudja az 
Isten, ki mostan is, midőn ezeket irom, a szent 
emlékezett következtében azokat bőségesen adja. 
Óhaj to t tam, hogy ezen felettébb szent, s régóta 
legkiválóbb pá t ronámnak ereklyéiből valamit a ján-
dékba nyerjek. Könyörögtem. Megtagadtatot t . Ek-
kor mitsem késtem, elővettem ollómat, melyet 
készen t a r t o t t am és apró szeleteket a ciliciumból 
és tunikából lemetszettem és jámbor kapzsisággal 
magamhoz ragadtam, őrizvén azokat a leg-
becsesebb kincs gyanánt. Ezen elbeszélésünkből 
megérthető, miszerint téves, de nem rosz hiszem-
ben jegyezte te t t fel némely tekinté ly t érdemlő 
iró által, hogy a szent szűznek teste Magyaror-
szág több helyére tö r t én t átszállítása u tán jelen-
leg Pozsonyban oly épségben nyugszik, mintha 
nem négy század előtt, hanem csak néhány év 
előtt let t volna letéve."1) 

(Folytatjuk). 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, julius 3. Trefort ö excja pozsonyi beszéde. 

IV. — Az iskola és alapítványok kérdése után Trefort A. 
ő excja a házassági kérdést is érintette. Sokkal jobban 
és behatóbban foglalkoztunk mi már ezen és más helyen 
a házasság lelkiismeretlen saecularizáczíójával, minthogy 
szükségesnek tartanok újból feleleveníteni elveinket, új-
ból védelmére kelni a házasság szentségének. Mi a házas-
ság saecularizaczióját, bármily alakban és bármily ürügy 
alatt, sokkal nagyobb rosznak tart juk a társadalomra 
nézve, mint hogy ama legnagyobbrészt képzelt, sokszor 
nagyított vagy a lakosság egy minimumára redukált 
állítólagos szükségessége miatt, tehát ezen kétségkívül 
kisebb rosz miatt ama nagyobbat vagy kivánnók, vagy 
helyeseinők. Elveken rést ütni mindig nagyon veszélyes. 
Leginkább pedig akkor, midőn ezen elvek a lét legszük-
ségesebb postulatumaira vonatkoznak. 

Amit Trefort ő excja a mérsékelt ellenzék maga-
tartására vonatkozólag a házassági vitákban mondott, az 
tagadhatatlanul igaz. Valóban akadtak férfiak a mérsekelt 
ellenzék padjain, kik a kormánypárt legliberalisabb szó-
nokaival versenyeztek, ezeket valóban „tulliczitálni" akar-
ták. Lehettek, sőt nagyon hisszük, hogy voltak a mér-
sékelt ellenzék részén is oly férfiak, kik nemcsak a „tul-
liczitáló" liberalismust nem helyeselték, de egyenesen 
roszalták, csakhogy az is igaz, hogy ezen álláspont leg-
alább a házassági viták alkalmából nem igen jutott ér-

!) Ferrarius 327. kk. 11. 



14 RELIGIO. •14 

vényre, mivel hogy jobbnak vélték a hallgatás aranyát, 
mint a beszéd ezüstjét. Contra factum non valet disputa-
tio. Minden tény bizonyos szempontból az örökkévalóság 
jellegét nyeri ; ellensúlyozható, de el nem törülhető. 

Még egy részlet van a miniszter-képviselő ur be-
szédében, melynek méltatására ezen utolsó sorokat szen-
teljük. 

Ezen részlet szórul-szóra igy hangzik : 
„Azon antiguvernementális clericalismus, mely hála 

az égnek nem az országban, csakis egyes választókerüle-
tekben mutatkozott, sajátságos jelenség. Ellenzéki vellei-
tás-e, vagy felekezeti reactió, vagy törekvés uj vivmá-
nvok után, az állam rovására, — ezt elemezni nem 
akarom ; de tekintve Magyarország viszonyait, népünk 
hajlamait, a mérvadó személyiségek kedélyi dispositióit 
s felfogásait : erősen hiszem, hogy nálunk a katholika 
egyház jogos igényeit a modern állam jogaival összhang-
zásba lehet hozni és tartani, s szeretem hinni, hogy e 
reményben csalatkozni nem is fogok. A harcz az egyház 
s az állam közt Magyarországon mindakét félre igen 
ominosussá válnék." 

„Antiguvernenientalis clericalismus" — kétségkívül 
erős, de elasztikus egy szó, melynek okát Trefort ő excja 
háromban is kereste : ellenzéki velleitás, felekezeti reac-
tió, törekvés uj vívmányok után az állam rovására. Az 
első kettő egyelőre transeat, a harmadikat senkiben sem 
tételezzük fel. .A felekezeti reactio "-hoz is fér kis szó. 
Azt értette-e a miniszter ur, hogy a kormány „felekezeti" 
actiói ellen ezen irány reactiót akar inscenirozni, vagy 
azt az értelmét vette, melyet az általánosan divatozó és 
kivált a január 12-iki esemény után széltiben hangozta-
tott mumus-féle felfogás tulajdonit e szónak? Ez utóbbi 
talán még sem. Sokkal szellemesebb embernek tart juk mi 
Trefort ő excját és sokkal inkább a dolgok niveau-ján 
állónak, mint hogy azt gondolnak, hogy a miniszter ur 
ezt a sötét rémképet, mely egyik-másik tulcsigázott fan-
táziáján kiviil csak ott lelhető, hol nemtelen módon gya-
núsítani akar ják az egyházat, egy általa elismert és con-
statált programmpontjának tartaná. Bármily véleményben 
legyen is ő excja az emiitett clericalismus tekintetében, 
azt sehogy sem tételezhetjük fel róla, hogy ő nyilvános 
beszédben akármely iránynak a kath. egyházban komolyan 
ilyen non-senst imp utáljon. „Felekezeti reactio" tehát 
csak actiót jelenthet a kormány „felekezeti" actiói ellen, 
ama természetszerű reactiót, mely mint a közmondás 
tartja, bármely actio által keletkezik. így van értel-
me e szónak, de nemcsak értelme, hanem alapja is. 
Mert ily értelmű „felekezeti reactió" beáll és be fog állani, 
bármikor tulterjeszti az államhatalom jogkörét, bármikor 
belenyúl oly területbe, mely nem az övé, hanem az egy-
házé. Minden őszinte loyalitásunk mellett, melylyel a kor-
mány iránt viseltetünk, sőt viseltetni kötelességünknek is-
merjük — jóllehet soha senki által felbérelt Judások nem 
vagyunk és nem leszünk — mi is szívesen veszszük ma-
gunkra az ily értelmű „felekezeti reactió" vádját, mert 
árulásnak tartanok az egyház igazait és jogait feladni, 
legyen ez akár rohamos, nyílt és erőszakos támadás, akár 
hosszan tartó békés aláaknázás ellen ; árulásnak, hall-
gatni mindenhez, amit érdekeinkkel ellenkezőnek tartunk, 

sicut canis mutus non valens latrare. Ha még egy Falk 
Miksa is az egyház érdekeinek és jogainak védelmezését nem 
merte ultramontanismusnak nevezni, hanem olyan jognak 
és kötelességnek, melyet a legliberalisabb ember sem ta-
gadhat meg az egyház szolgáitól és hiveitől : akkor azt 
reméljük, hogy a miniszter ur emiitette felekezeti reactio, 
ha az érintett értelmében vétetik, nem képezhet „anti-
guvernementalis clericalismust." A helyesen értelmezett 
„felekezeti reactio" nem vezet támadó harczra, csak vé-
delemre. Ez is elmarad, ha támadás nincsen. 

S azért mi is aláírjuk a miniszter ur nyilatkozatát 
arra nézve, hogy összliangzat lehetséges. Nagyon is le-
hetséges, sőt az meg is lesz egyház az állam között min-
dig, ha az állam annyi méltányosságot tanusit a kath. 
egyházzal szemben, mint a mennyi engedékenységet és 
áldozatkézséget tanusit a kath. egyház ott. hol lehetet-
lenséggel nem áll szemben. Kölcsönös bizalom, kölcsönös 
tisztelet állandó következetesség mellett könnyen teremtik 
amaz összhangzatot és örökké távol tartják azt a harczot, 
melyről Trefort ő excja nagyon bölcsen megjegyzé, hogy 
az „mind a két félre igen ominosussá válnék." 

Megfelelő tettek hivatva lesznek ezen szép szavaknak 
súlyt, tekintélyt és biztosítékot nyújtani. Reméljük az 
egyház és állam érdekében, hogy ez igy lesz. ? 

Róma. A szentatya brevéje a Stigmákról nevezett fö-
testvérület ügyében. — 
VENERABILI FRATRI DOMINICO ARCHIEPISCOPO TYRENSI 

RÖMANAE ARCHISODALITATIS SS. STIGMATVM S. FRAN-
CISCO ASSISIENSIS PRIMICERIO, ET DILECTIS FILIIS CVS-
TODIBVS ET CONFRATRIBüS VNIVERSIS EIYSDEM ARCHI-
SODALITATIS. 

LEO PP. XIII. 
AD PERPETUAM REI MEMÓRIÁM. 

Suavi illa in beatum Franciscum Assisiensem pie-
tate, quam Nos ab adolescentia conceptam reliquo vitae 
cursu stúdiósé retinuimus perpetuoque retinebimus, per-
movemur ac prope impellimur ut magnopere diligamus 
quaecumque sunt ad honorem maximi sanctissimique viri 
utiliter instituta. — Ex quo fit, ut Sodalitatem Nobis 
vestram ipsa sui natura ratioque commendet : est enim in-
stituti vestri pie colere Franciscum Patrem, praecipua-
que religione recordationem eius rei consecrare, qua ni-
hil est ex omni eius vita maius aut mirabilius, sacrorum 
scilicet Stigmatum, quae corpori eius divinitus impressa 
sunt. Nos quideni memoria tenemus, magni testes mira-
culi, Alverniae iuga, cogitandaqua cum virtute viri, tum 
prolixa in eum benignitate divina, incredibili animi iu-
cunditate perfundimur. — De Collegio autem vestro illam 
libet etiam commemorare laudem, quod nunquam homi-
nibus caruit non solum genere et dignitate, sed etiam 
virtute primariis : e quibus alteris lumen illud sanctitatis 
Iosephus Calasanctius excellit. Yos autein, antiqui deco-
ris disciplinaeque non immemores, id valde studere no-
vimus, ut in Aede, quae sedes est Sodalitii vestri, honos 
Francisco religiose a populo habeatur, itemque ut officia 
sacra caste sancteque fiant, nec quidquam ex iis rebus de-
sideretur, quae privatam publicamque pietatem alere at-
que incitare consueverunt. — Ad has, quae dictae sunt, 



RELIGIO. •15 

caussae quaedam accedunt, ut nostis, familiares et domes-
ticae, quibus efficitur in vos, dilecti filii, voluntas Nostra 
propensior. Familiaria quidem recordamur, quae ad na-
turales caritates pertinent : a proposito tarnen aliéna mi-
nime videntur. Videlicet in ipsa ista aede sancta in pace 
Christi conquiescunt revicturi cineres Annae Prosperi 
parentis Nostrae desideratissimae : itemque Iosephi Pecci, 
patrui magni, Antistitis Urbani, qui Sodalitati vestrae 
multos annos magister praefuit. Harum vos rerum cogi-
tatione permoti, unaque simul amoris et obsequii Nobis 
indicium praebituri, Cellám Mariae Yirginis Immaculatae 
in iure et potestate Nostra paullo ante decrevistis futu-
ram. Quod sane Nobis accidit periucundum : eoque no-
mine gratum animurn Nostrum vobis universis hoc loco 
profitémur. Istius autem praeclare voluntatis vestrae per-
mansura in domo Nostra memoria est et gratia, prop-
terea quod illam ipsam Virginis aediculam in alterum 
ex nepotibus Nostris posterosque eius iure patronatus trans-
tulimus, idque eo consilio fecimus, ut illi magis magis-
que ad virtutem pietatis, ad amorem Francisci Assisien-
sis invitarentur, simulque ut familiae Nostrae cum So-
dalitate vestra coniunctiora vincula eademque 2 ) e rP e tua 
intercederent. 

Nunc vero, quoniam avemus paternae benevolentiae 
Nostrae singulare vobis impertire testimonium et pignus, 
quod nonnulli ex Decessoribus Nostris aliquando consueve-
runt in caussa non dispare, vos resque vestras in clien-
tela tutelaque Nostra in posterum esse volumus. Itaque 
•patrocinium Templi Sodalitiique vestri Stigmaticiani ha-
rum litterarum auctoritate suscipimus : vobisque manda-
mus, ut quae Nobis ex more institutoque vestro polliceri 
vos obsequii et obedientiae officia oporteret, ea dilecto filio 
Nostro S. R. E. Cardinali Ludovico Iacobini a negotiis 
Nostris publicis praesentes praesenti polliceamii.i. — Tu-
que, Veuerabilis Frater, magisterium Sodalitatis sicut hac-
tenus gessisti, ita in posterum, arbitrio tamen nutuque 
Nostro, geres : operamque dare perges, ut in eis, quibus 
ipse praefectus es, pietas, animorum concordia, studium 
disciplinae conservetur, augeatur. Yestrae autem partes 
erunt, dilecti filii, illuc, quo vos instituti vocat ratio, ani-
rnose contendere ; virtutibusque christianis diligenter ex-
ercendis, hoc perficere, ut emineat aliquid in vita mori-
busque vestris, quod sit magno Francisco dignuin, et 
quod ceteri sibi imitandum putent. 

Datum Romae, apuci S. Petrum sub annulo Pisca-
toris die XIX Iunii MDCCCLXXXIY, Pontificatus Nostri 
Anno Septimo. 

Flavius Card. Chisius. 

Páris. Guibert, Caverot és Desprez bibovnokok együt-
tes levele a köztársaság elnökéhez. — 

Elnök U r ! 
Mindannyiszor, midőn az állami hatalom kezelői val-

lási kérdéseket érintettek, a püspökök kötelességöknek 
tartották tiszteletteljes szabadsággal figyelmeztetni a ne-
hézségekre és veszélyekre, melyeket bizonyos ujitások 
okozhatnak. Egy nemrég hozott törvény, jóllehet tisztán 
polgári ügy vala tárgya, t. i. a municipalis szervezet, egy 
meglehetősen súlyos pontban változtatta meg a dolgok 

állását, melyet 80 évi békés állapot szentesitett. Az 1809. 
decz. 30-iki decretum a lelkészeknél hagyta a templomok 
feletti felügyeleti jogot. Az 1884. apr. 5-iki törvény 100. 
és 101. czikkelyei a templomi kulcsokra és a harango-
zásra nézve megszüntetik ezt az elvet. Daczára, hogy a 
törvények ez uj intézkedése a leggondosabb szavakkal 
történt, mégis lehetetlen észre nem venni, hogy a közsé-
gek és az egyház közti viszonyban jelentékeny változás 
állt be. 

Ezentúl a harangok, eme szent tárgyak, melyeket 
püspöki kéz ünnepélyesen áldott meg, nem fognak többé 
kizárólag vallási szertartások hirdetésére használtatni. 
Nemcsak „használni lehet őket közveszély idején, midőn 
gyors segélyre van szükség, és oly körülmények közt, 
mikor használatuk helyi szokások által szentesítve van," 
— a mi mindig megtörtént ; hanem intézkedés történik 
„polgári harangozásról" is, melyet törvény vagy szabály 
fog meghatározni ; és habár az mondatik, hogy ezeket a 
szabályokat a püspök és préfet egyetértve fogják felállí-
tani, mégis, meg nem egyezés esetében, a minister fog 
dönteni. A harangokat tehát ily körülmények kö-
zött meghúzni fog lehetni a lelkész sőt püspök elle-
nére, és használni oly szertartásoknál, melyek az egyházi 
hatóság helybenhagyását nem nyerték meg, és a melyek, 
a nélkül hogy a polgári hatóság erre gondolna, megsér-
tik a keresztény lelkiismeret illemét és gyengédségét. 

Ez a rendelkezés, mely már magában véve veszé-
lyes, még egy sokkal sajnálatosabb következményt von 
maga után. Amely pillanattól fogva a községi előljáró 
bizonyos esetekben meghúzathatja a harangokat a lelkész 
akarata ellenére is, természetes, hogy mind a kettőnek 
kulcscsal kell rendelkeznie. Es igy aztán meg fog történni 
az, hogy a lelkész nem lesz, mint eddig, egyedüli őre 
a szentélynek, melyben a legméltóságosabb oltáriszentség 
trónol. Mondani sem kell pedig, hogy a megosztott fe-
lelősség egyenlő semmi felelősséggel. Ha lopás történik 
a templomban, ha azon szentségtörések valamelyike for-
dul elő, melyek ujabb időben oly gyakorta szomoritják 
meg a keresztény sziveket, a hanyagság vádját az egyik 
hatóság a másikra háríthatja, mert a szent hely őrizete 
köztük meg van osztva. 

De eltekintve e szomorú eshetőségektől, a hívek 
vnllásos érzete mélyen meg lesz sértve ama gondolat ál-
tal, hogy imádásunk és tiszteletünk tárgyai egy világi 
hivatalnok rendelkezésére lesznek bocsátva, ki nem bír-
ván papi felszenteléssel, nem bir felhatalmazással hogy a 
szent letétel felett őrködhessék. 

Mi ezeket a kifogásokat mindjárt a törvény megho-
zatalakor éreztük. Azonban azt hihettük, hogy ezek az 
uj rendelkezések nem lesznek foganatosítva, vagy legalább is 
nem igen érzékenyen fogják megváltoztatni in praxi a dol-
gok jelen állását. A belügyminister ur egy legújabb körirata 
azonban arra vall, hogy a kormány szándéka ezeket az 
uj rendelkezéseket sürgősen applicálni. Nekünk lehetet-
lennek látszik, elnök ur, tiltakozás nélkül hagynunk egy 
ily jelentékeny újítást, mely amint a vallási fegyelmet ugy 
a vallásunk egyik dogmája által követelt tiszteletet hom-
lokegyenest sérti. 

Nem fogja ön feltűnőnek találhatni, elnök ur, azt sem, 
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hogy a franczia püspöki karból épen az a három legré-
gibb tag, kik a szent Collegiumhoz tartoznak, szolgál 
viszhangul ama nyugtalanságnak és szomorkodásnak, a 
mely Francziaország valamennyi püspökének szivét eltölti. 

Hanem midőn a községi törvény ama rendeleteit 
emiitjük, a melyek az egyház jogaiba ütköznek, ho-
gyan feledhetnők ama más fenyegető készületeket, me-
lyek a parlament kebelében keletkeztek ? Nem akarunk 
itt szólni a cultus-budgetre vonatkozólag javaslatba hozott 
exorbitans törlésekről, a melyek által a Concordatum 
erőszakosan megsértetnék, a mennyiben felmentenék az 
államot ama lényeges terhek tetemes részétől, melyeket 
a Concordatum által vállalt magára. Hanem a házasság 
felbontásáról és a katonai sorozásról szóló törvényjavas-
lat, a mely épen tárgyalás alatt van, máris oly nyilatko-
zatokra szolgáltak alkalmul, a melyek lehetetlen hogy 
véglegesekké váljanak, a katholika egyháznak hazánk 
állami tekintélyeivel való viszonyának mély megrenditése 
nélkül. 

A Concordatum, mindenki tudja, nem teremtett u j 
vallást, hogy azután ennek az államhoz való viszonyát 
tetszése szerint ő szabja meg. 

Az első consul Francziaország nevében a róm. kath. 
egyház fejével bocsátkozott tárgyalásokba, azon egy-
házéval, amely akkor már 18 századot élt át és a mely-
nek szervezete semmi kivánni valót nem hagyott fenn. A 
házasság felbonthatatlansága ezen egyház dogmái és 
házasságjogi kanonjai közé tartozik. Papjainak katona-
mentessége fegyelmének lényeges pontja, és papjelöltjei 
csak azon föltétel alatt készülhetnek a papi pályára, ha 
hadmentesek. Ettől a föltételes mentességtől megfosztani 
a papjelölteket, — a mely egyébiránt tüstént megszűnik, 
mihelyt az illető megfelelő korban az egyházi rendet 
fel nem veszi, — annyi mint lehetetlenné tenni a papság 
ujonczozását és halálos sebet ejteni Francziaország egy-
házán. Ily eljárások nem juthatnak be a mi törvénye-
inkbe, a nélkül, hogy maga a IX-ik évi Conventiónak 
elve meg ne sértetnék. Ebben a pontban, sem a pápa, 
sem a püspökök nem mondhatnak le kötelességökről, a 
mely, épen a concordatum értelmében megkivánja tőlük, 
hogy megköveteljék mindazt, a mi az egyháznak világos 
joga és parancsoló szükséglete. 

Elnök u r ! 
A kormány befolyása a parlamentre nagy. Akár-

milyenek legyenek némely képviselő gondolatai, semmiféle 
többség sem fog támadni, a mely a kormány ellenére 
mondjon ki szabályokat. A végrehajtó hatalom kezelői 
tehát nem fogják kikerülhetni a felelősséget, mely legelső 
sorban őket illeti. Az ő kötelességök mint államférfiak-
nak és nem mint pártembereknek tekinteni a veszélyes 
helyzetet és a nemzet tanácsában az igazságosság, böl-
cseség és béke elveit érvényre emelni. 

Az Ön hazafiságához intézzük e szózatunkat, elnök 
ur, és ezt teljes bizalommal teszszük, meg levén győ-
ződve, hogy ön épen ugy akarja mint mi folytatni a jó 
visszonyt, a mely a kath. egyház és a franczia nemzet közt 
fenállott, a vallás és haza közös javára. 

Fogadja mély tiszteletünk adóját, melylyel mara-
dunk Elnök urnák 

legalázatosabb s legengedelmesebb szolgái : 
Guibert Hipp. bib. párisi érsek, 

Kelt jun. 3. 1884. Caverot L. M. bib. lyoni érsek, 
Desprez FI. bib. toulousei érsek. 

IRODALOM. 
I s k o l a i é r t e s í t ő k . 

1. A nagyszombati érseki fögymnasium Értesítője az 
tanév végén. Közli Graeffel János igazgató. Nagy-

szombat. 1884. '166 1. 
1 — 113. 1. -van az intézeti könyvtár czimjegyzéké-

ből a YI. közlés. A tanuló ifjúság száma volt az év ele-
jén 451, az év végén 434; róm. kath. az év végén 361, 
gör. kel. 3, ágost. hitv. 9, zsidó 61 ; magyar anyanyelvű 
222, német 115, tót 94, szerb 2, cseh 1. 

2. A trsztenai kir. kath. gymnasium évi Értesítője az 
l883/4. tanévről. Közli Csáka Károly id. igazgató. Buda-
pest, 1884. 47 1. 

Bevezetésül az 1883-iki közép-iskolai törvény van 
ismertetve. A tanulók létszáma a tanév végén volt 101 ; 
róm. kath. 74, ág. hitv. 1, zsidó 26. 

3. A nagyváradi róm. kath (4 osztályú) népiskolának 
tizenötödik Értesítője az 1883/4- végén. Nvárad, 1884.64 lap. 

Megnyitja a füzet tartalmát egy szép értekezés 
Az élet és nevelés-ről. A tan. ifjúság létszáma volt az év 
végén 196; róm. kath. 170, g. kath. 3, g. kel. 7, ág. 
hitv. 2, helv. hitv. 20 zsidó 1. 

4. Negyedik tanügyi fcrtesitŐ a szegedi apácza-iskolák-
ról. Az iskolaszék megbízásából közzéteszi Oltványi Pál, 
csuthi prépost-igazgató. Szeged, 1884. 28 lap. 

Jubiláris értesitő. A szegedi apácza-iskolák tiz év 
óta állanak fen, az iskola-nővérek a csanádi megyében 
huszonöt év óta működnek, rendjök ötven év óta áll fen. 
E becses adatok történeti megörökitése teszi tárgyát 
Oltványi Pál prépost ur nagy szorgalommal kidolgozott 
bevezető értekezésének. 

A tanuló leányok száma 10 év alatt volt : a képez-
dében 1878/9-ig 133, a leány-neveidében máig 1065, a convic-
tusban 247, a népiskolában 1723, összesen 2788, kik kö-
zül 2685 volt. róm. kath. 

VEGYESEK. 
— Káplánból püspök. A guadeloupei püspökségre 

abbé Michel van kijelölve. Abbé Michel jelenleg a bresti 
tengerészeti iskolában tábori segédlelkészi ranggal auino-
nier, azaz katecheta és lelkiatya. 

— A Catholic Times jelenti, hogy a Congregatio s. 
officii, tekintettel a jóutra térni szándékozó szabadkőmű-
vesek nagy számára, april 20-tól, a nagyszabású pápai 
körlevél keltétől egy évre, a szabadkőművesekre szabott 
kiközösítésnek pápai fentartását megszüntette, és felhatal-
mazta a világ összes püspökeit, hogy a megtérő szabad-
kőműveseket tejhatalommal oldozhatják fel a kiközösítés 
alól, míg ez a privilegiált év tart. 

Sajtóhiba. Mult számunk utolsó Vegyesében alulról a 4. és 
5. sort igy kell kiegészíteni : az állam protestáns tisztviselői állam-
hivatalnoki állásukaí hitfelekezetök érdekében stb. 

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

Budapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz. 
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Budapesten, julius 9. 3. II . Félév. 1884. 

TARTALOM: Vezéreszmék és Tanulmányok: A papság és a társadalom. — Adatok árpádházi boldog Margit ereklyéinek tör ténetéhez .— 
Egyházi Tudósítások-. B u d a p e s t : A főváros egy ujabb fényes példája a népnevelés terén. — S o p r o n : Alszik, nem halt meg. — 

Katholikus Actio. Adakozás a kispesti róm. kath. templomra. — Irodalom-. A Kath. Egyház Közjoga. — Vegyesei. 

A papság és a társadalom. 
I. 

Miután Krisztus urunk apostolaira szent ma-
lasztjának sugarait már három éven át elárasz-
totta, a hozzá mindjobban ragaszkodókat bekö-
vetkezendő távozása előtt avval vigasztalta, hogy : 
„Nem hagylak árván titeket, eljövök hozzátok." 
Sőt még többet is mondott, midőn azt Ígérte : 
„íme én veletek vagyok — minden nap, a világ 
végeztéig." Szükség is volt ezen Ígéretre, mert 
miként az apostolok azt önmagukról lát ták s az 
isteni Mester világosan mondja : nála nélkül sem-
mit sem tehetünk; s jól kérték az Emmausba 
menő taní tványok: „Uram marad j velünk?" 

A dolog természete, az Üdvözítő ezé]ja, az 
isteni tények logikája szerint most jobban-
kevesbbé mi vagyunk az — apostolok. Amit az 
Üdvözítő az apostoloknak ígért, azt nekünk igérte, 
s amiért az Ígéretet azoknak tet te , t é r í t e t t e ne-
künk, ugyanazért, a miér t Péternek a primátust 
adta és hitéért imádkozott, hogy : „ et tu aliquando 
conversus confirma fratres tuos !" A czél az, hogy 
hirdessük az evangéliumot minden teremtménynek" ; 
hogy minden, ki annak Mesterében hisz el ne 
veszszen, hanem örök élete legyen," s mely czé-
lunkat és kötelességünket az apostol csak jobban 
kifejti, midőn a miletusi nyáj vezéreinek azt 
mondja : „Vigyázzatok az egész nyájra, melyen 
t i teket a Szentlélek püspökökké (felügyelőkké) 
te t t !" kedvencz- tanítványának pedig: „Tu vero 
vigila, in omnibus labora opus fac evangelistae, 
ministerium tuum impie!" 

Már nem apostol, hanem jobban-kevésbbé a 
mi sorsosunk, helyi lelkivezér, angelus ecclesiae, 

volt az, akinek az Ur ép ezen szolgálatára azt 
mondta : „Emlékezzél meg, honnan estél ki, és 
tar ts bűnbánatot, és tedd előbbi cselekedeteidet; 
mert különben ellened jövök és elmozdítom he-
lyéről a gyertyatartódat."1) 

Az Üdvözitő ígéretei a világ végéig szólván, 
sőt a társadalom lelki szüksége és czélja is soha 
nem változván : a világ végéig fenáll nemcsak a 
tanító hatalom, hanem el sem is ernyed ennek 
ezen rendeltetéséből folyó ama szent joga és köte-
lesség, hogy meg ne szűnjék ezen vezető szerepét 
betölteni. Isten akarata, hogy az ő egyházában a 
világ végéig legyenek vezérek, kik pásztorokként 
vezessék a nyájat (s ebben a világot), hogy necsak 
tudva legyenek a Bárány előtt a pásztor — mint 
hivő — cselekedetei, fáradozása és béketűrése, és 
hogy nem szenvedheti a gonoszokat," — hanem 
az is, hogy: kérdŐ7*e vette azokat, kik magokat 
apostoloknak (az igazság szolgáinak, népünk bará-
tainak) mondják, de nem azok, és hazugoknak 
találta (leleplezte, megczáf'olta) őket."2) Valami-
ként hogy rosz néven veszi az Ur egyik „egy-
ház angyalától," hogy nem óvta eléggé a nyáját 
Jezabel asszony „paráznaságától;" mig ellenben 
elismeréssel mondja a teat i raiakról : hogy „nem 
ismerték el a sátáni (a kinyilatkoztatással ellen-
kező) tanitmány „mélységeit." (Miként a mai ter-
mészettudomány hivei ennek „mélységéből hiszik 
megostromolhatni a kinyilatkoztatás tanait.) 

Krisztus nem hagyja el a tanitó egyházat, 
hogy az -viszont el ne hagyja a nyája t ; mert 
amint ezen egyház nem él Krisztus nélkül, ugy a 

x) Titk. jel. 1, 5. 
2) V. ö. u. o. 1, 1—2 st. 
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nyáj nem élhet a pásztora nélkül, s ezen össze-
köttetés és egység az Istenfia mysticus testében, 
adja annak minden tag jának az életet. 

A papság a r ra van hivatva, hogy legeltessen, 
és pedig legeltesse nemcsak a bárányokat, az 
iskolásgyermekeket, s még tán ráadásul az egyszeri! 
falusi népet, vag}', per superabundantiam. a mű-
veltebbek osztályából azt, ami „ex devoto femineo 
sexu1': hanem legeltessen, őrizzen, táplál jon min-
denkit, aki a keresztségben nyer t hivatása foly-
tán az akolhoz tartozik. Tehát külsőleg és névleg 
nyájunkhoz tartozó bizonyos magasabb, műveltebb 
osztályokat, melyek, földi nagyságukban való el-
bizakodásból vallásilag tán rég lenéznek minket, 
sőt tán ellenségeinkkel közösen üldöznek, sem 
szabad, ha mindjár t csak ezért is, megtagadni, 
elfelejteni. Sőt annak példája szerinti jó pásztor, 
kinek Mennyei-Atyja a jókra és gonoszokra esőt 
hullat, ki elhagyta a kilenczvenkilenczet, mely 
biztos helyen volt, hogy keresse, megmentse az 
eltévedettet . s ki a kereszten ellenségeiért imád-
kozott, a táplálással épen nem fukarkodik, hanem 
tudván hogy „et cateili edunt de micis, quae 
cadunt de mensa dominorum suorum" ju t t a t a 
Sidon és Tyrus vidékére is be tér t Üdvözítővel, 
annak a pogányokhoz is küldött apostolaival s 
azon dicső szentekkel, kik szent lelkesedésekben 
még az ég madarai és tenger halainak is prédi-
káltak, s szavaikra bárányszelidséget ve t t magára 
a legvadabb oroszlán, a sok kárt t e t t fa rkas ; 
igen. j u t t a t a szent magból. Krisztus kenyeréből, 
még az inkább szánandó s azért keresendő, mint-
sem gyűlölendő, azért kerülendő mai pogány s 
eretnekt világnak is. Más szóval: a egyház miként 
összes áldásos működésével, ugy tanaival a maga 
határain tul is kiterjeszkedik. Amint nem zár ki hu-
manitárius intézkedéseiből, melyeknek örökös daj-
kája . semmiféle vallásbelit, — ugy meghívja az 
általános zsinatokra mindig még a zsidókat is. ' 
Midőn Európa összes zsidainak képviselői hazánk-
ban, ezelőtt kétszáz évvel. Nagy-Idán, zsinatot 
ta r to t tak , hogy vájjon eljöttnek kell-e már a 
Messiást t a r tan i? egyszerre feltűntek köztük a mi 
hittéritőink, hogy a töprenkedőknek ők adják meg 
a feleletet. Inkább jusson is a morzsák bőségé-
ből a ház ebecskéinek, mintsen. hogy az teljésedjék 
be, mi. sajnos, annyiszor beteljesedett, miszerint 
„ parvuli pet ierunt panem. et non erat, qui 
f rangeret eis!" Az apostolok nemcsak oda 
fordulnak az evangeliummal, ahol mintegy ké-
szen várták őket (hacsak veréssel nem ?j mint 

a mai meetingezőket, kik különben elég ügyesek 
egykét — akár pénzen ve t t — elvrokonuk által 
oda, ahová ők akarják, s ahová a taktika k ivánja 
a közvélemény nevében hivatni meg magukat, ha-
nem mentek „az egész világra", min t bárányok 
a farkasok közé! S nem tesz-e igy mai nap 
az e l lenség?. . . Qui non proficit, deficit: amely 
eszközökkel valami létrejött , azon eszközökkel 
lehet azt fentar tani . 

A papnak nemcsak élni, — neki éltetnie is 
kell ; neki nemcsak belső, hanem külső lelki vilá-
gossággal, világító erővel is kell birnia, A pap 
elbujhatik — bújjék is el! — az ünnepelte-
tés elől, min t Krisztus urunk a földi királyság, 
szent Márton — mi g tehet te — a püspökség 
elől; de ne t é r j en ki a magasb kötelesség, az 
Isten dicsősége, a felebarát tes t i vagy lelki java 
eszközlésének nagyobb horderejű vagy kedvezőbb 
alkalma elől; ne kivánja a világ szellemi maga-
sabb látkörét, eszmetisztulását, sem állása tekin-
télyének ferde felfogása, sem lázadó dacz vagy 
szolgai számitgatás. sem gyermekes áhzeméremböl 
tétlenségével megszüntetni. 

Ugy van! még a különben köteles szerény-
ség és álázatosságból se! 

„II est défendu à P rê t r e de chercher la gloire 
des bonnes oeuvres qu'il f a i t ; mais il lui est 
commandé de faire paraî t re la gloria du Sacerdoce 
dont il est revêtu. Il risque de perdre la recom-
pense de ses bonnes oeuvres, si on l 'honore ; mais 
il anéant i t la dignité de son caractère, s'il ne 
contribue à le faire honorer," mondja Boileau, 
nem a satyrikus költő, hanem a halhatat lan 
Massillon akadémiai és hitszónoki széke és di-
csőségének az örököse3). 

(Folytatjuk). 

ADATOK 
árpádházi boldog Margit ereklyéinek történetébe:. 

B. Margit ereklyéi a clarissák birtokában. 

Ezeket ir ja Ferrarius b. Margit ereklyéiről. 
Ilyen állapotban voltak azok szerinte 1636-ban 
szeptember 8-án. A mely állapotban lehettek azóta, 
hogy herczeg Eszterházy Krisztina az abroncs-
alaku diadémot a boldogultnak koponyájára tétette. 

Midőn 1.71 l - b e n november 13-án nyolcz so-
ror egy laica testvérrel Budára indulának, ma-
gokkal az anyaházból emlékül több becses kin-

x) Pensées choisies, Sacerdoce, ch. I. 
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eset is elhoztak. Ezek nemcsak a kincset magát 
őrizték meg Budán nagy kegyelettel, de még 
annak lel tárát is, a melyből kitetszik, hogy mit 
kaptak a távozó gyermekek anyjuktól. A leltár 
ez: „Kintsnek, mely Erzsébet királynétül való 
Speciíicatiója : Arany és drágakövekkel kirakot t 
koronája. Arany kehely. Két megaranyozot t ezüst 
gyer tya ta r tó . Egy nagy arany drágakövekkel ki-
rako t t Pacificale. Három ezüst Patana. Melyeket i 
az apáczák solemnitáskor mise alat t szoktak csó-
kolni. Egy drága kasula, melynek közepe gyöngy-
gyei és drágakövekkel ki van rakva, királynénak 
maga munkája . Egy ezüstbe foglalt ezen király-
nénak ládácskája, melyben éltében szerzett min-
denféle reliquiái t a r t a tnak . " 

Ezek valának a clarissák eredeti bir tokából 
származó tárgyak. A dominicánáktól kapot t kin-
csekből pedig a következők adat tak a Budára 
költözködötteknek : 

„Margit 4-dik Béla király leányának kincse : 
Egy nagy megaranyozot t ezüst kehely. Egy meg-
aranyozot t ezüst kapsula, Két ezüst kandli t á r -
czával."1) 

A Budára lehozott ereklyékről külön készi-
te t t lajs tromot nem ta lá l tam, de megta lá l tam 
azokat felsorolva Kósa Jenő kéziratában, hitelre-
méltó feljegyzésben.2) Ezek: „Erzsébet királyné-
nak I. Károly király nejének, ki egykor e rend-
nek Ó-Budán zárdát alapított , feje, mely gazdagon 
van gyöngyökkel diszítve. Továbbá boldog Mar-
gitnak, II. Béla király leányának karja. Sz. Má-
ria Magdolna csontjából egy részecske, úgyszintén 
a szent keresztnek részecskéje. Ezen ereklyéket 
Pozsonyból hozták magukkal . Később hozzásze-
reztek különféle szentek ereklyéiből több apró 
darabot. Jelesebb részt sz. Klára a rend alapitónője 
csontjaiból, úgyszintén nepomuki sz. Jánostól.* 

Mindezek között bennünket leginkább érde-
kel boldog Margitnak karja, mely Budára hoza-
tott . Ezenkivül még több más rész is hozato t t 
Budára b. Margit csontjaiból, melyek drágakö-
vek, virágok, gyöngyök sőt gyémántokkal éke-
sítve elhelyeztettek azon ezüst szekrénybe, mely-

*) Az orsz. levéltár helytartósági szakaszából. Mel-
léklet Berchthold püspök vizsgálati jegyzökönyvéhez 
1776-ból. Ismertet tem: „Egyházművészeti Lap" 1881. 
206. az eredeti után. Közölte Römer is „Archeológiai j 
Közlemények" VII. köt. II. füz. 1858. 36. A pozsonyiak 
által a Budára költözötteknek adott egyházi készletről 
szintén az ,.Egyházművészeti Lap"-ban, az idézett helyen 
tárgyaltam. 

2) Kósa, Antiquarii 575. 

ben azelőtt Erzsébet királyné Nagy-Lajos any-
jának, az ó-budai clarissa apáczák alapitójának 
csontjai nyugodtak.1) 

Azon kincsek lel tárában, melyeket a Budára 
költözött apáczák magokkal hoztak, fel van em-
lítve a szekrény, mely a most emlí tet t ereklyék 
elhelyezésére nekik adatot t és igy van le í rva: 
„Ezen ereklyék számára szolgál egy némely be-

I cses arany és aranyozott szobrocskákkal minden 
oldalról díszített és aranyszálakkal átszőtt sző-
nyeggel bélelt láda."2) 

Ezen ereklyét a szeplőtelen szűz Mávia és 
b. Margit tiszteletére épített templomukban helyez-
ték el. Ebbe a clarissák, min t az akkor t a r to t t 
szent beszéd3) mondja, 1719. év október 18-án, 
ünnepélyesen bevezet tet tek Illés János észt. ka-
nonok és érseki képviselő által. Emelte ezen ün-
nepélyt azon kedvező körülmény, hogy magát a 
szivjósága és vallási buzgalma mia t t szent gya-
nán t tisztelt Eleonora Magdolna, I. Lipót király-
nak özvegye, helyettes által képviseltetni kívánta 
és e fényes tisztet a budai lakosság által ke-
gyelt Charitas Constantia excellentiás asszonyságra 
Löffelholtz György gróf és Budavár egykori pa-
ranssnokának özvegyére bizta. Az apáczák feje-
delemasszonya ekkor gróf Csáky Franciska volt. 
Az ünnepélyes bevonulás nagy pompával tör tént . 

Az uj templomukban az apáczák főgondot 
fordí tot tak a templom védszentjének b. Margit 
ereklyéinek illő tiszteletére, melyet bizonyos 
napokon, ugy min t a többi, általunk már ismert 
ereklyét is, köztiszteletre ki te t ték és b. Margit 
neveünnepén dicsőítésére külön alkalmi szóuok-
latot is t a r t a t t ak 4 ) 

*) Ftő Rajner Lajos barátomnak az eszt. érseki le-
véltárból merített 1880. decz. 3-án kelt relatiója nyomán. 

2) Archaeologiai Közlemények. VII. köt. II füz. 41. 
3) „Arca Noe | Mystica | Az Az j Titkos értelmű | 

Noe Barkaja | A | Szűz szent Clara | Rendin lévő Szer-
zetes Szüzeknek | Eleinten [ O-Buda Városában Fundál-
tatot t I Mostanában pedig | A Tekintetes, Nemes, Szabad, 
Királyi j Buda Városában j Apostoli és Királyi Engede-
lemből meg ujitatott ] fundatióbéli j Szerzetes Klastroma | 
Mellybe | Midőn az előbbi Residentiából Szép Solenitás- | 
sal be szállottak, és a szerzetes zár alá magokat | örö-
kössen el záratták volna ; | ezen csekély predikatióval ki-
sérte, I és I AZ U J CLASTROMBAN IGY VDVÖZLÖT-
TE I Szent Ferencz Atyánk | Szerzetebéli Boldog-Asszony 
Provincziájáiiak | egy érdemetlen Praédikatora | melly | 
A Superiorok engedelmibül | Ki nyomattatott Posonban, 
János Pál Roy er által. | 4-r 16 1. Az általam ismert 
egyetlen példánya ezen általában sehol meg nem neve-
zett történeti nevezetességű alkalmi sz. bészédnek a Nemz. 
Muzeumban őriztetik. 

4) Relatio de Parochiis Budeiis. 1761 • Collationes. 
Budenses 10. cs. 12. sz. 
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Nem mulaszthatom itt felemlíteni, miszerint, 
midőn a budai clarissák egy része 1729. nov. 
11-én Pestre átköltözött, b. Magit ereklyéiből 
valamely említésre méltó részt nem kaptak, mer t 
azt bizonyára felemiitik vala a kapot t tárgyak 
lajs t romában, mely következő: „Inventarium azaz 
a templomhoz tar tozandó öltözeteknek és eszkö-
zöknek Lajstroma. Elsőben következnek azoknak 
az öltözeteknek lajstromi, mellyeket a Tiszteletes 
Szüzek és Máterek magokkal Budáról Pestre által 
hoztak, (az képeken kivül.) 

1. Egy kisded orgonát, mely most az Tem-
plomban az Chorus alat t vagyon, de sok fogyat-
kozások vannak benne. 

2. Egy réz Monstrantiát , mely most a 
Sekrestyében levő Tabernaculumban ta r ta t ik . 

3. Egy réz kelyhet, melynek még most is 
hasznát vesszük és tovább is vehetjük. 

4. Egy ezüst fonallal szőtt selyem kasulát, 
melynek közepe zöld bársony, ezt Tiszteletes 
Mater Francisca Csáki még Pozsonyból magával 
aláhozta Budára, onnan is még az általköltöző 
Szüzek magokkal elhozták Pesthre, méltó is, hogy 
megtar tsák emlékezetre. " 

Következnének a pesti szerzemények, de 
ezekből egy sem említ tet ik, sem valamely erek-
lyéről vagy ereklyetar tóról szó nincs. 

A clarissa apáczák Budán szivükön viselték, 
hogy ép ott, ahol bold. Margit élt, az u tána ne-
vezett Margitszigeten, ama romok között, a hol 
egykor szerzetének temploma állott, t iszteletére 
kápolna emeltessék, azért, min t birtokosai a szi-
getnek, 1740-ben oda kápolnát ál l i t ta t tak, melyet 
P. Mayerl Benedek a jézustársaságiak budai tá r -
sodájának kormányzója, mint egyetemes budai 
plébános, az esztergomi érsek megbizásából u. 
azon év május 25-én felszentelt.2) Ezen kápolná-
ban havonkint egyszer, egy szerdán, az új laki 
plébános által sz. mise mondatott .3) Bél Mátyás 
felemlitésre méltónak talál ja b. Magitnak benne 
függött képét.4) 

Mielőtt a budai apáczáktól a pozsonyiakhoz 
visszafordulnánk, meg kell b. Margit ereklyéinek 
még egyikéről emlékeznem, mely Budán létezik. 
Ez be van építve a nep. sz. Jánosról nevezett 

*) Diarium Clarissarum Pestiensium. Az egri érseki 
levéltárban. 

2) Diarium Parochiae Budensis S. J . in Praesidio. 
3) Miller Historiographia Eccles. Bud. kézirat Erede-

tije a nemz. Muzeumban másolatban könyvtáromban. 
4) Notitia Hung. Novae. III . 13. 

kórházkápolnának alapkövébe, mer t az alapkőbe 
t e t t és 1735. máj . 10-én kelt okmány „sz. Mar-
git szűz IV. Béla király leánya" ereklyéiről is 
tesz említést.1) 

Valamint Budán a boldog szűznek egykori 
lakhelyén ugy Pozsonyban is, hol ereklyéinek 
nagyobb része őriztetett , kiváló tiszteletben is 
részesült. Már Fer rar ius relatiójából ismerjük az 
ot t őrzött szent testet, azonban nagyobb nyoma-
ték kedvéért még felemlítendőnek t a r tom P. Kósa 
Jenő ferenczrendünek is kéziratában két helyen 
t e t t feljegyzését,2) melyek abban összpontosulnak, 
miszerint Pozsonyban tiszteletben t a r t a to t t b. 
Margitnak feje és csontjai, ruháinak részei, cili-
ciuma és más effélék. Más szentek ereklyéi kö-
zül ugyan ő emli tésreméltónak t a r t j a Mária 
Magdolna egyik csontjának részét. Megvannak, 
mondja ő, azon Erzsébet királynénak csontjai, 
ki ezen rend egykori ó-budai zárdájának ala-
pitónője, I. Róbert Károly, s Lajos magyar kirá-
lyok neje, illetőleg anyja vala. Habár ő a szen-
tek sorában ig ta tva nem lett, mégis ereklyéi 
nagy tiszteletben t a r t a tnak . 0 hozta 1343-ban 
Rómából sz. Mária Magdolnának már emii tet t 
lábszár csontját. Továbbá bi r ja a zárda a sz. ke-
resztnek egy nagy darabját , mely becses t a r tóba 
van helyezve. A temérdek már apróbb ereklyék-
ről, a clarissák, de főkép a dominikánák több-
rendbeli utazásai következtében a feliratok le-
hullot tak és elvesztek. Ezen szent ereklyék hatá-
sának tu la jdoní t ják az apáczák, — mondja Kósa 
— miszerint közülök senki sem szenved lázban. 

Kósa feljegyzéseinél dúsabb báró Berchthold 
Ferencz novii püspöknek, helytartósági taná-
csosnak jelentése az általa 1770-ben t a r to t t vizs-
gálat i jegyzőkönyvben, mely jelentést az eddig fel-
hozottak kiegészítésére el nem mulaszthatom egész 
ter jedelmében bemutatni . „Az apáczák cliorusán 
oltár áll, mely körül van véve csinos képekkel. 
Ezen őriztetik szent Margit szűznek feje ezüst 
szekrényben. Ezen remekmű 1512-ből való, mer t 
ezen évszám r a j t a bevésve olvasható. Egy más 
aranyozot t ezüst szekrényben, melyre Telegdy 

„Per tunc Magistratum Budensem 
Die 10-a May Anno 1735. 
Appositae sunt Reliquiae Variae 
SS. Adeodatae, Amanthi de Cilicio 
S. V. Margarithae Belae IV. Filiae 
Cera Innocentii XI. P. M. et. 
Crucula attacta S. Crucis Sacra." Miller Historio-

graphia i. m. 
2) Antiquarii 568 és 572. 
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János kalocsai érseknek neve és czimere az 1645. 
évszámmal van vésve, el vannak helyezve sz. 
Mária Magdolna ereklyéi. A harmadik ládikábau 
boldogemlékü Erzsébet királynőnek csontjai van-
nak, a ki az ó-bndaiaknak alapitónője volt. Ezüst 
monst rantor iumban van elhelyezve a sz. kereszt-
nek nagyobb része, melyről mondatik, hogy azt 
Erzsébet királyné Rómából hozta magával. Egy 
nagyobb mons t ra tor inmban a bold. Szüzet ábrá-
zoló igen régi festvény van, melyről az apáczák 
jámbor hiedelemben meggyőződve vannak, mi-
szerint az sz. Lukács evangélistának müve, mer t 
hagyományi lag igy hallották azt elődeiktől. 
Ezeken kivül még számos ereklye van apróbb 
érmekbe elhelyezve, melyek mind a chorus-
ban tiszteletben t a r t a tnak és kegyelettel őriz-
te tnek. 

Feltűnő, hogy Ferrar ius még a fejen kivül 
számos más csontot is emlit : bordákat, karokat és 
lábszárakat. Kósa nagy át alánosságban fejet és 
csontokat, Berchthold pedig már csak fejet emlit. 
Továbbá figyelmet érdemel, hogy Kósa sz. Mag-
dolna csontjairól emliti, miszerint azokat Erzsé-
bet Rómából hozta, mig Berchthold ngyanazt 
mondja a sz. kereszt ereklyéről. Ezen különböző 
állitások, nézetem szerint, nem ellenmondások, 
hanem egymásnak kiegészitései. Azért szükséges-
nek találom, behatóbb tájékozás czéljából ezen 
tá rgynak körülményesebb ismertetését . 

B. Margit kegyeletes tárgyainak ismertetése. 

Mint az imént is láttuk, b. Margit test i ma-
radványai és egykori tu la jdonát képezet t kegye-
letre méltó t á rgyaka t többen ismertették, ille-
tőleg felemlitették ; ezeknek állitásait más ada-
tokka l is bővitve kivánatosnak t a r tom egybe-
foglalva adni, hogy magunknak külön minden 
egyes tárgyról kellő fogalmat s ismeretet szerez-
hessünk. 

Mindenek előtt számot akarok adni ama 
forrásmüvekről , melyekből az ide vonatkozó 
adatokat mer i te t tem. Felsorolom ezeket időszerinti 
rendben. 

A legidősebb forrás a „Szent Margit élete", 
melyet 1510-ben Raskai Lea másolt és sa já t 
észleleteinek bejegyzésével bővitett . 

1636-tól valók Ferrar ius Zsigmond dömés-
nek saját szemeivel szerzett tapasztalatai . 

1656-ból származik a pozsonyi clarissák 
kincseinek első leltára, mely magyar nyelven van 
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irva, melyet azért magyar lajstrom-n&k nevez-
hetünk.1) 

1714-ben készi t te tet t Paulo vi cs Cecilia, a po-
zsonyi clarissák apátnőjének rendeletéből, a Bu-
dára leköltözőknek adott készletek leltára, szintén 
magyar nyelven. Melyet a Pau'ovics-féle le l tárnak 
nevezünk.2) 

Ugyancsak 1714-ben hasonló czélból Snaider 
Dénes a ferenczrendiek magyarhoni már ia tar to-
mányi főnöke szinte készi t te t t la t in nyelven 
le l tár t , melyet a Snaider-félének nevezünk.3) 

Úgyszintén az 1714-ben hasonló czélra 
még egy harmadik leltár is készült és pedig 
szintén latin nyelven, melyet budai lel tárnak ne-
vezünk. 4) 

Az 1714. évben készült összeirása b. Margit 
azon kincsének, mely Budára vi te tet t , magyar 
nyelven, mely la js t romot Margit kincsének ne-
vezzük.5) 

Ezen alkalommal 1714-ben Erzsébet király-
nénak Budára átszálli tott kincse szintén magya r 
nyelven la js t romoztatot t , melyet Erzsébet kincsé-
nek nevezünk.0) 

(Folytatjuk). 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, julius 7. A főváros egy ujabb fényes pél-

dája a népnevelés terén. — Még nincsen egy esztendeje annak, 
hogy a főváros ritka egyértelműséggel tetemes összeget 
szavazott meg a bitoktatás érdekében. Őszinte örömmel és 
lelkesedéssel regisztráltuk akkor a főváros ezen nemes 
áldozatkészségét. Azóta ujabb mozzanat történt a fővá-
rosi népnevelés ügyében, mely ha nincs is egészen befe-
jezve, ugy véljük nemsokára teljesen be lesz végezve. 
Er t jük azt a mozgalmat, mely több lelkes férfiutói szár-
mazván, a szakosztályban valamint a fővárosi tanácsban 
magával ragadta a többséget és — nincs okunk kétel-
kedni — magával fogja ragadni a közgyűlés többségét 
is és — főleg a minisztérium magatartásán szenvedhet 
hajótörést. 

Oly mozgalom az, mely a népnevelés minden igazi 
barátjának helyeslésével kell hogy találkozzék. A ki eb-
ben is opponál, az vagy utópiáknak hódol, vagy meg-

Kiadta részben Rómer, Archaeologiai Közlemények 
VII. köt. II. füz. 36. 1. Gyakrabban idézi a ferenczren-
diek 1866-beli Schematismusa. 

2) Kiadtam: Egyházművészeti Lap. 1881. 205. 
3) Kiadtam: U o. 209. ' 
4) Közölte Rómer, Archaeologiai Közlemények. VII. 

k. II. f. 41. 
5) Kiadatott Rómer által i. h. és általam az eredeti 

szöveg után Egyházművészeti Lap. 1881. 206. 
ö) Kiadatott Rómer által i. h. és általam eredeti 

szöveg után Egyházművészeti Lap. i. h. 206. 
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rögzött opponens. Mert e mozgalom első sorban a tanu-
lók tulterheltetése ellen van irányozva. 

Már pedig mi volt a szakemberek gyakori tanács-
kozásainak majdnem állandó themája ? 

Mi képezi a szülők szüntelen panaszainak kiapad-
hatatlan forrását? 

Mi az iskolásgyermekek legnagyobb keresztjét, elő- j 
menetelük, testi lelki fejlődésük egyik és pedig legfőbb 
akadályát ? • 

A tulterheltetés. 
Korunk, mely mint főszerkesztőnk helyesen mondá 

az utolsó számban : a lázas tevékenység kora, majdnem 
egyszerre kivánja azt létesíteni, ami évek műve. Rövid 
néhány év alatt az alap, és elemi ismereteket közölni és 
amellett a tudományok egész sorát elvégezni az a 4 ille-
tőleg 6 osztályú népiskolának tanczélja, Valóságos aka-
démiákká tették az elemi iskolák palotáit. Az irás, olva-
sás és számolás csak ama piedestal, melyen a „magasabb 
népiskola" a tudományokat felépité. Ugy kivánta azt a 
korszellem, hogy a régi népiskola középkori szervezke-
dése helyébe a haladás és felvilágosultság nevében dicső 
bevonulását tartsa a tudományágakat összességükben föl-
ölelő uj népiskola. 

Volt is taps, örömrivalgás és dicsőítés az újkor vív-
mánya számára, míg az erőszak utján kimúlt oroszlánnak 
nem egy oldalrugás jutott osztályrészül. 

Hiába ! a népiskolák tekintetében oroszlánnak tart-
juk a régi iskolát. Erős, szilárd és solid alapot rakott 
le. Nem nevelt tudósokat, de a kik kikerültek, azt a ke-
veset, amit tudtak, jól és alaposan tudták. Erre könnyen 
lehetett épiteni. Kinek' tehetsége, módja és alkalma volt 
tudományos emberré lehetni, az ezen alapon biztosan ha-
ladhatott előre. Ha nem is hallott semmit a népiskolában 
a vegytanról vagy a természettanról, ha történelem és 
felsőbb nyelvtan nem is szerepeltek mint külön tantár-
gyak, tudtak azért jól irai és olvasni, jártasak voltak a 
számtani négy alapműveletben. Hisz „népboldogitóink," 
kik tudományos műveltségük Chimborassójáról oly büszke 
megvetéssel tekintenek le a régi népiskolára, hisz ezek is 
majdnem mindannyian abból kerültek ki ! 

A régi és az uj népiskola abban látszik nekünk leg-
inkább eltérni, hogy a mint a régi iskola arra töreke-
dett, miszerint azt, mit nyújtott, meg is emészszék, ugy 
az uj iskola csak rakja-rakja elibe a tanulónak a sok 
szellemi ételt, a nélkül, hogy ezek sorsával sokat törőd-
nék. Pedig tudjuk, hogy a meg nem emésztett étel csak 
kárára van a szervezetnek. Szellemileg is csak igy va-
gyunk. Mert mire való az értelemnek az, mit meg nem 
emésztett, talán meg sem emészthet? Terhére van és 
lesz ez mindig. Szerencse, ha még elfelejti, mert a félig 
vagy roszul megemésztett szellemi étel ép ugy idéz elő 
kóros tüneteket, mint a hasonló ok a testi szervezetben. 
Az a divatos felületesség, az az általános tudákosság, j 
mely mindenről valamit, de ezt sem helyesen, sem ala-
posan nem tudja, az a képzelődő önteltség, mely ha sok-
ról hallott mindent, vél tudni, az az -undor vagy jobban j 
mondva ama képzelt szabadalom minden további komo- i 
lyabb tanulmányozástól, az a mindenkit megvető tulbe- i 
csülése önmagának, mely annál kevesebbet tart ! másokról, r 

minél inkább át van hatva saját önmagának műveltségé-
től, ezek és hasonló dolgok, melyek csak az általános 
elégedetlenséget, boldogtalanságot és szerencsétlenséget 
előidézik a tulterheltetés következményei, eltekintve e 
helyütt a testi lelki elcsenevészéstől, mely csak a legrit-
kább esetben be nem all. 

Ezen igazságok megérlelték a főváros illetékes kö-
reiben az elhatározást, hogy a tulterheltetésnek véget 
kell vetni. Dicséret és elismerés nekik ezen beismerésért 
és azon elszántságukért, hogy meggyőződésüknek és az 
általános óhajnak valóban érvényt is akarnak szerezni. 
Ha akad majd opponens, ki a tudományosság csalfa fé-
nyével fogja ékesíteni akarni okoskodásait, akkor remél-
jük nem fognak hiányozni, kik a solid oktatás, a helyes 
és észszerű nevelés nevében vissza fogják utasítani ezen 
szemfényvesztést. Mert bármit mondjanak, a tulterhelte-
tés megszüntetése nem a tudományosság hátrányára, ha-
nem csak hasznára leend. Ezen kérdésben nem a tudo-
mányos műveltség és ennek ellenkezése állanak egymás-
sal szemben, hanem az igazi és észszerű nevelés a csil-
logó, de értéktelen, sőt káros eredmények után hajhászó 
paedagogia elvei. 

Józan ember, okos hazafi, igazi népbarát az utóbbit 
kétségkívül nem szeretheti és azért vessünk véget a tul-
terheltetésnek mindenütt a főváros nemes és dicső pél-
dája után. ? 

Sopron. Alszik, nem halt meg. — E czim alatt az 
itteni „Népiskolai Lapok" 17. sz. következő vezérczik-
ket közölt. 

Benső örömmel tapasztalom, hogy a kath. tanitók 
Ol'SZágOS nagygyűlése mindig szélesebb körben s mindig 
élénkebben foglalkodtatja kath. tanitóinkat és tanitóegye-
sületeinket s hogy némelyek már türelem fogytán is van-
nak épen a miatt, mert ezen oly nagy horderejű kérdés 
nem oldatott meg oly hamar, mint talán ők óhajtották. 
Ezt olvastam ki különösen e becses lapok 6. és 15. szá-
mában megjelent vezérczikkekből, melyek panaszos 
hangja és hozzánk intézett részletei kedves kötelessé-
gemmé teszik a dolgok állásáról némi felvilágositással 
szolgálni. 

Mindenekelőtt ki kell jelentenem, hogy valamint 
a czikkek irói s az összes kath. tanítóság: ugy mi is 
szívből óhajtjuk ennek létesiilését, mert mi is azt mond-
juk „a dolgok menete, igen is, nem maradhat tovább igy; 
ennek meg kell változnia", ez „kath. tanügyünk fejlesz-
tésének egyik legfontosabb életkérdése", s addig nem 
szabad és nem lehet nyugodnunk, míg ezt nem létesí-
tettük. 

Ha ennek daczára is pihentettük kissé a dolgot, s 
nem léptünk mindeddig az „actió terére" : ez korántsem 
azt jelenti, hogy már lemondottunk az eszme megvaló-
sításáról, mivel a teendőkben végre is bizonyos egymás-
utánt kell tartanunk, ez mindössze is onnan ered, hogy 
jelenleg más kérdések léptek némileg előtérbe, s hogy 
az actióba lépés előtt még egyes dolgok fejlődését óhajt-
juk bevárni. 

Előtérbe lépett pl. a jelen évben a kath. tanitók 
országos alapjának létesitése és fejlesztése, mi önmaga-
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ban is eléggé foglalkodtatja most tanitóinkat és tanító-
egyesületeinket, mert méltán feltehetjük, hogy ennek 
felkarolásában versenyezni fognak tanítóink és tanító-
egyesületeink. Igaz, hogy e kérdés a ministeriumnál 
kissé megakasztatott, amennyiben az alapszabályok látta-
mozása ott késleltetik s épen ezért azt máig sem lehe-
tett közzétenni, — ez azonban mitsem akadályoz benün-
ket abban, hogy egyesületeinkben e kérdéssel többszö-
rösen foglalkozzunk, s hogy ezen alapok javára a gyűj-
tő-iveket minden egyletben megnyissuk. 

Némileg előtérbe lépett jelenleg az olvasó-könyvek 
kérdése is. melylyel a Szent-István-Társulat élénken foglal-
kozik ugy annyira, hogy jelenleg már kész tervezetek 
lettek legkimagaslóbb tanférfiaink által kidolgozva és be-
adva, s alapos reményünk lehet hozzá, hogy már a legkö-
zelebbi tanévben oly olvasókönyvek látnak majd napvi-
lágot, melyek az összes realiákat felölelik s tényleges 
viszonyainknak is sokkal jobban megfelelnek. Magától 
értetik, hogy e kérdés megoldása különben is sok gond-
dal és dologgal jár, s vagy ezt kell elodáznunk, vagy 
más kérdéseket kell némileg pihentetnünk. 

De vártunk és várunk azért is, mert egyrészről vár-
juk azon ministerialis határozatok közzétételét, melyek-
nek a II. országos tanítói gyűlés felterjesztéseire már ré-
gen, 2 hónap alatt, napvilágot kellett volna látniok ; — 
s mert várjuk másrészről, hogy valahára minden egy-
házmegyében szervezve legyenek a kath. tanítóegyesüle-
tek, s igy a kath. tanítók országos nagygyűlésére min-
den egyházmegye tanítósága meghívható legyen. 

Várjuk a ministeriális határozatok közzétételét, hogy 
sérelmeinket azokból ujolag kimutathassuk, s igy a külön 
tömörülés szükségességét mindenki előtt ujolag s annál 
sikeresebben hangsúlyozhassuk ; mert nem alaptalan azon 
feltevésünk, hogy azon ministeriumtól, mely az eddigi 
sérelmes határozatokat sugalmazta, orvoslást nem várha-
tunk, s igy épen ennek alapján teljesen külön kell szer-
vezkednünk. 

De vártuk a csanádi, kassai, nyitrai és nagyváradi 
egyházmegyék tanítóinak szervezkedését s vártuk a csak 
tavai alakultak megizmosodását és fejlődését is, és íme 
mindkettő a legszebben halad előbbre. Csanád, Kassa, 
Nyitra és Nagyvárad végre is megértette, hogy itt à : 

sorakozás legfőbb ideje ; a tavai alakult sok uj egyletben 
pedig folyik a szervezkedés betetőzése, az eszmék tisz-
tázása és érlelése, tehát ha majd az actio megindul, ezek 
is "annál készebbek és képesebbek lesznek a vállvetett 
működésre. 

Azonban ezek daczára is történt ez ügyben valami, 
t. i. be lett mutatva a hetes bizottság által ez ügyben 
egy emlékirat a nagyiu. püspöki karhoz, melynek atyai 
áldása és pártfogása mellett óhajtják ezt létesíteni, — 
s másrészről kidolgoztatott annak szervezete, amint ez 
más helyen olvasható.*) Magától értetik, hogy ennek 
egyes részletei a II. orsz. tanítói gyűlés felterjesz-
téseire vonatkozó ministeralis határozatok és a kath. ta-
nítói alap helyben hagyott alapszabályok közzététele után 
fog végleg megállapittatni ; mert ha a ministeriális ve-

*) A Religio következő számában. Szerk. 
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zetés alatt álló országos tanítói gyűlésekben a hozott sé-
relmes határozatok miatt többé részt nem veszünk : akkor 
a kath. tanítói alap közgyűlésével párhuzamban volna leg-
jobb akath. tanítók országos nagygyűléseit is megtartani. 

A kath. tanítók országos gyűlésének szervezése te-
hát, mint ebből bárki láthatja, nem halt meg, hanem 
csak alszik, s amint annak létesítésére a kellő idő meg-
érkezik, mindent el fogunk követni annak életbelépteté-
sére. Híszszük is, hogy mire a III. országos tanitó gyűlés 
megnyílik, a katholikus tanítók országos nagygyűlése is 
szervezve lesz ; mert ha létesült a kath. tanítók országos 
segélyalapja, mely oly roppant anyagi áldozatokat kí-
vánt, akkor az ennél sokkal csekélyebb áldozatot kivánó 
nagygyűlések is létesülni fognak ! 

Hogy az ugyanazon egyházmegyében létesült kath. 
tanitó egyesületek egymással addig is érintkezésbe lép-
jenek s pl. a megye székhelyén vagy máshol minden 
két évben képviseleti gyűlést tartsanak, azt nemcsak 
helyesnek, de nagyon is czélszerünek és szükségesnek 
tartom. Igy volt ez Kubinszky alatt nálunk is, s aki ezen 
képviseleti gyűlésekben részt vett, mindig örömmel ta-
pasztalta, mily üdvös eredményt szült a különböző egy-
letek képviselőinek ily érintkezése. 

Szövetkezzenek tehát egyesületeink ezek létesítésére 
és szervezésére addig is, míg a felsorolt akadályok leküz-
dése után sikerülni fog a kath. tanitóegyletek országos 
nagygyűlését szerveznünk és létesítenünk. Ne adjanak 
azonban ennek korántsem oly színezetet, mintha „jogos 
követeléseiknek4- akarnának ezzel érvényt szerezni, s 
mintha a „hozandó határozatok jogerejét" akarnák biz-
tosítani, mert ez már nagyon is a felekezetnélküliek 
„végrehajtó bizottságaira" emlékeztetne. A mi egyleteink 
közelebbi érintkezésének nem ez volna a czélja, hanem 
inkább a vélemények egyeztetése, a kath. tanférfiak köz-
érzületének annál nyomatékosabb kifejezése, a közvetlen 
érintkezésből kifolyólag a kath. solidarités fejlesztése, a 
kölcsönös tömörülésben fekvő erőnek annál hatályosabb 
érvényesítése s a vallásos népnevelés ügyének fokozottabb 
védelme és előbbre vitele. 

Ez volna a czél, nem pedig egyes „követelések ér-
vényesítése", s ha e czélra egyesülve 2—4 küldött által 
évről évre vagy minden második évben képviseleti gyű-
lést tartanak az ugyanazon egyházmegyék egyesületfii, 
ez által hathatósan fogják azon közszellemet fejleszteni 
és ápolni, melynek még hatásosabb nyilvánulása leend 
a katholikus tanítóság országos nagygyűlése, mely-
nek eszméje, mint föntebb mondottuk, korántsem halt meg, 
hanem csak pihen rövid időre. Fonyó Pál. 

KATHOLIKUS ACTIO. 
Adakozás a kispesti róm. kath. templomra. 

(Folytatás). 
Peilsberg Ede pleb. 1 frt, Korányi Antal pleb; 1 

frt. Ujbessenyt)i pleb. 1 frt, Brüsztle József olaszi • plefy. 
5 frt: Dóczv János pleb. és üóczy Victoria 2 frt, Bru-
ckenaui pleb. 1 frt, Duschek János hilyói pleb. gyűjt. 
26 frt 50 kr. Püspöki Alajos pleb. és Kozma Gusztáv 
kápl. 2 frt, Zányi Ferencz esp. pleb. 1 frt, Weber Ágost 
szakaiházi pleb.' (3 frt) ' gyűjtött 23, frt, 50. Dr. Ebner 
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Lajos esp. pleb. 1 frt, Németh Sándor pleb. gyüjt, 2 frt, 
Yeres Mária 20 kr. Rácz József pleb. 2 frt. Geng Gyula 
pleb. 1 frt, Stibnik István pleb. gyüjt. 1 fr t 84 I r , 
Fischer Lipót gyűjt 2 frt 40 kr, Kökényesdi pleb. gyüjt. 
2 frt, Németh Ferecz pleb. 1 frt, Horváth László szakcsi 
pleb. gyüjt. 3 fr t 20 kr, Csontos Dezső pleb. gyüjt. 7 
frt, simontornyai szent ferencz-rendi zárda gyüjt. 6 frt, 
Rétháti pleb. gyüjt. 2 frt, Révfalvv Manó pleb. gyüjt. 2 
frt, Nagyszeben külvárosi pleb. 1 frt, Zányi György 
admin. 1 frt, Fischer Jakab pleb. 1 császári arany ; egy 
úrnő 2 írt, kisbecskereki pleb. 2 frt, Kallenberger József 
plébános 1 frt. keresztesi pleb. 1 frt, Nagy Alajos pleb. 
gyüjt. 3 frt, Prokupek Sámuel pleb. gyüjt. 2 fr t 50 kr, 
Ikrényi József korosi pleb. (5 frt) gyüjt. 9 frt, Sághy 
Pál pleb. 1 frt, Csechticzky József pleb. gyüjt. 3 frt, 
Amberger Gyula admin. gyüjt. 4 frt, Gabriely Lajos új-
palotai pleb. (4 frt) gyüjt. 16 frt, Rosen Pál oszteri pleb. 
gyüjt. 14 frt, Magyar József pleb. gyűjtése 1 f r t 65 kr, 
Bo^hor Antal szegzárdi pleb gyüjt. 3 frt, Luniacsek Ig-
nácz pleb. 2 frt, Szabados József pécskai plébános gyüjt. 
16 forint 30 kr, Ternyei Béla plébános 1 forint, Pólá-
nyi Andor pleb. 1 forint, Mikosevics Alajos pleb. 2 frt, 
Lahoimsky Adolf pleb. 1 forint, Teplai pleb. 1 forint, 
Hungréder György pleb. (2 frt) gyűjtése 5 frt, Fedor-
csik Péter barfalvi pleb. gyűjt. 7 frt, Varjasi pleb gvüjt. 
2 frt, Királyhegyi pleb. gyüjt. 4 f r t 45 kr, Szikszav 
Gyula lovászhetényi pleb. gyüjt. 12 frt 25 kr, Rézmán 
Márton pleb. 1 frt, Müller Jakab pleb. 2 frt, Sötér Fe-
rencz pleb. 2 frt . Szécsényi Lajos pleb. 3 frt, Kecskeméthy 
Ignácz plosiczi pleb. gyüjt. 7 frt, Sárosi József perlasz-
városi pleb. gyűjt. 5 frt 40 kr, Farkas György móricz-
földi pleb. gyűjtött 5 frt, Fehér János pleb. 2 frt, Czen-
czik János kápl. 1 frt, Záhora József piergi pleb. gyűj-
tött 11 frt, Ürge László pleb. 1 frt, Both Lázár megy-
gyesi hely. pleb. gvüjt. 4 fr t 82 kr, Mikó Miklós gyo-
mai pleb. .3 frt, Tápió-Sági pleb. 1 frt, Daray Mátyás 
pleb. 1 frt, Kovács Pius alvinczi zárdafőnök gyüjt, 7 f r t 
30 kr, Zsizsmann Lajos pleb. 1 forintot, szakali plébános 
gyűjtött 6 forintot, Weisz Ferencz plébános 2 forintot, 
Dolenszkv Imre tószeghi plébános gyűjtött 4 forintot, 
Kingyera Károly pleb. gyűjt. 1 fr t 60 kr, Keller N. 
nagytapolcsányi prép.-pleb. 6 frt, Szabadbattyáni pleb. 1 
frt, Zsembery Damáz f. körtvélyesi pleb. gyűjt. 5 fr t 80 
kr, Eredits Ferenczné gyűjtő ivén : Eredits Ferencné 10 
frt, Tones Mártonné 2 frt, Hermann Anna 2 frt, Rudolf 
Alajosné 2 frt, Mayer Erzsébet 1 frt, Mayer Fáni 1 frt, 
Szendi Magdolna 1 frt, Szt.-Dömés-rend 2 frt, N. N. 1 frt, 
Lessler Imre 2 frt, Tulok Jusztina 2 frt. Tulok Lajos 1 
frt, Brenner Jánosné 2 frt, Gigler Mari 5 frt, Lederer 
Teréz 2 frt, Ritter Juli 2 frt, Dankóné 1 fr t , Knebel Fe-
renczné 1 frt, Földeáky olvasókör 2 frt, Bartl György 2 
frt , Rónai Sándor mohácsi pleb. 2 frt, Hertelák Márton 
2 fr t 24 kr. Zsinkó István (Pécs) 10 frt . (Folytatjuk.) 

Kispest, 1884. julius 1-én. 
Ribényi Antal, lelkész. 

IRODALOM. 
= Egy kitÜUÖ műre van szerencsénk t. olvasóink 

figyelmét felhivni. Megjelent és beküldetett ugyanis „A 
Kath. Egyház Közjoga." L Rész. Egyháztársadalmi Alap-
jogtan. Vezérfonalul egyházjogi előadásokhoz és rnüvelt 
katholikusoknak magánhasználatra. Irta Haudek Ágoston 
pannonh. benczés. Győr, 1884. N. 8-r. XVII. 166 lap. 

Előre mondhatjuk, hogy e mii méltó feltűnést fog 
kelteni. Tana tiszta, irálya világos, logikája szabatos és 
ellenállhatatlan. 

VEGYESEK. 
— Kegyelmes föpásztorunk fm. bib. herczeg-primás 

Simor János ő emja ujabb adakozásai az „Uj M. Sión" 
szerint : a szegényebb sorsú káplánok közt félévenkint 
kiosztatni szokott 5000 frton kivül ő emja adott a na-
hácsi iskolának 140 frtot, a nyitra-vezekényinek 50 frtot, 
a kuktóinak 200 frtot, a guthorinak 60 frtot, a var-
rasurinak 80 frt, az esztergomi szegényeknek 300 frtot, 
a pozsonyi jótékony nőegyletnek 50 frtot, a csolnoki 
missiókra 100 frtot, az eisenachi templomra 500 frtot, a 
győrszigeti apáczáknak 100 frtot, a pozsonyi oltáregylet-
nek 100 frtot, a budapesti növendékpapság m. e. i isko-
lájának 100 frtot, a győri Erzsébet-egyletnek 100, a bu-
dapesti kath. tanitó- és katb. tanitóképezdének összesen 
1808 forintot, az esztergomi képezdének 710 forintot, a 
nagyszombatinak 408 forintot, a zavari szegényeknek 
50 forintot, a marczelházi tanitó fizetéséhez 50 fo-
rintot, a zelizi tanítónő fizetéséhez 100 forintot, a 
vágkirályfai plébániaépület fenntartására alapítvány ké-
pen 2040 frtot, a modori templomépítés költségeire 378 
frtot, a szepesolaszi keresztutra 100 frtot, a nagykéri 
tüzöltó-egyletnek 50 frtot, a kolosnémai templomra 400 
frtot, a hannoveri templomra 240 frtot, a pozsonyi pap-
növeldének 50 frtot, a budapesti kath. legény-egylet há-
zára 2000 frtot, a budai legény-egyletnek 50 frtot, a 
győri carmelitáknak 50 frtot, a szent-györgy-mezei tem-
plomnak 50 frtot, az esztergomi képezde építésére 10,000 
forintot. 

— XIII. Leo pipa körlevele a szabadkőművességről, 
mint a londoni Catholic Times jelenti, különösen Nagy-
brittaniában és Francziaországban bizonyul igen üdvösnek. 
Mindkét országban számosan hagyják el a páholyokat és 
engesztelődnek ki az egyházzal. 

— L̂ szent atya Henry des Houx-t, a ,Journal de 
Rome' szerkesztőjét e napokban magán kihallgatáson fo-
gadván kiemelte az egész világ katholikus publicistái 
közti egyetértés szükségességét s azt mondá, hogy „a jelen 
körülmények közt minden viszályt kerülniök s minden 
igyekezetüket egyedül a közös ellenség ellen kell össz-
pontositniok." 

f A kassai székesegyházi káptalan szomorodott szív-
vel jelenti ngs és főt. Weisz Vilmos bold. sz. Máriáról 
czimzett széplaki apát, kassai székesegyházi idősb mes-
terkanonok, a kassai püspök ur ő excellentiájának oldal-
kanonokja, egyházmegyei iroda-igazgató, szentszéki ülnök, 
zsinati vizsgáló stb. urnák hosszas szenvedés s a halotti 
szentségek ájtatos felvétele után, folyó hó 1-én délutáni 
5 órakor, életének 55-ik, áldozárságának 27-ik évében, 
tüdővészben történt gyászos kimultát. A boldogultnak 
földi maradványai folyó hó 3-án délután 4 órakor fog-
nak a püspöki palotából a kálváriái sírkertbe örök nyu-
galomra kisértetni ; az engesztelő szent mise áldozat pe-
dig folyó hó 4-én reggeli 9 órakor a papnöveldei tem-
plomban fog a Mindenhatónak bemutattatni. Az ö. v. f. m 
Kassa, 1884 julius hó 2-án. 

f Forgách János beregszászi plébános meghatott 
szívvel jelenti az egyházmegyei papság nevében ngs és 
ft . Kesztner Antal czimzetes kanonok és nyugalmazott 
plébánosnak, az egyházmegye Nestorának, jubiláns pap-
nak f. é. julius 3-án este 8 órakor véggyengeség követ-
keztében a halotti szentségek ájtatos felvétele után élté-
nek 84-ik, áldozárságának 60-ik évében beállott halálát. 
A temetési szertartás julius 5-én délután 5 órakor fog a 
beregszászi plébánia templomban megtartatni, az engesz-
telő sz. miseáldozat julius 5-én reggel 9 órakor. Bereg-
szász, 1884. jul. 4. 

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

Budapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz. 
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TARTALOM: Vezéreszmék és Tanulmányok: A papság és a társadalom. — Adatok árpádházi boldog Margit ereklyéinek tör téne téhez .— 
Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : A pápa hivatalos lapja. — N é m e t o r s z á g : A kölni érsek levele. — B o r o s z l ó : A sziléziai 
katholikusok VIII . közgyűlése. — Kath. Egyleti Elet : A kath. tanítóegyesületek országos nagygyűlésének szervezete. — Irodalom : 

Irodalmi Értesítők. — Vegyesek. 

A papság és a társadalom. 
I. 

(Folytatás). 

Ne tartson senkit vissza a nagyobb buzgó-
ságtól s a hit világának nyilvánosabb körülhor-
dozásától a méltó szorongás : hogy gyenge mécsünk 
lángja több árnyat fog a saját nevünkre mint 
amennyi fényt a tőlünk védett ügyre ráderiteni. 
A ki harczol, azt, természetes, hogy megsebezhe-
tik. A harezos veszthet, veszszen is! avval jár a 
győzelem; de az ügynek, annak nem szabad vesz-
teni : Servi inutiles sumus, quod debuimus facere, 
fecimus. Aztán az ellenségnél talán „csupa" geniek 
harczolnak ? Épen nem ! Legfőbb az egymás iránti 
solidaritás, egymás kölcsönös támogatása, s ennek 
folytán vívmányai nagyobbak; de ez a mi gyenge 
volontaireink demeritumát nem képezheti. Nálok 
lehet tapasztalni i lyet : „Festina ad me venire 
cito ! Marcum assume, et adduc tecum : • est enim 
mihi utilis in „ministerium " ; és „veniens offer 
tecum et lïbros, maxime autem membranas."1) 
Ezt egy apostol mondja: aki inspiratiora is tá-
maszkodhatott, s követik, jobban mint mi, a mi 
ellenségeink ! . . . 

Ép ugy ne tartson vissza az egyház módja 
és szelleme szerinti, másoknak s a világnak való 
nagyobb s hosszú idö óta szokatlanabb használási 
vágytól senkit azon félelem ; hogy uj törekvésünk 
az uj ellenségek egész légióját fogja a mi hibánk-
ból az egyház ellen zuditani. Ezt csak az hiszi, 
aki az ellenséges tábort eddig vagy épen nem, 
vagy saját büszkeségében alkotta szörnyű magas-
ságból, vagy szörnyű távolból szokta figyelem-

Tit. 4, 8 - 1 1 . 

mel tartani. Van nekünk már annyi konok ellen-
ségünk, hogy az ellenük való komoly sikraszállást 
már csak a bárányra készülő farkas politikája 
nem fogja indokoltnak tartani . Azután mi nem 
akarunk harezot önmagáért, vagy vallási háborút. 
Mi csak nagyobb vetélkedést óhajtunk a jóban; 
csak a gyer tyatar tó t keressük a sutban, hogy az 
arra való gyertya reája helyezve teljes fényében 
ragyogjon az egyházzal a hazának is. A mi har-
ezunk az igazság harcza, s most már, sajnos, nem 
is több önvédelemnél. A világ tanitása mi reánk 
volt bizva; ezen feladat van kicsavarva a kezeink 
közül. Multunkból épen nincs miért szégyelni és 
megtagadni e feladatunkat ; mig másrészt sem 
Krisztus, sem a korszükség nem csökkentette s 
nem is csökentheti azt ; mer t a világ hivatása a 
folytonos tökéletesedés, melynek Isten után a pap-
ság a tanitó mestere. 

Jaj volt akkor már Lengyelországnak, midőn 
más országok szabták meg neki: mennyi kato-
nát, s mily czélra, szabad neki t a r tan i ! J a j volt 
a zsidó, miként j a j a pún népnek : midőn Rómá-
ban mondták meg : hány lábnyi magasságban 
szabad városuk körfalait felépíteni. 

Vagy tán elleneink mit sem tesznek, avagy 
amit tesznek, tőlünk kérik rá a szabadságot ? Le-
gyen, hogy az a zászló nem épen protestáns, vagy 
nem egészen zsidó sem, (Timoleon megmutatta , 
milyen ?) lobogását látjuk, pattogását halljuk, azt 
is tudjuk : hogy akik vele vannak, kételyt kizá-
rólag nem ugyan tán személyünk, de ügyeink, 
érdekeink, tanaink ellenségeül szokták magukat 
fitogtatni. S ezen irányt csaknem általánossá tet ték 
a társadalomban, és csak nekünk, a „föld savá-
nak, "kell azt onnét újra kiirtanunk. Vagy „qui 
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erunt homines — mondja sz. Ágoston — per 
quos a vobis error auferatur, cum vos elegerit 
Deus, per quos errorem auf er at caeterorum 1 " ') 

Mennyivel másképen volna manap minden, ha 
ezt mindig igy tudtuk volna s igy fogtuk volna fel, 
ha az ellenség megvetése mellett vagy mélyen 
nem aludtunk volna, vagy nem derogált volna 
az avval való küzdelem. Csaknem Pázmány Péter 
óta, s közel kétszáz évig, az eltagadhatlan, de 
minapi czikkünkben, Heródes király említésével, 
saját értékére leszállított (s elég szomorúan meddő) 
pénzbeli áldozatokat agyon nem hallgatva, mi 
történt nálunk a tanítás terén a társadalmon is 
megláthatólag, melynek „sava" volnánk, s hogy 
csak akiket eleink nagyobb buzgósága s a Mennyei 
Atya ránk bízott volt is, meg tudhassuk menteni ? 
Pénzáldozatokban ugyan nem fukarkodtunk, de a 
lelkek üdve nem pénzügyi kérdés, melynek gon-
dozása alól puszta pénzáldozatokkal meg lehetne 
magunkat váltani. Akik Krisztusért mindenüket 
elhagyták, azok tettek ezenkívül még sok egye-
bet is. „Nemcsak kenyérrel — pénzzel — él az 
ember, hanem minden igével, mely az Isten szájából 
származik 

A lelki alamizsna többet ér a pénzáldozat-
nál; az Isten dicsőségére forditott „SZÓ-kinCS," 
arczveriték, személyes fáradság, közvetlenebbül hat 
Isten országának felépítésére mint a pénz, melyet 
(Mammona iniquitatis !) sokszor láttunk egyene-
sen czélja ellen is elfordittatni. 

Lelki alamizsnára van tehát első sorban szük-
sége a világnak, minden időben, legkivált pedig 
a mi napjainkban. 

Nehogy azonban valaki azt gondolja, misze-
rint tisztán emberi ész és emberi kar által akar-
juk Isten országát megmenteni, . . mi tudjuk és 
valljuk: hogy „neque volentis, neque currentis, 
sed miserentis est Dei\" hogy azok is, akik harczba 
mennek, „omnes quidem currunt, sed unus acci-
pit bravium;" de az is. bizonyos a Szent-Lélek 
által, hogy („qui certat in agone) non coronatur: 
nísi legitime certaverit." 

Tehát „praedica verbum, insta oportune, im-
portune. .. increpa in omni patientia et doctrinal" 
Ha mi itt az ige oportunus prédikálása alatt elő-
ször is oly alkalmakat értünk, melyeket nekünk 
egyrészt szent kötelességünk, másrészt buzgó hí-
veink, az ige hirdetése és felfogásával, kegyesek 
nyújtani: akkor az importunus prédikálás alatt, 

*) Serm. Dom. in M. c. 6. 

az igének hivatalon kivüli terjesztését az attól ide-
genkedőnek türelem és tudománynyal való al-
kalomszerű megfogását, bűnös szokásaik, álmaik 
közti váratlan meglepetését, feddés és könyörgés 
közt való meglágyitását akarjuk érteni. De hall-
junk egy szent pápát, Nagy-szent-G.ergelyt, ki 
ezt helyettünk sokkal szebben el fogja tudni mon-
dani. 

„Considerandum nobis est, ut qui una eadem-
que exhortationis voce non sufficit simul cunctos 
admonere, studeat singulos, in quantum valet, in-
struiere, „privatis locutionibus" aedificare. Debemus 
namque pensare continuo, quod S. Apostolis dici-
tur, et per Apostolos nobis; Vos estis sal terrae! 
Si ergo sal sumus, condire mentes fidelium de-
bemus. Vos igitur, qui Pastores estis, pensate, 
quia Dei animalia pascitis. . . Et saepe videmus, 
quod petra salis brutis animalibus anteponitur, ut 
ex eadem salis petra lambere debeant, et meliorari. 
Quasi ergo inter bruta animalia petra salis debet 
esse sacerdos in populis. Curare namque sacerdo-
tem necesse est, qua singulis dicat, unumquem-
que qualiter admoneat: ut quisquis sacerdoti jun-
gitur, quasi ex salis tactu aeternae vita sapore con-
diatur!"1) 

Kell-e e gyönyörű szavakhoz még valamit 
adnunk, hogy bebizonyítsuk, miszerint a pap fel-
adatának igen nagy részét a világban, az elve-
szettek keresésével kell megoldani? Quasi inter 
bruta animalia petra salis debet esse sacerdos 
in populis! De az nem lehet, ha kerüli őket: va-
lamint semmi sem lesz abból, hogy a pappal 
való érintkezés által valaki javuljon (meliorari): 
ha a pap senkivel sem érintkezik; ha kerüli mű-
ködési terét csak azért is, mert abban sok ör-
vénynyel is találkozik. Non est opus valentibus 
medicus, sed male habentibus! Ite ad oves, quae 
perierunt domus Israel! Es bizonyára ha első fel-
tűnésiekkel nem keresnek bennetek: nektek kell őket 
felkeresnetek ! Rusticus. 

ADATOK 
árpádházi boldog Margit ereklyéinek történetéhez. 

B. Margit kegyeletes tárgyainak ismertetése. 

1729-ben összeirattak ama tárgyak, melyeket 
a Budáról Pestre költözők kaptak, mely leltárt 
egyszerűen pestinek nevezünk.2) 

») Horn. 17. in. Luc. c. 10. 
2) Lásd az előzményekben. 
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1770-ben megvizsgálta Berchthold püspök a 
-pozsonyi zárdát és erről je lentést t e t t Albert 
főherczeg helytar tónak. Ezen okmányt Berchthold • 
re la t iójának nevezzük.1) 

1776-ban szintén Berchthold püspök meg-
vizsgálta a budai clarissa zárdát. Az erről szóló 
okmányt szintén Berchthold relat iójának nevez-
zük.2) 

1774. Készitet te Kósa Jenő becses feljegyzéseit 
a clarissa rend történetéből , melyeket Kósa jegy-
zeteinek nevezünk.3) 

1782-ben a clarissa rendnek összes magyar-
országi zárdái cassáltattak, és pedig: Nagyszom-
batban, Pozsonyban, Zágrábban, Budán és Pesten. 
Ingóságaikról mindenütt lel tárak véte t tek fel, 
melyeket cassationalis le l táraknak nevezünk.4) 

Ezeknek adata i t minden egyes tárgyról egy-
bevetni kivánjuk, hogy azok összegéből magát a 
tárgyat annál körülményesebben leirhassuk. Azon-
ban, hogy a tárgyak felett biztos át tekintést és 
tájékozást nyerhessünk, azokat bizonyos rendszerbe 
kell beosztanunk, mely a következő: 

a) B. Margit tes tének maradványai . 
b) Tárgyak, molyek egykor bir tokában voltak. 
c) Reá vonatkozó tá rgyak . Továbbá : 
d) Erzsébet királynő testének maradványai . 
e) Erzsébet bir tokában volt t á rgyak ; és 

végre 
f) A sz. keresztből és más szentek testéből 

marad t ereklyék. 

a) B. Margit testének maradványai. 

Első, ki ezekről bővebb tudósitást ád, mint 
láttuk, maga Ferrarius, ki azokat 1636-ban meg-
szemlélte. 0 a test részeit már nem ta lá l ta tel-
jesen együtt, sőt fel tűnt előtte, hogy abból sok 
rész hiányzik; de mégis megvoltak a fő, bor-
dák, karcsontok és lábszárak. Az 1656. évi ma-
gyar la js t rom egész általánosságban mondja : „ tíz. 
Margit asszonnak feie és több Tetemij". Ezekből egy 
karcsontot a Budára költözöttek kaptak, melyről 
Kósa emlékezik meg és melyről a budai cassatio-
nalis leltárból tudjuk, hogy ékszerekkel halmozva 

*) A volt helytartótanács fundatiónalis iratai között 
és az esztergomi érseki levéltárban. 

a) Ugyanott és az eszt. érseki levéltárban 3) A szűz Máriáról czimzett ferencziek tartományi 
levéltárában. Másolatban könyvtáramban. 

4) A nagyszombati és pozsonyi a volt helytartósági 
levéltárban ; a budai és pesti onnan eltévedt, de megvan 
Esztergomban az érseki levéltárban : Batthyányi-féle iratok, 
P. E. 181. Nro 51. 

azon gyönyörű szekrényben őriztetet t , mely egy-
kor Erzsébet ereklyéinek vala szánva és melyről 
a lantabb bővebben leend szó. Margitnak benne 
elhelyezett ereklyéjéről igy szól: a melyben el-
helyezve van b. Margitnak nagybecsű virágok-
kal, gyöngyökkel, gyémántokkal és drágakövekkel 
megrakott ereklyéje, mely a karzaton tartaúk.a ') 
Kósa fejeken kivül szintén emlit csontokat. Berch-
thold azonban csupán a fejet emliti, melyet az 
apáczák karzatukon az 1512-ben készült ereklye-
t a r tóban őrizték. Habár Berchthold a többi test-
részeket nem emliti, azokból mégis azidőben is 
több részszel kel le t t az apáczáknak birniok. Er re 
muta t azon körülmény is, miszerint ők rézmet-
szeteket készi t te t tek b. Margit képével, melyekre 
a közvetkező aláiratot a lka lmazták : „Ezen Dicső-
séges Szent Margit Szűznek Szent Feje több Szent 
Reliquiával együtt tartatik és tiszteltetik a Tisztele-
tes Klárissa Szüzeknél PozsonybanA nép számára 
szánt ezen apró képek a templomukban őrzött 
nagy olajfestvény u tán készültek, melyről alan-
tabb. 

Nem mulaszthatom i t t felemliteni, miszerint 
a clarissa rendnek cassatióját, t ehá t az 1782. 
évet megelőző időből több helyen felemlitve ta-
lálom b. Margitnak ereklyéit, melyek időszerinti 
rendben a következők: 

Azon ereklye, mely a Seilliére R. és F. bá-
rók gyűj teményében őrzött igen becses ereklye-
ta r tóban van, mely ereklyetar tó az „L'Union 
Centrale des Beaux ar ts" czimű egyesület által 
Lyonban ki volt állítva és melynek ra jza Griraud 
legújabb diszmüvében2) megjelent. A tar tóban 
több ereklye közt előfordul b. Margité is és pedig 
tekintélyesebb darab valamely csontjából, ezen 
fel i ra t ta l „SA MARGARETA V." a tizennegyedik 
századból való idomú betűkkel / ) Nagyon hiszem, 
hogy ezen ereklye valamely más, és nem az 
árpádházi b. Margi tnak csontjaiból való, mert , 

1) A budai cassationalis leltár az ereklyéről, eredeti 
latin szövegben, a következőket birja : „38. Cistula argen-
teis cusis floribus e t variis figuris exornata (itt követke-
zik a raj ta olvasható felirat, melyről később, e szekrény-
nek körülményesebb ismertetésénél leend szó) cui reliquiae 
B. Margarethae variis pretiosis ílosculis, unionibus, ada-
mantibus et lapillis expositae, inclusae sunt, conservatur 
in Choro." 

2) Les Arts du Metal. VII. tábla. 
:i) Adjuk az eredeti lerirást, melyet Giraud a „Deb-

ruge-Duménil"-féle gyűjtemény 1840-ben készült lajstro-
mából idéz : „Les plus importantes sont une portion 
considerable d'un os de sainte Margerite avec cette 
inscription: „.Sa Margareta V." en caractères du XlV-e 
siècle." Átvéve az Egyházművészeti Lapból 1884. 344. 

4* 
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mint láttuk, az ő sir ja csak a XVI. század elején 
nyi t ta to t t a fel, XIV. századbeli betűk pedig va-
lamely más sz. Margit mellet t tanúskodnak, mi-
nők, mint alantabb megmutatom, igen számosan 
voltak. 

1749-ben julius 11-én az esztergomi székes-
egyháznak kincseiről báró Révay Pálnak custos-
sága alatt Ipoli • Gáspár és Kussanics György 
kanonokok által felvett le l tárban b. Margit erek-
lyéiről a következő érdekes adatot talál juk fel-
jegyezve a 20 tétel a l a t t : Sz. Margitnak szobra, 
azelőtt ereklyék nélkül, most azokkal, melyek leg-
újabban megtaláltattak. " ') Hogy i t t b. Margi tnak 
valódi ereklyéiről van szó, abban nem lehet 
kétség. Ama számos kegyért , melyben a domi-
nicánák az esztergomi káptalanbeli uraktól ré-
szesültek, bizonyára nekik hálából adtak valamit 
azon nagybecsű kincsből, — b. Margit ereklyéiből 
— melyet őriztek. Hogy mikor kapta azt a káp-
talan, nem bizonyos, de bizonyos, miszerint több 
más ereklyékkel együtt 1749-ben a clarissák ál-
tal valószinüleg Nagyszombatban, mer t az eszt. 
káptalan ekkor ott tartózkodott , az általok ké-
sziteni szokott diszitményekkel felékesítette, mi-
ért nekik 6 a ranya t adott. 

1774-ben Wagner Károly emliti,2) miszerint 
a szepesi székesegyház kincsei között őriztetik 
„ Caput S. Margarethae V." Ez nem lehetett az 
árpádházi b. Margité, mer t arról biztosan tudjuk, 
hogy tényleg 1782-ig Pozsonyban a clarissáknál 
t isztel tetet t ; de ama számos szent Margitok 
egyikeé volt, kik világszerte tiszteltetnek3 .) 

b) Tárgyak, melyek egykor bold. Margit birtoká-
ban voltak. 

A magyar legenda fen ta r to t ta annak emlé-
két, hogy midőn b. Margit tiz éves volt, t ehá t 

*) U. o. idézve. A szoborról alantabb. 
Analectae Scepusienses II. 288. 

3) A csak hamarjában összegyűjtött sz. Margi-
tok ezek : 
Jan. 23. Sz. Margit de Ravenna, koldus (Boland. Helyot.) 

„ 28. B. „ Arpádházi. 
Apr. 11. B. „ de Verona (Marianischer Blumengarten) 

„ 13. B. „ szűz (Boland.) 
Máj. 5. B. „ zárdaszüz (u. o.) 

• „ 31. B. „ máskép Pelagius (Diar. Camald.) 
Jun. 1. B. „ de monte Politano (Mar. Blgarten). 
Jul. 13. B. „ premontrei apácza (Balbin, Bohemia 

Sacra). 
Jul. 30. Sz. Margit szűz és vért. Antiochiában (Boland.) 
Sept. 22. B. Margit de Vulneribus (Sz. Theresia élete). 
Nov. 27. B. . de Angelis (Carmelita r. tört.) 

— -— Sz. „ Gazdag György bójái herczeg leánya. 
1575. Sz. „ Spoletói (Mar. Blgarten. Bavaria Sacra). 

Es még számos más. 

az 1252-ik esztendőben, a Nyulakszigetén atyja 
által alapi tot t zárdába bevezettetet t , mely zár-
dát szülei „kyraly nemes ayandocokkal meg ajan-
docozak, mykeppen illic kyralyi felségeknek"1). 
Ekkor nemcsak fekvő jószágokat kapott a zárda, 
hanem ingoságokat is, mer t az alapitások al-
kalmával igy szokásban volt. A kis zárda-
szüz, mint királyi herczegnő, szintén bő hozo-
mánynyal gazdagon szereltetet t fel ; sőt később 
is, ha szülei és fivére István király felkeresték, 
hasonlóképen ajándékokat hoztak neki, melyeket 
azonban meg nem tar to t t . Erről életirata igy 
emlékezik m e g : „Mykoron bela kyral kyralne 
ázzon es istuan kyra l es egyéb a tyafyay zent 
marg i t azzonnak hoznak vala a ranya t ezevstevt 
pénzt aranyas barsont zent margi t ázzon ezek-
ben semmit nem akar vala maganak venny,"2) 
hanem az összes a jándékot a priorissának szokta 
átadni, hogy az egyháznak czéljaira fordit tasanak. 
A priorissa engedelmével a dömés-rend többi 
egyházainak is tesz gazdag ajándékokat, igy állít-
t a t o t t ő Pesten a döméseknek sz. Antalról neve-
zett t emplomában sz. Miklós püspök tiszteletére 
külön oltárt. A legenda egy más helye is mondja, 
miszerint övéi bőségesen adának neki : „aranyat 
ezeustet es egyéb dragalatos edeneket nagy 
bevsseggel,"3) de midőn a neki szánt eljegyzésbe 
nem akar t beleegyezni, ezeket megvonták tőle. 
Minden bőkezűsége mellet t mégis bir t b. Margit 
egyetmást, mi t nem belértéke, hanem inkább azon 
kegyelet mia t t t a r to t t meg, melylyel mint szent 
tárgy i rányában viseltetett . Erről ismét élet i rata 
tesz bizonyságot, melyben ezeket olvassuk: Sz. 
Margit egyik beteg sorornak valamely orvossá-
got adott , mely azonban a helyett, hogy használt 
volna, még ártot t , mer t midőn azt a beteg 
bevette, elveszté eszméletét ; látván ezt sz. Mar-
git igen megijedt és hogy ne legyen annak 
halála oka, kinek egészségét óhaj tá helyreállitani, 
azért „nagy hamarsagal el kevldve egy sorort es 
hagyja el hozny az ev aranyból chynalt tablayat, 
mely tablóban vadnak nagy sok zenteknek ereklye-
evk es az eleuen zent keresztfa. Ez tab la t zent 
margy t ázzon mendenkoron mend eyel mend 
nappal mykoron jmadkozyk vala, zemeynek 

Praynál 
Eredetiben 4. 

2) Praynál 283 
Eredetiben 57. 
. . 3) Praynál 299, 
Eredetiben 91. 

255. — Vajdánál 4. — Volfnál 2. 

Vajdánál 49. — Volfnál 20. 

Vajdánál 76. — Volfnál 31. 
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elevtte t a rgya vala."3) Hogy ezen ereklyetartó 
táblát, melyet házi ol tárnak is nevezhetünk, imád-
sága alkalmával szerette szemlélni, az imént idé-
zett helyen kivül még egy más hely is bizonyítja, 
mely imigy hangzik. Sz. Margit egy éjjel Elena 
sororral t i tkon beméne a ka r r a az ö imádkozó 
helyére imádkozni „es elevte valanak ez zent 
zvznek mynden ev zep aranyas kepey tablay es 
erekiyey. "2) A legenda ezen szavaiból négyféle 
tá rgyat különböztethetünk meg, mint b. Margit 
kegyeletes t á rgya i t : tábláját , képeit, ereklyéit és 
az eleven szent keresztfát . Érdemes lesz mind-
ezekről külön megemlékeznünk: 

B. Margit táblája vagy házioltára. 

Elet i ra tának általunk imént idézett mindkét 
he lyén: „aranyból chinait" és „aranyas tab la" 
sőt „ tablay"-ról van szó, melyben »nagy sok 
ereklyeeok vadnak" tör ténik említés. Mely aranyos 
tábla nem lehetet t más mint ama mai ' nap is 
létező gyönyörű szárnyas oltár, mely napjainkig 
is mint b. Margit házi oltára ismertet ik. Az 
1656. évi magy. leltár imigy tesz róla emlí tés t : 
„Egi Boldog Aszom kepe az ki az Szent Margith 
Aszonie volt belől Arani az Tablaia, ezüst az Talpa.11 

Nem kételkedhetünk ra j ta , hogy a lajstrom készi-
tője meg volt győződve annak valóságáról a 
mi t irt, hisz az 1637 évben elhalt utolsó domi-
nicánáig még élénken emlékezetben t a r t o t t ák 
azok, kik e kincset a Nyulakszigetéről magukkal 
hozták, mind azt, a mi t e kincsnek provenienti-
á já t illetőleg elődeiktől hal lot tak volt. Rajzok és 
a nemz. Muzeumban őrzött fényképek u tán Ítélve • 
a csúcsives styl zsengéit ta lá l juk ra j ta , mely 
Francziaország épületeiben már a XIII. század 
elején fejlődött s csakhamar a Ra jna vidékén 
és Olaszországban is gyakorivá lett. A mii pedig 
kétségkivül külföldi készitmény, s igy igenis be-
válik b. Margit idejébe. Anyaga ezüst, mely ara-
nyozva és zománczozva van. Czélja, melyre ké-
szült, hogy házi oltár és ereklyetar tóként szol-
gáljon.3) Mindezen körülmények igenis megfelel-
nek a b. Margit b i r tokában volt táblának sőt 
tábláknak, mer t valóban szárnyai mindannyi táb-

x) Praynál 320. — Vajdánál 109. — Volfnál 46. — 
Az eredetiben 46. 

*) Praynál 292. — Vajdánál 64. — Volfnál 26. — 
Az eredetiben 75. 

3) Nem lehet itt szó valamely : lipsanotheca, hiero-
theca, tabula reliquiarum vagy tabula itineraria-ról, mert 
ezeknek talpuk nincs. A leltár pedig nyíltan kimondja: 
„ezüst az Talpa." 

lát képeznek. A mü ötszárnyu oltár (pentapt i-
chon) minden oldalon harmadfé l szárnynyal. Ezen 
szárnyakban, va lamint az oltár közép részében 
fel ismerhet jük b. Margi tnak „zep aranyas kepeyt." 
Az ereklyék elhelyezésére bőségesen van benne 
hely, sőt ta lapzatán üveg is létezik, melyen át a 
belsejében elhelyezett ereklyék szemlélhetők. Bő-
vebb ismertetését adni e műnek czélom nem 
lévén, annál tovább időzni szükségesnek nem ta r -
tom, miután annak ismertetése már egész kis iro-
dalommal bir.1) 

Ellőt tem feltűnő azon körülmény, miszerint 
róla az 1656. évi magy. lei tar után hosszú ideig 
emlités nem történik. Nem emliti például Berch-
tholcl, pedig ő az ereklyéken kivül a becsesebb 
tá rgyaka t is felsorolja. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jul. 10. A pápa hivatalos lapja. — Nagy 

önmegtagadásunkba került hallgatni egy dologról, mely-
lyel gyakran találkoztunk a kath. publiczistika terén, nem 
épen épülésünkre, sem pedig mások örömére, legfeljebb 
azoknak, kik a kath. ügy vesztét-kárörvendve kívánják. Ha 
most feladjuk ezt a rezervát, teszszük azt csak egyetlen 
egy pontra nézve, melynek érdekében felszólalni most 
már elódázhatlan kötelességünk lett. 

Er t jük azt a veszélyes játékot, melyet ő szentségé-
nek „hivatalos" lapjával űztek és mely játék most any-
nyiban ütöt t ki roszul, hogy már ő szentségét is belevon-
ják a párttusákba. 

Ez ellen kath. hitünk szent meggyőződésével a leg-
határozottabban tiltakoznak. De ha tiltakozunk a liberá-
lis lapok gálád insinuácziója ellen, lehetetlen, hogy teljes 
rosszalással bárki is el ne ítélje ama eljárást, mely sa-
já t táborunkban alkalmat szolgáltatott ilyen végfej-
lődésre. 

Hónapok óta kedvencz taktikává lett majd az egyik 
majd a másik oldalról, olykor ökölnyi betűkkel idézni a 
pápa „hivatalos" lapjának, a „Moniteur de Rome"-nak nyi-
latkozatait. Aki figyelmesen elolvasta ezen nyilatkozatokat 
és azokat egybe vetette ama helylyel, hol ezek oly nagy 
garral reprodukáltattak, nem igen lehetett kétségben 
ezeknek proveniencziája iránt. Legalább nagyon felötlő 
volt előttünk, mások előtt is ama visszhangszerü össz-
hangzat, mely ezekben nyilvánult. 

*) A Primiser. Hormayer und Mednyanszky, Taschen-
buch. 1824. 97—103. Luczenbacher. Szerelmey, Magyar 
Hajdan és Jelen. 45. 49 képpel. Hamfler. Pest-Ofen. I. r . 
43. 44. 1. ; ! 

Romur, Archaeologiai Közlemények. VII. k. II. fűz. 
19—42.1. A legterjedelmesebben és legtudományosabban, 
melyre minden érdeklődőnek figyelmét felhívni bátorko-
dom. (Képpel). 

Archaeologiai Értesítő I. 1869. 295. 
Ori G. György. Margitsziget Történelme 118—121. 

(képpel). Romer után. •• • '1 -
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Ezen gyakori idézésnek pedig az volt a gyakorlati 
czélja, hogy a pápának legfelsőbb tekintélyével megerő-
sitsék saját nézeteiket. Mert ami a pápa „hivatalos" lap-
jában van, sine controversia a pápának nézete, — igy 
okoskodtak legalább tacite -— ha ez igy van, akkor 
Hisz megéltük mi azt is, hogy valahol a „Moniteur de 
Rome" egyik czikke nyomán, mely az antisemitismust 
helyeselte, körülbelül azt az applikácziót olvastuk: Lám 
a pápának lapja igy nyilatkozik az antisemitismusról ; 
Roma locuta, causa finita ! ! ! . . . Nem tudjuk minek ne-
vezni ezt : nagy ingnorancziának vagy a közönség quali-
fikálhatatlan félrevezetésének ? . . . 

Szeretjük hinni, hogy az előbbi. Konstatálva lett 
már nem igy izben, hogy ő szentségének a szokásos ér-
telemben sem hivatalos, sem félhivatalos lapja nincsen ; 
vagyis nincsen lapja, mely a pápától kapná inspiráczióit 
oly értelemben, hogy a nyert utasitáshoz képest ezen 
vagy ama kérdésről, pl. a magyar választásokról igy 
vagy amúgy irjon. Tannak lapok, melyeket a szentszék 
fel szokott használni bizonyos dolgok közlésére, de ez sem-
mikép sem involválja a hivatalos jelleget, amiért tényleg 
pl. a szóban levő „Moniteur de Rome" magát hivatalos 
lapnak soha sem nevezte és czimén is csak ez olvasható : 
„Le Moniteur de Rome, Journal quotidien et internatio-

nal." Illetékes helyről vett értesülés alapján mondhatjuk, 
hogy ez az igazi tényállás. Nem kételkedünk, hogy amint 
mi, hogy ezt azok is tudták, kik oly sürüen idézgettek 
belőle. Eljárásuk azért nem volt loyalis. Lehetett ama 
lapra hivatkozni, mint nagy tekintélyű világlapra, amint 
valóban is az, de folyton hangsúlyozni a „hivatalos" jelleget, 
azt, hogy többet ne mondjunk, illoyalisnak kell nevez-
nünk. S különben cui bono ? Azoknak, kik kissé világo-
sabban láttak ezen kérdésben, ugy sem imponál ezen 
idézgetés ; ama köröknek pedig, melyek a dolgok állásába 
kevésbé valának beavatva, talán nem volt szükségük ezen 
koholt tekintélyre, ezek ugy is hittek. 

Bár csak haszontalan maradt volna ezen já ték ; de 
fájdalom veszélyesnek is bizonyult. A „hivatalos" jelleg 
folytonos emlegetése következtében mi volt természete-
sebb, mint hogy a pápára visszavezették ama czikkek 
tartalmát, melyek egyik vagy másik oldalon nem tet-
szettek. A pápa szentséges személyéből az egyik oldalon 
olyan kortesfélét akartak csinálni, kit azután a másik 
oldalon a választási mozgalmaknak megfelelőleg élesen 
megtámadtak. A pápának beavatkozása Magyarország 
belügyeibe otromba represzáliákkal együtt képezték az 
állandó themát, mely válasznak szolgált egyfelől, az in-
dokolatlan és helytelen idézés szomorú következménye 
gyanánt másfelől. 

Szükségünk volt erre ? Ugyan kinek használt ezen 
rövidlátó taktika ? 

Mi nem féltjük szentséges atyánkat ; azt is tudjuk, 
hogy monarchiánk viszonya az apostoli szentszékhez nem 
egyik vagy másik czikkező cicerós soraitól függ, de mi 
keresztény katholikus kötelességnek ismerjük, kivált a 
mostani világban, mindent'elkerülni, ami által az apostoli 
szentszék tekintélye csak a legkisebb mértékben is szen-
vedhetne, nem pedig azzal még vigasztalódni, hogy lám 
a pápát is ütik. . . .. . , . ; 

Bárminő legyen politikai meggyőződésünk és párt-
állásunk, egyben kell egyetértenünk, egyben nem szabad 
más véleményen lennünk : és ez kath. anyaszentegyhá-
zunknak és dicső fejének fiúi hódolattal és tisztelettel páro-
sult lelkes védelme az utolsó lehelletig. Fiat, fiat ! ? 

Németország. A kölni érsek levele, — válaszul 
azon üdvözlő iratokra, melyekkel egyházmegyéjének hivei 
névnapja alkalmával elhalmozták, a helyzet megvilágí-
tása tekintetében igen érdekes, s azért azt teljes szöve-
gében közöljük : 

„Azon szent apostol ünnepe, igy irja a nagynevű 
érsek, kinek nevét — bár egész méltatlanul — szeren-
csém van viselni, ismét alkalmat adott a kölni főegyház-
megye számos hivének, hogy bebizonyitsa változhatatlan 
hűségét és szeretetét, s szives üdvözletét küldje számomra. 
Sietek szokott módon válaszolni e sorokkal, szives kö-
szönetem kifejezése mellett. 

Azon élénk és örömteljes remények, melyek a mult 
évben a hivők sziveit eltöltötték, s kilátásba látszottak 
helyezni, hogy hazánk szentegyházának szorongattatásai 
véget érnek, eddig nagyon csekély mérvben valósultak meg. 
Az állami rendszabályok által hazájokból kiűzött főpász-
torok közöl kettő, hiveik nagy örömére ismét visszatért, 
mig a két főegyházmegyétől ezen öröm mindekkoráig 
meg van vonva. 

A katholikus lelkészektől megvont állami szolgál-
mány a poseni főegyházmegye kivételével mindenütt is-
mét folyóvá tétetett . Több elárvult lelkészség ismét kapott 
kisegítő lelkészeket, s több, a külföldön fölszentelt fiatal 
pap, kik a májusi törvények következtében nem működ-
hettek eddigi hazájokban, ismét működhetik, mig nem 
kevesen közölök, különösen azok, kik kiképeztetésöket 
Rómában vagy oly intézetben nyerték, melyeket jezsuiták 
vezetnek, ezen működéstől még mindig ki vannak zárva. 

A májusi törvények összes elviselhetetlen rendszere, 
mely az egyháznak nélkülözhetlen szabadságait elrabolta, 
még fennáll minden lényeges pontjában, s a katholikus 
egyház főpapjainak megköti kezét legfontosabb egyházi 
teendőik gyakorlatában. Nem tölthetik be a megürült lel-
készi állomásokat, nem nyithatják meg ismét az állami 
hatalom által bezárt seminariumokat, nem képeztethetik 
ki papságukat az egyház előírásai szerint. Még mindig 
sok oly katholikus iskola van, melv el van vonva az egy-
ház szükséges befolyásától, még mindig nem katholikus 
inspectorok felügyelete alatt állanak, mások a culturharcz 
által elszakittattak a lelkészi köteléktől, vagy felekezet-
nélküli iskolákká allakittattak át. 

A legfőbb szerzetesrendek és vallási társulatok, 
melyek áldásos müködésök által a hivek bizalmát nagy-
mértékben megnyerték, még mindig számkivetésben vannak, 
s ezáltal számos katholikus szülő fiait és leányait, hogy 
jó nevelésben és oktatásban részesüljenek, külföldi inté-
zetekbe kénytelenek küldeni. 

Egyszóval a poroszországi katholikus egyház még 
ezer sebből vérez, melyeket a szerencsétlen culturharcz 
ütött, s ezen sebeket lehetetlen addig bekötözni, addig 
meggyógyítani, mig azon törvények fennállanak, melyek 
az egyháztól megvonják a szükséges szabadságot, s az 



RELIGIO. 

egyházat tisztán egyházi ügyekben is alávetik a kormány-
hatalomnak. Nem csoda, hogy az egyház ily meggyön-
gült befolyása mellett a hitetlenség és erkölcstelenség fo-
kozott mérvben terjed s a bűntények ijesztő mérvben 
szaporodnak. Azért semmit sem lehet sürgősebben kivánni, 
mint hogy a szerencsétlen culturharcznak és gyászos követ-
kezményeinek az egyház és állam közti tartós béke által 
vége vettessék. 

Fájdalom, erre még nagyon kevés a kilátás; a szent-
székkel való tárgyalások a végtelenbe hnzódnak és zá-
tonyra jutással fenyegetnek. Ily körülmények közt min-
den hivő szent kötelessége bátran kitartani, szilárd bi-
zalmat helyezni Istenbe, az ő hatalmába és szeretetébe, 
rendithetlen bizalmat helyezni Isten szavába s szentegy-
házának tanaiba, mert csak ez által foghat juk föl igazán 
az isteni ige valódi értelmét és tartalmát. 

Üdvözlet és áldás az Ur nevében ! 
1884. julius 3. Pál, érsek. 

Boroszló, jul. 8. A sziléziai katholikusok VIII. köz-
gyűlése számára, mint a ,Schles. Volkszeit.' értesit, f. 
h. 7-én itt megalakult a helyi bizottsága. Elnökévé vá-
lasztatott gróf Ballestrem, helyettesévé dr. Porsch, jegy-
zőkké Werner ügyvéd, Gusinde kereskedő, pénztárossá 
Kaiser Oszkár kereskedő, ellenőrré Boese kereskedő. 
Egyúttal két albizottság küldetett ki az ünnepélyességek 
és a vendégek elhelyezése ügyében. E két albizottság el-
nökei Croce és Goerlich könyvkereskedő. Maga a közgyű-
lés szept. 8. és 9-én vagy esetleg nyolcz nappal később 
fog a szokásos szabályok szerint tartatni. A két nyilvá-
nos ülés Schieswerderben, a zárt ülések és a bizottsági 
ülések a sz. Vincze-egylet házában lesznek. Ez utóbbi 
helyen lesz 7-én, esetleg 14-én a gyűlés üdvözlése és 
megalakulása. Szakbizottságok lesznek a következők: 1. 
sajtó, művészet, irodalom, 2. formáliák, egyleti élet, gyü-
lésezési jog, 3. tan- és iskolaügy, 4. társadalmi kérdés. 
Óhajtandó, irja a nevezett lap, hogy az egyes szakbi-
zottságokban tenni szándékolt inditványok jókor küldes-
senek be a helyi előkészitő bizottság alelnökéhez dr. 
Porschhoz (Ohlauerstrasse 80), hogy a programmal és 
egyéb helyi érdekű irányeszmékkel együtt kinyomathas-
sanak, és a résztvevők közt tüstént jelentkezésök alkal-
mával kiosztathassanak. Hölgyek a Sebieswerderben tar-
tandó nyilvános ülésekre, ugy mint eddig, szintén belépti 
jegyet kapnak. A terem páholyait fogják elfoglalni. Le-
het, hogy az úrhölgyek számára külön gyűlést is lehet 
szervezni. A Centrum-párt sziléziai képviselő tagjai ez-
úttal rendkivülileg a nagygyűlésen meg fognak jelenni. 
Adja Isten, hogy hitfeleink a vidékről e példát buzgón 
kövessék, hogy igy ez a nagygyűlés is mint az ed-
digiek Isten dicsőségére, az egyház és haza javára szol-
gáljon !*) 

*) Szilézia a nagy német birodalomnak csak egy piezi kis 
része. És- mégis annyira vi t te a kath. társaséletben, hogy külön 
katholikus nagygyűléseket tud tartani . Közöljük ezt az egyházi 
tudósitást, hogy t. olvasóink lássák, mily egyszerű és könnyű dolog 
kath. nagygyűlést tar tani — ott, a hol azt komolyan akar ják. 

Szerk. 
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KATH. EGYLETI ÉLET. 
A kath. tanítóegyesületek országos nagy gyűlésének 

szervezete.*) 
1. §. A kath. tanítóegyesületek országos nagygyűlé-

sének czélja és feladata 1) az egyházmegyei hatóságok 
által oda utalt nevelés és tanitástani kérdések felett ta-
nácskozni és véleményt mondani ; 2) az országos tanügyi 
kérdésekben az ország kath. tanférfiainak közérzületét ki-
fejezni s azt bármely oldalról jövő támadások ellen vé-
delmezni ; 3) az országos kath. tanitói segélyalap és ár-
vaház kezelését annak alapszabályai értelmében intézni 
s ezen alapokat fejleszteni és felvirágzásra jut tatni ; 4) az 
egyházi és világi tanférfiak nemkülönben a hath. tanügyi 
irók és lapszerkesztők között az összetartást és solidari-
tást a közvetlen érintkezés és személyes ismeretség alap-
ján erősíteni és fejleszteni ; 5) a vállvetett tömörülésben 
fekvő erő által védeni s fejleszteni a kath. népnevelést s 
összhangzó irányt szabni az ország különböző védékein 
alakult kath. tanitóegyesületeknek ; 6) a vallásos népne-
velés zászlaját lobogtatva, ennek minél szélesebb körben 
való érvényesülését és diadalát kitelhető módon előse-
gíteni. 

2. §. A kath. tanítóegyesületek országos nagygyű-
lésének tag ja i : 

1. A lóm. és görög kath. egyházmegyék tanfel-
ügyelői vagy ezek helyettesei ; 2) az ország területén létező 
minden kath. tanitó- és tanitónő-képezde egy-egy kül-
dötte. 3) az ország minden kath. tanítóegyesületének 1—1 
képviselője, hol azonban a tagok száma 50-nél több, 
onnan két képviselőt küldhetnek ; 4) a polgári s felsőbb 
népiskolák tanári testületeinek minden érseki tartomány-
ból l - l küldötte ; 5) az előkészítő bizottság összes tag-
jai : kik mindannyian egyenlő szavazati joggal birnak. 

3. §. A kath. tanítóegyesületek országos nagygyű-
lésének helyét és idejét mindannyiszor a nagym. püspöki 
kar, vagy ennek megbízásából a megelőző nagygyűlés 
határozza meg, s mindig azon főpásztor, illetőleg ennek 
megbízása folytán azon tanfelügyelő hívja össze, kinek 
székhelyén vagy egyházmegyéje területén a nagygyűlés 
megtartatni határoztatott . 

4. §. A kath. tanítóegyesületek országos képviseleti 
gyűlése a nagym. püspöki kar joghatósága alatt áll ; a 
korelnök vezetése alatt tartandó előkészitő ülésen készí-
tet t ügyrend értelmében választandó elnök, illetőleg tisz-
tikar vezetése alatt működik ; megállapodásai az elnök 
ut ján kegyes jóváhagyás és szentesítés végett a főmagass. 
herczegprimáshoz és a nagym. püspöki karhoz mindig 
félterjesztetnek. 

5. §. Minden kath. tanítóegyesület köteleztetik évi 
bevételeinek 20 százalékát évenkint az illető egyházmegye 
főtanfelügyelőségéhez beküldeni, hol a beküldött összegek 
tőkésittetnek „ s kamatoztatnak. Az igy begyült összeg 10 
százalékából a kath. tanítóegyesületek országos nagy-
gyűlésének kiadásai, a fentmaradt 90 százalékából pedig 
a nagygyűlésre kiküldött képviselők uti költségei és mél-
tányos napidijai födöztetnek. A tanfelügyelők s kik eset-

*) L. a Religio előbbi sz. soproni egyházi tudósitását. 
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leg más forrásból uti költséget s napidijat kapnak, ezen 
alapból külön dijat nem nyernek ; amennyiben pedig a 
rendelkezésére álló összegből minden kiadás fedezhető nem 
volna, a hiányzó részlet esetről esetre részletes kimuta-
tás mellett az egyházmegyei főhatóságtól fog kérelmez-
tetni. Különben saját egyházmegyéjét illetőleg e kérdés«-
ben minden főpásztor önállólag is intézkedhetik. 

6. §. A nagygyűlés tárgyainak előkészítését egy 
ezen czélból szervezett előkészítő bizottság végzi, mely 
áll a) a nagym. püspöki kar által kijelölt négy főtanfel-
ügyelőből vagy azok helyetteseiből, b) a nagym:- püspöki 
kar által kijelölt 4 kath. tanítóképezde 1—1 tanárából, 
c) a megelőző nagygyűlés által kijelölt 10 kath. tanító-
egyesület 1—1 küldöttéből. 

7. §. A nagygyűlést megelőzőleg 4—5 hóval az 
előkészítő bizottságot a nagym. püsköki kar által kine-
vezett, vacy a megelőző nagygyűlés által választott elnök 
összehiván, a nagygyűlés elé terjesztendő tárgyakat és 
határozati javaslatokat véglegesen megállapítják, az elő-
adókat kijelölik, s a kath. tanügyi lapokban megállapo-
dásaikat annak idején közzéteszik. 

A nagygyűlést megelőzőleg 5 nappal az előkészítő 
bizottság újból összeül, a gyűlés tagjait a beküldött jegy-
zőkönyvi kivonatok és megbízó levelek alapján igazolja, 
vagy összeveti, az igazoltak betűrendes névsorát sokszo-
rosittatja s az előértekezleten a napirendre • kitűzött összes 
javaslatokkal együtt kiosztatja, a nem igazoltak megbízó 
leveleit pedig észrevételeivel együtt végeljárás végett a 
nagygyűlés elé terjeszti, mely aztán végérvényesen ha-
tároz. 

8. §. Ugv az előkészítő 4 bizottság, mint a nagy-
gyűlés ügyrendjét az első ilynemű gyűlés állapítja meg, 
s az időnkint szükségesnek mutatkozó módosítások is 
mindig a nagygyűléseken lesznek kezdeményezendők és 
megállapitandók. 

IRODALOM. 
Irodalmi Értesítők. 

(Folytatólag.) 

1. A Jézus-társasági kalocsai érseki fögymnasium 
ÉrtesitÖje az 1883—1884. iskolai évről. Kalocsa, 8-r. 75 1. 

Megnyitja Tomcsányi Lajos S. J . gyönyörű latin 
irályu értekezése : Quomodo Virgilius imitatus sit Theo-
eritam Particula commentationis I. 3—16. 1. — A ta-
nári kar 19 tagból állt, kik közül 18 J.-társ. A tanuló 
if júság száma az év végén 389, az év elején 436, kik 
között róm. kath. 410, helv. h. 1., gör. keleti 1, zsidó 24. 

2. Értesítvény a szombathelyi kir. katholikus fö-
gymnasiumról. 1883/4. Szerkeszté : Dr. Kunc Adolf, igaz-
gató. Szombathely, 8—r. 80. 1. 

Három vezérközlemény van benne: 1. A pénz. Ér -
tekezés. Irta Módly Krizsó. 1—27. 1. — 2. A főgymna-
siumi tanári kar könyvtára. Dr. Edelmann Sebőtól. (Van 
a könyvtárban összesen 5563 mű, 10,173 kötetben és 
1442 füzetben.) — 3. f Simon Yincze ker. János nekro-
ogja. — A tanári kar 16 tagból állt, kik közül csorn. 

prém. r. kanonok 13, szombath. m. áldozópap 1, világi 
2. — A tanuló ifjúság száma volt az év elején 497 és 
pedig: róm. kath. 354, helv. h. 2, ág. h. 10, zsidó 112. 

3. A szent Ferencz-rendiek vezetése alatt álló Szol-
nok-városi kath. nagygymnasium Értesítője 1883 — 84. 
iskolai évre. közli Varga Emil igazgató. Szolnok, 8-r. 69. 1. 

Tartalmából kiemeljük a két bevezető értekezést, 
és pedig: 1. A lét kérdéséhez. Értekezés Karkecz Alajos-
tól. — 2. Adatok a szolnoki gymnasium általános történe-
téhez. — A tanári kar 12 tagból állt, kik közül 9 sz. 
Fer. r„ 3 világi. — A tanuló ifjúság mind a hat osztály-
ban volt az év elején 204, az év végén 184, és pedig: 
róm. kath. 117, helv. hitv. 7, zsidó 60. 

5. A cziszterczi rend pécsi kath. főgymnasiumdnak 
Értesítője issy^-iki iskolai évről. Dr. Szalay Alfréd 
zircz-cziszt.-rendi áldozópap s főgymasiumi igazgató. Pécs, 
8-r. 49 lap. 

Bevezetésül maga a nagyérdemű igazgató értekezik 
„A szépről" 3—13. 1. A tanári kar állt 15 tagból, kik 
közül cziszt. r . áld. 12, világi 3. — A tanuló ifjúság 
száma az év elején 442 és pedig róm. kath. 329, gör. 
kel. 2, helv. h. 6, ág. h. 11, zsidó 47. — elhalt 1, el-
maradt 46. 

VEGYESEK. 
— Sine iustitia quid sunt régna nisi magna latro-

cinia,.njondá sz. Ágoston. Legújabb példa erre Olaszor-
szág. Ott csupán 1883. jul. 10-ike óta 1884. april 30-ig 
32 millió lírát vett be az állam az elharácsolt egyházi 
javak árából. Az elrablott könyvtárak 621,471 kötetet 
számlálnak állami becslés szeriut 615, 600 lira értékben. 

— Egy nagyérdemű tanférfiu vált meg a jelen is-
kolai év végével a tanári pályától: dr. Szalay Alfréd, 
cziszt r. áldozópap, hittudor, a budapesti m. k. tud. egyet 
hittud. karának bekeblezett tagja, a pécsi fögymnasium 
igazgatója A szelidlelkü és nagyműveltségű férfiú 34 
évet töltött a rögös tanári pályán. Isten éltesse még igen 
sokáig! 

— Érdekes történelmi vitatkozás volt a Jézus-tár-
saságiak kalocsai főgymnasiumában f évi jun 12-én. Tar-
tották a VII. osztály congreganista növendékei Tárgy 
vala Lengyelország szétdarabolása a legújabb kutatások 
alapján. Bevezetésül a Stephaneum zenekara előadta Köl-
csey Hymnusát, és befejezésül a Lengyel Hymnust. 

— Búcsújárás Besnyöre. A budapesti Szent-llókus 
egyházban alapitványozott búcsújárás Besnyőre a Boldog-
ságos Szűz kegyhelyére, f. hó 20-án (vasárnap) fog meg-
tartatni. A bucsut megelőzőleg vasárnap reggel istenitisz-
telet lesz a Ferencziek belvárosi templomában s innen 
indul a menet órakor zászlók alatt egy áldozár ve-
zetése mellett a magyar államvasutak pályaudvarába, 
honnan a magyar és német ajkú hivek külön kocsikba 
elhelyezve szent éneket énekelve utaznak Gödöllőig s onnan 
gyalog Besnyőre. A megérkezés után azonnal magyar 
egyházi szónoklat, majd énekes nagy-mise s utána német 
egyházi szónoklat fog tartatni. Délután elzarándokolnak 
a Bold. Szűz kegyképéhez, hol litánia fog tartatni s este-
felé visszatérnek a fővárosba. Az oda- és visszautazás 
összesen 90 krba kerül, s a jegyeket 19-éig lehet váltani 
a Ferencziek templomának sekrestyéjében. — A hálaadó 
istenitisztelet f. hó 21-én reggel 8 órakor fog megtar-
tatni szintén a Ferencziek templomában. 

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

Budapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz. 
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Â papság és a társadalom. 
II. 

Ha már a társadalom maga kölcsönös bizal-
mon alapszik, s az egyedek minél bensőbb és ön-
magukhoz minél méltóbb összehozásában áll nem-
csak hivatása, hanem éltető eleme is; s ha már 
a profán „hazaf i u nevére csak az lehet méltó, 
aki kész többet tenni, többet áldozni a társada-
lomért, mint a mennyit á maga részére várha t 
és vár tőle küzdelme fejében, melynek természe-
tes és logikai végkifejlődése sokszor ép a teljes 
önfeláldozás : mennyire méltó a tömörülés által 
javulás és haladásra hivott társadalom Ítéletére s 
mennyire méltó a társadalomból való erkölcsi és 
politikai kizárattatásra az oly individuum, ki a 
bizalom, biztató, a szeretet vonzó szavában nem-
csak az emberiség és a haza esdő könyörgését, — 
szokszor meg annál is hangosabban szóló néma 
szenvedését, hanem Isten és a vallás parancsát is 
kell hogy lássa, hallja, — s azok egyikét sem 
érti, egyikét sem teszi meg! Megérdemli az ily 
„servus nequam," ki a rábizott girákat inkább 
elássa, mintsem a társadalom „váltóasztalához" 
az eszmék és tettek kicserélésére, gyümölcsöztetésére 
tegyen egy-két lépést, melyet lustaságból, kénye-
lemből hágy el és — a „risicoval" menteget, — 
igen, megérdemli, hogy necsak a társadalom is 
viszont minél jobban elforduljon tőle, miután ő 
űzte azt el először magától, hanem elforduljon 
maga az Isten is tőle, s beteljesedjék rajta, amit 
egykor sz. Fia mondott : qui ceciderit super 
lapidem istuin (Isten és az állam), confringetur, 
super quem vero ceciderit, conteret eum."1) S 

x) Máté 21, 44. 

vajha ezen borzasztó Ítélet csak legfel ebb a jö-
vőre való fenyegetés volna, s a mult és jelen 
botlásai és mulasztásaiért ne nyomna minél sú-
lyosabban bennünket ! 

Tekintsünk csak szerte a katholicismus jelen 
világhelyzetére, s hasonlítsuk össze azt a közel 
ezer (!) év előttivel, azidei „formális" ellenségei 
számát, erejét a jelenlegiekével: fogjuk-e benne 
egy ezer éves buzgó fáradság gyümölcseit kama-
tostul látni ? fogjuk-e a megelőző ezred vívmányai-
nak arányában az igaz kereszténységet, az egye-
dül üdvözítő anyaszentegyházat izmosodottabb-
nak, erősödöttebbnek mondhatni? Pedig támasz-
tot t Isten az egyháznak azóta is fiakat, még a 
kövekből is, milyenok vo l tak : sz. Ferencz, szent 
Ignácz; de azt tudjuk, hogy mig az Isten fia 
egyszer azt mondta : „messis quidem multa, ope-
rari i autem pauci", addig az ellenkezőről soha 
sem panaszkodott! Tehát ha hiba van : annak 
gyökerének a fentebbiben kell lennie. Operarii 
pauci, már t. i. a valódiak. 

Volt egyszer egy kis beszélgetésem egy papi 
társammal, aki az ilyenféle eszmékre, melyeket 
mi, e sorok irója e lapokkal, és — hála Isten, — 
már sok mással is, vallunk, mondhatom nem min-
den irónia nélkül te t te a megjegyzést : Csak lát-
nám hát némi eredményét az önök elvének ! 
csak látnám, hogy a világ javul az önök köve-
tői által, kiket önök (?) megeresztett zabiával 
ugrasztanak jelszavaikkal a világ közepébe: nem 
szólhatnék semmit ! de én azt látom : hogy nem-
hogy ezek javítanának valamit a romlott világon, 
hanem rendesen ennek sikerül őket nagyon is 
könnyen hálójábó keríteni !!!. . . 
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Meglehet, sajnos, nagyon is meglehet, hogy 
az illetőnek igaza van a tényekre való hivat-
kozásra, de nem a következtetésre nézve. Vagy 
nem ismeri-e az illető az evangeliumi példabe-
szédet az okos és oktalan szüzekről? a menyegzős 
ruháju emberről s a szálkáról és a gerendáról? 
Azért, hogy az evangeliumi lakodalomra először 
h ivottak nem valának méltók, nem engedte-e 
azért a királyi ember a lakodalmat megtar tan i? 
Azon bukott vitézek hasonli tanak (vagy, sajnos, 
hasonlitwwA /) Gedeon hadseregének elbocsátott , 
mél ta t lan részéhez, midőn a világ örömforrásá-
ból „térdelve" habzsolták annak élveit ; s hason-
l í tot tak amiensi Pé te r azon roszul lelkesült „nagy" 
tömegéhez, mely hivatás és méltóság nélkül in-
dult a Szent-Földre, s elesett egy lábig, mielőt t 
annak sziliét vagy csak a győzelem reménysuga-
rá t is lehetet t volna látnia. Nem tudja-e az il-
lető. hogy Isten szava mond ja : „multi enim 
sunt vocati, pauci vero electi" ? És ha ezt a 
tapasztalat is, amely sajnosan oly világosan 
megbizonyít ja : nem-e épen az otyan öntuda-
tos férfiak, kik mások hibáit oly könnyen meg-
lát ják, volnának hivatva a küzdelem méltó-
ságával a zászló becsületét csorbulás nélkül meg-
menteni ? 

Az oly vádaskodás, megfelelő tettek nélkül. 
nemcsak akkor méltánytalan, ha kevélység vagy 
szeretetlenségből származik, hanem még akkor 
is helytelen, és helytelen a velejáró szenvedőle-
ges tartozkódás, ha csupa szerénység és alázatos-
ságból azt mondja magáró l : „Ego, qui toties 
in minoribus periculis perii, quomodo potero 
maxima pericula evadere? 0 ! Domine, melius 
forte mihi foret et totius, si fugiens muiidi scan-
dala, quibus vae dixisti. in solitudinem discedens 
ibi amplecterer statum religiosi famulatus, in quo 
homo securius fit sanctus et perfectus; me r t akkor 
is azt venné rá feleletül: „Fili, quid est? Num-
quid venit lucerna ut sub modio ponatur, aut 
sub lecto ? Nonne ut super candelabrum po-
natur 2 Fili, ego elegi te, et posui te, ut eas 
et fructum affér as in patientia; gratiaiu tibi 
promitto." S i smét : „Indignum te dicis ? scito, 
fili, quod grat ia mea non datur propter mé-
rita, alioquin j am non est gratia." Tovább: 
„Amas me? pasce oves meas! Pascendo amo-
rem exhibebis, et diligentibus me omnia coope-
rantur in bonum, ipsa pericula, ipsique liostes. Pas-
ce oves meas! Pascendo amabis, amando proficies, 

et fies perfectus. .. Pascendo imitaberis Pastorem 
bonum, Jesum Filium meum. Uli vero sunt per-
fecti et praedestinati . quos praescivi comformes 
fieri imaginis ejus.u ') 

A Példabeszédek könyvének azon nevezetes 
mondása: „qui cum sapientibis graditur, sapiens 
e r i t ; i ta e t iam amicus s tul torum similis efficie-
tur ," 2) — vagy amit szent Vazul mond : „Sicut in 
pesti — lentibus locis a t t ractus aër la tentem cor-
poribus morbum injicit, sic in prava consuetu-
dine ac conversatione maxima mala hauriuntur 
et iamsi s ta t im incommodum non sentiatur," — v a -
lamint az, hogy: „valahányszor a világba léptem, 
mindig kisebb voltam midőn visszatértem " stb. stb. : 
az általában, sajnos, mindig nagyon igaz lehet ; 
de nem azoknak, vag}' legalább nem visszaijesz-
tésül, hanem okulásra van mondva, kik orvosokat 
vannak a betegekhez küldve, s kik önként vállal-
ták fel küldetésükkel a kötelességet, hogy a ma-
guk lelki üdvével a másokét is egyenlő buzgóság-
gal iparkodnak megmenteni . 

Ha igaz, hogy nem az egészségeseknek van 
szükségük az orvosra, hanem a betegeknek, hogy 
„ki a bölcsekkel jár , bölcscsé leszen":3) bizonyos, 
hogy .kell oly orvosnak és kell oly bölcsnek lenni 
(.s csak ez az orvos, s ez a bölcs l) ki a beteghez 
elmegy, at tól nem fél. s ki a tudatlannal szóba 
ereszkedik ; máskülönben hogyan fogják a beteget 
meggyógyítani s a tudat lant megtaní tani ? To-
vábbá az Ur nemcsak azt mondja, hogy a jó 
pásztor életét adja az ő juliaiért, például azokért, 
kik az akolban jó helyen vannak, kik a szavára 
hallgatnak, s őt mindenhol megismerik : hanem 
keresi az elveszetteket is, s keresi azokat az 
„egész vi lágban!" mer t ő az. aki „szerette a 
világot," aki tan í tványai t is nemcsak a régi vá-
lasztottak gyüldéibe. hanem az „egész világba" 
küldötte volt. 

Midőn Isten egyrészt az egyházat sziklára 
alapította s hegyen épült várossá tette, másrészt 
pedig tan í tványai t az egész világba küldötte: két 
viszonyos kötelességet szabót az egyház és a 
világ elé : egyet az egyházra, hogy mennyen 
a világba, egyet a világra : hogy keresse az egy-
házat! 

A katholikus papnak nem szabad tehá t egy 
a világtól elfüggönyözött mystikus dalai-lámának 

*) Ján. 9, 38. 
2) Memor. Vitae Sac c. III. 
3) 13 f. 20. v. 
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vagy „csocla-rabbinak" lennie! Egy szentünk sem 
volt i lyen! Neki nyi tot t könyvvé s „jellé" kell 
lenni; neki szükség esetén azt kell tudni ellenei-
nek mondani : „sí mihi non vultis credere, ope-
ribus crédité" Î1) 

De ezen szavakban egyszersmind benn van 
azon kötelesség, milyennek kell a papnak kivül, 
belül, Isten és világ előtt lennie! 

Mi azon bizonyos egyházi személylyel való 
beszélgetésünk előtt már régen megírtuk, hogy 
az Üdvözítő azon nevezetes szavait, melyekkel a 
bélpoklosokat rendesen meggyógyí to t ta : „volo 
munda re ! " a minden időbeli összes (és jobban 
kevesbbé elvilágiasodott) papságáról is kell ér-
teni ; de egyszersmind róla is akar juk érteni azt 
is, mi u tána következik: „menjetek, mutassátok 
meg maga toka t" — a világnak! nem hiúságból! 
nem iitogtatásból ! hanem : in testimonium Ulis, 
amint ezt nem Mózes, hanem én (egyebütt is) 
megparancsol tam nektek, hogy sic luceat lux 
vestra stb. 

A D A T O K 
árpádházi boldog Margit ereklyéinek történetéhez. 

B. Margit táblája vagy házioltára. 

A Budára hozott kincsek között nem fordul 
elő, hallgat róla az 1714-ben íelvett mind az öt 
leltár. Nem emliti Kósa. És mégis Budán, a 
cassatio a lkalmával felvet t le l tárban tüntetőleg 
talál juk felemlítve, a hol a 9. szám a la t t ez ál l : 
„ Oltárka két szárnynyal, mely házikápolnában al-
kalmazható ezüstből készítve s megaranyozva, sú-
lya 4 font 12 lat. B. Margit által hozatott a zár-
dába."') 

E nagybecsű házioltárnak jelenlegi birtokosa 
a Rotschild család egyik özvegyasszony tagja, ki 
Fáris mellett , nyaralójában őrzi e kincset. Előb-
beni birtokosa Löwenstein f r ankfur t i gazdag ke- I 
reskedő volt. Ez szíveskedett nemrég a nemz. | 
Muzeumnak két fényképet küldeni, melyek e mü-
vet nyitot t és zárt ál lapotban ábrázolják. Ko-
rábbi tulajdonosa Bat thyányi Yincze özvegy grófnő 
volt, ki Hügel báróéknál t a r to t t a letéve. 1864-
ben Bat thyányi Arthurnál volt.3) 

r) L. fennebb ! 
a) Erdekekesnek tar t juk a latin szöveget is, mely 

igy hangzik : 9. Arula cum duobus alis pro domestica 
ccipella deserviens ex argento conflata et deaurata 420 
12 loth, deponderans, per B. Marguretham claustro illcita " 

3) Römer i. h. VII. k. II. fűz. 42 1. 

B. Margit szentképei. 

Már magán a házi oltáron több kép léte-
zik zománczozott színekben. De ezen kivül is kel-
le t t b. Margi tnak több oly képpel birnia, melye-
ke t kiválólag kegyelt. Ezek között bizonyára volt 
a bold. Szűz, Sz. István, László és Imre, kiknek, 
legendája tanúsága szerint, nagy tisztelője volt.1) 
Szűz Mária képét, min t az üdvözítő anyjáé t gya-
kor ta csókokkal i l let te; a feszületet, „ev zayaual 
meg cholgat ja vala. Azonkeppen teszen vala az 
ev zent zuleenec kepenek es, hog kyt ez zent zuz 
nagy keuana t ta l tyztel vala."2) Egyáta lában bár-
hol találá az Üdvözítőnek és szent anyjának 
képeit, azokat mindég térdhaj tássa l t isztel te : 
„Soha ez zent zuz vronk yesusnak es eu zvlee-
nek zvz mar ianak kepeket el nem multa, kyk 
j ra t tanak az capitulom hazban avagy egyebevt, 
hanem le terdepelven jelvezelven evket."3) Kivált 
igen t isztelhette b. Margit a bold. Szűznek képét 
kedves isteni gyermekével házi oltárán, a mely-
nek közepét foglalta el. Egyáta lán minden szent-
kép i rán t nagy t isztelettel visel tet ik; „Az zen-
teknek kepeket le terdepeluen alazatost j m a g y a 
uala. Azonkeppen egyebevt es, valahol vronk je-
susnak, azzonyonk mar ianak es egyéb zenteknek 
kepeket l á t ja vala, le terdepenluen tyztely vala, 
akar mely h a m a r kellet t es el menny, soha ei-
nem hat ta ." 4 ) De kivál t Sz. István, László és 
Imre magyar szentek i rán t viseltetett t iszteleté-
ről szép tanúságot tesznek legendájának ezen 
feljegyzései: gyakor ta eszében forga t ja sz. István 
királynak életét, ki vala magyaroknak első kirá-
lya és apostola; sz. Imre herczeget, ki jegyesé-
vel, a görög császár leányával szeplőtelen meg-
t a r t j a szüzességét és még sz. László életét , ki 
ol talmazta a hazát a pogánytól, s kinek testénél 
most is csodák történnek, végre sz. Erzsébetet , 
k i t érdemeiér t az egész egyház tiszteld) Felte-
hető tehát , hogy ezen szenteknek képeit bir ta is. 
Szentképeit leginkább t a r toga t t a imádkozó he-
lyén, mely a kar és a kőfal közt létező kama-

*) A nápolyi legenda egy egész fejezetben (Cap. 
X.) beszéli el b. Margit tiszteletét a Bold, szűz iránt M. 
Sión 1867. 659. 

2) Pray mil 256. — Vajdánál 6. — Volfnál 3. — 
Az eredetiben 6. 

3) Praynál 273. — Vajdánál 34. — Volfnál 7. — 
Az eredetiben 26. 

4) Praynál 256. — Vajdánál 6. — Volfnál 3. — 
Az eredetiben 7. 

5) Praynál 264. — Vajdánál 18. — Volfnál 16. — 
Az eredetiben 46. 
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rácska vala. Ezen helyet az apáczák későbben is 
Szent Margit helyének nevezték. 0 ezen helyet : 

„jgen zepen meg ekesehtveen vronk iesnsnak fe-
zevletynél, es zentevknek kepeuelul) B. Margit ké-
peiről sem lel tárakban, sem máshol határozot t 
említés nem történik. 

B. Margit birtokában volt sz. ereklyék. 

„Szent Margit élete" imént idézett két he-
lyén kivül, hol „sok zentekiiek ereklyeevk" és 
„ereklyey" emlí t te tnek, ot t még egy igen érde-
kes adat fordul elő, melyben mondatik, hogy 
a sz. szűznek, ha volt délutáni szabad ideje, 
azt minémü foglalkozással tö l tö t te : „Ebednek 
vtanna kezy dolgot tezen vala, jelesevl zent 
eghazhoz való dolgot myuel, es ze?iteknek erek-
leekhez való ekessegeket."2) Kinek tu la jdonát ké-
pezték azon ereklyék, melyeket boldog Margit 
díszített, nincs ugyan kifejezve, de bizonyos, hogy 
voltak olyanok, melyek az egyház és ismét 
olyanok, melyek saját b i r tokában valának. Az álta-
lunk idézett helyeken gyakorta találkoztunk annak 
felemlitésével, hogy valóban többrendbeli erek-
lyét, min t sa já t j á t birt . Az sincs jelezve, hogy 
miféle kézimunkával készitet t ékesités vala az, 
melyet az ereklyéken alkalmazott ; azonban ugy-
hiszem, nem tévedek, ha ezen ékesités i munkát 
ugyanolyannak t a r t om minőt az apáczák sok 
századon át végeztek: az arany, vagy megara-
nyozott sodronynyal való diszitményt, mely közé 
drágaköveket , g}^öngyöket foglaltak és selyem 
fonalból készült virágokat alkalmaztak. Ezen 
sodronyvirág készités a Clarissáknál nagyon dí-
vott , lehet, hogy a Dominicanáktól örökölték ezek 
pedig büszkék arra, hogy b. Margit is ezzel fog-
lalkozott, örömest végeztek ily munkát . Temér-
dek adatom van reá, hogy a szentek ereklyéinek 
foglalása az apáczákra bízatott , de mivel ez mun-
kám keretén kivül esik, csak Berchthold püspök 
feljegyzéseire hivatkozom, ki felemlíti, miszerint 
az apáczák szünidejökben az általok nagy ügyes-
séggel kezelt sajátságos kézimunkával szoktak 
foglalkozni, hogy ereklyéket foglaljanak, vagy 
képeket készítsenek. Igen hiszem tehát , hogy b. 
Margi tnak számos ereklyéje volt, melyek egyrésze 
az ál tala készitett ékes foglalatban vala elhelyezve, 

x) Praynál 323. — Vajdánál 114. — Volfnál 48. — 
Az eredetiben 136. 

2) Praynál 257. — Vajdánál 8. — Volfnál 3. — 
Az eredetiben 9. 

míg más része a házioltárban és capsulákban') 
kapott helyet. Az apáczák bir tokában szintén szá-
mos különféle ereklye fordul elő, de mivel sem 
az nincs feljegyezve, mely ereklyékkel b i r t b. 
Margit, de még az sem, hogy egyik vagy másik 
ereklye azok közül maradt , a melyek egykor b. 
Margitéi valának, igy meg kell elégednünk 
azon tudattal , miszerint igen is b. Margit b i r t 
szentek ereklyéivel, melyeket ő maga saját keze-
munkájáva l ékesített vala. 

B. Margit éleven keresztfája. 

B. Margit már mint kisded a kereszt i r án t 
fel tűnő szeretettel és t isztelettel viseltetett . A 
kereszt t iszteletének fogalma vala egyike az elsők-
nek, melyeket, midőn eszével működni kezdett, 
a lkotot t magának : Igy hal t meg az Ur Jézus ! 
„Ezeket halvan syr vala a zent gyermek."2) Mely 
t isztelet élete folytán egyre fokozódott benne : 
„vronk iesus eristusnak f'ezevletinek eót sebeynek 
heleyt gyakorta nagy beuen ev keon hullatasa-
ual meg evntevzuen ev zayaual meg chokolgathja 
vala,"3.) A nápolyi legenda tan i t bennünket egy 
egész fejezeten át4) azon áhítatról, melylyel b. 
Margit az Üdvözítőnek sz. keresztje i ránt visel-
te te t t . Ha már a feszületet térdenállva tisz-
telte, annálinkább tisztelte ő, mint a magyar 
legenda magát kifejezi, az eleven sz. keresz-
tet , mely a la t t a valódi keresztnek ereklyéit 
kell értenünk. És hogy mindig előtte lehessen, a 
sz. keresztnek egy kis részét nyakából lef'üggö 
tar tóban folyton mellén hordozta,5) úgy hogy: 
„Az eleuen zentkereztfat mindenkoron ev nala 
vagy ev mellet te t a rgya vala, vgy hog nem chak 
vigyazuan, de meg aluaen es tyztelneye a zent 
kereztfat ."6) 

A szent kereszt ereklyéje számára b. Mar-
gitnak díszes ereklyetartója volt maga házioltára, 

*) B. Margit kincse leltárában előfordul : „ Egy meg 
aranyozott kapsula". 

*) Praynál 254. —..Vajdánál 2. Volfnál 1. — Az 
eredetiben 1. 

3) Praynál 256. — Vajdánál 6. Volfnál 3. — Az 
crôclôtiloôn (3 

4) Magy. Sión 1867. (Capitulum (VII.) 653. 
4) Hogy a nápolyi legendának saját szavaival él-

jünk idézzük azokat: „Ut autem stare posset iuxta cru-
cem yhezu conntine cum maria matre eius crucem par-
ceulam habentem particulam de uiuîfica cruis ligno, collo 
gerebat crucem suam post yhesum et eius signaculum 
super cordis et corporis hostium patens foret." Magy. 
Sion. 1867. 655. 

5) Praynál. — Vajdánál. — Volfnál 3. — Az ere-
detiben 7. 
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melyben a többi ereklyék között a sz. kereszt-
nek ereklyéje is foglaltatott , erre mu ta tnak a 
magyar legendának következő szavai : „es hagya 
el hozny az ev aranbol chynalt tablayat , mely 
tablaban vadnak nagy sok zenteknek ereklyeevk 
es az eleven zent kerezt fa.1'1) 

B. Margit á j ta tosságai t legörömestebb a sz. 
kereszt előtt végezte. Magányimádkozó helyét, a 
mely a kar mellett létezett kamarácska volt, a 
sz. feszülettel és sz. képekkel díszitette, min t azt 
más helyüt t már emii tet tük. A karban is, a hová 
szintén gyakorta ment imádkozni, legörömestebb 
imádkozott a sz. kereszt előtt, melyen különben 
is az oltári szentség, az akkori szokás szerint 
f ü g g ö t t . É l e t i r a t á b ó l a számos erre vonatkozó 
helyek közül csak néhányat emi i tünk : „Nemy-
]vOn jmadkozyk az zent kerezt ol tara elevt az 
carban." Valamivel tovább igy nyilatkozik élet-
i rója : „leletyk vala meg gyakor ta az sororoktól 
as zent kereszt ol tara elevt az karban.3) Mert zent 
margyt ázzon igen zeret vala jmadkozni az zent 
kerezt ol tara elevt. Myert az jdeben az sacra-
mentom eristusnak zent teste fen fevg vala az 
zent kereszt oltara elevt."4) Vagy pedig meny-
nyire meghatóan ecseteli é le t ra jza vonzalmát és 
buzgalmát a szent kereszt ol tára i ránt a követ-
kező szavakban, midőn temetkezése helyéről igy 
nyilatkozik: „temettessetevk engemet az karban 
az zent kerezt ol tara elevt. "5) 

Sajnos, hogy azon feszületek vagy a sz. ke-
resztnek ereklyéi közül, melyek b. Margit birto-
kában voltak, az utókornak azon tudaton kivül 
más egyéb nem maradt fenn, min t hogy buzgal-
mának gyúpontja a sz. keresztnek tisztelete is 
volt, ugy annyira, hogy Margit a lakjá t másként 
n e m is képzelhetjük, min t hogy a feszületet ke-
-zében t a r t j a vagy előtte térdelve imádkozik. 

Azért b. Margit ábráinak múlhata t lan kel-
léke a feszület.6) 

*) Praynál 320. — Vajdánál 109. — Volfnál 46. — 
Az eredetiben 130. 

2) Praynál 272. — Vajdánál 32. — Volfnál 6. Àz 
eredetiben 17, 18. 

3) Praynál 258. — Vajdánál 9. — Volfnál 4. — 
Az eredetiben 10. 

*) Praynál 272. — Vajdánál 32. — Volfnál 6. — 
Az eredetiben 17, 18. 

5) Praynál 300. — Vajdánál 78. — Volfnál 32. -
Az eredetiben 93, 95. A nápolyi legenda is eredeti a 
LIX. fejezetben. Magyar Sión 1867. 936. 

6) V. ö. Domenico festvényét Perugiában. Megje-
lent fametszvényben is, Veigel. gyűjteményében 147, Igen 
szép rézmetszvény létezik Ribadeneiránál I. k. 327 1. 

! B. Margit bir tokában voltak, Ferrar ius Zsig-
mond szavai szerint, azon ünnepélyes alkalom-
tól fogva, midőn fogadalmát letette, a ty jának, 
Béla kirá lynak adományából a következő nagy-
becsű tárgyak is, melyeket Ferrar ius — mint 
mondja, — még maga is l á to t t : két gyertyatartó, 
becses jaspiskőből. Egy kehely, kehely t ányér ra l 
együtt , több mint két tenyér magasságú és igen 
széles, különösen díszitve igaz gyöngyökkel és 
zománczczal. Egyházi öltözékek, a melyek casu-
láknak neveztetnek, dúsak arany és drágakövek-
ben, melynek közepén a keresztre feszitet tnek 
a lakja vagyon, drágakövek és gyöngyökből al-
kotva.1) 

B. Margit jáspis gyertyatartói• 

Mindenesetre feltűnő, hogy, miután Ferrar ius 
1635-ben maga sa já t szemeivel hí t ta ezen gyer-
tyatartókat; Pozsonyban a clarissák zárdájában, 
mégis azok sem a Berchthold által felsorolt kin-
csek között, sem pedig valamely le l tárban elő 
nem fordulnak. Ugy hiszem, hogy Ferrar ius 
a pozsonyi apáczáknál azon két g y e i ^ a t a r t ó t 
lá t ta és t a r to t t a b. Margit gyer tyatar tó inak, me-
lyek a Paulovicli és Snaider-féle lel tárakban mint 
Erzsébet királynétól valók emli t te tnek fel; me-
lyekről alantabb. 

(Folytatjuk). 

EGYHÁZI TUDÓSÍTAS0K. 
Budapest, jul. 14. A túlterheltetés ellen. — Amit 

ma egy hete e helyen kiemeltünk, a mi iránt reményein-
ket kifejeztük, az, a mennyire a fővárostól függ, most 
már befejezett tény. A fővárosi közgyűlés magáévá tette 
a tanács inditványát, melyet a lelkes és buzgó tanácsos 
Alkér G. ur előadott. Mint már említettük, ezen indít-
vány, illetőleg most már határozat a túlterheltetés ellen 
van irányozva. 

Alapvonásaiban ezen határozat a következőket fog-
lalja magában : A népiskolák minden osztályában a tan-
idő megrövidíttetik; ezen megrövidítés 2—4 órát fog 

Ugyanazt mutatja a már általunk emiitett kép is, 
mely Pozsonyban a Clariszák hajdani zárdájának karza-
tán fügött volt, valamint annak számtalan másolata is. 

x) Körülményesebb meghatározás kedveért, ide csa-
toljuk az eredeti latin szöveget: „In ipsa poro solemni-
tate Professioriis, Bela Parens, regia Deo, Deiparaeque 
Virgini munera obtulit;. e quibus adhuc visuntur cande-
labra duo ex lapide pretioso jaspide, calix cum patena, 
longitudine duorum palmorum et amplius, labitudine am-
pla, unionibus, aurique pigmento insigniter ornatus : ves-
tes sacerdotales, quas casidas dicunt, auro, gemmisque 
rigentes, in quibus Crucifixi extat imago, pretiosis mar-
garitis, unionibusque constructa." Ferrarius de Hungar 
Prov. Ord. Praedicat. 231. 
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kitenni. Történik ez pedig olykép, hogy némely tantár-
gyak, nevezetesen a természettan és természetrajz eltö-
rültetnek, illetőleg olvasó-óra közben az olvasókönyvből 
magyaráztatnak. Ezzel kapcsolatban kevesebb is lesz az 
iskolai könyvek száma, nevezetesen leszáll ezen szám (a 
kátén kivül) a II. osztályban 4-ről l -re , a III. osztály-
ban 5-ről 3-ra, a IV. osztályban 5-ről 4-re, az V. és VI. 
osztályban 10-ről négyre. Egyút ta l fenntartották az egy-
huzamban való tanitás kizárásával, melyre többen töre-
kedtek, a délelőtti és délutáni tanitást azzal, hogy .a 
tanítási idő 8 órakor — és nem mint egyik-másik ter-
vezte 9 órakor — vegye kezdetét. 

Elvi szempontból már előbbi levelemben kifejtettem 
amaz érveket, melyek teljesen indokoltá teszik a főváros 
ezen legújabb határozatát. Igazán örülünk, hogy a he-
lyes paedagogiai elvek érvényre jutottak és a fővárosi 
közgyűlés által, — ha csak a miniszter ur nem teend ki-
fogást — valóban életbe is léptettetnek. 

Gyakorlati tekintetben csak helyesléssel emeljük ki 
azon nagyon is indokolt redukcziót, mely számos szegény 
családra igazi jótétemény lesz. 

Még valami van, a miért mi különösen visszátér-
tünk ezen kérdésre. Ez Darányi amaz elfogadott pótindit-
ványa, melynek értelmében az igen alapos, terjedelmes 
memorandumot képező javaslat a miniszter jóváhagyása 
után ki fog nyomatni és az ország hatóságainak meg-
küldetni. 

Nagyon helyesen. Igy remélhető, hogy az erkölcsi 
befolyáson kivül, melyet a főváros példája kétségkivül 
gyakorolt volna, még közelebb fekvő és talán hatható-
sabb inditó ok fog keletkezni arra nézve, hogy ezen üd-
vös reform országszerte utánzásra találjon. 

Ezen alapos és terjedelmes memorandum — melyre 
alkalmilag visszatérünk — nem csak a tényleges pusz-
titások egész sorát tünteti fel, mely épen téves tanszer 
következtében beállott, de egyúttal valóságos tárházát 
képezi a leghatalmasabb érveknek, melyeket paedagogiai, 
közegészségi stb. szempontból a tulterheltetés ellen — 
alkalmazni lehet. Nem gondolhatjuk, hogy ezen memo-
randum figyelmes átolvasása bárkit, is meg ne győzzön 
a tulterheltetés vészteljes következményeiről. Ha éppen 
túlságos ellenzékieskedés meg nem száll valakit, nem 
tar t juk lehetségesnek, hogy ezen érveknek, melyek oly 
hü visszatükrözései a szomorú valóságnak, ellentálljon. 

S azért nagyon helyén valónak tar t juk ezt a hatá-
rozatot is, mert országos baj ellen országszerte kell 
harczolni. 

Amit a liberalismus világreformáló törekvéseiben 
talán több vakbuzgósággal mint szakértelemmel és gya-
korlati tapintattal alkotott, ezt végre annyi évi szomorú 
tapasztalatok után elejteni csak okosság és bölcsesség. 
Hiába a népiskolákból akadémiákat alkotni nem lehet és 
csak a kisérlet erre a testi egészség veszélyeztetésével 
és koczkáztatásával, s az értelmi fejlődés hátrányával 
kétségkivül jár. 

Hiába küzdöttek a mi sorainkból a legjelesebbek a 
dolgok állásának ilyetén elferdítése ellen ; szavuk elhang-
zott, indítványuk egy a XIX. század keretébe többé be 
nem illő retrográd irányzatnak lett elhíresztelve. 

Most is hasonló sorsban részesülnének mindazok, kik 
ezt az eszmét hangoztatnák. 

De azon körülmény mellett, hogy egy az ultra-
montanismus gyanújától ment fővárosi közgyűlés ily ha-
tározatot hozott, az igazi paedagogia bajnokai valóságos 
elégtétellel tekinthetnek a dolgok ilyetén fordulatára. 
Az igazság hatalma mégis csak nagy ; évtizedek sem ké-
pezhetnek olyan bástyát, amelyet át nem törhetne ! Áttörte 
ezt a bástyát, melyet a miveltség nagy eszméjével való 
visszaéléssel emeltek, a kiábrándulás épen e téren beállott. 

Bizunk az igazság hatalmában, hogy a többi vona-
lokon is előbb-utóbb diadalmaskodik, hogy a kiábrán-
dulás még számos más kérdésben is bekövetkezik népünk 
és nemzetünk hasznára és boldogságára. ? 

Budapest. Hittandr-képesités. — E czim alatt a 
„Közoktatás" következő, figyelemreméltó czikket közölt: 

Tagadhatatlan, hogy a tanügy terén a lehető leg-
nagyobb garancziát csakis a működő tanárok szakképzett-
sége nyúj that ja . Nem mondom teljesnek e garancziát, és 
pedig azért nem, mert a szakképzettséget egyedül az ok-
levéltől teszik függővé, minthogy ez máskép emberileg 
véve nem is lehetséges. Pedig a valóságos jó tanári mű-
ködésnek még csak lehetőségét s nem egyszersmind létét 
is bizonyíthatja a tanári oklevél. Innen van az, hogy 
egyes esetekben a kitűnően képesített tanár felényi ered-
ményt sem képes produkálni, mint a nem képesített. Ter-
mészetes azonban, hogy az ilyen eset csakis kivételes le-
het s az általános eredmény minden bizonynyal a szak-
képesítés nagyszerű előnyeit bizonyítja, már csak azon 
oknál fogva is, mert a képesítési vizsgálatot szorgalmas 
tanulmányozásnak kell megelőznie, ettől lévén feltéte-
lezve a tudás, s ismét ettől az oklevél. Nem így áll a 
dolog a nem képesítetteknél ; mert itt csak az egyéni 
hajlamtól függ, vájjon tanul-e az, aki tanítani akar, vagy 
akinek tanítania kell. 

Mennél f'ontosabb valamely tárgy, annál kívánato-
sabb, hogy annak kezelése szakképzett egyénekre bizas-
sék. S így nagyon természetesnek látom, hogy a közép-
iskolákban a hittanároktól épen ugy megköveteljék a 
szakképzettséget, mint akármely más tanártól. Ezt kí-
vánja a vallástanítás óriási fontossága, azon nagy hord-
erejű feladat, melyet a vallástanitásnak s vallásos neve-
lésnek épen a középiskolákban kell megoldania. 

S épen ezen oknál fogva, megvallom, már nagyon 
sokszor foglalkoztam ama gondolattal, hogy ez ügyben 
nyilvánosan felszólalok ; de a következmény azt bizo-
nyítja, hogy helyesen tettem, midőn nem szóltam, mert 
így legalább bölcs maradtam. — En ugyanis azt akar-
tam ajánlani, hogy szerveztessék egy középiskolai hit-
tanár-vizsgáló-bizottság, melynek feladata a hittanár-je-
löltek megvizsgálása, s a méltók képesítése lenne. 

Igen, de mondom, jó, hogy nem szóltam ; mert íme 
a folyó iskolai évben a hittanárokról kiállított statiszti-
kai táblázat egyik kérdését már az képezi, hogy vájjon 
képesitett-e az illető egyén vagy sem ? Meg vagyok győ-
ződve, hogy e kérdésre sok kollégám nem volt elkészülve, 
s zavarában azt sem tudta, mit feleljen reá ? Némelyik 
azt gondolhatta, hogy a theologiai tanfolyam bevégzése 
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egyúttal már hittanári képesités is : mást meg gond üt-
hetett, hátha mégis kéne ehhez valami diploma-féle is ! 
Arról azonban meg vagyok győződve, hogy egy ily dip-
lomának megszerezhetési módjáról senki sem volt tisz-
tában. A legtöbb tehát valószínűleg ugy tett, hogy egy-
szerűen elősorolta végzett tanulmányait, gondolván, hogy 
ebből majd kisütik ott fenn, vájjon képesítve vagyok-e 
vagy sem? 

A helyzet azonban még ezután sem tisztult, mert, 
ha jól emlékszem, az orsz. középisk. tanáregyesület köz-
lönyének valamelyik száma közölte, még pedig megjegy-
zéssel, a hittanároktól bekért adatok alapján készített 
statisztikai kimutatást, melyből kitűnik, hogy a nem ké-
pesített hittanárok száma igen nagy. Sokan törhették 
ekkor kollégáim közül fejőket, hogy hát voltaképen egyé-
niségük melyiknek szaporíthatja a számát. A nemképesi-
tettek nagy tömege természetesen még nem adhatott tel-
jes felvilágosítást, mert megjegyzendő, hogy itt minden 
vallásfelekezet hittanárairól volt szó, s p. o. zsidó atyánk-
fiainál bizony csupán elemi iskolákat jól-roszul végzett 
egyének is vannak alkalmazva ; miért ne gondolhatta 
volna tehát bárki is, hogy ott fenn ezeket tekintik nem-
képesítetteknek. 

Most azonban már minden világos, azaz hogy nem 
világos biz az ; mert hát tessék nézni : a kaposvári áll. 
gymnsáium r. kath. hittanári állomásra épen most van 
hirdetve pályázat, melyben az van mondva, hogy képe-
sített hittanár 1200 f r t fizetést, 200 f r t lakásdijat, s 100 
fr t ötödéves pótlékot kap ; ha azonban képesített nem 
akadna, azon esetben nemképesitett egyén csak 800 f r t 
évi fizetéssel alkalmaztatik. 

Tehát a theologiai tanfolyam bevégzése mégsem ké-
pesítés ; mert hisz minden jjap bevégezte azt, s mégsem 
tekintik mindeniket képesítettnek. Igen, de most meg már 
azt nem lehet tudni, hogy azok, akik képesítve vannak, 
bol nyerték diplomáikat? Nekem legalább egvátalán nincs 
tudomásom arról, hogy léteznék valahol középiskolai hit-
tanár-vizsgáló bizottság. De tényleg mégis beszélnek ké-
pesített középiskolai hittanárokról, kénytelen vagyok azt 
feltételezni, hogy itt tulajdonképen nem is képesített hit-
tanárról, hanem egyszerűen kéj)esített tanárról lehet szó. 
S ha ezen feltevésem helyes, akkor, ha talán nyer is va-
lamit az ifjúság az ily módon képesített tanárok ál tal ; 
de nem nyer meg mindent. Mert, mint már fenntebb is 
mondám, az oklevél mindenesetre biztosítékul szolgálhat 
az eredmény elérésénél ; de természetszerűleg csak azon 
szakban, melyben az illető képesítést nyert. S ha p. o. 
egy a mathematikából. vagy természettudományból képe-
sítést nyert egyént hittanárnak alkalmaznak : én azt hi-
szem, hogy ez ismét nem nevezhető jogosan képesített 
hittanárnak, és pedig azon egyszerű oknál fogva nem, 
mert teljességgel nem az. S ha nem az, a hittanitás 
eredménye épen oly hiányos és kevésbbé kielégitő lehet 
és lesz is, mintha bármely nem képesített, de mégis 
alkalmas egyént neveznek ki hittanárnak. — Igaz ugyan, 
hogy minden papnak, már állásánál fogva is jártassággal 
kell birnia a hittudományban, így tehát a humaniórák 
és reáliák paptanárainak is ; hogy mig egy, ugyan 

nem képesített, de egyedül hittanitással foglalkozó pap 
a hittudományt tekinti egyedüli tárgyának, s a theo-
logian s egész életén keresztül kizárólag azzal foglalko-
zik.; addig egy más, képesített szaktanár csak mellékesen 
foglalkozik és foglalkozhatik vele, ismét épen helyzeté-
nél fogva. Ily módon tehát hasonló két egyénnél a hit-
tanitás terén csaknem annak van előnye, ki nem valamely 
más tudományszaknak okleveles tanára. Föltéve termé-
szetesen még azt is, hogy az illető nemképesített, a ta-
nítás- és neveléstudomány vívmányait nemcsak figyelem-
mel kiséri, hanem elsajátítani is igyekszik. S azért, ha 
csak ilyen módon képesített hittanárokról lehet szó : a 
gymnasiumi hitoktatás jövőjét nem láthatjuk szebb szín-
ben mint jelenét. 

Tévedne az, aki eddig mondott szavaimban a hit-
tani képesítés szükségtelenségét látná védelmezve ; té-
vedne azért, mert hisz én is tapasztalom, mily nehéz 
feladat egy középiskolai hit tanári állásnak kellő betöltése ; 
magam látom, hogy óriási nehézséggel jár korunk gyer-
mekeit saját egyéni hajlamaik, a hitközönyös család s az 
erkölcsileg laza, hogy ne mondjam romlott világ ellené-
ben a szivet s lelket átható vallásosságnak, s az ebből 
folyó erkölcsi tisztaságnak megnyerni, s azokra ez irány-
ban maradandó befolyást gyakorolni. Magam tapaszta-
lom, hogy e nehéz munkában nem elég a jóakarat és 
tökéletes odaadás, hanem i z e k e n kivül még nagyfokú 
készültség is kell. S mivel épen ezt lenne feladata kifür-
készni annak a még nem létező középiskolai hit tanár-
vizsgáló-bizottságnak : természetes, hogy egy ilyennek 
szervezését a középiskolai hittanittás felvirágzása, s így 
az i f júság s vele együtt az egyház s a haza jövőjének 
tekintetéből csak örömmel üdvözölném. S akkor, de csak-
is akkor lehetne szó képesített hittanárokról, de a jelen-
ben eme kifejezés valóságos képtelenség. 

Akkor aztán egészen helyes lenne különbséget tenni 
a képesített és nemképesített hit tanárokra nézve a fize-
tést illetőleg is. Igen igazságos lenne, hogy a képesítést 
nyert hittanárt kivétel nélkül minden intézetben rendes 
tanári fizetéssel alkalmazzák, hogy ne kelljen neki nyo-
morogni akkor, midőn épen ugy el van foglalva, mint 
bármely más tanár. De addig, uraim, mig a képesités 
megszerezhetése lehetetlen, addig e distinkcziónak sem 
alapja, sem jogosultsága nem lévén : a fizetési különbség 
is csak olyan lehet. *) 

Borbás Géza. 

*) Tudtommal, ha valamely r. katli. pap paroohiát kap, addig 
csak adminisztrátornak, helyettes lelkésznek tekintetik, mig a lel-
készkedésből vizsgálatot nem tesz, és csak ennek sikeres letétele 
után tekintetik rendes plébánosnak. E vizsgálatot az egyházi ha-
tóság előtt tart ják, mely ugy hiszem, a vallástanárokra nézve is 
egyedül lehet illetékes. Ha pedig a püspökök e vizsgálatra külön 
bizottságot állapítanak meg, pl. a pesti egyetemi theologiai fakul-
tás tanárkarában, az ellen senkinek semmi kifogása sem lehet. Igy 
kapnak más keresztény felekezetek is missiót a kath. középtano-
dában tanuló ifjúik oktatására. Hogy aztán azok miféle vizsgálat 
alá vetendők, az hozzánk nem tartozik. — A ^Közoktatás' szerk. 
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KATH. EGYLETI ÉLET. 
Az erd. róm. kath. irodalmi társulat 

f. hó 9-én tartotta meg ez idei rendes közgyűlését szá-
mos tag részvéte mellett, melyen püspök urunk ö nagy-
méltósága is megjelenni kegyeskedett. A gyűlés minden 
tekintetben élénk és érdekes volt. Különös fénypontja 
gyanánt kell pedig megemlitenünk a két értekezés felol-
vasását Dr. Cserni Béla és Kovács Gyárfás tagtársaktól, me-
lyek általános lelkesedést keltettek. A jelen közgyűlésen 
a társulati tisztviselők megválasztatásának három éves 
cyclusa lejárván, a tisztujitás is megejtetett . Es pedig : mi-
után Andrásy István apát-kanonok ur ö nsga hajlot t 1 órára 
és egyéb elfoglaltságaira való tekintettel az elnöki tisztet 
továbbra is elfogadni nem akarta, a szavazás megejtetvén, 
a társulat elnökeül megválasztatott Yeszely Károly t. pré-
post, borbándi plébános, a társulatnak eddig tiszteletbeli 
elnöke. Alelnök lett : Dr. Tódor József; t i tká r : Pál István ; 
pénztárnok : Fogarasy János ; ellenőr : Dr. Cserni Béla. 

Nsgs és ftdő Andrásy István apát-kanonok ur haj -
lott korára és egyéb számos elfoglaltságaira való tekin-
tetből az erd. róm. kath. irodalmi társulat elnökségi tisz-
téről visszavonhatlanul lemondván, a legközelebb megtar-
tott közgyűlés ezt fájó szivvel vette tudomásul s Nagy 
Imre kanonok, dr. Tódor József alelnök, Pál István tit-
kár, Avéd Jákó és Straubert Ödön tagok személyében 
egy öttagú bizottságot küldött ki kebeléből, mely a tá-
vozó nagyrabecsült elnök előtt a társulatnak ezen le- • 
mondás fölött érzett mély sajnálatát, egyszersmind pe-
dig eddigi kegyes jó indulatáért és áldozatkész bőkezűsé-
géért hálás köszönetét tolmácsolja. A bizottság f. hó 
10-én jár t el küldetésében, mely alkalommal Nagy Imre 
kanonok ur érzékeny szavakban tolmácsolta a társulat 
érzelmeit és bucsu üdvözletét. A meghatott apát-kanonok, 
volt társ. elnök ur szívélyes szavakban köszönvén meg a 
megemlékezést, a társulat iránti változhatlan jó indulatá-
nak az által kivánt ezen alkalommal is kifejezést adni, 
hogy 50 o. é. f r tot volt kegyes a társulat czéljaira bo-
csátani. (Közművelődés.) 

Az Egri-föegyházmegyei r. k. tanítóegyesület alakuló 
közgyűlése. 

Ezen közgyűlés előkészitésére a tanítóegyesület ide-
iglenes központi bizottsága junius 26-án tartott ülést, 
melynek, érsek urunk önmaga 1883. márcz. 1-én kelt 
körlevele értelmében, egyedüli feladata volt a közgyű-
lés idejének kitűzése és tárgysorozatának megállapítása. 
Határoztatott : Az alakuló közgyűlés f. évi aug. 11. és 
12. napjain fog megtartani, és pedig a következő tárgy-
sorozattal : 

I. Augusztus 11-én délután 4 órakor rövid előérte-
kezlet ; utána gyakorlati méhészeti előadás a képzőinté-
zet faiskola-kertjében. 

II. Aug. 12-én reggeli 8 órakor a Szentlélek segít-
ségül hivása mellett szentmise ; 9 órakor kezdetik a köz-
gyűlés, melynek tárgyai: 

1. Elnöki megnyitó beszéd. 
2. A közgyűlés és egyszersmind az egyesület tiszt-

viselőinek megválasztása. 
3. Értekezések : a) az országos kathol. tanitói segély-

alap, b) az olvasókönyv. 
4. A jövő egyesületi évre kitűzött nevelés-tanitási 

tételek megbirálása és kihirdetése. 
5. Indítványok, melyek (alapsz. 15. §. f. pont) a köz-

gyűlés előtt két héttel az elnöknél bejelentendők. 
A tárgysorozatok megállapítása után megválasztatott 

a rendező, szállásoló, igazoló stb. bizottság, melynek tag-
jai : Danassy Antal, Javornyik József, Perger Ignácz, 
Szerencse József, Gyalogay Gyula egri tanitók. Ezen 
bizottság üléseit a Lyceumban levő 23-ik sz. szobában, 
I. emelet, f. évi aug. hó 1-től tartja, hová a közgyűlést 
illető mindennemű felvilágosítások és kérdezősködések 
végett az egyes tanitói körök által küldendő képviselők 
fordulni szíveskedjenek. 

Egerben, 1884. évi jun. hó 26-án. 
Danassy Antal, id. bizotts. jegyző. 

VEGYESEK. 
— A szentatya, a Catholic Times értesülése szerint, 

diplomacziai jegyzéket küldetett az európai kormányok-
hoz az afrikai, különösen az egyiptomi missiók támoga-
tása iránt. 

— Az angol katholikusokat nagy veszteség érte. Lord 
Petre katholikus főnemes és felsőházi tag elhunyt. Szül. 
1817-"ben. A peerségben atyját követte 1850-ben. Azóta 
mondhatni, hogy valamint előbb Wiseman bibornoknak 
és első westminsteri érseknek ugy most Manning bibornok-
nak minden tekintethen jobb keze vala. A péterfillérek 
rendszeresítése, a kath. iskola-bizottság, különösen pedig 
az angol Catholic Union czimü szövetség lord Petre-ben 
elsőrangú vezért veszítettek. Vigasztaló az, hogy fiai 
és leányai atyjuk szellemét örökölték és máris erős tá-
maszai anyjukkal együtt az egyháznak. 

— Szabó József felszentelt püspök és eszterg. kanonok 
végrendeletében, jelentékeny vagyonának általános örö-
köseivé tette, egyenlő egy-egy harmadrészben, az eszter-
gomi egyházmegye pénztárának következő három czimét : 
a) a segélyalapot, b) a kegyurat nélkülöző szegény temp-
lomokat, c) a népiskolai tanitók segélyalapját. E három 
czimnek együttvéve 70,069 fr t 26 kr jutott . Ezenkívül még 
számos más jótékony czélra is hagyományozott. Igy például : 
az esztergomi basilika alapjára 200 frt, az eszterg. fő-
egvh. megyei pénztárnak 100 frt, a szolgálatra képte-
lenné vált papok alapjára 100 frt, a Szt. István király-
ról nev. eszterg. seminariumnak 100 frt, a mező-komá-
romi templomnak (veszprémegyházmegyében) 200 fr t . 
A Pázmány P.-ről nevezett bécsi papneveldének 200 fr t . 
A váczi süketnémák és budapesti vakok intézetének együtt 
200 frt . A hittérítő missiók bécsi központi igazgatóságá-
nak 1000 frt . A pápának átnyújtandó szeretet-adomány-
ként a bécsi nunciaturának 1000 frt . A Szent-István és 
Szent-László-társutatoknak együtt véve 400 frt . A mar-
cali udvari és szölgyényi szegényeknek 1000 frt . Eszter-
gom kir. városban a Szt. Anna templomnál levő apá-
czáknak 500 frt . 

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

Budapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz. 
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A papság és a társadalom. 
II. 

„Pleni gratiae et veritatis." 
Ez nem könnyű dolog a bicsakló embernek; 

de „omnis sufficientia nostra ex Deo est", aki azt 
mondja : „sufficit tibi gratia mea;" s ki ezt nem 
a tétlen, hanem a küzdő, tűrő Pálnak mondja, 
hogy a tűrést és küzdelmet folytassa. 

Tehát a mi jelszavunk : „sic luceat lux vestra 
coram hominibus, ut videant opera vestra bona 
et glorificent Pat rem vestrum, qui in coelis est." 
Nem dicsekszünk, hogy evvel uja t mondunk, s 
a magunkét adjuk, de annál inkább igaz az ; mert 
miként a szentirás mondja : 

„ Annak okáért a mi haditnkban Isten a vezér 
és az ö papjai, kik harsonát fújnak („hangot ad-
nak") és zengnek (dicséneket, nem önmaguknak, 
a farizeussal, hanem Istennek).1) De ehez a Szent-
lélek még előbb azt is mondja : 

„Mondám még a levitáknak, hogy tisztuljanak 
meg, és jöjjenek a kapuk őrzésére/2) 

Ezt a papnak nemcsak szent méltósága kö-
veteli, hanem ez hivatása a társadalommal szem-
ben is : mert csak igy fogja állását a társadalomra 
nézve üdvösen betölteni. 

„A papok felszentelésénél — mondja igen 
szépen a már emiitett Boileau11) — balzsamot és 
olajat használnak, és miért Azért, mert a balzsam-
nak jelképeznie kell azt a jó véleményt, melyet 
azoknak mindenfelé kell magukról terjeszteniük, 

1) Krón. II. 13, 16. 
2) Ezdr. II. 13, 22. 
3) I. m. 2. fej. 

mint kiket „Krisztus jó i l latának" nevezett az 
apostol; s azért, mer t az olaj avval, hogy semmi 
keveredést meg nem tűr más folyadékokkal anél-
kül, hogy felül ne kerüljön, arra inti őket, hogy 
bárhol legyenek, az erény bizonyos felsőbbségét kell 
megőrizniök. " 

Ebben azonban nem a hiúság, hanem a lelki-
ismeret, a kötelesség, az élet kovászának feladata 
jelentkezik; mert, mint előbbi folytatja, „nincs 
az egyházi férfiúnak a világ fiával oly érintke-
zése, melyben ő felsőbbséggel ne birna, legalább 
abban, hogy buzgósága őt el ne ragadná a sza-
badoncz féktelenségei-, szeretete a rágalmazó csa-
csogásai-, tisztasága a szemérmetlen kétértelmű-
ségei", szerénysége a kevély üres hánykolódásai 
ellen." „Kell, hogy az ő őszintesége leálczázza az 
ámitót, béketűrése lefegyverezze a dühöngő kezét, okos-
sága bezárja a meggondolatlan ajkakat. Kell, hogy 
bele találván magát mindazon helyzetekbe, me-
lyek a lelkipásztorkodási szeretettel járnak, hir-
telen világossággal megvilágosítsa az Önkéntes vak-
ságot, épületes lelki higgadtsággal mérsékelje az ön-
fejű szeszélyeit, s iparkodjék szelid állhatatossággal 
meglágyítani a megkeményedett szivet."x) 

A vallásos élet ezen erény-nyilvánulásai — 
valamint a többiek — nem erények-e a társa-
dalomban is ? A legjobb szolgái az egyháznak, legjobb 
barátai a társadalomnak. 

S igy kell a papnak ezen mérséklő, javitó, 
közvetitő szerepét a vallással egy közös erkölcsi 
alapon oly élénken találkozó társadalmi téren 
is betöltenie, miként a testnek a lélekkel, ugy 
a társadalomnak a vallással való kibékéltetését, 

l) U. o. 2. f. 
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békés együttélését létesítenie és fentar tania . Ha 
megteszi: egyik helyen sem marad el a há la! ha 
nem teszi: mind a két oldalról meg kell azt 
neki is, a jó ügynek is, sinyleni. 

Mily jól esett például Timoleon alávaló 
szennyira ta után egyik legnépszerűbb hazai la-
punkban („V. IT.") nem rég olvashatni (Rényitől) : 
mily dicső — amily tisztességes oly igaz és nyilt — 
szerepet játszott Esztergom a közelmúltban a 
boldogult volt pr imás a la t t az ősi a lkotmány visz-
szaszerzése körüli diplomatiai harczokban ! Mennyi 
ellenséget fegyverez ez le, kik eddig a protestáns 
jelszavakat Timoleonként vakon utánkiáltották ! s 
mennyi katholikusnak ad nemes fegyvert a 
kezébe, kik eddig a mindenütt előtérbe állitott 
protestáns fától nem láthatták meg a katholikus 
erdőt ! 

De azért azt hinni, hogy az apostolkodásnak, 
az egyháziak activitásának eredeti a lakjá t politi-
kai törvények és fogások, vagy teljesen világi eré-
nyek egészen pótolják, nagyon ferde felfogás, mely 
sajnos, nem egyszer megczáf'oltatott. A papság 
nagy kincseknek őre, de nem azért, hogy azokat 
mással kicserélje, vagy velők a társadalmon sze-
mélyesen uralkodjék ; hanem hogy minél többet 
jut tasson azokból fenn és lenn ! Menjen el Sámu-
ellel a királyhoz, a néphez, a hit világával, s hagyja 
Saulnak az uralkodást . 

Rusticus. 
(Folytatjuk). 

A D A T O K 

árpádházi boldog Margit ereklyéinek történetéhez. 

B, Margit kelyhe. 

A Ferrarius által emii te t t aranyozott ezüst 
kehely a Budára költöző apáczáknak ada to t t és b. 
Margit kincse lel tárában ily kifejezéssel emlit te-
tik fel : „Egy nagy megaranyozott ezüst kehel.u 

A Paulovich-féle lel tárban bővebb leirását talál-
juk : „ E g y ezüst aranyozott régi kövekkel rakott 
nagy kelyhet, ez szent Margit Asszonyé volt.11 A 
Snaider-féle lel tárban pedig igy: „Nagy kehely 
tányérral együtt, mely az alapitó királynőé volt." 
Ez téves, a helyett, hogy b. Margité volt. Azon-
ban Berchthold határozot tan b. Margit egykori 
tulajdonának mondja és kincsei között felsorolja.*) 

*) „B. Margaretthae verő addicitur imus magnus 
Calix argenteus inauratus." 

Ezen kehely a budai clarissáknál mindvégig meg 
volt és a cassatio alkalmával a többi egyházi 
kincsekkel együt t árverés alá került . 

B. Margit tidajdonához tartozott miseruhák. 

Ezekről nem bizonyos, hogy vájjon 1714-ben 
Budára hozattak-e. A Budára hozott miseruhák 
egyik lel tárban sincsenek körülményesen leirva, 
sem azoknak provenient iája felemlitve. Ferrar ius 
szerént a casuláknak nevezett papi öltönyök dúsak 
valának arany és drágakövekben, ra j tok drága-
kövek és gyöngyökből a feszületnek képe volt 
készítve. Ugy hiszem, Ferrar iusnak az Erzsé-
bet királynénak kincséhez tartozó és saját 
kezűleg készítet t egyházi öltönyök muta t t a t t ak 
be, vagy t a r t a t t a k általa b. Margit kincséliöz ta r -
tozóknak, melyekről több le l tárban találunk em-
lítést, és melyeket maguk helyén be fogunk kö-
rülményesebben mutatni . 

B. Margit utolsó perczeit közeledni érezvén, 
halálának közeli bekövetkezését társnőinek előre 
megmondván magához ké re t t e : „az ev fejedelmet 
az priorissat ky vala badoboray istvan vrnak 
leánya1) es neki ada az ev ladayanak kulchat." 
Ezen szavak után a legenda szerzője a szent ál-
mélkodástól e l ragadtatva felkiált : Oh szeretett 
atyámfiai, kik szabad akaratból a szegénységet 
szeretitek, t a r t j á tok és kívánjátok, kik a ruhái-

] tói megfosztot t Üdvözítőt szegénységben követni 
kívánjátok, tekintsétek, nézzétek és hajoljatok jól 
oda, hogy lássátok mit lele a priorissa Béla ma-
gyar király leányának kincses ládájában, mit 
gyűj töt t ő asszonyunk Máriának klastromában : 
„Ez zent zoznek ev ladayban való kenchey ezek 
valának. Ev benne valanak keet ciliciomok, egyk 
meg zakadozot vala j m m a r az gyakorta vala vy-
selesnek myat ta . Az masyk cilicium kedig vy 
vala, es vala ev benne vasból chynalt ev kyvel 
evedevzyk vala az ciliciumnak alóla nagy ke-
menseggel, es egy vezzeut kyre vala kevtevztet-
ven az zeid dyznonak beore sertevevei evzve, ky-
vel ez zent zoz ev magat ostorozya vala. Emeg 
vala az ladaban kelt nemeez kapcha. mely kap-

x) Midőn a legenda róla mint a szertartási vizsgá-
latnál vallatott tanárról szól, b. Margit ezen ládájára vo-
natkozólag igy jegyzi megy : .Ennek adta vala ez eA 
larl aj a Fuchat halálának elevte mely ládában ez eorsebet 
priorissa, az egyéb Sororokal meg lele bela Kyral leg 
anyanak penitenczia tartó kencheit. Praynál 360. — 
Vajdánál 171. — Voltnál. 76. — Az eredetiben 205. 
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chakat be vertenek valakeet felevl apro hegyes 
vas zegekel, kyket ez zent zvz visel vala ev la-
bayban." Ezek valának — mondja tovább a le-
genda irója — szeretet t atyámfiai, szent Margit 
asszonynak drágalátos kincsei, ezek által gyüj té 
ama érdemeit, melyekkel mostan segit minden 
hozzá folyamodó bűnösnek.2) Kegyeletes kötelessé-
günknek ismerjük b. Margitnak önsanyargató 
kincseit is mint ereklyéit tisztelni, azért azokra 
behatóbb figyelmünket örömest fordít juk. A ti-
tokzatos kincsesláda oly t a r t a lommal birt , melyet 
b. Margit egész életében nagy elővigyázattal re j tve 
t a r t an i képes volt. Volt ugyan fogalma társnői 
közül egyik másiknak ily t á rgyak lételéről, de 
b. Margit azon szent ihlet által, mely között 
azoknak elhallgatását társnőitől óhajtotta, képes 
volt e t i tkot haláláig megőrizni, minek ekkor 
tö r tén t megtudása, annál nagyobb álmélkodásra 
ragadá el a priorissát és a sororokat. Lássuk 
tehá t a kincses láda t a r t a l m á t ; a ciliciumot, a 
vasövet, a vesszőket és a lábbelieket további tör-
ténetükben egyenként. 

B. Margitnak ciliciumai. 

Ládájában felfedezett vezeklő tá rgyai között 
két darab cilicium is ta lá l ta to t t : „Ev benne va-
lanak keet ciliciomok, egyk, meg zakadozott vala 
j m m a r az gyakor ta való vyselesnek myat ta . Az 
masyk cilicium kedyg vy vala. "2) 

Elet i ratából ismerjük, hogy mikor b. Margit 
még csak öt esztendős vala, észrevette, miszerint 
a sororok közül némelyek ciliciumban járnak : meg-
kérte tehá t nevelőjét, Olimpiades asszonyt, hogy 
őneki ciliciumot adna; de ezt elviselni nem vala 
képes. Azonban kevés időnek u tánna midőn nö-
vekednék, cilicium foltocskákat kezdett testén 
hordozni,3) Ezen időtől fogva mindinkább sanya-
rúbb és nagyobb fá jda lmat okozó ciliciumokat vi-
selt, ugy, hogy az önmegtagadást és sanyarga-
tást ezen eszköz által mindinkább fokozta : A ci-
liciummok különféleségéről azt mondja élet i ra ta: 
„Egygyek ciliciomnak fel reze chinaltatot lo 
zevrbevl, és fel reze gyapyvbol ez ciliciumot gya-
kor ta vysely vala. Mas cilicioma vala, ky t ker t 
vala az provinciálistól, hog ev neky chynaltasson 

l) Praynál 301. — Vajdánál 79. — Volfnál 32. — 
Az eredetiben 95. 

*) Praynál 301. — Vajdánál 79. — Volfnál 32. — 
Az eredetiben 95, 96. 

3) Praynál 254. — Vajdánál 2. — Volfnál 1. — Az 
eredetiben 2. 

lo farkból es tehén farkból."1) A t izenkettedik 
évében megkezdet t viselése a ciliciumnak, mely 
minden félbeszakítás nélkül tör tént , egész életén 
át, s csak három nappal halála előtt vet te azt 
le magáról,2) már oly csekély nehézséget, vagy 
fá jda lmat okozott neki, hogy „az ciliciomat ky t 
elvzer vysel vala sernmynek alehta, anagy keves 
penytencianak kemensegnek a lehta" 3 ) s azért fo-
kozta sanyargatásai t más eszközök által is, me-
lyeket a továbbiakban alkalmunk leend bemuta t -
hatni. Meg is látszott külsején a szörnyű önsa-
nyargatás, ugy hogy arcza mintegy megherva-
dott, a mi különösen az őt lá togatni jö t teknek 
tűn t fel. Ezek egyike igy nyilatkozott Elena soror 
előtt, mire Elena ennek okát megmondta : „Ha 
te ciliciumot vyselneel mykeppen ev visel es azo-
ka t tenned kyket ev tezen, t ehá t te es meg-
fogyatkoznál."4) Ezen szavakat meghal lot ta b. Mar-
git is, és megszomorodott , mer t önsanyargatását 
a mennyire lehetet t t i tokban kívánta tar tani , 
azért a cilicium viselését is néhány meghi t t t á r -
sán kivül senkisem tudta . A zárdában vele együtt 
ta r tózkodot t s királyi vérből származott rokonai 
előtt is t i tok vala ez : igy fivérének István király-
nak leánya Erzsébet sem tudot t nagynénje ezen 
t i tkáról , csak gyani tgatot t , azért, hogy magának 
meggyőződést szerezzen, egy alkalommal bátorsá-
got vet t magának arra, hogy : „kezeet be tollya 
vala zent margy t azzonok hataba, hog meg lassa 
ha ciliciom vagyon ray ta, es meg lely vala r a j t 
az ciliciomot. B. Margit ezen merészség felet t sze-
líd szavakban kifejezést adot t neheztelésének, 
mer t t i tkának nyilvánításától ta r to t t . 5 ) B. Margit 
halála u tán ciliciuma társnői által nagy kegye-
lettel őriztetett a zárdában, kivált miután az azzal 
tö r t én t érintés következtében csodálatos gyógyu-
lások is fordul tak elő. Az imént emii tet t Erzsé-
bet soror, b. Margitnak unokakuga vala szeren-
csés a vele s már ugyancsak b. Margittól ma-
radt tá rgyakkal tö r tén t érintés u tán veszélyes 

") Praynál 261. — Vajdánál 13, — Volfnál 14. — 
Az oródctibon 40. 

2) Praynál 262. — Vajdánál 15. — Volfnál 15. — 
Az eredetiben 41. 

3) Praynál 297. — Vajdánál 72. - Volfnál 29. — 
Az eredetiben 86. 

4) Praynál 362. — Vajdánál 177 — Volfnál 77. — 
Az eredetiben 207 

5) Praynál 358 — Vajdánál 169. — Volfnál 74, 75. 
— Az eredetiben 201. A nápolyi legenda egy egész fe-
jezetet (cap. XII.) szentel b. Margitnak a cilicium által 
gyakorolt önsanyargatásának méltánylására. Magy. Sión, 
1867. 740. kk. 

1* 
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lázából megszabadulni.1) Ez segitett szülési fáj-
dalmaiban esztergomi Panchus nejének is.2) Fer ra-
rius, mint már emii te t tük volt, szintén lá t ta b. 
Margit ciliciumainak egyikét, t. i. azt, mely há-
ló alakra volt szőve, sőt vágot t is magának be-
lőle becses emlékül egy darabkát.3) Tud róla Kósa 
Jenő is.4) Ugyanabból egy darabka a budavizivá-
rosi szegényháznak alakövébe is té te te t t 5 ) Bizonyos 
tehát , hogy a ciliciumok egyike, mely b. Margit-
nak titokzatos ládájában ta lá l ta tot t , a dominica-
náktól a clarissák bir tokába jött , de a clarissák-
nak cassatiója u tán minden további ngoma meg-
szűnik. 

B. Margitnak övei. 

Az „ev ladayaban való kenchey" között má-
sodik helyen emli t te t ik : „vasból chynalt ev kyvel 
evedevzyk vala az cilieiumnak alóla nagy ke-
menseggel." A bűnbánat bizonyos napjain, kivált 
a nagyböjtben használta b. Margit vasövét ön-
sanyargatása fokozására: „es ez ciliciomnak alóla 
visel vala myndenkoron vasból chinait evuet kjé-
vel evuechzy zorehgya vala magat nagy kemen-
segel, mely vas ew meeg maes ez clastromba va-
gyon.6) Emli t i ezt a nápolyi legenda is és „cir-
culum ferreum"-nak, vasabroncsnak nevezi, melyet 
a szent szűz elrejtve a cilicium alat t t i tkon vi-
selt.7) B. Margit társai ezen övet Raskay Lea 
idején túl is megőrizték a szerzet kincsei között, 
sőt azokkal együtt á tmen t a clarissák birtokába, 
a hol azt Fer ra r ius lát ta, megjegyezvén ró la : 
„Lát tam a két ujjnyi széles Övet, melylyel magá t 
a szent szűz szabad testén övezte."8) A clarissák 
cassálása u tán Pozsonyban némelyek közülök, mint 
k imuta tn i fogjuk, a sz. Erzsébetről nevezett apá-
czáknak rendébe mentek át, s ezek magokkal vit-
ték b. Margitnak vasövét is, tőlük az erzsébetiek 
bir tokába ment át, kik zöld bélésű bőrtokban őriz-
ték. 1880-ban, miután tűzvész által károsult zár-
dájuk felsegélésére ő emja Magyarország biboros 
herczeg-primása tizezer forintot adományozott 
nekik, hogy hálájukat kimutassák, e becses erek-
lyét felajánlottak. 0 eminent iája legott intézke-

x) Nápolyi legend, i. h. 1868. 421. 
2) „Dedit ei de cüicio quod fuerat in dor so sancte 

Margarete." U. o. 1868. 570. 
3) De Rebus Hung. Prov. 327. 
4) Antiquarii, 572. 
5) Müller, Historiographia i. mü. 
6) Praynál 261. — Vajdánál 14. — Voltnál 14. — 

Az eredetiben 41. 
7) Nápolyi legenda i. h. 1867. 741. 
9) De Rebus Hung. Prov. 327. 

dett, hog}' a nemzeti ereklye, nagy becséhez 
méltó t a r t ó t nyerjen, mely Anders H. bécsi mű-
te rmében készült, és ő főmagassága által az 
ereklyével együtt a székesegyház kincstárának 
adományozta to t t és lel tárába beigtat tatot t . Az 
aranyozot t ezüst mű hatszáz for intba került. Az 
ereklye maga 3 cm. magas karika, melynek át-
mérője 23 cm. A kar ika vagyis abroncs 2 rész-
ből áll, mindegyiknek vége kissé magasabb. A 
rel iquiar ium félkör alakú 12 cm. magas, meg-
aranyozot t t iszta ezüstből a legizlésdusabb renais-
sance stylben készült a patkó alakú ereklyetartó, 
á tmérője 25. cm. Kilencz roset te disziti, melyek 
közepén piros és kék zománczos alapon arany 
liliomok tündökölnek, mint a szüzesség jelvényei. 
Azonkivül 18 foglalványos zománcz fu t a keletró-
zsák felett és alattok. Izlésteljes gyönyörű mű-
kincs, mely a kincstárnak annálfogva is becse-
sebb darabja, mer t nemzeti ereklyét kegyeletes 
értékéhez méltó foglalványban tar talmaz. Felső 
részén kék zomáczban ily felirat van : „ Cilicium 
B. Margaritae Filiae Belae Regis Hung.11 A belől 
a lkalmazott lat in felirat ér te lme ez : Simor János 
bibornok esztergomi érsek készíttette az Urnák 1881-
évébèn. Belső oldalán : Lippert J. feltalálta. Szem-
ben : Anders H. készitette. A szekrénybe perga-
ment t é te te t t , melyen e szavak állanak : Boldog 
Margit szűznek ciliciuma, mely Pozsonyban a Cla-
rissák zárdájában hosszú időn át igen régi elko-
pott tokban őriztetett, II. József által történt annak 
megszüntetése után az erzsébetiek pozsonyi rendháza 
megnyerte, mely által nekem felajánltatott, mit örö-
mest fogadtam és ezen saját költségemen készült tar-
tóban elhelyeztem, ellátván azt saját pecsétemmel. 
Bajcs 1881. julius 11-én. Simor János bibornok 
esztergomi érsek. Aranyozott ezüstbe foglalt pe-
csétje az adományozó bibornok urnák bizonyitja 
az ereklyének hitelességét.1) 

(Folytatjuk). 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , jul. 17. Az okkwpált tartományok egy-

házi viszonyairól. — A közös pénzügyminiszter legköze-
lebb befejezett utja az okkupált tartományokban alkalmat 
adott a „ Moniteur de Rome "-nak néhány reflexióra, me-
lyekre az általános figyelmet irányítani mindenkép he-
lyéi] valónak tart juk. A nagy római lap konstatálja a 
békés szellemet, mely az okkupált tartományokban ural-
kodik és azután egyházi szempontból két nevezetes meg-

4) U j Magyar Sión 1880. 633 és 1881. 634 
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jegyzést tesz. f Az első az, bogy a görög szakadárok j 
kezdik elfordítani tekintetöket Konstantinápolytól, mi a 
„M. de R." szerint a kormány megbecsülhetetlen sikere-
inek egyike. 

Feltéve, hogy a római lap informácziója alapos, mi 
is annak tartjuk az emliett jelenséget és mindent elfoga-
dunk, mit a római lap erre épit, azt t. i., hogy a görög 
szakadároknak az okkupált tartományokban Konstantiná-
polytól való egyházi elkülönítése és függetlenítése poli-
tikai szempontból is nagy előny volna stb. Persze nagy 
dolog volna ezt valóban elérni, mert a közös kormány 
minden jóakaró törekvése mellett, melylyel ottan a gö-
rög keletieket szemlátomást dédelgeti, fennmarad min-
dig és soha meg nem szűnik az orosz befolyás, 
mely valóban nem sajnálja a rubelt. Azt, hogy épen a 
görög-keletieknél a nemzeti és politikai elem bensőleg ösz-
szefügg a vallási és egyházi elemmel, azt Szt.-Pétervárott 
még jobban tudják, mint Bécsben, és mert tudják, azért 
meg nem szűnnek mindent elkövetni, hogy a vallási és 
egyházi czélok előmozdításának leple alatt politikai be-
folyásukat fenntartsák és szilárdítsák. Ezen rivalitás bő-
séges magyarázatot nyújt arra, hogy miért részesiti a 
közös kormány oly kiváló figyelemben, oly különös tá-
mogatásban a görög-keletieket ; miért törekszik oly na-
gyon a Konstantinápolytól való elkülönítésre és függetle-
nitésre. A görög-keletiek praedomináló száma az ok-
kupált tartományokban érthetővé teszi az ilyen politikai 
czélokra irányuló törekvéseket. 

Kevésbé örvendetes, mit a katholikusok egyházi 
helyzetéről ir a nevezett római lap. 

Egy szóval jelzi azt, midőn kényesnek (precaire) 
nevezi a kath. egyház helyzetét ugy Serajevoban, mint 
egyebütt. Alig nyertek ottan a kath. egyház belügyei ki-
elégítő megoldást, melyek mint ismeretes, a serajevói 
érseknek sok kellemetlenséget okoztak. E pillanatban a 
belügyek nagyobb gondot nem okoznak, de annál érez-
hetőbbek amaz anyagi gondok, melyek a kath. egyházat 
az okkupált tarományokban mindenfelé nyomják. Pénz 
hiányzik mindenütt. „Templomokat, iskolákat, presbyteriu-
mokat kellene építeni, bitközségeket kellene dotálni, de 
nincs rá pénz." Igy ir az idézett lap, mely a helyzet ja-
vulását a „kormány gondoskodása és a katholikusok bő-
kezű keresztény szeretette folytán" reméli. Az utóbbi 
részben már mutatkozott, és reméljük, meg sem fog 
szűnni. De nézetünk szerint nagyobb mértékben szükség 
vohia a kormány gondoskdására. 

Azt a gyakran és általánosan hangoztatott tapasz-
talatot, hogy az okkupáczió kezdetétől fogva a katho-
likus lakosság folytonosan igen loyalis és teljesen meg-
bízható magatartást tanúsít, azt a tapasztalatot, mondom, 
eddig semminemű nevezetesebb esemény meg nem czáfolta. 

A közös kormány ismeri és elismeri — amint tényleg 
az utolsó delegácziókban ezen körülmény hivatalos rész-
ről nyíltan elismertett — a katholikusok loyalitását, volt 
alkalma ezen lefolyt hat év alatt arról számtalan példá- 1 
ban meg is győződni. Ezt a tényt senki sem vonhatja 
kétségbe. De éppen ezen körülmény képes, ha valami, a 
kormány gondoskodását nagyobb mérvben kihívni. Mert 
eltekintve minden más indoktól, kérdezzük, mit parancsol 

! inkább a raison d'état: megtartani és szaporítani a meg-
bízható barátokat vagy pedig azokat megnyerni iparkodni, 
kiknek őszintesége nem ment minden kételytől, kiknek 
teljes megnyerése még a legnagyobb áldozatok árán is 
mindig kérdéses marad. Nem tagadják, hogy eminens ál-
lami érdek rejlik abban, ha már nem lehet szaporítani a 
jó barátokat, legalább kevesbíteni kell az ellenségeket ; 
megengedjük, hogy ezen czélra lehet és kell minden kor-
mánynak törekednie, de a mellett — és ebben ellentmon-
dásra találunk — a jó barátokat biztosítani és szaporí-
tani nem kevésbé fontos kötelesség. 

Ha a közös kormány az okkupált tartományokban 
levő görög-keletiek rokonszenvének és loyalitásának ál-
landóságában bizik, iparkodjék ezt magának biztosítani ; 
jól teszi. De amellett nagyon szükségesnek tart juk — és azt 
hisszük ezen óhajunkban a közös kormány érdeke is rej-
lik, — hogy a közös kormány az ottani katholikus lakos-
ságot nagyobb támogatásban részesítse, gondoskodván kü-
lönösen hithű katholikusokból alkotandó gyarmatok sza-
porításáról, — mint a tiroliakkal igen jó kezdetet csi-
nált — és ezen gyarmatok vallási szükségleteinek teljes 
kiel égitéséről. 

Mélyen meg vagyunk győződve, hogy az ezen 
czélra fordítandó áldozatok nagyon is bőven meghozzák 
gyümölcseiket. S a ki ezt az ügyet a legközelebbi dele-
gácziókban szóba hozni és győzelemre vinni kész és képes 
volna, nemcsak a katholicismusnak teend. jó szolgálatot, 
de az okkupált tartományoknak és közvetve a monarchia 
érdekeinek is. A katholikus elem megerősbödése az okku-
pált tartományokban az osztrák-magyar befolyás megerős-
bödése, a veszélyek kevesbedése, a loyalitás terjedése, s 
számos téren lehetséges redukczióknak forrása ; oly in-
veszticzió, mely sokkal több hasznot és előnyt fog hozni 
mint számos más költséges beruházás. 

Utinam intelligerent ! . . . ? 

Budapest. A középiskolai hittanárok képesítése ügyé-
hen a f. évi julius elejével, Veszprémben, Lévay Imre 
kegy. t. r. tag és nagygymnasiumi igazgató szerkesz-
tése alatt megindított derék katholikus hetilap 2. sz. 
következő vezérczikkben nyilatkozik : 

A kaposvári gymnasiumnál üresedésben levő r. kath. 
hittanári állomásra legközelebb pályázat hirdettetvén, az 
mondatik, hogy a képesített hittanár 1200 fr t fizetést, 
200 fr t lakpénzt s 100 fr t ötödéves pótlékot, a nem 
képesített pedig 800 frt évi fizetést kap. 

Ezt olvasva, a veszprém-egyházmegyei papok közül, 
annál is inkább, mert a pályázat szerint előnynyel bírnak 
ez állomásra, többen intézhették magukhoz azt a kér-
dést : Ki a képesített hittanár ? Megvallom, magam is 
gondolkodtam e felett, s minthogy tudtommal nem léte-
zik középiskolai hittanárvizsgáló-bizottság, a theologiai 
tanfolyam bevégzése pedig még nem képesítés, hisz min-
den pap bevégzi azt s mint magából a pályázatból ki-

I tűnik, még sem képesített mindenik : tehát azt hiszem s 
alig tévedek, midőn azt állítom, hogy az a képesített 
hittanár, kinek valamely más tudományszakból tanári ok-
levele van. Ez állításomat bizonyítja az eddigi eljárás is, 
mert eddig is mindig köteleztettek a kaposvári hittana-
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rok bizonyos meghatározott idő alatt valamely tudomány-
szakból megszerezni a tanári oklevelet s addig csak kü-
lönös kegyelemből kapták az egész fizetést. 

Megengedem, hogy a serdülő ifjak vallásos életének 
szilárd megállapításra sokat tesz, ha a hittanár széles 
műveltségű egyén, s tán nagyobb tisztelettel hajolnak meg 
a növendékek azon hittanár vallásos érzülete előtt, ki va-
lamely más tudományszakból oklevéllel bírván, tettleg mu-
tatja meg, hogy a vallás a tudományt nem zárja ki, ha-
nem annálinkább mintegy megdicsőíti, megszenteli : de 
tagadom, hogy a történelem, vagy mennyiségtan okleve-
les tanára egyszersmind képesített hittanár. Mert miként 
csaki® a mennyiségtanból képesített tanár hiányos s ke-
vésbbé kielégítő eredménynyel tanítaná a nyelveket : ugy 
szintén kevesebb eredményt mutatna fel a hittanból, mint 
egy alkalmas, habár semmi tudományszakból oklevéllel 
nem bíró hittanár. Ugyanis a nem képesített, de egye-
dül hittanitással foglalkozó pap a hittant tekinti egye-
düli tárgyának, megszerzi a lélektanon alapuló nevelés-
és tanitásbani ismereteket, át- és áttanulmányozza a kü-
lönféle vallástani munkákat, elemzi a mintaértekezéseket, 
szóval idejének legnagyobb részét a vallás tanulására s 
annak tanítási módjára fordíthatja : ellenben a képesített 
szaktanár már helyzeténél fogva sem foglalkozik s fog-
lalkozhatik annyit a hittudománynyal ; miért is szerény 
nézetem szerint egy tanári oklevéllel nem bíró, alkal-
kalmas hittanárnak előnye van valamely más tudomány-
szakból képesített hittanár felett. 

Ebből azt következtiietetü'í tán valaki, hogy én a 
hittanári képesítésnek ellene vagyok s azt feleslegesnek 
tartom. Oh nem ! Elismerem, hogy a középiskolákban 
épugy, sőt jobban szükséges a szakképzettség a hittaná-
roknál, mint akármely más tanárnál. Hisz minél fonto-
sabb valamely tárgy, annál kívánatosabb, hogy annak 
kezelése szakképzett egyénekre bizassék. Pedig lehet-e az 
iskolának fontosabb tárgya, mint a vallás, melynek tár-
gya maga az Isten, tehát legfönségesebb, legmagasabb, mit 
az emberi szellem kigondolhat, sőt ki sem gondolhatja, mert 
a végtelen lényt soha sem foghatja fel egészen. Lehet-e az 
iskolának fontosabb tárgya mint a vallás, melyet semmi 
korban, semmi állásban, az élet semminemű viszonyai közt 
sem nélkülözhetünk, ugy, hogy ha csak a földi létre tekin-
tünk is, elmondhatjuk, hogy a ki azt nélkülözi, annak 
életéből hiányzanak a legszentebb mozzanatok, a legbol-
dogitóbb érzelmek ; ez ad vigasztalást szomorú perczeink-
ben, enyhülést fájdalmaink közepett, megnyugvást a bal-
esetek elviselésére. 

De szükségesnek tartom a hittanári képesítést azért 
is, mert a vallást csak az taníthatja sikerrel, kit nem 
hangol le s nem szomorit el azon tény, hogy az erköl-
csiség háza, melyet ő nagy munkával igyekszik felépí-
teni, a botrányok szele által halomra döntetik ; csak az 
taníthatja eredménynyel, kinek meggyőződése tökéletes 
öszhangban van a tanítandó anyaggal, ki a tananya-
got minden elemében át- meg átdolgozván, azzal szaba-
don rendelkezik s a növendék mind általános, mint egyedi 
tulajdonságaihoz alkalmazni tudja ; ezt pedig kikutatni a 
hittanárvizsgáló-bizottságnak lenne feladata. 

Szükséges tehát, hogy a középiskolában képesített 

hittanárok alkalmaztassanak, s valamint nem neveztetik 
ki plébánossá az, ki a lelkészetből nem tesz vizsgálatot, 
ugy ne neveztessék ki középiskolai hittanárrá, a ki arra 
nem képesített. De míg középiskolai hittanárvizsgáló-
bizottság, mely akár Budapesten akár egyes egyházme-
gyékben állíttatnék fel, — nem létezik, addig képesített 
hittanárról szó nem lehet, vagy pedig a theologiai tanfo-
lyam bevégzése után minden papot képesítettnek kell te-
kinteni, s igy annak, hogy egyik több, a másik kevesebb 
fizetést kap, a jelen körülmények között sem alapja, sem 
jogosultsága nincs. 

Dr. Zánkay Gyula. 

Paris. XIII. Leo pápa levele a franczia kath. mun-
kásegyletekhez. — A kath. munkásegyletek nagygyűlése 
— a „Humánum Genus" encyclica alkalmából hódoló fölira-
tot intézett XIII. Leo pápa ő szentségéhez, melyben ki-
fejezé örömét s háláját a szent-atya eme szózatáért, a 
mely oly bátorító ama czélra nézve, melyet a franczia kath. 
munkástársulatok a munka keresztény újjászervezése vé-
gett a mai idő viszonyaihoz alkalmazott régi ipar-testü-
letek visszaállítása által maguk elé tűztek. 

0 szentsége ezen föliratra következő brevével vá-
laszolt : 

XIII. LEO PÁPA. 

Kedves fiaink, üdv és apostoli áldás ! 
Máj. 12-ről kelt leveletek ismét megmutatá ne-

küijk készséges akaratotokat és nemes óhajotokat, keze-
tekbe venni a vallás ügyét és előmozdítani a jót : azért 
szerencsések vagyunk tudatni veletek az örömet, melyet 
nekünk szereztetek, valamint atyai jóindulatunk érzel-
meit, melylyel azt viszonozzuk. 

Kétségen kivül a jelen idők szomorúságai köze-
pett mi igaz szívbeli megelégedést találunk az oda-
adás nyilvánulása és a tisztelet tanúsága fölött, melylyel 
a kegyelet igyekszik minket vigasztalni. Azonban, meny-
nyivel inkább kell örvendenünk erőfeszitésteknek, akik 
nem elégedvén meg azzal, hogy dicsőségtoknek tartjátok 
legmélyebb ragaszkodással viseltetni ezen apostoli szék 
iránt, ti, hogy minket erélyesen segítsetek, még abban is 
fáradoztok, ami illeti a keresztény nép épülését és azon 
rosznak jóvátételét, melylyel a vallás ellenségei elhal-
mozzák. 

Különösen örvendünk, hogy az egyház pásztoraihoz 
apríl 20-án intézett levelünk uj lelkesedésre keltette buz-
góságtokat, és hogy ti, inkább mint valaha, el vagytok 
tökélve bátor s örömteljes bizalommal folytatni a nagy 
vállalkozásokat, melyekkel hírneves emlékű elődünk és a 
mi dicséretünkre érdemesitétek magatokat. 

Ezen dicséreteket mi önként megujitjuk s meg-
erősítjük, mert egyesületetek természeténél s ezé Íján ál fogva 

: azon müvek közé sorakozik, melyeket fönnemlitett apos-
toli levelünk ajánl mint üdvösöket a keresztény népre és 
alkalmasakat a jelen idő szükségeinek kielégítésére. Ba-

I torság tehát ; viseljétek el állhatatosan a megpróbáltatá-
I sokat és pásztoraitok vezérlete alatt kettőztessétek meg 

erőfeszítéseiteket, hogy tanácscsal és tettel segítsétek a 
munkások tiszteletreméltó osztályát. Ne engedjétek át ez 
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osztályt védelem nélkül a perfid csábítók cselvetéseinek. 
Gondoskodjatok róla, hogy a vallás iránti tiszteletben és 
az erkölcsök tisztaságában keressen támaszt mindaz ellen, 
ami aláássa a hitet és megtámadja az erényt. 

Hogy pedig siker koronázza nemes szándékaitokat, 
Istentől hatalmas erőt, tartós egyetértést és hatékony se-
gély kérünk számotokra. Egyúttal pedig atyai jóindulatunk 
zálogául szeretetteljesen adjuk az Urban az apostoli áldást 
reátok, kedves fiaink és mindazokra, kik veletek egye-
sültek jámbor testvérület kötelékével. 

Adatott Rómában, a Szent-Péternél 1884. évi ju-
nius hó 16-án pápaságunk hetedik esztendejében. 

XIII. Leo pápa. 

Francziország. XIII. Leo pápa levele a franczia 
katholikusok XIII. nagygyűlésének föliratára. 

„Szeretett fiainknak, Chesnelong Károlynak, a katho-
likusok tizenharmadik nagygyűlése elnökének és a többi 
tagoknak. 

XIII . LEO PÁPA. 
Kedves fiaink, üdv s apostoli áldás ! 
Az atyai gondoskodás, melylyel fiaink közöl azok-

nak férfias küzdelmeit kiséi'jük, kik a század mély rom-
lottsága közepett, pásztoraik vezetése alatt kitartással 
igyekeznek bebizonyítani hitüket és szeretetüket Isten 
egyháza iránt, nagy örömmel fogadtatá velünk a föliratot, 
melyet nekünk utóbbi congressustok alkalmából küldöt-
tetek, ugy szintén engedelmességtek és jóakaratotoknak j 
kifejezése. Régóta tudjuk kétségen kivül, hogy Krisztus 
jó katonáinak kötelességeihez hiven, ti bátran vívjátok a 
jó harczot ; mégis igen élénken örvendtünk, hogy fölira-
totokban és a müvekben, melyekről minket értesit, ujabb 
bizonyitékát találjuk vala buzgalmatoknak. 

Valóban azt hiszszük, drága fiaink, hogy megfelel 
korunk szükségleteinek, valamint méltó vallástokhoz és 
odaadástokhoz, megőrizni köztetek és szünet nélkül szí-
tani szivetekben azon kölcsönös egyetértést, melynek je-
lentősége oly nagy a legjobb szándékok szerencsés meg-
valósítására, továbbá szilárdan ragaszkodni az apostoli 
szék tanításához és abból meriteni a szabályt és ösztön-
zést tevékenységtekhez azon műveletekben, melyekről tud-
játok, hogy szivünkön feküsznek : a keresztény nevelés 
védelme elveiben és alajjitványaiban, amely a hazának 
becsületes s hasznos polgárokat képez ; a keresztény 
munka pártfogása, hogy segélyezve legyen szükségletei-
ben és legyen neki kikötője, hol védve legyen a szomorú 
hajótörések ellen. 

Ezen oly fontos érdekeknek szentelitek ti erélyete-
ket s hő buzgóságtokat, szemetek előtt tartván apostoli 
leveleinket, melyekben fennen proclamáltuk, hogy melyek 
a hivők kötelességei ezen időkben. Azért mi csak a leg-
nagyobb jóakarattal bátorí thatjuk kitűnő szándékaitokat 
drága fiaink, titeket élénken fölhiván, őrizzétek magatok 
számára és terjeszszétek körülöttetek a keresztény szeretet 
ezen szellemét, mely megkülönböztető jele Krisztus ta-
nítványainak és közremunkáljatok ekkép összes erőitek-
ből felebarátotok üdvére azon reménynyel, hogy egy na-
pon igen bő jutalmat nyertek az ég és föld felséges 
Urától. 

És minthogy minden kitűnő kegy s minden töké-
letes ajándék a világosság Atyjától jő, mi szivünk mé-
lyéből kérjük Ot, hogy mindenben, amit az 0 dicsősé-
gére és a hivők javára tenni fogtok, ezen felülről jövő 
világosság és malaszt mindinkább kedvezzen nektek, hogy 
fentartson és jámbor munkásságtokból számos és vigasz-
taló gyümölcsöket hozzon létre. 

Végül kedves fiaink, mint a jutalom előjelét és ki-
váló jóindulatunk zálogát igen szivesen adjuk az Urban 
mindnyájatoknak összesen és egyenkint, valamint azok-
nak, kik csatlakoznak egyesületetekhez az apostoli áldást. 

Adatott Rómában, a Szent-Péternél, 1884. évi junius 
hó 24-én, pápaságunk hetedik évében. 

XIII. Leo pápa. 

KATHOLIKUS ACTIO. 
Adakozás a kispesti róni. kath. templomra. 

(Folytatás). 

Hohl Mihály szinfalvi pléb. gyűjt . 5 frt, Rády 
György petécsei pléb. gyűjt. 13 fr t 70 kr., Gajdobrai pléb. 
gyűjt . 8 f r t 28 kr., Tóthtelki pléb. gyűjt . 3 fr t 88 kr., 
Hradik Ignácz bakabányai pléb. gyűjt . 18 fr t 37 kr., 
Sonnecker József pléb. 1 frt, Feld Antal pléb. 2 frt, 
Bonchidai pléb. gyűjt . 1 fr t 40 kr., Győri Béla pléb. 2 frt, 
Soltész Imre kalmándi pléb. gvüjt . 19 frt , Egy hideg-
kúti 1 frt, Pitroffy István pléb. 1 frt, gr. Pongrácz Adolf 
vágujhelyi prépost.-pléb. 10 frt, Imelyi pléb. 1 frt, Mi-
letics János pléb. 2 fr t . Ollé Elek pléb. 1 frt . Barilich 
Lukács gattai esp.-pléb. 5 frt . Vajki pléb. 1 frt, Kun 
László pléb 1 frt , Frantz Károly pléb. gyűjt . 2 fr t , Ma-
yer Antal ferenczfalvi pléb. gyűjt 13 f r t 50 kr., Cser-
halmy Lajos pléb. gyűjt . 3 f r t 70 kr., Kertész Ignácz 
esp.-pléb. 2 frt, Pongrácz Ferencz izsai pléb. gyűjt . 33 
frt, Probszt Dénes pléb. gyűjt 12 f r t 80 kr., Gecse Endre 
t.-györgyei pléb. 2 frt, Ollé Fülöp bozsóki pléb. gyűjt . 
4 f'rt, Lehner M. somfalvi pléb. 5 frt, Sz.-iváni pléb. 
gyűjt . 60 kr., Radosóczi pléb. gyűjt . 2 frt 80 kr., Ke-
mény Sándor gyula-varsándi pléb. (2 frt) gyűjt . 15 frt, 
Szolcsáni esp.-pléb. 1 f'rt, Blázsovics Pál pléb. 2 frt, N. 
N. Barbacsról 1 frt, Ujaradi pléb. 2 fr t . , Szil-sárkányi 
pleb. 1 fr t , Vedrődi pléb. gyűjt . 22 frt, (Nagy szerény-
ség !) Balog Lajos pléb. gyűjt. 5 frt, Nagy-kereskényi 
pléb. 1 f'rt, Szilágyi Dezső ilosvai pléb. gyűjt . 8 fr t 80 
kr., Kubina András korompai pléb. gyűjt . 14 f'rt 54 kr., 
Csáktornyai Antal csicsói pléb. gyűjt . 21 f'rt 12 kr., Bessei 
pléb. 2 f'rt, Bolgár József jobbágyi esp.-pléb. 2 frt, Győri 
Farkas Sándor hochstettnói pléb. gyűjt. 20 frt, fehértói 
pléb. 1 frt, Apanagyfalvi pléb. 1 f'rt, Karácsonyi Károly 
krassovai pléb. 2 fr t . Tatay Imre bárczai pléb. gyűjt . 16 
f'rt 52 kr, Rajkai pléb 1 f'rt, Horovitz Lipót világosi 
pléb. gyűjt . 14 f'rt, Szakmáry János esp.-pléb. gyűjt . 24 
f'rt 24 kr., Erdős Alajos babóthi pléb. gyűjt 20 f'rt, R. 
Amberger Gyula radna-ottvosi pléb. gyűjt. 2 f r t 50 kr., 
Venvek Ferencz'pléb. gyűjt . 6 fr t 50 kr., Szilárdy Albin 
deméndi pléb. gyűj t . 22 f r t 20 kr., Cherny Antal nagy-
rippényi pléb. gyűjt. 21 f r t 40 kr., Péterff'y József esp.-
pléb. 1 frt , Spányi József esp.-pléb. 1 frt, Markovics Jó-
zsef pléb. 1 frt, Sisvorits János pléb. 1 frt, Budaváry 
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János pilis sz.-kereszti pléb. gyűjt . 10 frt , Hidegkúti pléb. 
1 fr t Schober Ede esp.-pléb. gyűjt . 31 f r t 10 kr., Halus 
Pál nádasi pléb. gyűjt. 16 fr t 50 kr., Takács János bö-
döge-markotai pléb. gyűjt. 10 frt, dr. Nagy József eper-
jesi pléb. gyűjt, 21 frt, Machay Endre pléb. 1 frt, Lajos 
József nagy-hantosi pléb. gyűjt. 4 frt , Pakó János k.-
monostori pléb. 2 frt, Csermelyi Ignácz pléb. 1 frt. Sté-
ger István czibakházi pléb. 2 frt , Puskásy Sándor árok-
szállási pléb. 1 frt, Krajczer Imre roskoványi pléb. gyűjt . 
12 frt, Galántha Ödön ném.-mokrai pléb. gyűjt . 16 frt, 
Magyari Alajos pankotai pléb. gyűjt . 10 frt, Szentléleky 
Péter nagymihályi pléb. gyűjt . 5 f r t 20 kr., Láng M. 
pléb. 1 frt, Vasvári domokos-zárda 2 frt, Tegyei Ferencz 
pléb. 1 frt, Zalathnai pléb. gyűjt. 2 frt, Nagy-nvárádi 
pléb. 2 frt, Körtvélyesi pléb. 1 frt . 40 kr., Friedmann 
József gyűjt , 25 f r t 35 kr , Kiss Imre kökényesi pléb. 
1 frt, Gmitter Alfonz 2 frt, Tapolcsányi Kálmán 1 frt, 
Gundi Mihály 2 frt. Lapsinszky Ignácz 2 frt, Majzon Mi-
hály 1 frt , 

Kispest, 1884. julius 14. 
Ribényi Antal lelkész. 

IRODALOM. 
Irodalmi Értesítők. 

(Folytatólag.) 

1. ErtCSitŐ a pannonhalmi azt. Benedekrend győri fö-
gymnasiumáról az 1883—84. tanév végén, Győr, 8-r. 248 1. 

A vaskos füzet élén Vaszary Kolos értekezése ol-
vasható „I. Ulászló magyar király eskűszegése és a vár-
nai veszedelem," V. 1 — 202 lap. E nagybecsű értekezés 
külön lenyomatban is megjelent. — A tanári személy-
zet állt 15 sz. Ben. r. és 2 világi tagból. — A tanuló 
ifjúság létszáma volt az év elején: 484; ebből elhalt 2, 
elmaradt 50. Vallás szerint: róm. kath. 301, ág. hv. 12, 
h. h. 2, zsidó 117. 

2. A kegyes-tanitórendiek veszprémi kath. nagygym-
nasiumának Értesítője az 1883/4-iki tanévről. Közli Lé-
vay Imre gymn. igazgató. Veszprém, 8-r. 47 1. 

„A veszprémi kath. fögymnasium" czim alatt Lévay 
Imre igazgató értekezik a veszprémi gymnasiumnak fő-
gymnasiummá emelésének tényezőiről. — A tanári kar 
állt 11 tagból, kik közül 2 világi, a többi k. t. r. tag. 
— Az ifjúság létszáma (6 osztályban): 266, ebből elhunyt 
2, elmaradt 29; vallás szerint: róm. kath. 169, ág. h. 
18, h. h. 3, zsidó 45. 

3. A gyulafehérvári róm. kath. nagygymnasium 
Értesítője az 1883/4. tanévről. Gyulafehérvárott , 8-r. 
46 lap. 

Mellékletül van hozzáadva : 1. A gyulafehérvári 
meteor, állomás észleletei 1879-1883. év végéig. — 2. 
Az örmények irodalmának története. — A tanári tes-
tület állt 14 tagból, kik közöl 5 erdélymegyei áldozópap, 
9 világi. — A tanuló ifjúság létszáma (6 oszt.): 239; 
vallás szerint róm. kath. 113, gör. kath. 34, gör. kel. 4, 
h. h. 7, ág. h. 5. zsidó 46. 

Mulattató Zsebkönyvtár. Az előnyösen ismert szép-
irodalmi vállalat Dr. Kőrösy László szerkesztésében, Bu-
zárovits Gusztáv könyvkiadóságában, Esztergomban je-
lenik meg. A legújabb kettős fűzet (23 és 24) Greville 
Henrik egy rendkivül kedves kis regényét közli, melyben 
az apai szeretet költészete a lehető leggyöngédebb vo-
násokkal van ecsetelve. „Az eskü" irója a franczia iro-
dalom jelesebbjei közt ép oly méltányolt, a milyen mél-
tánylást érdemel a Mulattató Zsebkönyvtár gondos for-
dítása. Őszintén ajánlhatjuk az érdekes regényt olvasóink 
szives figyelmébe. A takarosan kiállított kettős füzet ára 
24 kr. Megrendelhető Esztergomban, Buzárovits Gusztáv 
könyvkereskedésében. 

= A gyulafehérvári káptalani levéltárnak czim-
jegyzéke. A levéltárnak az 1882. évi XXIII. t. cz. alap-
ján a m. kir. országos levéltárba történt felvitele alkal-
mából készítette Beke Antal, székesegyházi kanonok. Bu-
dapest. Az Athenaeum r. társ. könyvnyomdája. 1884. 
— A csinosan kiállított s kiváló szakszerűséggel össze-
állított füzet, mely 72 nagyobb alakú nyolezadrétü 
oldalra terjed, nagy haszonnal lesz a történeti tudo-
mánynyal foglalkozókra, kik e füzetben könnyen eliga-
zodhatnak a szóban forgó káptalan által őrzött gazdag 
tartalmú okiratok tömkelegében. 

VEGYESEK. 
. - ... — Szerzetesnö mint a becsületrend lovagja. Párisból 

ír ják : A julius 14-iki becsületrend osztogatás kitüntetett-
jei közt van egy nő is. Ez egy, a toursi kórházhoz beosz-
tott hetvenhétéves irgalmas nővér, ki a becsületrend lo-
vagjává neveztetett ki. 

— vAz osztrák'magyar monarchia Írásban és képek-
ben" czimü, Rudolf trónörökös főherczeg fensége védnök-
sége alatt megjelenő népismei munka magyar részének 
felügyelő bizottsága szombaton tartotta alakuló gyűlését 
a nemzeti muzeumi igazgatóság szállásán. A bizottság 
tagjaiul fölkérettek : fm. Haynald Lajos bibornok-érsek 
ő emja (elnök), Pulszky Ferencz (alelnök) ; továbbá : 
Benczúr Gyula, Hunfalvy János, Ipolyi Arnold püspök 
ő excja, Jókai Móricz, Keglevich István gróf, Keleti 
Gusztáv, Miskatovics Jenő, Nagy Miklós, Pulszky Károly, 
Szabó Károly, Torma Károly, Zichy Jenő gróf. 

— Francziaországban erősen megindult a hadjárat 
a szabadkőművesség ellen. A katholikus lapok kiadták a 
jelszót, hogy katholikus ember szabadkőművessel semmi-
féle üzletbe ne bocsátkozzék, szolgálatába ne fogadja, po-
litikai vagy községi választásoknál rá szavazatát ne adja. 

— A hol összetartás van a katholikusok között, ott 
a katholikus journalistának is nagyobb elismerés jut 
osztályrészül. Minap temették Brugesban, Belgiumban, 
Neut-ot, a Fatne szerkesztőjét. Az elhunyt 54 évet töl-
tött a publicistika tövises pályáján. Sírja fölött a gandi 
Bien public szerkesztője, a hires Verspeyen mondott búcsú-
beszédet. 

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

Budapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz. 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 írt. 

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

demény czimzendő. 

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

NEGYVENHARMADIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendôk. 

Budapesten, julius 23. 7. II . Félév. 1884. 

TARTALOM : Vezér eszmék és Tanulmányok : A papság és a társadalom. — Adatok árpádházi boldog Margit ereklyéinek történetéhez. — 
Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : A római kérdés. — M a d r i d : Pidal miniszter beszéde. — Katholikus Actio. Bük-Sebe római ka th . 

á r v a- a 1 a p i t v án y. — Vegyesek. 

A papság és a társadalom. 
Hl. 

Mainap méltán meglephet az a borzasztó 
nagy „függetlenség", amelyben legkivált hazánkban 
minden úszik az evangeliummal szemben. Van 
nálunk még „független moral" is! Az iparos 
és kereskedő, az ágyút és a paragraphusokat 
öntő és azokat kezelő, a tudós és a pór, az ur 
és a szolga, nemcsak tet t leg vallja, hanem szó-
val is hirdeti: hogy sokszor kénytelen czélja, hi-
vatása, komoly felfogása, követése mellett — hogy 
rövidebbet ne húzzon — a „vallástól eltekinteni." 
Nem ismervén egy közös urat, ki mindnyájuk-
nak „atyja," nem láthatnak egymásban sem 
„testvért", hanem legfelebb csak „érdektársat", ami 
annyit tesz: hogy esetleg, ha az érdek ugy ki-
vánja, nvilt vagy titkos ellenséget is. S igy ter-
mészetes, hogy fegyverrel kezében fogadja az 
ember gyanújában azt is, aki hozzá szivében 
olajággal közeledik ; mert nem ismervén az Isten 
igazsága külső-belső erejét: amint önmagában, 
ugy másokban sem lehet soha is megnyugodnia. 

S igy a társadalomnak hiányzik a bázisa. 
De, sajnos, sem ő, sem az ő és a mi közös 

ellenségünk nem egyedüli oka annak, hogy ez 
igy van! 

Ez a világ egy időben hűséges nyáj volt, s 
nem egy éjjel, s nem épen magától, nem is mind-
járt az első biztatásra, első erőszakra, raboltatott 
el vagy szökött meg a kezünk alól. Elolvadt 
lassankint, előbb lelkileg mint testileg. Volt ki 
csábitgatta, volt ki lopogatta; kezdetben egy-
ket tő: utóbb több és buzgóbb mint amennyi őrizte. 

«ikerénél előbb meg-De a külső támadás első 

volt a belső hanyatlás, a belső dispositio. „Dixit 
autem hoc (Judas), quia fur erat." Az erényes 
élet a hitnek, a hit az erénynek nélkülözhetlen 
támasza, Azonfelül az erény a hitnek, az evan-
gélium szerint, még külső árulója is. Ne keressük 
ott a hitnek fáját, ahol az erénynek nincsenek 
gyümölcsei. Szóval : a hitélet apálya, dagálya soha 
hirtelen meg nem lephet minket ; van szer a rosz 
ellen, s időből is szakad a védekezésre. És mi 
mégis sokszor megelégedtünk a sziv felismert 
belső romlottsága mellett a nem a maga helyén 
alkalmazott néma panaszokkal; örültünk a külső 
türelemnek, — ha az kivált kedvezett a szemé-
lyünknek, s még porhintésül a Domine, Domine-t 
sem röstelte elmondani. 

Midőn az ember, a társadalom, nemesebb 
részét immár elvesztettük s világosan eszmélni 
is kezdünk, — még akkor sem siettünk, nem 
erőlködtünk a sziveket az ajkakhoz, mindkettőt 
pedig a törvényhez méltóan megtisztítani. Azt 
hit tük : ennyi is elég a vegetáláshoz ; aki utánunk 
jön — tegyen mindent jóvá, vagy — mint utolsó 
csukja be az ajtót! Pedig „verba, quae ego locu-
tus sum vobis, spiritus et vita sunt." S „omnis 
plantatio, quam non plantavit Pater meus, era-
dicabitur." 

Minden nagy dolog első kezclemenyezőit két 
tulajdonság jellemzi: lelkesedés, az ügy diadalában 
helyezett belső bizalommal, és a kölcsönös solida-
ritás. S ez nem hiányzott sem a mi apostolaink-
ban sem szentjeinkben. Bizonyos szent lázas álla-
pot volt az, mely őket jellemzé, mely nem al-
kudott meg még nagysága miatt sem a létező 
rosszal, hanem odafeküdt kis gyújtó csónakával 
annak bárkájához, hogy gyújtó tüzével megsemmi-
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sitse azt. A fenekét kereste minden dolognak, 
saját szivét a tenyerére tet te , s nem riadt vissza 
még a kereszttől sem. S nem ilyen vezérekre 
van-e. ma inkább mint igen sokszor máskor, szük-
sége a társadalomnak? 

„ Quis inf i rmatur — mondja Pál apostol — 
et ego non inf i rmor? quis scandalizatur, et ego 
non u ror?" máshol pedig: „Ego plantavi, Apollo 
rigavit, sed Deus incrementum dedit." Apollót 
nem Pál apostol küldte Ivorintusba ; ki tűnő tula j -
donaiért és eltérő modoráért , bizonyára akara-
tán kivül, a nyeglék által Pál vetélytársául te-
kintete t t , s olyanul jelentik is őt fel az apostol-
nak, — s Pál nem siet őt még csak az okozott 
zavarokra való tekinte tből sem letiltani, annál 
kevésbé érdemeit , állását vele szemben leszállí-
tani , hanem siet igenis vele mint munkatársával 
a malaszt árnyékában (Deus incrementum dedit) 
a kevesb küzdelemben nye r t saját babérait 'őszin-
tén megosztani. 

Szent Pé te r pedig felkí: „Pascite qui in vo-
bis est gregem Domini, providentes non coacte, 
sed spontanee secundum Deuin, neque turpis lucri 
gratia, sed voluntarie!" Azaz: tegyétek a jót, 
legyetek „forma gregis," „ex animo," a jó ügy, 
igazság és szentség őszinte szeretetéből, nem a 
javadalom nagysága, a hivatal külső ha tára i sze-
rint, azt hangozta tván : „én evvel nem tar tozom !" 
vagy azt hánytorgatván, hogy „non datur offi-
cium sine beneficio;" mer t „propter haec venit 
ira Dei in filios diffidentiae ! " Amivel azonban 
csak benső solidaritást kérünk s nem akar juk a 
kánon-jogot lerontani, annak inkább szellemét 
mint anyagi oldalát vagy be tű jé t óhaj tván te-
kinte tbe vétetni . 

Legfőképen háromféle t ény t kell constatál-
nunk fejlődési processusunkban, hogy oda jutot tunk, 
miszerint a világ hódításra hivatott anyaszentegy-
házban ez idő szerint nálunk már nem a hódításért , 
hanem a lé tér t folyik a küzdelem. Először, az 
egyház örök ellensége szövetségeseinek és segéd-
eszközeinek arányta lan elszaporodását; másod-
szor, az egyház részén az őszinte liarczosok so-
ra inak megri tkulását ; harmadszor, megmarad t 
harczosainknak a harczi erényekben való ha-
nyatlását. A praesens historicum alat t pedig i t t 
nem a jelen évtizedünket, mely némi tekintet-
ben t án már a javulás u t ján van. hanem többet 
mint az egész jelen századunkat akar juk érteni. 

Nem lehet azt mondani, hogy a papság, 

mint a föld sava, az első helyen emii tet t tények 
öntudatának jeleit bármikor is elvben ne nyúj-
to t t a volna. Maga az egyházi szószék, mint egé-
szen nem mellőzhető első papi kötelesség, nem 
hagyhat ta elaludni azt. A panasz a rosz ellen, 
annak u j meg u j fegyverei, t ak t iká ja ellen, soha 
sem szűnt meg egészen az egyházakban, habár 
a szónoklat koronkint i hanyatlásával sokszor visz-
szataszitó pongyolaságban s kevéssé hóditó ra j -
zokban felhangzani. Most t ehá t legfelebb e pa-
nasz kiszinezéséről, megkettőztetéséről lehet a 
szó köztünk; de lényegileg alig volna azt mivel 
megtoldanunk. 

A másik ket tőről annál kevesebbet hallot-
tunk, mer t i t t a tükrö t jobban befelé kellett volna 
fordí tanunk. 

Hogy hogyan r i tkul tak meg soraink, hogyan 
hanyat lo t tak számban megfogyot t vitézeink: ez 
olyan kérdés volt, mely elevenbe vágott, mely 
fontossága mellet t — mer t „a föld sava" kér-
dése „a világ" kérdése — egyszersmind igen ké-
nyes is vala. Azért ha annak fá ja valahol már 
korhadtnak látszott, csak lassan és csínján szok-
tak fürész és fejszével a törzsökéhez állani. Ke-
vesen is voltak, kik erre vállalkoztak s különö-
sen a két kérdés másodika volt az, melynek szel-
lőztetése, lia még oly igaz volt is, ha felülről 
nem jöt t , könnyen gyarló nagyravágyásnak vé-
te te t t , sőt véte thete t t . Azért sokszor, s ily eset-
ben, — mig a sajtó ha ta lommá nem lőn — tán 
üdvösebben is, inkább az tör tént , hogy a boro-
méi Károly-féle kettős gyer tya ta r tók leszámítá-
sával mások, mint sz. Ignácz és sz. Ferencz in-
kább magukat vet ték a reformok alá, másoknak 
min t önként akadt követőiknek nem praescribál-
ván s ezeknek is Krisztussal mindenben először 
is példát és nem parancsolatokat szolgáltatván. 

Bár há t meg vagyunk győződve, hogy a clerus 
általános reformkérdése a társadalom és világ re-
formálásának a legelső kérdése, hagyjuk mi is 
ezen t h e m á t ; hagyjuk, mig az isteni Gondvi-
selésnek tetszeni fog nemcsak egyes választotta-
ka t s azok követőit a romlot t világból mintegy 
hálóval tüneményszerüleg k imenteni : hanem az 
általános rendszabályozásra jogosult kormányzó 
egyházat fogja, a minél gyakrabban tar tandó 
szent zsinatokban általánosan kiható és folytonos 
szent tevékenységre, malaszt jával megszállani, s 
az u j társadalomban a szent látnók által hirde-
t e t t mennyei -Jeruzsálem, vagyis általános meg-
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szenteltetés és testvéresülés előképét nyújtani , 
ahol „a városnak nincs szüksége napra, sem 
holdra, hogy abban világítsanak; mert az Isten fé-
nyessége világítja azt, és annak szövétneke a Bárány " 
(nem: sz. Ignácz, Ferencz, Domonkos, Benedek 
stb. ') Szóljunk tehá t a többi okokról, hogyan van, 
hogy a vallásnak mai nap a társadalomban nem-
csak semmi becsülete nincsen, hanem azt abban a 
szó szoros értelmében száműzöttnek kell tartani? 
Erről már nemcsak azért szólunk, mivel tá rgyunk-
hoz tartozik, hanem azért is, me r t részünkön 
jobban csak kisebb midasztásokat érintvén, a si-
ker nagyobb reményével hiszünk róla szólhatni. 
Mert mig az erény a társadalom vére, addig a 
nyilvánosság az az ut, mely a tá rsada lomra a 
körébe eső i lyetén dolgokban a viszeret képezi. 

Nem egyedül a gonosz kül támadásainak sza-
kadat lansága és erőben való gyarapodása volt 
az â tényező, melynek sikerült nemcsak harczso-
ra inkat összekuszálni, hanem bástyáinkon is beron-
tani. „Cum fortis a rmatus custodit a t r ium suum, 
in pace sunt ea, quae possidet." Egyenlő erők 
feltétele mellet t is mindig könnyebb egy vára t 
megvéclni, min t azt ha ta lomba keríteni. Mi pedig 
valaha nemcsak jó bástyák mögöt t és számra 
(valamint felső kegyelemre !) erősebbek voltunk, 
hanem számba sem jöt t a külellenségünk. Ámde 
volt annak egy hata lmas szövetségese a gon-
datlanságban, a kötelességmulasztásban, a mi so-
rainkban. 

Ne higye t ehá t senki, hogy mi itt , baja ink-
ról szólva, nálunk beve t t szokás szerint a szabad 
szót, szabad sajtót, vagy a kormány jelen mulasz-
tásait fogjuk erősen megtámadni . Szabadság nél-
kül nem volna vallás; a mia t t jö t t az le a földre 
s bár megfeszít tetet t , az által t e r jed t el; az 
a mi életünk ! A ba j máshonnét van, onnét 
amiér t jogosan a pásztort szokták mindig elő-
rántani. 

Igy az egyik pásztor előtt a farkas, bárány-
szelidséggel, k i -bejár t a nyájhoz; de az fel sem 
vette, mer t lenézte őt és működését, csekélylette 
a veszélyt. A másik aludt min t a juhászbunda, 
s ha mások figyelmeztették, hogy : i t t van a far-
kas ! sajnál ta megzavar t nyugalmát, vagy a maga 
és övéi körüli önelégültségben ugy t e t t mint az 
angol, aki erősen goddamozott, hogy figyelmez-
tet ték, miszerint a pa le tô t ja tüzet fogott. A har-
madik mind hanyagabbul tördelte a fiuknak a 

0 Jel. 21, 23 st. 

! kenyeret , meg levén győződve: hogy a nyá j a r r a 
való, hogy a pásztornak gyapja, bőre, húsával 
fizessen, és — hallgasson ! A negyedik maga is 
farkas vol t ; mig az ötödik szivesen részeltette 
azokat, kik az első hivásra — a rendes harang-
szóra — a templomba jöttek, részt veendők az 
égi lakomában, de a meg nem jelentek helyét 
meg nem kisér te t te az utczák, utak és keritések 
mellől beterel tekkel betölteni. 0 a templomon kí-
vül semmit nem keresett , még csak a menthető 
tévedőkhöz is önként le nem ereszkedett. 

S annál szomorúbb volt az ily utóbbiak te t te : 
mer t nekik kellet t volna, kissé több olajjal — 
nagyobb buzgósággal — az égi vőlegény eljöve-
teléig a világ éjjelében a lámpa világát a lako-
dalmas házon kívül is tel jes erejében megtar tani . 

Azonban, hogy ez ne t ö r t én j ék : az nemcsak 
a saját hanyagság, tespedés és Optimismus müve 
volt, hanem sokat t e t t erre a viszás korszel lem 
és az eddig uralgó polit ika is. 

A lelkipásztorkodás gyakran találkozik, hi-
va tá sa teljesítésében ellenségképen a politikával, 
mely annál több akadályt gördit az út jába, minél 
terhel tebb a lelkiismerete, minél jobban kell az 
igazságtól s annak első h iva to t t bajnokai tól félnie. 
Ha rosz, nemcsak hogy maga adja, mégpedig igenis 
nagyban, a rosz példát a fogalmak megrontására, 
hanem amennyi re csak teheti , toborz magának Ili-
veket, eszközöket, az egyháziak táborában is 
kegyosztogatásával; vagy megbénít másokat üldö-
zés, fenyegetés és kémkedés által,1) ugy hogy a 
politikai önkényt az egyház legfőbb bajai egyik szü-
lőanyjának kell tartani. 

Vagy lehet-e nagyobb baj, m in tha a politi-
ka teljesen mél ta t lanok vagy a lkalmat lanokra biz 
egy lelki nyája t , vagy ő szabja meg a pásztorok-
nak : kiket kelljen a nyájból már előre is poklo-
soknak t a r t an i ? Megtörtént , hogy az egész nyá j 
az volt, azaz papjától politikai érzületeért a t emp-
lomon kivül kerülve és lenézve vo l t ; ami annyit 
is tesz : hogy a nyá jnak a pásztorban nem lehe-
t e t t az igazság őszinte védőjét, a szeretet és béke 
angyalát tisztelni és szeretnie. Mert az nyilván 
nem volt a r ra méltó, ha a notoriusan jogtipró 
erőszakkal t a r t o t t ; ellenesetben, mint minden 
független érzésű hazafi, a lefelé való bizalom ut ján 
t e t t minden lépésében veszedelmesen feszélyezve 

x) Hallottam egy 48 ellőtti derék magyar püspök-
ről, kinek halálos ágyán az fá j t legjobban, hogy nem 
halhatott meg a király b. t. tanácsosaképen. 
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volt. S ez az egyik fő oka, hogy hazánkban a 
politikai vezérszereplés annyi mult század hagyo-
mányaival szemben átment a protestánsok kezére ! 
A bécsi kormányok, csekély kivétellel, hagyomá-
nyos ellenségei vol tak századokon át min t az 
a lkotmánynak ugy a magyarságnak is. Az álta-
lok berakot t egyházi személyek, jobban-kevésbbé 
velők vagy egy uton já r tak (sokszor magyarul 
sem tudtak !) vagy a régi szerep viselésből, mely-
nek hasznát nemcsak a haza, hanem az egyház 
és vallás is látta, teljesen kiszori t tat tak. Igy al-
kotmányával a nyelvét is méltán féltő ország 
e körüli harczában elszokott attól, hogy minden 
jó és nemes dolog élén, első sorban pedig a haza 
igaz üdve keresőién papot kelljen lá tnia! Akik 
aztán a hosszú tusában a győzelmet kivivták, 
vagy jobban mondva, ahoz ügyes számítással csak 
a nevöket adták, azok oszztoztak a konczon is. 

Ami okozta, hogy világiaink körében a poli-
tikában átment a vezéri pálcza az Eszterházyak és 
lllésházyak kezéből a Deákok és Kossuthokéba (mert 
habár azok utódait nem sikerült is az idegen 
poli t ikának egészen árulókká tenni, de nyelv, 
erély, szellemi készültség dolgában sikerült megbéní-
tani) : az okozta a katholikus klérus vezér szereplésé-
nek oláhanyatlását is. Ez pedig kell hogy meglás-
sék nemcsak az u j törvényhozáson, hanem a po-
litikaival együt t u j krizisen á tment társadalmi 
életen is. 

Például : Mii}' más szellem uralkodnék aka-
démiánkon, ha, min t máshol, egy a mult szerint 
nemzeti és katholikus ko rmány állt volna a hala-
dás élén, mely körül egy hazafias katholikus papság-
nak hivatása szerint lehetet t volna tömörülnie? 
Bizonyára jobban meg lehetet t volna a vallás 
érdekeit nemcsak a nyilvános, hanem az abból 
sokszorosan táplálkozó magánéletben is a tudo-
mán}r férfia és nemzet rajongójánál menteni. 

Egy rövid concret esetből többet meg fog a 
szives olvasó érteni. 

A hatvanas évek elején egyik papnöveldénk 
mag}^ar iskolája Salvianus amily hazafias oly er-
kölcsös müvét óhaj tot ta magyar i rodalmunkba 
átültetni . Az iskola egyik nagy szorgalmú tagja 
felfedezte Eötvös „19. századi uraik, eszméiben," 
hogy Salvianusra e nagy irói tekintély is hivat-
kozik. Részint lappangó hazafiságból, de még in-
kább nyilt hálából is, hogy Eötvös a mi egyházi 
Írónkat olvasta, megküldte neki az egylet a 
munka egy példányát egy hazafias levéllel; 

mely kellemes meglepetésre oly jó lélek és oly 
nagy hazafi, amilyen Eötvös volt, soká adós 
nem maradhato t t . Ir t , igen szépen, s levele bele 
kerül t az ifjúságéval egy bizonyos lapba is. És 
némely nyelvre, szivre épen nem magyar , külön-
ben pedig döntő befolyású egyháziak klikje, — 
de épen nem a f'enkölt lelkű s hazafias püspök 
maga — majd meget te volt ezért az intézetet : 
hogy mit keveredik Eötvössel össze ! Hogy miér t 
demonstrál a levelével! A mi meggyőződésünk 
pedig mindig az volt, hogy a levél, a bizalom, a 
nyiltság Eötvösre, kinek egyetlen bizalmasa a mi 
részünkről csak H. M. volt, benyomás nélkül nem 
maradha to t t . Tisztelni t anu lha t ta az e közeledésben 
növendékeiben azt a papi osztályt, melynek 
vallásáról oly ferde fogalommal bir t volt, s mely 
ferde fogalmat bizonyára sem a mi H. M.-unk, 
sem a protestáns Sz. K. és Gry. Y. nem voltak 
sem képesek, sem hajlandók eloszlatni. 

Ki tudja azon legnagyobb concessiot, me-
lyet Eötvös minden szabadkőművesek közt az 
eg}Tháznak mint politikus te t t volt, nem-e azon 
kis társadalmi és irodalmi uton való közeledésnek 
kell . tu la jdoni tani s nem lehetet t volna-e őt. a 
sa já t sendszere i ránt elfogult bölcsészt, il}- uton 
még jobban is megközeliteni és egészen megtérí-
teni ? Annyi tény : hogy a legkonokabb politikus-
nak, Talleyrandnak a szivét nem a templomoknak, 
nem a papoknak, hanem egy kis ártatlan leányká-
nak sikerült először meglágyítani ! 

Rusticus. 
(Folytatjuk). 

A D A T O K 
árpádházi boldog Margit ereklyéinek történetéhez. 

B. Margitnak övei. 

Kapcsolatban b. Margit vasövével felemlí-
tendőnek t a r t om sündisznó (erinaceus) bőréből ké-
szült Övét, melyet akkor készí t tetet t magának, mi-
dőn a ty ja IY. Béla és fivére Y. István között 
villongások tör tek ki, melyek oly mértékben fej-
lesztették a hazában a polgári harczot. „hogy az 
ta taroknak kegyetlen jarasok(on) tu l" tesznek 
vala. Ekkor a szentséges szűz sz. Margit asszony 
a peni tent iának u j módját kereste és meg is lelte 
a mindenható Isten haragjának megengesztelé-
sére: mer t a ciliciumot, melyet eddig viselt, az 
u j nagy kegyelem kiesdeklésére nem ta r to t t a 
elegendő keménynek; azér t : „az svl dysznonak 
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bevret chinalta meg tytkon, keet szororokal" Ezen 
sororok voltak azok. kik a zárdában a sündisz-
nókat táplálták, melyeknek bőréből b. Margitnak 
kérelmére, két egész négy ujnyi széles övet vár-
ták össze, melyet ő közvetlen testén viselt és vele 
magát igen keményen összeszorította1). Az ily 
módon készült övek nem b í rha t tak valamely nagy 
tartóssággal, mer t b. Margit azon esetre, hogy 
ha öve liaszonvehetetlené válik, előrelátólag gon-
doskodott arról, miszerint legyen kellő anyag 
ujaknak készítésére és e ezélból Csáki Sándor 
leányának, Alexandra sorornak hét sündisznót 
adott vala tartani .2) A sündisznó bőréből készült 
öv később felemlitve nem fordul elő, de sok időn 
át meg volt a szinte sündisznó bőrével bevont 

B. Margitnak vesszeje és fenyítő ostora. 

Önsanyargató heroismusban annyira ment 
b. Margit, hogy az Üdvözitő szenvedéseit i rán ta 
való szeretetből átszenvedhetni boldogságának 
ta r to t ta , azért vágya volt, magát ugy, miként az 
Üdvözitő megostoroztatot t és vesszőkkel megve-
retet t , szintén megostoroztatni és megvesszőztetni. 
Elet i rata gyakor ta tesz ezekről emlitést ; meg is 
emliti, hogy ezt ő m á r min t kisded gyermek, 
mikor még Veszprémben lakék, kezdte volt meg. 
Megnevezi az ezek végrehaj tására használt eszkö-
zöket, melyek vesszőkből, ostorokból állottak. 
Előbbiekből b. Margit peni tent ia tar tó kincses lá-
dájában rendkívül leleményességgel kigondolt 
készítmény ta lá l ta tot t . A láda felnyitásakor min-
denkinek fel tűnhetet t a vessző „kyre vala kev-
teoztetven az sevl dyznonak bevre sertevevei evzve, 
kyvel ez zent zvz ev magát ostorozya vala."3) 
Ezzel igen gyakorta sanyarga t ta önmagát a sz. 
szűz, vagy hagy ta mások ál tal sanyarga tn i : es 
very vala ez zent zvz ev magát , nemykoron 
tevyskes vezzevvel, nemykoron kedeg az zvl 
dyznonak bevreben chynalt vezzevuel ostorral."4) 
Ezen rendkívüli készülék általa, a sündisznó bőré-
ből csinált övvel, egyidőben készít tetett . Az övre 
nem kellett mind a meglevő tüskés bőrből és a 
maradékot vesszőkre a lka lmazta : „Ez zvl dyzno-
nak serteeuel evzve maradekat vezzevre kev-

Praynál 297. — Vajdánál 72. — Volfnál 29, 30. 
•— Az eredetiben 86, 87. 

2) Praynál 369. — Vajdánál 182. — Volfnál 81. — 
Az eredetiben 218. 

») Praynál — Vajdánál 79. — Volfnál 23. — Az 
eredetiben 96. 

4) Praynál — Vajdánál 53. — Volfnál 22. — Az 
eredetiben 62. 

tevze ez zent zvz,"1) melylyel magát igen érzé-
kenyen verte, sőt megsebzette. Midőn azonban 
vál la iban földről tö r tén t felkelése alkalmával 
megeset t ficzamodás következtében nagy fájdal-
maka t szenvede, önmagát többé fenyítni nem 
vala képes: „ tahat ez jdevben ev maga t ostoroz-
tagya vala soror Sabinával ky ev neky jeles ty t -
kossa vala." E disciplinákat — mint az életirat 
azokat nevezi,— majd az ebédlőben, melynek a j t a j a 
jól bezáratot t , majd a capitulum házban fogadta.2) 
Bodoméry Erzsébet, Csáky Alexandra, Ivanák Be-
nedikta, Serennay Erzsébet és Felhévízi Sabina 
apáczák valának a legenda szerint azok, kiknek 
kezéből fogadta a disciplinât. Ezen utóbbi midőn 
egy a lka lommal sötét éjjelen őt megfenyítet te , a 
sz. szűznek testét vi lágí tani lá t ta és pedig oly 
annyira , hogy magát a helyiséget is megvilágí-
to t ta . „Mikoron kedeg zent margy t ázzon fel 
vette volna esmeeg ev ruhayat , az haz levn 
esmeeg olyan setet mynt eleb volt."3) A sündisznó 
övét és vesszőt oly t i tkon tud ta b. Margit élté-

; ben t a r t an i , hogy két sororon kívül arról senki 
I más tudomással sem birt, h a n e m : „ez zent zvz-

nek lialala vtán, az sororok ezt ty tkon az f rá -
tereknek megmuta tvan," és a vesszőt későbbre 
is megőrizték, „mely disciplinanak vezzeje az 
zvl dyznonak bev7*euel serteeuel evzve, meeg maes 
az clastromban vagyon,"4) mondja lő lO-ben Kas-
kay Lea. Mint b. Margit tá rgyai között valami 
különlegességet továbbra is megőrizték a sün-
disznó sörtéjével bíró- vesszőt a dominicánák. 
Ezektől megkapták a clarissák, kiknél Ferrar ius 
lát ta némely részeiket, ugy szintén a fenyítő 
ostorokat (flagella). Későbbi időkben nem tör té-
nik róluk említés. 

(Folytatjuk). 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, juh 21. A római kérdés. — Az elnyomott 

tele fordul önkénytelenül is a részvét. Ez psychologiai 
törvény. Csak az elvadult kedély nem hódol e törvénynek. 

S ha az igazságtalanul elnyomott olyan személyiség, 
mely iránt bensőbb és szentebb kötelékek kapcsa lebilin-
csel, akkor ezen részvét tevékeny törekvéssé nemesül, 

x) Praynál — Vajdánál 72. — Volfnál 30. — Az 
eredetiben 37. 

Praynál — Vajdánál 56. — Volfnál 23. — Az 
eredetiben 65. 

3) Praynál — Vajdánál 57. — Volfnál 23. — Az 
eredetiben 66, 67. 

4) Praynál 320. — Vajdánál 109. - Volfnál 46. — 
Az eredetiben 130. 
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mely mindenkép segíteni óhajt. Ez a vér és a szellem 
törvénye. Csak az emberiségéből kivetkőztetett sziv nem érez 
ezen törvény sugallata szerint. 

S ha az igazságtalanul elnyomott egy világhatalom 
teje, egy nemzetközi nagy társaság tekintélylyel és hata-
lommal biró legelseje, akkor ezen részvét a világ részvé-
tévé válik, akkor ezen tevékeny törekvés az egész világ-
nak gondja. Csak a politikai egyensúly és nyugalom meg-
koczkáztatásával lehet ezen részvétet titkolni, ezen tevé-
keny törekvést mellőzni. 

A pápának joga, a világnak meg kötelessége, hogy 
a szentszék függetlensége biztosítva legyen. 

S ha e függetlenség biztosítva nincsen — amint tény-
leg nincsen — akkor e jog actualis, akkor e kötelesség 
sürgős és elodázhatlan lesz. 

Amint a gonosz lelkiismeret soha nyugodt nem le-
het, hanem fel-felébred és újból hallatja szavát, melyet 
elnyomni igen, de kiirtani soha sem lehet : igy s nem 
máskép van ez a politikában. 

Erőszakkal, csel és ármány segítségével, bitorlással 
és jogtiprással lehet „tényeket", lehet állapotokat terem-
teni — szó sincs — de fentartani azokat nem lehet, nem 
«zabad — sőt ha akarnák is azokat fentartani, összedől-
nek. elpusztulnak maguktól. 

Nem maguktól — elpusztulnak amaz erkölcsi hata-
lom hiánya következtében, mely a bitorlásban és jogt ip-
rásban soha meg nem lehet. 

Az erkölcsi törvény uralkodik az erkölcsi lények fö-
lött. Lehet az erkölcsi törvényt épp ugy, mint a természet 
törvényeit lábbal tiporni ; szabadságával itt is, ott is vissza-
élhet az ember. 

De amint a természet törvényeit büntetés nélkül 
megsérteni soha semmiben sem szabad : ugy megboszulja 
magát kérlelhetlenül az erkölcsi törvények megsértése 
előbb-utóbb. 

Az Isten kegyes gondviselésébe helyezett szilárd bi-
zalmon kivül ez vigasza és reménye mindazoknak, kik a 
szentséges atyának igazi fiai, kik bensőbben mit sem kí-
vánnak, mint azt, hogy szabad, független legyen az, ki-
nek szentséges kezében a világ legszentebb érdekeinek 
minden szála találkozik. 

Ezen vigaszunk, ezen reményünk nem valami kép-
zelt ideális dolog. Ez oly bizonyos, mint akár a mathe-
matikai igazságok. 

Miért rezzent össze Olaszország Pidal y Mon Sán-
dor, spanyol közmunkaügyi miniszter szavaira? 

Elég egy miniszternek szava, egy hatalmasságnak 
nyilatkozata Olaszországot nyugalmában zavarni ? 

Oly gyarló volna az „egységes Olaszhon" épülete, 
hogy egy kis nyugati szél már komoly veszélyt jelent ? 

Nem. Mi mást gondolunk és azt tart juk, ebben nem 
is csalódunk. 

Olaszország érzi, sőt tudja, hogy a spanyol minisz-
ter érzelmeivel nem áll egyedül ; és a mi fokozta aggo-
dalmait az volt, hogy egy tényleg hatalmon levő állam-
férfiú nyiltan és szabadon kifejezést adott ezen érzelmek-
nek az egész világ előtt. 

^Azért ijedtek meg a Quirinálban ! Azért jött oly 

roppant idegességbe az olasz diplomaczia, azért kezdődött 
a tollháboru Spanyolország ellen. 

Pidal megtörte a jeget ; Olaszország fél, hogy ennek 
lesz folytatása. 

Félhet, mert van elég oka — mi meg remélünk ; 
reméljük, hogy az erkölcsi törvényekben rejlő ellentáll-
hatatlan és soha el nem nyomható hatalom most talán 
előbb győzelemre jut — az igazság és jog győzelmére, 
mely után eped, eseng forró ima milliók ajakán. 
Fiat, fiat! ' ? 

Madrid. Pidal miniszter beszéde, melyet a Cortés 
jul. 7-iki ülésében mondott, óriási port vert fel. Az össze-
rabolt Olaszország valamennyi hivatalos és nem hivata-
talos liberális lapja feljajdult egy katholikus államférfiú 
e bátor nyilatkozata fölött. Legérdekesebb az egészben 
maga a beszéd, mely, a mint látjuk, semmit sem foglal 
magában, a mi önként nem volna értendő. Hogy a be-
végzett tényeket respectálni kell, és hogy a római kér-
dés a Porta Pián tört rés által nem lett megoldva. Ez 
Pidal beszédjének a veleje. Katholikus államférfiutói, annál, 
hogy respectálja, a mi Olaszországban történt, mig a dolgok 
más fordulatot nem vesznek, többet kivánni Olaszország-
nak nincs joga. Azt nem kívánhatja senkitől, hogy örökké-
tartóknak tartsa a jelenlegi olasz állapotokot, mikor min-
den körülmény az ellenkezőt hirdeti. De halljuk Pidal 
beszédét, ki a világi hatalmat a lelkiismereti szabadság 
nevében reclamálta : 

„Castelar ur, azt híve, hogy majd engem elnémít, 
érintette a pápa világi fejedelemségének formidabilis kér-
dését. Es Castelar ur sok jó dolgot emlegetett ; ámde 
elfeledte az előzményeket. Jelenleg Dante eszméit tulaj-
donítja nekem a világi fejedelemségről, a kit taval 'annak 
ellenségeül mutatot t be, mint a ki szerinte azt vitatta, 
hogy a lelki hatalom a pápáé, a világi hatalom pedig a 
a császáré legyen. Azután azt kérdi tőlem Castelar ur, 
ha vájjon öszhangban maradtaui-e ama javaslattal, melyet 
annak idején én mutattam be a t. házának. 

Ezt a javaslatot aláirta Canovas ur és a conser-
vativ párt főemberei. A javaslat benyújtása után követ-
kező napon a minister-tanács elnöke beszédet tartott, 
mely kiválóan az én szavaim magyarázatával foglalkozott, 
ki pedig teljesen osztoztam az ő állításaiban. Es most 
és ugyanezen véleményt képviselem itt. De hát ugyan 
mit mondott Canovas ur Navarro y Rodrigo, urnák ? Azt, 
hogy a világi fejedelemség elvesztése respektáltatott, ép ugy 
mint Francziaország respektálta a német-franczia háború 
eredményét és ugy mint mi respektáljuk a helyzetet Gibral-
tárban. 

Ezen szavakból megértheti Castelar ur, mennyire 
nyugodt voltam az ő anathemáival szemben. 

Szemben az árnyékok és kisértetek ama körmeneté-
vel, melyet ellőttünk a világi fejedelemség festésére ellép-
tetett, ugy látszott nekem, mintha Castelar ur félne : mert 
én jól emlékszem rá, hogy századunkban a világi feje-
delemség legnagyobb védői valának egy Thiers, possibi-
lista franczia republikánus, továbbá Cousin, ki azt a spiritua-
lista bölcselet nevében, és egy Odillon-Barrot, ki azt a poli-
tikai szabadság nevében követelte. „Azonban igaz-e, hogy 
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Olaszországnak nehezteléssel kell látnia engem a minis-
teriumban ? Csak köszönetet mondhatok Castelar urnák, 
hogy nekem oly nagy jelentőséget tulajdonit. A tény az, 
hogy a miniszterelnök ur akkor engem tévedésbe ejtett 
volna, azt mondván nekem, hogy az egyedüli nemzet, 
mely síirgönyileg üdvözölt minket a trónbeszédben a I 
szent-székre vonatkozólag foglalt pont miatt, az Olasz-
ország volt. De engedelmet kérek, hogy Castellar ur ke-
gyeskedik nekem mondani : ha az én személyem itt fe-
nyegetés, gyanakodás az olasz kormányra nézve, mi lesz 
majd Castelar ur, ha egy napon kormányra kerülne, 
amikor Olaszországban visszaemlékeznének beszédeire, me-
lyekben azt mondá, hogy a sirok mélyéről, a Forum romjai 
közepéből,a catacombák öléből, egy szóval Róma összes szög-
leteiből szózat emelkedik, mely elitéli a cisalpin gallokat 
és felhívja az örök város elhagyására?" 

KATHOLIKUS ACTIO. 
T. Szerkesztő Ur! 

A „Bük-Sebe r. kath. árva-alapitvánv" oly je-
lentékeny culturalis tényező, hogy annak ismertetését s 
az árvák ujabb fölvételére nézve kiadott fölhivást azon 
kéréssel zárom ide kefelenyomatban, szíveskedjék ezeket 
becses lapjába fölvenni ; magából a nevezetes végrende-
letből is itt kedveskedvén egy példánynyal s kérem en-
nek egészben vagy részben leendő közlését tetszése szerint. 

Hazafiúi tisztelettel 
Eger, 1888. julius 16. Luga László, 

érs. lyc. nyomdaigazgató, a Népújság szerkesztője. 

Bük-Sebe római katkol. árva-alapitvány. 
Mint a jótékony harmat, csöndesen, minden feltűnő 

zaj nélkül árasztja már egy év óta áldását a fennczim-
zett r. kath. árva alapítvány. 

Két év előtt a borsodi s átalán a hazai lapok egy-
szerűen, de őszinte részvéttel hirdették, hogy Borsodme-
gye egykori kedves alispánjának s országgyűlési követé-
nek Bük Zsigmondnak nemeslelkü özvegye Sebe Terézia 
május 17-én az Urban elhunyván, pünkösd hétfőjén u. a. 
hó 29-én, kilenczedik római útjából az ünnepre épen ha-
zatért Tárkányi Béla, apát-kanonok által Hejő-Bábán, a 
családi kápolnában ünnepélyesen eltemettetett. 

Másnap ugyanő vitte Miskolczra, a kir. törvényszék-
hez kihirdetés végett a dicső úrnőnek 1881. nov. 10-én 
kelt s az egri főkáptalannál letett végrendeletét, mely 
kétszázezer forintnál is magasabb értékii összes vagyonát 
róm. kath. vallású árva-gyermekek neveltetésére hagyo-
mányozta, hogy egyenkint 300 frtos segélylyel láttassa-
nak el, egyenlő számban fiu- és leány árva-gyermekek, 
annyian, a mennyinek segélyezését alapitványának jöve-
delme minden kétségen felül és állandóan biztosítja. — 
Ezenkívül a földmives osztályra is kiterjesztvén figyelmét, 
borsodmegyei r. kath. hat uj házaspárnak 100—100 frtos 
segélyt rendelt évenkint adatni alapítványából. 

Egy nagy jelentőségű jótékony uj forrást, egy cul-
turalis uj tényezőt nyert országunk, különösen pedig Bor-
sodmegye a „Bük-Sebe r. kath. alapitványnyal." 

Végrendeletének végrehajtására s ennek befejeztével 

árvaalapitványának az egri érsek felügyelete alatt leendő 
kezelésére és adományozására a nagylelkű alapitónő tel-
jes bizalommal az egri főkáptalant kérte fel, mint oly 
testületet, mely azonfelül, hogy egyházi jellegénél és ma-
gasztos hivatásánál fogva lelkiismeretesen őrködik a rája 

; bizott árva-vagyon fölött : ugy másrészről legnemesebb 
polgári és hazafiúi kötelességet teljesít, midőn a kath. 
árvák gondozását magára vállalván, ezekből Magyaror-
szág javára hasznos polgárokat, gondos anyákat s jó hon-
leányokat igyekszik neveltetni alapítványa segélyével. 

Az egri főkáptalan teljes készséggel sietvén megfe-
lelni a benne helyezett bizalomnak, a nagylelkű alapító-
nőnek végrendeletében kifejezett óhajtására a Bük-Sebe 
r. kath. árva-alapitvány első főkáptalani gondnokául ki-
nevezé Tárkányi Béla, apátkanonok urat, ki a bold, urnő 
bizalmával megtisztelt egyik ügyvédének Petro József 
urnák segélyével, azonal hozzáfogott a végrendelet végre-
hajtásához, s a hagyományok kiosztása, a rokonok köve-
teléseinek egyezség által történt méltányos kielégítése s 
a kegyeleti kötelességek teljesítése által alig félév alatt 
teljesen bevégzé a végrendelet végrehajtását : ugy hogy 
ennek értelmében a főkáptalan intézkedvén az egy évi jö-
vedelemnek tartalék-tőkévé leendő forditásásáról, a mult 
év nyarán az alapítvány kezelése és életbeléptetése iránt 
is rendelkezett. E czélból szerencsés volt megnyerni a 
gondnok apát-kanonok ur előterjesztése folytán az 
va-alapitvány világi tanácsosául nsgos Melczer Gyula, 
sajó-örsi földbirtokos s jelenleg borsodmegyei alispán 
urat, ki ez ügy iránt már előbb a legmelegebb érdeklő-
dést mutatta s a gondnok urnák kezdettől biztos vezér-
tanácsadója volt, főleg gazdászati ügyekben, az árva-ala-
pitvány értéke legnagyobb részt földbirtokban lévén. Hoz-
zája, az árva-alapitvány ügyészéül a főkáptalan fenem-
litett Petro József ügyvédet nevezte ki, állandósítani 
akarván ama szorgalmat s lelkiismeretes buzgalmat, me-
lyet a gondnok segítségére a végrendelet végrehajtásá-
nál kezdettől kifejtett. 

Ugyanekkor a főkáptalan elhatározta az alapítvány 
életbeléptetését, a mult 1883/84. tanév kezdetén bocsátván 
közre a hirdetést tíz árva-fiu s tiz árva-leány fölvételére, 
s e szám egy híján az arra képesített folyamodókból be 
is töltetett, — kikhez a Sebe-családdal kötött egyezség 
folytán négy családbeli gyermek vétetett föl, ugy hogy a 
segélyezettek száma a mult tanév kezdetétől 23 volt. Ezen 
segélyezést az eddig ismert majd minden ilynemű alapít-
ványok fölött azon specialis jótékonyság jellemzi, mely 
szerint a gondnok ur ugy intézte az árvák ellátását a 
részökre járó 300 frtból, hogy minden árvának saját ne-
vére kiállított takarékpénztári könyve is legyen, melybe 
állásához képest évenkint bizonyos összeg tétessék tar-
talékul 50—100 frtig, sőt fölebb is, ugy hogy midőn 24 
éves korral a segélyezés véget ér, minden árvának legyen 
egy jelentékeny tartalék-tőkéje a gondnok által őrzött ta-
karékpénztári könyvecskében. E szerencsés eszméje által 
nyerte meg Tárkányi Béla apát-kanonok ur a hold. ala-
pitónő kiváló bizalmát s egyszersmind mindazok háláját, 
kik az alapítvány jótéteményében részesülni fognak. 

It t közöljük a mult tanévre fölvett segélyezettek 
neveit. Árva-fiuk : Angyal Endre, Vissnyey Gyula, Ta-
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kacs y József, Volk Ödön, Demeter György, Nagy Géza, 
Molnár Sándor, Kudlovics Rikárd, Istvánfv Miklós, Pécsy 
Gyula ; — árva-leányok : Róth Mária, Rausch Hermin, 
Piacsek Kornelia, Zeley Róza, Marczinovics Erzsébet, 
Kozma Piroska, Török Mária, Gánóczy Erzsébet, Tallián 
Malvin ; — Sebe-családbeliek : Sebe István, Sebe Béla, 
Baksy Barnabás, Regéczy Nagy Margit. Összesen 23. 

Ezekhez járuland a jövő 1884/5. tanév kezdetével 
4 árva-fiú és 5 árva-leány, kiknek fölvétele iránt a gond-
noki fölhivást lapunk alább közli, úgy hogy a jövő tan-
évben a Bük-Sebe r. kath. alapítványból segélyezettek 
száma 32 leend, egyenkint 300 frtos összeggel. S e szám 
növekedését még remélhetjük is az egri fokáptalan gon-
dosságától és Tárkányi Béla apát-kanonok ur szerencsé-
jétől, kinek (mint felőle a feledhetetlen emlékű Szabó 
Imre püspök jellemzőleg mondta s egyik lapban irta is) 
a mihez fog, minden sikerül. — Ez forgott tán a bold, 
emlékű Bük Zsigmondné előtt is, midőn végrendeletében 
a fokáptalan által Tárkányi Béla, apát-kanonok urat 
kérte alapítványa első gondnokául kineveztetni, mint bor-
sodmegyei földijét és általa jól ismert erős jellemű egyé-
niséget, ki szándékait viszont legjobban ismeri s ez ala-
pitványát is oly sikerrel fogja Isten segítségével végre-
hajtani, minővel a jó Isten az ő vállalatait megáldotta. Az 
eddigi sikeres tények mutatják, hogy a bold, alapitónő 
nem csalódott reményében ; — s az egri fokáptalan az 
által tüntette ki, mennyire méltányolja a nemeslelkű ala-
pitónő bizalmát, hogy nagy eszméjének végrehajtását oly 
három egyénre, oly teljes biztosságú és jellemű közegekre 
bizta, minőket Tárkányi Béla apát-kanonok, Melczer 
Gyula alispán és Petro József, ügyvéd urak személyében 
Borsod-megyeszerte s azonkívül is a nagy közönség mél-
tán tisztel. 

L. László. 
Felhívás. 

A boldog emlékű özvegy Bük Zsigmondné, született 
Sebe Terézia úrnő által tett s az egri fokáptalan kezelése 
alatt levő úgynevezett „Bük-Sebe r. kath. árva-alapít-
ványra" folytatólag négy árva fiu és öt árva leány véte-
tik föl, az 1884/5 tanévban f. évi szeptember 1-ső napján 
kezdődő s egyenkint 300 frtos évi segélyezéssel, — melynek 
elnyeréseért az illetők nyokz éves kortól kezdve tizennégy 
évesig folyamodhatnak. 

E segélyben leendő részesüléshez a bold. eml. alapitónő, 
végrendelete 10-ik pontjában, a következő feltételeket 
kapcsolta : 

hogy a folyamodó borsodmegyei, (s ha ilyenek 
nem lennének elegendő számmal, az egri fő-egyházmegyé-
nek mostani területén) törvényes házasságból született s 
szüleitől már megfosztott vagyontalan árva legyen. Ha azon-
ban az élő szülők elmeháborodottak vagy egészen kere-
setképtelenek, úgy veendő, mintha, nem élnének. 

b) Ezen nevelési segély csak római katholikus val-
lású fi- és leánv-gyermekeknek adható. 

c) Különösen vétessenek figyelembe a vegyes há-
zasságból származott katholikus gyermekek." 

A folyamodók illető plébánosaik által aláirt folya-

modásaikat — a kérelmező árvának 1) keresztlevelével, 
— 2) szüleinek elhunytát, vagy fönebb a) szerinti elme-
baját, teljes keresetképtelenségét s vagyontalanságát iga-
zoló okmánynyal, — 3) tanulási képességéről s erkölcsi 
viseletéről tanúskodó iskolai bizonyitványnyal — fölsze-
relve, folyó 1884-ik évi augusztus hó 10-ik napjáig 
küldjék Egerbe a Bük-Sebe r. kath. árva-alapitvány 
főkáptalani gondnokához, Tárkányi Béla József, 

apát-kanonokhoz. 

VEGYESEK. 
*** A római kérdés ez utóbbi évben igen gyakran 

s a legkülönfélébb módon hivta fel Európa figyelmét. 
Hanem Pidal spanyol miniszter nyilatkozata mégis uj va-
lami. Most először történt, hogy egy nagy ország mi-
nisztere a pápa világi fejedelemsége mellett nyiltan szó-
lalt fel és bátran kimondotta óhaját annak visszaállítása 
iránt. Súlya e nevezetes tettnek annál nagyobb, mert 
oly király minisztere nyilatkozott igy, a ki Európa két 
nagyhatalmasságával igen jó viszonyban van, a kivel 
Németország trónörököse nem régen kötötte meg a két 
ország közötti szorosabb barátság szövetségét. Olaszor-
szágra e nyilatkozat éle viszont annál érzékenyebben hat, 
minthogy épen most sülyedt le a közép-európai triple-
alliance magaslatáról a legteljesebb elszigeteltség színvo-
nalára s minthogy éppen most, a porosz trónörökös lá-
togatása után dőlt el véglegesen, hogy monarchiánk dicső 
uralkodója semmi esetre sem adja vissza Umberto látoga-
tását. Es ha még hozzá vesszük, hogy Belgiumban a 
katholicismus fényes diadalt aratott, és azt, hogy Lavigerie 
érseknek bensőbb viszonyt sikerült létre hozni a Vatikán 
és Francziaország közt, tekintve ez utóbbinak északafrikai 
coloniális érdekeit: könnyen felfoghatjuk az olasz hiva-
talos és félhivatalos körök páratlan idegességét, melyet 
Pidal nyilatkozata keltett, a mely, ugy látszik, mozgásba 
hozta a követ, mely a cseréplábu olasz nagyhatalmi co-
lossust összetörni fogja. 

— Imets Jákó, a csiksomlyói róm. kath. főgynma-
sium igazgatója f. hó 13-án ülte meg irói pályájának 
negyedszázados évfordulóját. 

— Spanyolországban a „Katholikus Unió" nevíi 
szövetség kezdi bőven meghozni a kezdet nehézségeire 
fordított fáradságot. E napokban a toledói érsek, mint 
Spanyolország prímása és a nevezett egyesület fővédnöke, 
tetemes összeget küldött a bibornok-államtitkár utján a 
a szentatyának mint a Katholikus Unió gyűjtését. 

— Más idők, más emberek ! T. laptársunk, az ,Eger' 
egy érdekes szolgabirói rendeletet közölt a mult század-
ból. A rendelet igy kezdődik : „Dichirtessék az .Jézus 
Kristus ! " . . . Dehogy mondaná ezt ma egy szolgabíró! 
Pedig : .Jesus Christus heri et hodie. 0 nem változott. 
Az emberek változtak vele szemben. 

— A franczia katholikusok f. évi szept. 9 — 14-ig 
eucharisticus congresszust szándékoznak tartani Tou-
lonban. 

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

Budapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz. 
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Budapesten, julius 26. 8. II , Félév. 1884. 
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tani tók segélyalapjának alapszabályai. —• Vegyesek. 

A magyarországi lat. és gör. szert. r. kath. ta-
nitók segélyalapja tárgyában. 

„ J Á N O S, 
A RÓMAI SZENTEGYHÁZ ÁLDOZÁR BIBORNOKA, ISTEN 
IRGALMÁBÓL ÉS AZ APOSTOLI SZENTSZÉK KEGYELMÉBŐL 
MAGYARORSZÁG HERCZEG-PRIMÁSA, ESZTERGOMI ÉRSEK 

STB. STB. 

Krisztusban kedvelt tdö papságunknak, a főegyházmegye 
tanítóinak s összes szeretett híveinknek. 

Üclv és áldás az Urban ! 
A magyararországi püspöki kar, hazánk tör-

ténelmének tanúsága szerint, mindig kiváló gond-
dal viseltetvén az ifjúságnak valláserkölcsi neve-
lése iránt, soha sem tévesztette szem elől, hogy 
a sikeres nevelés- és oktatásnak egyik legelső 
föltétele a tanitók anyagi gondjainak könnyitése, 
kik igy annál szabadabban, annál nagyobb önfel-
áldozással szentelhetik erejök-, idejök- és életö-
ket az egyház és hazára nézve egyaránt fontos 
népnevelés ügyének. Ily gondolatoktól indit tatva 
siettek egyes főpapok a tanitók számára jövedel-
mező alapitványokat létesiteni, majd ismét áldo-
zatkész hitközségek segélyével a tanítói állomá-
sokjövedelmeit szaporitani. Mások ismét erejök- és 
tehetségökhöz képest, nyugdíj-intézeteket hoztak 
létre, melyek lia itt-ott nem is teljes ellátást, 
legalább csekély díjért tetemes segélyt nyújta-
nak a népnevelés nagy munkájában kifáradt s a 
megérdemlett pihenés és nyugalom után óhajtozó 
tanítónak; míg végre számosan, különösen az 
egyházi rendből, megtakar í tot t filléreikről végren-
deletileg is ugy intézkedtek, hogy azok a tanügy 
oltárára áldoztassanak föl, ekkép akarván még a 
síron tul is föntartani ama kapcsot, mely őket 
az iskolához, a buzgó és hivatásának élő tanító-

hoz fűzte, ki müködésök társa, munkájok ré -
szese vala. 

Ámde mindezen segédeszközök és források, 
bármily nemes áldozatkészségnek és a népneve-
lők i ránt i szeretetnek tanúi, mégsem elegendők 
ama szükségletek födözésére, melyeket a roha-
mosan haladó kor lépten nyomon teremt és nem 
is ringatjuk magunkat ama csalódásban, hogy 
mindvégig elegendők lennének, mer t amint isteni 
Mesterünk s minden tanitók példányképének sza-
vai szerint, mindig lesznek szegényeink,1) ugy 
nem fognak azok bizonyára hiányozni a tanítói 
karban sem, hogy legyenek mindig, kik i ránt 
gyakorolhassák szeretetöket s irgalmassági csele-
kedeiteket azok, kiket az isteni gondviselés bő-
vebben részesített a földi javakban, vagy csapá-
soktól kegyesen megmentett . 

Ezek indították az elődei példája ut ján ha-
ladó püspöki kart , hogy a magyarországi katho-
likus tanítói kar részére egy oly segélyalapról 
gondoskodjék, mely kisegitőleg járuljon az egy-
ház tanítói szükségleteinek fedezéséhez, özve-
gyeik és árváik gyámolitásához. 

Az említetten kivül még mily indokok ve-
zérelték a magyarországi püspöki ka r t ezen alap-
nak létesítésében, bővebben elmondottuk mult 
1883. évi augusztus hó 9-én 3988. sz. a. kibo-
csátott íopásztori körlevelünkben. Az ott javaslat-
képen elmondottak élénk viszhangra találtak a 
lelkészkedő s többi papságunknál és a kath. ta-
nítói karsál . A főegyházmegye minden esperesi 
kerületéből terjesztettek föl hozzánk jegyzőköny-
vek, melyekben a papság ép ugy, mint a tanítói 

l) Mát. 26, 11. 
£ 
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kar melegen üdvözlik a Segélyalap létesitésének 
eszméjét, anyagi hozzájárulásukat is készségesen 
fölajánlják, sőt számosan már tényleg, tehetsé-
gökhöz mér t tekintélyes összeggel, annak tag ja i 
közé be is léptek. A jótékonyság terén ily ne-
mes verseny örömmel töl té el keblünket. A mi 
fölött nem is kételkedtünk, hogy szent Pál apos-
tol szerint „a szeretet soha sem szűnik meg"1) 
á l ta lában , épugy főegyházmegyénk papjaiban 
sem, ép oly örömmel észleltük annak újbóli 
megvalósulását, és láttuk, hogy a szeretet, mely 
ug}ranazon apostol szerint „a tökéletesség köte-
léke"2) fényes te t tekben nyilvánul ott, ahol az 
egyház és annak leánya az iskola, a papság és 
annak munkatársa , a tan í tónak egymáshoz való 
szorosabb fűzéséről van szó. 

Mindezek után nem késtünk az eszme megva-
lósításához közreműködni. A nagyméltóságú püs-
pöki karra l többször meg ta r to t t tanácskozásaink-
ban meg lőnnek vitatva a kiváló egyházi és világi 
szakférfiak közreműködésével szerkesztett alapsza-
bályok, mig végleg megái lapi t ta tván, á l ta 'unk és a 
magas kormány által jóváhagyatva : most már 
azon szerencsés helyzetben vagyunk, hogy azokat 
jelen körlevelünkben közölhetjük. Az alapszabá-
lyok ér telmében szükséges szervezkedési teendők 
részben megtör téntek már s miután szerencsésen 
tul vagyunk a kezdet nehézségein, gondoskodni 
fogunk, hogy a mi még há t ra van, mielőbb meg-
történhessék s a Segélyalap működését megkezd-
hesse. 

Most pedig t i teket tdő testvérek az Ur-
ban kérünk, hogy buzgóságtokat s lelkesedés-
teket, melylyel a Segélyalap létesítését üdvö-
zöltétek, mindvégig megőrizzétek; a taní tói kai-
érdeklődését föntartsa, hogy az alap, mely ha-
zánkban az összes katholikus tan í tókat egy nagy, 
egyháza és magyar hazája i ránt szeretettel vi-
seltető családdá eg}resiti, teljesíthesse föladatát , 
legyen ápolója, segítője az ínségnek, hü őre az 
egyház és haza közös érdekeinek. 

Ezek előrebocsátása után közöljük az Alap-
szabályokat.3) 

2) I. Kor. 13, 8. 
3) I. Thessz. 4, 9. 
:í) Lásd ,Katholikus Egyleti Elet ' czimű rova tunka t 

A D A T O K 
árpádházi boldog Margit ereklyéinek történetéhez. 

B. Margitnak vesszeje és fenyitö ostora. 

Habár b. Margitnak ládájában a penitent ia-
ta r tás kincsei között a fenyítő ostor nem talál ta-
tot t , mégis társnői ezt is min t reliquiát megőriz-
ték. Azon időben a sz. Domonkos rendben áta-
lános volt a flagellatio : „ A sororok completanak 
u tanna disciplinât vesznek vala." E czélra min-
den sorornak meg volt saját ostora. B. Margitét 
— mely a szent szűznek tes té t érinté — ereklye-
ként t isztelték és emlékül eltették, sőt később 
is megőrizve, b. Margit test i maradványai mellé 
elhelyezve, lá t ta a többször hivatol t Ferrarius.1) 

B. Margitnak nemez lábbelije. 

B. Margit idejében mindkét nembeli szerze-
tesek sandaleákban, a lábhoz szíjazott bőr vagy 
fatalpon jár tak, téli időben ezzel együtt haris-
nyát, vagy min t a legenda mondja „nemez kap-
cha"- t használtak. B. Margit, kinek a szenvedés 
élvezet vala, e tekintetben is kereste az a lkalmat 
szenvedhetni. Kincses ládájának ta r ta lma erről is 
bizonyságot tesz, mer t megta lá l ta to t t benne : keet 
nemeez kapcha, mely kapchakat be vertenek 
vala keet felevl apro hegyes vas zegekel, kykel 
ez zent zvz visel vala ev labayban".") Ha meg-
gondoljuk, hogy mennyire kényes az emberi láb, 
akkor igen jogosultnak t a r t juk a sororoknak és 
a legenda Írónak álmélkodását b. Margit ezen 
önkinzó eszköze fe le t t : „Ugy vagyon meg írván 
az ev zentseges eletyrovl, hogy ez zent zvz kere 
Soror agnest, hog evneky zegellene chinalny egy 
kapchat . Mely kapchaban belevl ez zent zvz 
tevt auagy varró t vala apro hegyes vas zege-
ket,"3) és ezen felfoghatat lan kínokat csakis az 
Isten iránt b í r t szerelme által bir ta elviselni.4) 
Sem Ferrarius, sem a többiek nem említik e 

x) A nápolyi Margit-legenda a b. szűz által gyako-
rolt vesszőzés és ostorozás méltatására egész hosszú feje-
zetet szentel (Cap. XIII.) és más alkalmakkor is gyakran 
emliti. Magy. Sión 1867. 742. 749. 

2) Praynál. — Vajdánál 79. — Volfnál 33. — Az 
eredetiben 96. 

3) Praynál. — Vajdánál 58. — Volfnál 24. — Az 
eredetiben 68. 

4) Álljanak itt erre vonatkozólag a nápolyi legen-
dának igen felvilágosító szavai: „Ponebat infra calceos 
suos clauillos parvos ferreos et sic planta pedum clavo-
rum cuspidibus tangentibus pungebatur." Magy. Sión 
1867. 743. 
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rendkívül penitentialis eszközt, tehá t már koráb-
ban elenyészett. 

B. Margitnak önsanyargatásaul nem csupán 
az eddig felsorolt vezeklő eszközök szolgáltak, 
hanem öltözetében is különféle módon iparko-
dott azt gyakorolni, durvább szövetből készült 
öltözéket viselt, olyat, minőt a szolgálatra szánt 
laica testvérek szoktak volt viselni, azt is ko-
pott, megviselt, foltozott sőt szakadozott álla-
potban, minden tekinte t nélkül az időviszonyokra, 
ugy, hogy télen gyakran igen fázott , nyáron 
pedig túlságos melege vol t ; ele mindezt minden 
képzeletet túlhaladó önmegtagadással eltűrte. Ha-
lála után, midőn földi maradványa i t felöltöztet-
ték, az általa használt ruhák helyett , melyek 
túlságosan elhasználtak valának, jobbak ada t tak 
reá, hogy egy királyieányhoz illőleg tétessék a 
ravatalra.1) Az éltében r a j t a volt ruháka t pedig sz. 
személye i rán t volt kegyeletből továbbra is meg-
őrizték, s mivel általok csodák is tör téntek , fo-
kozatos tiszteletben részesit tettek. Lássuk e t á r -
gyakat egyenként : 

B. Margit zárdafátyola. 

B. Margit már mint gyermek felvet te a 
sz. Domonkos rend ruháját , még midőn a vesz-
prémi zárdában ta r tózkodot t : „Ezen jdevben 
ez zentseges germek zent marg i t ázzon fel veue 
az zent zerzetnek ruhayat ." A rendnek szokása 
szerint a velumot is, mely mindazoknál, kik az 
ünnepélyes fogadalmakat még le nem tet ték, fe-
hér volt. Csak ezek letevése után adato t t a fe-
kete velum. A legenda megta r to t t a annak emlé-
két, hogy az apáczáknál a „feketézés" egyenlő 
értelmű volt az ünnepélyes fogadalmak letevésé-
vel. Elet i ra ta gyakran tesz említést velumáról. 
Elmondja, hogy egy zöldcsütörtökön a priorissa 
engedelméből ő végezé a lábmosást, a mosás 
után a lábakat „meg tevrly vala ev feyenek fe-
deulevel . . . es az vtán vgyan azon fedelet auagy 
ruhát azon keppen feyen visely vala."2) A fehér-
nek feketével való felcserélése, t. i. az ünnepé-
lyes fogadalmak letevése, b. Margit szorgalma-
zására t ö r t én t ; erre pedig az okot azon körül-
mény szolgáltatta, hogy midőn a kevéssel előbb 
özvegygyé let t cseh király b. Margitnak atyjával 

x) Praynál. — Vajdánál. — Volfnál 34. 76. — Az 
eredetiben 90. 205. 

2) Praynál. — Vajdánál. — Volfnál 4. — Az ere-
detiben 12. 

a szigetre jött , neki a gyönyörű királyleány 
annyira megtetszett , hogy őt azonnal nejének 
k é r t e : „Ez jdevbben zent margy t ázzon meeg 
megnem velomoztatot vala zent velommal, azaz 
meeg nem vala feketye."1) B. Margitnak eltöké-
let t aka ra ta vala, soha férjhez nem menni, t ehá t 
r a j t a volt, miszerint az ünnepélyes fogadalom 
letevése által a házasság elől is meneküljön, és 
a t a r tomány i főnöknél, Marcellus a tyánál ki-
vitte, hogy fogadalmát nagy ünnepélylyel te-
hesse le, mi re : „nagy tyztessegel es nagy jnnep-
lessel befeketezeelt bezentelek, nagy sok zerzetevs-
seknek es egyhazy zemelyeknek jelen voltára, 
pinkest ha rmad napyan, zent eorsebet azonnak 
oltara elevt." ') Természetes, a tervezet t házas-
ságból misem l e t t ; de b. Margit megnyer te a 
fekete fátyolt . Ez tö r tén t 19 éves korában 1260. 
évben és viselte a feketét t izenkét év múlva 
beál lot t haláláig, ekkor e fátyol egyszersmind 
szemfedelül is szolgált neki és midőn a ravata lon 
ki ter í tve volt „fel emele (fylep eztergamy) ersek 
zent margy t azzonnak orcliayarol az velomot ky-
vel fevt tek vala az ev orchaja t" 3 ) hogy arczát 
megszemlélhesse és azt fényleni látta.4) B. Mar-
git egyik velumát, melyet rendesen használt volt, 
társnői nagy kegyelettel megőrizték, mely csak-
hamar eszközül szolgált csodás meggyógyulások 
alkalmával, hogy b. Margit közvetítése liatásdus-
nak bizonyuljon. A legendák több ily esemény-
ről tesznek bizonyságot, melyek közül álljon i t t 
néhány. Leginkább említésre méltó, hogy mi-
dőn Margit unokahuga, Is tván egykori magyar 
király leánya Erzsébe t , életveszélyes lázban 
volt, b. Margit skapularéját és velumát va lamint 
más tá rgya i t reá ja te t ték, aminek következtében 
lázát elveszítette.5) Maga László király is, midőn 
még t izenhárom éves vala, életveszélyes kórságba 
esett és m á r magán kivül volt, midőn rokonai 
elküldtek Erzsébet apáczához, Is tván király leá-
nyához, László király nénjéliez azon klastromba, 
„hol fekzyk zent margyt azzonnak teste", hogy 

*) Praynál. — Vajdánál. — Volfnál 10. — Az ere-
detiben 29. 

2) Praynál. — Vajdánál. — Volfnál 12. - Az erede-
tiben 35. 

3) Praynál 304. — Vajdánál 84. — Volfnál 101. — 
4) A napolyi legenda is emliti: „Accessit propius et 

uelum, quod tegebat virginis faciein, elevavit'" Magv. 
Sión 1868. 323. 

5) A magy. legenda nem emliti. A nápolyi legen-
dában Lib. II. cap. VII. és XVII. Magy. Sión 1868. 
329 és 420. 

10* 



60 r e l i g i o . •60 

küldene, zent margy t azzonnak velomat feketyet , 
kyt viselt az zent zvz elteben es kynek ala t ta kyes 
bochat ta az ev bodog lelket." Erzsébet hallván 
fivérének Lászlónak veszedelméről, „az zent mar-
gyt ázzon velomat feketeyt nag}' hamarsagal el 
kevlde" a prédikátor szerzet két t ag ja ál tal 
Anna herczegnéhez, a király nénjéhez, ki László 
fejét a velummal betakar ta , mire egészséges ve-
re j tékbe jö t t és tökéletesen magához t é r t és az 
„ev nenyenek zent margyt azzonnak velomat fe-
keteyt kyvel az ev feyet be t aka r t ak vala, f'eyen 
meg leluen."1) Azonban nem csak a királyi csa-
ládbelieknek, de minden különbség nélkül rangra 
vagy állásra, számosan nyer ték gyógyulásukat a 
sz. szűznek veluma által. Ilyen szerencsések közé 
tar tozik Méza nevű aranyfonóné Esztergomból ki 
három évig szenvedett vérfolyásban és főfájás-
ban. Midőn magá t szekeren vi te tné b. Margit ko-
porsójához, már útközben javulást érzett , de mi-
dőn „tapaztot ta volna az ev velomat, mynden 
kórságából meg gyogyola."2) Hasonló szerencsében 
részesült nemes Ampudinus, vármegyei ispánnak 
csecsemő fia János is, ki annyira megbetegedett , 
hogy már alig lélegzett. Szülei bizalmukkal b. 
Margithoz fordultak közbenjárásér t és „zent mar -
gyt azzonnak velomat nagy keressel el kerek 
zent margi t azzonnak nenyetevl anna azzontol. 
Ez herchegne ázzon targya vala ez velomot nagy 
alkolmas tyztesseggel." Miután tőle a velumot 
megkapták, gyermekük fejét azzal be takar ták , és 
legott a gyermek szemeit megnyi tván csakhamar 
tökéletesen felépült.3) Későbbi forrásaink sem ezen 
csodás gyógyulások - eszközéül szolgáló velumról, 
sem arról melyben a test e l temettetet t , emlitést 
nem tesznek. Bizonyára mindket tő csakhamar ré-
szekre szétdarabolva becses ereklye gyanánt tisz-
telői között felosztatott . 

B. Margit scapularéja. 

A scapulare, azon széles szalag alakú ruha-
rész, mely a talarison felül a nyaktól egész a föl-

1) Praynál 345 kk. Vajdánál 148 kk. — Volfnál 
65, 66. — Az eredetiben 179, 180. A nápolyi legenda a 
többi körülményre nézve eltérőleg beszéli el ezen felgyo 
gyulást, de annak eszközeül szinte b. Margitnak zárda-
fátyolát emliti (liber II. cap. XI.) I. b. 1868. 334. 

2) Praynál 343. — Vajdánál 144. — Volfnál 63. — 
Az eredetiben 172, 193. A nápolyi legenda is emliti (lib. 
II. cap. LX.) azonban Jefeda leányának Reginának né-
zi és a velumról is ballgat. J . h. 1868. 569. 

3) Praynál 352. — Vajdánál 159. — Volfnál 70. — 
Vz eredetiben 191. 

dig lefut, és mely a domonkos-rendű apáczáknál 
fehér. B. Margitnál serény munkássága követ-
keztében csakhamar beszennyeződöt. Az is, mely 
halálozása alkalmával r a j t a volt, igen szennyes 
volt, azért Serennay Erzsébet soror, ki őt a ra-
va ta l ra felöltöztette, hogy igy hálá já t kimutassa 
az általa nyer t csodás felgyógyulásáért, „ky veue 
az scapulart zent margyt azzonnak nyakabol, 
mert igen zevrnyv vala az konyhán való zolga-
la te r t es tyz ta yo scapulart ada ev rea."1) Ezen 
szennyes scapular szintén több rendkivüli gyógyu-
lásnak eszközeül szolgált, s majd a velummal, 
vagy többi ruhanemükkel együtt, majd egyedül 
használtatot t . István király leányának Erzsébet-
nek meggyógyulása alkalmával a többi ruhane-
mükkel együtt vala alkalmazva. Hasonlókép a 
velumlioz ez is darabokra vágva felosztatott . Er re 
nézve maga a legenda is szolgáltat bizonylatot. 
Megy erben lakó Mária „nem mer vala chuzva 
mennyi a koporsohoz az sok nepteol való zegen-
letiben, taliat f rá te r vince ky lakozyk vala az 
clastromban acla ez betegnek egy foltot zent 
margyt ázzon scapularabul es az ev zent hayanak 
mossadeek vizeet es hagy a hog az vizzel mosnaja 
teerdet és az scapular poztoyaual terleneye, kyt 
ezenkkepen tevn a beteg"-) 

Azonban sokáig épen fenmaradt az, mely-
ben b. Margit t emetve volt, melyet még Ferra-
rius is látott , és pedig meglehetősen ép állapot-
ban. Vele mintegy a sz. csontok le valának ta-
karva. „A lábaknál, min t mondja, oldalvást haj-
lott ." Idő folytával azonban ez is ereklyeként szét-
osztatott. 

B. Margit többi ruhaneműi. 

Ezek közül f'elemlitve ta lá l tam : palástját , 
övét, tuniká já t és átalánosságban ruháit . 

Palástjáról szól Ferrar ius és elmondja azt, a 
mit ismét erre nézve a clarissák akkori gyóntató 
a tyjá tól hallott, a mi már maga helyén felemlit-
te te t t . Ott többek közt az is mondatik, hogy ezen 
cappa eredetileg fekete selyem volt, de midőn 
abban a szűz teste e l temet te te t t , fehérré változott. 
Erre nézve csak azt merem megjegyezni, misze-
rint a dominicanak cappája nem selyem, hanem 
g}apju szövet; továbbá, hogy a legenda tisztán 
kimondja, miszerint a holttest 12 napig nyitot-

x) Praynál 303. — Vajdánál 82. - Volfnál 34. — 
Az eredetiben 99. 

2) Praynál 305. — Vajdánál 85. — Volfnál 35. — 
Az eredetiben 103. 
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tan feküdt a sírban, semmi mással be nem fedve 
mint csupán szemfedelével. Ez pedig minden bi-
zonynyal fehér volt, min t zárdaszüzekhez, és 
selyem is volt, mint királyi lierczegnőhöz illik. 
Ama fehér selyem darabok, melyeket Ferrar ius 
látott , véleményem szerint, a szemfödő maradvá-
nyai valának. 

Cordőja, vagy öve. Ennek használata által 
meggyógyult Károly vitéznek, a zárda gazdájá-
nak és egyszersmind ujbudai biró húgának leá-
nya, Ágnes asszon}^. Már eszméletén kivül volt, 
midőn „az ev anya . . . az sororoktol ky kere az clast-
rombol zent margyt azzonnak evueet, kyvel my-
koron meg evueclchettek volna" aki előbb össze-
sugorodva mozdulatlan vala, kiegyenesedett és 
oly ép lett, hogy saját lábain mehete t t haza. ') 

Tunikájává1 Ferrar ius tesz említést, melynek 
nehán}r elég foszlányos részét lá t ta a sz. cson-
tok mellet t és melyből magának emlékül egy 
darabkát le is vágott. 

(Folytatjuk). 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Gyulafehérvár. Elnöki beszéd, melylyel N. Tódor 

József alelnök az erdélyi r. k. irodalmi társulat VII. 
közgyűlését megnyitotta : 

„Nagyméltóságú Püspök-Fővédnök ur ! Mélyen tisz-
telt Közgyűlés ! Az elnöki megnyitó beszédeknek feladata 
alapszabályaink értelmében, a társulat évi működéséről a 
t. közgyűlésnek átnézetes jelentést tenni. — Ez lehet 
feladatom nekem is a jelen alkalommal, midőn a társu-
lati nagyrabecsült Elnök ur távolléte folytán, ezen köz-
gyűlést megnyitandó, az elnöki széket elfoglaltam. 

Csakis ezen feladatomnak lehető rövidséggel megfe-
lelni s minden hosszadalmas thematikus beszédtől tartóz-
kodni kivántam jelen alkalommal annál is inkább, mert 
részint a jelen közgyűlésnek gazdag tárgysorozata, részmt 
pedig a kilátásba helyezett értekezések amúgy is rövid 
időnket nagyon igénybe fogják venni. 

Nagyméltóságú Püspök-Fővédnök ur ! Mélyen tisz-
telt Közgyűlés ! Ha társulatunknak egy évi működésén 
kellő figyelemmel széttekintek s az eredményeket hami-
sítatlan suly szerint mérlegelem, ugy találom : hogy, 
figyelmen kivül nem hagyva, sőt a legmelegebb elismerés-
sel méltányolva egy-két tagnak önzetlen, odaadó, lelkiis-
meretes munkásságát, általában véve nem történt meg az, 
a minek megtörténnie múlhatatlanul kell vala ; nem fejte-
tett ki azon munkásság, melyre, eltekintve sok más szem-
pontoktól, már alapszabályaink által is kötelezteténk ; 
nem mutatkozott a társulat ügye iránt azon lelkesedés és 
meleg ragaszkodás, melyet pedig a közös szent ügy mél-

*) Praynál 349. — Vajdánál 154. — Volfnál 67. — 
Az eredetiben 184. 

tán megkövetelhet mindnyájunktól, kivétel nélkül. Miért 
is lehet-e csodálkozni afölött, ha kimondani kényszerülök, 
hogy az „erd. róm. kath. irodalmi társulat" szép eszmé-
jének nagynevű megpenditője által kitűzött s általunk 
annyi lelkesedéssel fogadott szent és nemes czél : a kath. 
tudomány és irodalomnak kies hazánkban is öszmükö-
désünk által eszközlendő felvirágoztatása s igy a kath. 
közszellemnek megteremtése és jótékony ápolása, vagy 
miként alapszabályaink egyik §-ában is oly szabatosan és 
nyíltan kifejezve találjuk : a különféle tudományszakok és 
irodalom terén kifejtendő munkásság által a közművelő-
dés és irodalom ügyét emelni ; e czélra az írói erőket 
egyesíteni és időszaki folyóiratok, nemkülönben önálló 
munkák kiadásával az épületes és hasznos ismereteket 
terjeszteni — mondom, csodálkozhatni-e, ha nyílt kifejezést 
adok azon szomorú meggyőződésnek, hogy e szép és 
magasztos czél vajmi csekély mérvben közelittetett meg, 
sőt az ide czélzó nemes törekvésben, a társulat első éveit 
véve tekintetbe, ujabb időben, sajnos és az ügy előhala-
dására nagyon bénitólag ható stagnátió, hogy ne mond-
jam hanyatlás észlelhető. 

Nem szoktam sötét szemüvegen át nézni a dolgokat ; 
de a tárgyilagos igazságot kimondani nem vonakodom, 
a dolgok, bár sötét, de valódi képét föltárni nem habo-
zom ott, a hol kell, és a midőn az őszinte nyilatkozatnak 
talán némi haszna is kecsegtetőleg int felém a homályos 
jövőből, nem saját egyéni, hanem a közös szent ügyet 
tekintve. 

Nagyméltóságú Püspök-Fővédnök ur ! Mélyen tisz-
telt Közgyűlés ! Ha szabad egy költői képpel élnem tár-
sulatunk jelen állapotának megvilágítására, ugy bár vérző 
szívvel, de a való igazsággal teljesen megegyezőleg azt 
mondhatom, hogy nem egyéb az, mint egy sivár, termé-
ketlen pusztaság, melyből a nagymérvű közönyösség, 
eléggé meg nem róható apathicus részvétlenség, mindent 
kicsinylő nyegle fenhéjázás és a tétlenség puha párnái kö-
zött heverni szerető semmittevési vágy Samumja az élet-
nek legkisebb csiráját is kiöléssel fenyegeti, s melyen az 
édes kevés önzetlen munkás csak ugy tűnik föl, mint 
egy nagyon ritka, szerény oáz, mely a rengeteg sivatag-
nak életet, erőt, virányt, keresettséget és tekintélyt köl-
csönözni nem képes. 

Áll pedig ez társulatunkról, fájdalom ! ugy anyagi, 
mint szellemi tekintetben. 

Egy társulat ugyanis, mely működéséről valamely 
folyóirat vagy szaklap által életjelt kiván adni, nagyon is 
rászorul tagokra, melyek tagdijaikkal annak létét bizto-
sítják, működését elősegítik. Az erd. róm. kath. irodalmi 
társulat tagjainak száma, alapittatásától kezdve, a 300— 
350 között ingadozik s öt évi fennállása és fáradhatlan 
működése sem volt kéj>es e számot kellő mérvben gya-
rapítani. A társulati elnökség pedig látva és bölcsen 
tudva azt, hogy e szám, akár az erdélyi katholikusok 
imposans sorái, akár a magunk elé tűzött szent czél ma-
gasztosságát tekintsük, igen csekély arra, hogy egyrészt 
az erdélyi katholicismust méltóan képviselje, másfelől pe-
dig a társulat munkás tagjait a magas czél minél sike-
resebb megvalósítására segítse : a f. év elején megújította 
felhívását, meleg hangon irt felszólításokban fordalt ugy 
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kath. főurainkhoz, mint a kath. nagy közönséghez, kérve, 
hogy tömeges sorakozásukkal irodalmi társulatunk föl-
virágzását s anyagi ugy mint szellemi megszilárdulását 
előmozdítani siessenek. S mi lön az eredmény ? . . . Egy, 
mondd egyetlenegy rendes tag ! 

Társulatunk továbbá már kezdetben abban állapo-
dott vala meg, hogy addig is, mig annyira erősbülhet, 
hogy valamely folyóiratban, vagy önálló munkákban hoz-
hatja nyilvánosságra szellemi termékeit, ezt egy heti lap 
kiadásával fogja közvetíteni. Igy indult meg a már elég 
széles körben ismeretes és mind nagyobb tetszésnek ör-
vendő „Közművelődés," mint a társulat közlönye. E lap 
évenkint 1000—1200 írt jába kerül a társulatnak, mely 
költségek fedezése czéljából csakis a tagdijak és előfize-
tési pénzek állanak a társulat rendelkezésére. A pártoló 
és rendes tagok dija valamint az előfizetőktől befolyó 
összeg azonban évenkint alig elégséges, hogy a jelzett 
költségek fedeztethessenek. Miért is a tagdijak pontos be-
fizetése a legnagyobb mérvben volna kivánatos. Es mi 
történik ? .. . Az, hogy vannak társulati tagok, kik mi-
óta a társulat fennáll, tagdijaikból egy krajczárt is be 
nem fizettek, mások két-három évi tartozásaikkal ma is 
hátralékban vannak ugy, hogy az összes hátraléki összeg, 
daczára a többszörös felszólításoknak, daczára annak, hogy 
minden lehető mód és eszköz a hátralékok felhajtásában 
a társulat részéről alkalmazásba vétetett : a 800, mondd 
nyolczszáz forintot meghaladja ! 

Végre társulatunk, miként említve volt, azon ma-
gasztos czélt tűzte vala maga elé, hogy ernyedetlen szel-
lemi munkásság által a szépirodalom és józan közművelő-
dés ügyét itt bérezés kis hazánkban is minden kitel-
hető módon előmozditja; e czélból kötelezte vala is tag-
jait arra, hogy a közös ügyet mindenik magáévá téve, 
annak szolgálatába álljon szellemi erejéhez mért szorgal-
mas munkássággal. Ide vonatkozólag alapszabályaink 
10. §-a igy szól: „A jognak kötelesség is felelvén meg, a 
társulat minden tagja köteles a társulat ügyeit minden 
irányban felkarolni és czéljainak megfelelő működésében 
segiteni. A rendes tagok emellett kötelezik magukat, hogy 
minden évben legalább egy értekezést vagy szakmájuk-
nak megfelelőg készített munkálatot beküldenek, esetleg 
felolvasásokat tartanak." Es ha most valaki azon kérdést 
koczkáztatná, hogy mikép feleltünk meg az utóbbi év le-
folyása alatt a társulat által ránk rótt ezen kötelmeink-
nek ? — ugy ezen kérdésre feleletül az elnöki napló vajmi 
elszomorító adatokat tüntet föl, s ugy hiszem a titkári je-
lentésből kellő felvilágosítást fog nyerni idevonatkozólag 
a t. közgyűlés. En itt részletekbe bocsátkozni ezúttal nem 
akarok. Nem mulaszthatom el azonban, mint igen jel-
lemzőt, de egyszersmind nagyon sajnos jelenséget, meg-
említeni és fájó lélekkel constatálni azon tényt, hogy 
Erdélynek 9 katholikus és szaktanárokkal ellátott közép-
iskolája lévén, kath. irodalmi társulatunk az elfásult kö-
zönyösség és indokolatlan visszavonás miatt nem tud 
egy életképes és magának tekintélyt parancsoló actiót ; 
kifejteni. Komoly, tekintélyes társulat helyett egy iskolai ; 
önképző körrel állunk szemben ; erőteljes alkotások he-
lyett fiatal szárnypróbálgatásokra találunk. Pedig mily : 
széles és hálás tere nyilnék szaktanáraiknak a legfelka-

pottabb tudományszakok tágas mezején felburjánzott, a 
kath. elvekkel homlokegyenest ellenkező, a vallást gyö-
kerében megtámadó s minden irányban káros következ-
ményeket eredményező tévelveket alaposan megezáfolni, 
az alakoskodó hitetlenségről a lárvát lerántani s a tiszta 
igazságot napfényre deríteni ? ! Avagy talán, titokban, mi 
is egyetértenénk az ellenféllel ? Ez megbocsáthatlan áru-
lás lenne ! Távol legyen pedig tőlünk kath. tanárainkról 
ilyet még csak fel is tételezni. 

Nagyméltóságú Püspök-Fővédnök Ur ! Mélyen tisz-
telt Közgyűlés ! Midőn ezen elnöki megnyitó beszédemben 
társulatunknak jelen anyagi helyzetét és szellemi állapo-
tát ily, talán egy kissé élesebb vonásokban feltüntetni ki-
vántam, nem az -vala czélom, hogy ez által az itt-ott ész-
lelhető csüggedést fokozzam, vagy talán valakiben társu-
latunk életképessége iránti hitét megingassam, aláássam; 
sőt ellenkezőleg, ezen őszinte lelepzésekben azon orvos 
példája lebegett szemeim előtt, ki bátor kézzel a sebet 
felfedvén, nyilt, határozott diagnosisban a bajt constatál-
ván, a beteget komoly szavakban figyelmezteti, hogy élet-
rendjén múlhatatlanul változtatnia kell, ha életét biztos ve-
szélynek kitenni nem akarja. — Es én bennem erős a 
remény, hogy mi azon jóakaratú beteg akarunk lenni, a 
ki még jókorán felismervén az életerén rágódó bajt, nem 
habozik mindent megtenni, hogy a kétségtelenül bekövet-
kező veszélyt elhárítsa s igy még hosszú, egészséges, 
munkás élet által saját javát ugy, miként a közjót előmoz-
dithasssa. Igen, én hiszem és reménylem, hogy már a kö-
zel jövőben is az eddigi hideg közönyösséget meleg ér-
deklődés, a renyhe tétlenséget pezsgő munkásság, a visz-
szavonást testvéries egyetértés, a széthúzást összetartás, 
a beteges, kóros állapotot egészséges, pezsgő élet fogja 
felváltani, és hogy a közös szent ügy munkálásán önzet-
lenül fáradozni kivánó társulatunk egy sokkal örvende-
tesebb, sokkal eredménydusabb és az előbbinél sokkal 
kedvezőbb képet nyújtó lustrumnak néz elébe. Mit mi-
dőn szivemből óhajtok, egy jöbb jövőbe vetett erős re-
ménynyel és rendithetetlen bizalommal keblemben a jelen 
közgyűlést megnyitottnak nyilvánitom." 

Ü-Síubnya, (fürdő) julius hóban. A harmadik ka-
pHidatio. — ,Omne trinum perfectum' iPoi;.) Nem a ka-
tonai szolgálatot, de az irói, a levelezői tisztet — nem 
is a fegyverforgatás, de a tollperczegés negotiumát ér-
tem, mire toborzás nélkül, proprio motu, amúgy elszánt 
jó kedvvel s tán némi gonosz szokás- és hajlamból 
adtuk magunkat életünkben harmadszor ; hisz Stubnát is 
másodszor kerestük fel. Igaz, hogy a kort s nagyon is 
változó egészségünket tekintve : tartósságot nem Ígérhe-
tünk : de hiszen, igy vagyunk legtöbb esetben mi, siralom 
völgyi munkások a dologgal, hogy azt mások fejezik, 
nagyobb elmék riszik utánunk tökélyre, — s szerény vé-
leményünk az, hogy a leggyarlóbb kísérlet is többet 
ér a semmittevésnél, mely otiumra vezet s ártalmára le-
het az embernek vacatioban is. Tollhoz nyultunk tehát, 
nehogy egy újkori látnók, egy ujabb Náthán valami bün-
hödésszerü csapással köszöntsön be mint egykor Dávid. 
királyhoz, kit mint a ,Liber Regum' irja „eo tempore 
quo solebant reges ad bella procedere" — az otthoni 
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nyugalom és tétlenség erős kísértetbe hozott, „dum sur-
geret de strato suo post meridiem et deambularet in 
solario. A jalius havi hosszúkás officiumok, jó praeserva-
tivák. 

Yolt idő azok elmondására „Cantabiles mihi erant 
iustificationes in loco peregrinationis." A sok simplex és se-
miduplex simpliciter paralizálta még a kolera rémhírét, 
mely egy Demokritos-féle kaczagó bölcsészt is — hitgu-
nyoló élczei közt — komolyabb észlelésre tudna hangolni. 
„Converte nos Deus salutaris noster, et averte iram iuam 
a nobis !" 

A tróczoni svábnak két kivételes napja van, szerda 
és péntek ; azokon nem tart menyegzőt, még nagyobb vál-
lalathoz sem örömest fog, Júdás árulása és Krisztus fel-
feszitése miatt. E sváb szokás (előitélet) jutott eszembe, 
midőn elindulási napomat, közbe jött akadályok miatt, 
keddről szerdára kellett halasztanom. Első fenakadásom 
mindjárt Poprádon volt. A másik malheur a rutkai 
állomásnál ért, hol a jegyváltók nagy száma miatt a 
pénztárhoz nem férhettem, s e miatt pénteki napon 
jöttem Stubnyára. Mindjárt első éjjel ominosus ál-
mom volt ; betelt rajtam, miről — tárgyváltozás oká-
ért — alább. ,Omne malum habet suum bonum'. Elma-
radásom kárpótolva volt: szemlét tarthattam Tátra-Füred 
vidékén. Unicumszerü látvány tárul fel itt Húsznak gyönyö-
rűen berendezett parkjáról ; az égverő csúcsok a poprádi 
fensik aljáig tisztán kivehetők. Önkéntelenül a nagy Al-
kotóra gondol az ember „in cujus manus sunt omnes 
fines terrae, et altitudînes montium ipse conspicit." Percznyi 
meglepetéseket okoznak itt a házsorok közti nyílások, 
melyeken a havasok egyik-inásik gerincze utczai távlatban 
bukkan elő. Eszembe jutott harmincz évek előtti vándor-
utam, midőn, mint absolutus theologus, pár napig tímek-
szen időztem. A visszaemlékezés most is édes andalgás-
ban ringatja lelkemet. Tátrafüredet nehéz leirni. Képzel-
jen az olvasó oly szép vidéket, melyen a természet meg-
döbbentő fensége tündérvilági bübájjal olvadt egybe, oly 
vidéket, melynek látására a lélek elfelejti, hogy földön 
jár, és lesz némi fogalma Tátrafüred szépségéről. 

Egész nagyszerűségében terülnek el itt a hegy-óri-
ások s hirdetik a Teremtő hatalmát. „Praeparans mon-
tes in virtute sua, accinctus potentia." Majd Galiczia messze 
terülő rónasága, majd az óriási hegység csodálatos szöve-
déke, majd egy fenséges vizesés vagy valamely ritka al-
kotású hegy-gerincz, vagy feneketlen mélység, tenger-
szem, kúszó növények szeszélyes fonadékai, bőbeszédű 
viszhangok, magasztos csendü hegyi mélyedések, százados 
fák, rideg sziklák hozzáférhetlen bordáin és száz meg 
száz más szép meglepő tünemények, mik a fenséges vi-
déken minden lépten-nyomon előtűnnek. A kirándulások 
megkapó erővel birnak a lélekre. Yalódi láz üt ki a ven-
dégek közt, legyőzhetlen, ellentállhatlan vágy: kúszni, 
mászni, felkapaszkodni a legmagasabb ormokig, keresztül 
törtetni kietlen hasadékokon, végig menni éles merede-
keken. A veszélyek elvesztik rettentőségöket, csak annál 
jobban keltik fel a vágyat és nagyobb öröm nem képzel-
hető, mint clZ6, rl ki valamely nyaktörő nehézséggel meg-
küzdvén, egy-egy uj pontot fedez föl a szépségben gaz-
dag tájon, az a nap hőse ! 

Soha se kivánkoztam ugy el Kassáról mint e nyáron, 
melyen tudvalevőleg asj^haltozások, csatorna-ásatások miatt, 
főbb utczáink telvék güzzel, porral, füsttel, mely profán 
illatvegyülékek aztán szobáinkba is behatolnak. A sup-
plens keresés, zárvizsgák stb. nagyban késleltetik a tá-
vozni akarót. Az első akadály collegám Tóth Imre, ') 
kivel in domo Dei ambulavi cum consensu" — készsége 
folytán, könnyen volt legyőzhető, — a másikkal meg 
édes-örömest küzdöttem meg; hisz privát iskoláink, mind 
szellemre, mind a tanitás egyöntetűségére nézve, az ok-
tatás és nevelés ügyét nagyobb czélszerüséggel inozdit-
ják elő, — azonfelül a szegényebb sorsú polgárgyerme-
keknek iskolai menedékhelyet — s a számfeletti tanító-
nőknek kereset-forrást nyújtanak. 

Közvetlenül távozásom előtt két paptemetésünk volt. 
Elveszítettünk egy kiévd. lelkészt, Fábián Józsefet, ki 
nyugdijából 10 éves illetékét a megyének adta s már 
életében egyben-másban oly bőkezű volt, hogy a püspök 
méltán mondhatta róla : „meghajlok a halott előtt ! és 
egy káptalani tagot, püspökünk oldalkanonokját Weisz 
Vilmost, ki egyszersmind apát és cancellariae directorunk 
volt. A jó atya legfájóbban érzi fiainak elhunytát. A 
gyásznapok hatása alatt volt kegyelmes urunk is, midőn 
elmenetkor kézcsókján valék. 

„Et quomodo potest nos — kérdé — deserere, 
quando tam pauei sumus?" Igaz, hogy kevesen vagyunk ; 
de azért — megyek : vado excllme Domine ingraves-
cente malo, adhuc pauciores simus Sí ratio sanitatis expos-
sit — hangzék a kegyes válasz — quatuor septimana-
ruffl inducias ipsi libenter concedo et succolabo, ut thermas 
adire queat. — Deus benedicat ! 

(Vége köv.) 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
A magyai országi latin és görög szertart. római katholikus 

tanítók se g éh; al apján a k 
ALAPSZABÁLYAI. 

I. Az alap é s annak czélja. 

1. §. A magyarországi latin és görög szertart. római 
katholikus tanítók, illetőleg gyermekeik, özvegyeik és ár-
váik javára segélyalap létesíttetik, s ez „Magyarországi 
latin és görög szertart. római katholikus tanítók Segély-
a lap jáénak neveztetik. 

2. §. Ezen alapból: 
a) a rendes tagok gyermekei számára ösztöndijak ; 
b) özvegyeik, árváik és esetleg keresetképtelen nagy-

korú utódaik számára segély, illetőleg gyámpénzek osz-
tatnak ; továbbá 

c) elnyomorodott és emiatt állomásaikat elhagyni 
kényszerült, csekély nyugdíjban részesülő, szegénysorsu 
és elemi csapások által rendkivülileg sújtott rendes tagok 
gyámolitást nyejnek ; 

Megjegyzendő : a kassai káptalannak ez idő szerint egy 
Tóth és egy Horváth (nevü) segédje van. Jó viszonyban élünk ; 
hisz a tót mindig jó czimborája volt a horvátnak. Az anyaország-
gali zsörtölősködésök azonban kissé geniroz . . . A névrokonsággal 
nincs mit dicsekedni. 
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cl) a latin és görög szert. róm. kath. tanitók gyer-
mekeinek számára létesitendő országos árvaház, illetőleg 
ennek alapja támogatásban részesül. 

II. Védszentje. 
3. §. A „Magyarországi lat. és gör. szert. róm. kath. 

tanitók Segélyalapja" Sz. Józsefnek, a nevelők védszent-
jének védelme és oltalma alá helyeztetik. 

III. Védnökéi. 
4. !$. Ezen kath. egylet védnökei a magyaror-

szági latin és görög szertartású kath. püspöki karnak 
tagja i . 

IV. Az alap vagyona. 
5. §. Az alap vagyonát képezik: 
1. A magyarországi kath. püspöki kar által az in-

tézet létesítésére felajánlott 20,000 f r t alapösszeg ; 
2. a káptalanok és papság alapitványai ; 
3. az egyházmegyék lat. és gör. szert. kath. tanitó-

egyesületeinek önkénvtes adományai ; 
4. az alapító tagok által egyszermindenkorra befi-

zetett összegek : 
5. a pártoló tagok adományai ; 
6. a rendes tagok után évenkint befolyt tagdijak ; 

végrendeleti hagyományok ; 
8. bármely más, akár testületi, akár magánadomá-

nyokból befolyó összegek. 
6. §. Az alap vagyonából és jövedelmeiből ösztön-

díjazásra, segélyezésre, gyámolitásra s az árvaház-alap 
gyarapításra fordíttatnak : 

a) az 5. §. 1. 2. 3 4. 7. 8. pontjai alatt megneve-
zett, nemkülönben a 10 fr tnyi tagsági tőke és a pártoló 
tagok által az alap növelésére egyszermindenkorra befi-
zetett összegeknek évi kamatjai ; 

b) a rendes és pártoló tagoktól évenkint befolyó dijak-
nak 80°/0-tolija. 

7. Az ekként felosztás alá eső összegnek 4/io"e 

ösztöndijakra, 3/io"e s egély- és gyámpénzekre ; 2/ 10-e a 
szerencsétlen és szegénysorsu rendes tagok gyámolitására ; 
végül Vio"0 a kath. tanítói országos árvaház létesítésére, 
illetőleg alapja támogatására fordittatik. 

8. §. Ösztöndíjakban a rendes tagoknak azon gyer-
mekei részesülnek, kik egyetemet, kath. tanitóképezdét, 
reáliskolai, kath. gymnasiumi felsőbb osztályokat, vagy 
pedig ipar-, kereskedelmi- s gazdászati iskolát látogatnak. 

9. §. A megszavazandó ösztöndíj, segély- és gyám-
j^énzek mennyiségének megállapítása a körülményeket 
igazságosan méltányló központi bizottság belátására bi-
zatik. 

10. A segély- és gyámpénzek csak egy évre 
szólnak, de ismételve engedményezhetők ; az ösztöndijak 
természeteknél fogva rendesen mindaddig kiszolgáltatnak, 
mig az illetők iskolai tanulmányaikat be nem fejezték, 
vagy pedig magukat azokra elégtelen előmenetelük- vagy 
erkölcsi viseletükkel méltatlanokká nem tették. 

Az ösztöndijasok iskolai bizonyítványaikat az illeté-
kes egyházmegyei hatóság utján a központi bizottságnál 
julius hó 31-ig bemutatni tartoznak. (Folytatjuk.) 

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

erjesztésére, báró Hornig Károly választott scardonait 
püspöknek, a bold, szűz Máriáról nevezett babolchai apát-
nak és osztálytanácsosnak a miniszteri tanácsosi czimet 
és jelleget díjmentesen adományozom. Kelt Ischlben, 1884. 
évi julius hó 20-án. F E R E N C Z JÓZSEF, s. k. Trefort 
Agnston. s. k. 

VEGYESEK. 
— F dpa ö szentsége 20,000 frankot küldött Marseil-

lebe és Toulonba a kolera által okozott nyomor enyhí-
tésére. 

— Egyházi kitüntetés. Lönhart Ferencz erdélyi püs-
pök ur ő excelja Kovács Simon szepsi-sz.-györgyi plébá-
nosnak a főesperesi czimet adományozta. 

— A Szent-Ferencz-rendiek szűz Máriáról nevezett 
tartománya főnökül Görög Kázmér fehérvári gvardiánt 
választotta. Custos Formady Martinián. 

-— Nyilvános köszönet. Alólirott, gróf Cziráky Já-
nosné, született Dezasse Lujza ő nagyméltósága mint a 
a budapesti oltáregylet elnöke irányában, kinek nemes 
jószívűsége eddig is igen számos hitközséget vigasztalván 
meg kegyes adományaival, a Nagyvárad-Egyházmegyébe 
bekebelezett kardói gör. kath. hitközség egyházának szá-
mára ajándékozott egyházi szerek által e hitközséget sem 
hagyta el remény s vigasz nélkül, ugyanezen hitközség 
híveinek nevében, kik ő nagyméltóságát örömkönyek közt 
áldják, a legtisztább s legnemesben érző szívből kifolyó 
hálát s köszönetet, valamint a legmélyebb hódolatot nyil-
vánítja. Kardó, 1884. évi julius hó 20. Fritye Antal, 
kardói gör. szert. kath. plébános. 

— Nm. és f t . Zalka János győri püspök ur kez-
deményezésére Győrött a szegény tanulók számára táp-
intézet van keletkezőben, hol a szegény tanulók havi 6 
f tér t nyerendnek ellátást. O exclja a püspök ur 8 szegény 
tanuló tartási diját válalta magára, Nogáll v. püspök ur 
6 tanulóét. Denique igaz az, hogy : Ecclesia praecedit. 

— A kapuezinvs rend idevaló tartománya három évre 
főnökévé újra ft . Steiner Richárdot választotta. 

— A Belga senatusban a kath. többség 47, a li-
berális kisebbség 21 tagból áll A kereszt diadala a va-
koló felett teljes. 

— A zirczi apát a tanügyéit. Supka Jeromos zir-
czi apát ű r ő nagysága fényes jelét adta annak, mennyire 
szivén hordja híveinek tanügyét. A tósokberéndi iskolát, 
melybe a tósoki kath. gyermekek is járnak, helyreállít-
tatta, a kántortanító lakását egy szobával bővítette, a 
a segédtanító számára egy szobát és a gyermekek szá-
mára egy külön tantermet építtetett, sőt az uj segédta-
nító számára conventiót is helyezett kilátásba. Veszprém-
megye közigazgatási bizottsága ezért a nemesszivü fő-
papnak jegyzőkönyvi elismerést és köszönetet szavazott. 

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

Budapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz. 



E' Megjelenik e lap heten-
E ként kétszer : 
E szerdán és szombaton. 
Ë Előfizetési dij : 
: félévre helyben s posta-

küldéssel 5 írt. 
: Szerkesztő lakása :Buda-
E pest,VIII., József-körut 
: 50., hova a lap szellemi 
E részét illető minden kül-
E demény czimzendő. 

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

NEGYVENHARMADIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendôk. 

Budapesten, jnlius 30, II . Félév. 1884. 

TARTALOM: Vezér eszmék és Tanulmányok: A papság és a társadalom. — A d a t o k árpádházi b. Margit ereklyéinek történetéhez. — Az 
élet és a nevelés. — Egyházi Tudósítások \ B u d a p e s t : A magyarországi lat. és gör . szert. r . kath . tani tók segélyalapja. — 0 - S t u b-
n y a . A harmadik kapitulat io. — Kath. Egyleti Elet: A magyarországi lat in és görög szertart. római katholikus tani tók segélyalapjá-

nak alapszabályai. — Vegyesek. 

A papság és a társadalom. 
ív. 

Ha a világ Megváltója a föld savává, terebé-
lyes fává, kovászszá, hegyen épült várossá, a világ-
világosságává, nyájaér t halni kész pásztorrá te t te 
s még farkasok közé is bárány okul küldte a ta-
nítványait : szomorú dolog az, ha földi hatalmas-
ság — mely pedig szintén „nincs, hanem csak 
Istentöl" — megveri, elnyomja a pásztort, vékát 
vet a nap világára, magas falat emel a hegyen 
épült város elé, megront ja a fát, avasit ja a sót, 
hogy aztán kidobván embereivel megtiporja azt. 

Baj az, lia a papság mintegy magától sem 
az már, amivé Isten által t é t e t e t t ; de az sem 
lehet jól, ha az belső szükséggé vált külső okok-
ból, milyenek az uralkodó önkényü politikára 
való aggályos tekintetek, hivatásának megfelelőleg 
függetlenül nem működhetik, ugy hogy hivei egy 
része nyilván a hatalom polit ikájára való tekin-
tetből áitala legfelebb csak tűrve van, de sze-
retve nincsen ; vagy lia a papok gyanúba vett 
függetlenebb meggyőződésének ellenében politi-
kai közegek gyakorolják legkivált azok templo-
mon kivüii lépései felett a felügyeletet, — csak-
nem ők szabván meg: kiket kell és lehet jóér-
zelmüeknek tartaniok, kikkel s miről szabad 
beszélniök. A papság ilyetén feszélyeztetését a 
társadalomnak s legkivált „a szentek egyességének" 
kell megéreznie. 

De még szomorúbb ennél, ha a hatalom 
által az egyház annyira szolgává van téve, hogy 
általa fontos állásokba helyezett állami kegyen-
czek működési terük jelentősb részének még 
csak a nyelvét sem birják, sőt azt még utólag is 

megtanulni sem iparkodnak, mint ezt a mi ré-
szünkön nem egy élő jelesünk me let egy Szabó 
Imre tette, ki még a megyéjében nagy kisebbség-
ben levő s társadalmilag, sajnos, sokszor oknélkül 
lenézett vend nyelvet is megtanulta volt. Hanem 
e helyett tetszettek maguknak azon gondolatban, 
hogy a hata 'om szuronynyal áll mindenben mel-
lettük nyájuk ragaszkodása, szeretete, lelkiisme-
rete és meggyőződése helyett. Vájjon mily hatás-
sal lehetett magyar nyája s székhelye nagyobb 
tömegére e század első felében az olyan főpász-

I tor, ki magyarul, mi már az ország nevénél 
fogva is tekintetet érdemel, egy szót sem tudva, 
a húsvéti föltámadási ünnepélyt bevett szokás 
szerint megtar tani óhajtván, midőn a fel táma-
dási szép áj tatos éneket neki rákezdeni kellett 
volna, a betanult három szóban megzavarodván, 
azt e képen adta : „Christus dalmata fui t" (e he-
lyet : Fel támadt Kr. e napon!) Vagy mily hatás-
sal lehetett ő a nemzet geniusára, ő a gazdag 
főpap és született herczeg, ki a mi nagy Révayn-
kat, a nemzeti nyelv — a vallás ezen hatalmas 
közege, népszerüsitője — buzgó művelőjét, nyelv-
tan kiadására — benyújtott folyamodására — 
egy vagy két tal lérral (!) koldus módra segítette, 
jobban mondva, keserítette el sok hozzá hasonló, 
társadalmilag és irodalmilag befolyásos egyé-
nekkel együtt, kik az ügyről tudomást nyertek, 
egy bizalom és tiszteletreméltó topásztori állás 
iránt. 

De a .politika ez iránybani vészes befo-
lyásáról már előbb is szólván, váljunk meg 
ezúttal e gyászos emlékektől, s szóljunk az 
utóbbi czikkünkben emiitett korszellem némely 
ferde irányú productumának a hatásiróí. 

12 
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A világ egyik legállandóbb veszélyes pro-
ductumát a kevélység és hiúság képezi, melynek 
veszélyes ölelései elől a pap is legnehezebben 
menekedhetik, annál nehezebben, mer t az ördög 
nem késik azt előtte állása jogos, sőt köteles kö-
vetelményeképen erényül fel tüntetni . Ezen kü-
lönben a társadalom minden rétege által legköny-
nyebben adoptál t hamis tá rsadalmi uralkodó elv-
ből „evanescit" sokszor a papság igen nyomós 
része az élet teréről (szándékosan használjuk a 
latin igét az evangeliumi „só"-ra való czélzás-
sal a magyar „megromlik" helyett , mely a gö-
rög szentírási (xooQavôîj-Xdl annál még sokkal töb-
bet is jelent, s melynek következményeiről még 
lesz a lkalmunk szólani); visszahúzódik a műkö-
dési térről külső kényszer nélkül, holot t azt az 
ő szőlője, kert je , szántóföldjének mondja az evan-
gélium. 

Ha a papság és az ige egyedüli szintere 
csak a templom és iskola volna — amint sokan 
hirdet ték és nem kevesen hi t ték : ugyan hol mű-
ködhete t t volna akkor az első kereszténység, mely 
ilyenekkel nem rendelkezet t? S vajha a mulasz-
tás csakis ezeken kivül tö r t én t volna, s ne lenne 
okuk a panaszkodásra még ezen szent fa laknak 
is! De hát egyik vétek, egyik hanyagság vonzza 
a másikat. 

Majd az emiitet t polit ikai okokból, majd vi-
lággyűlölet és életuntságból, ma jd más. ha nem 
is mindig nemtelen, de sokszor jogta lan okokból 
megtör tén t még egészen önként is a világtól 
való visszahúzódás az állás és javadalom teljes 
odahagyása, a magasabb magábavonulás és ön-
megszenteltetés nagyobb vágya nélkül legtöbb-
ször azért , hogy a mai világ által is egész a 
pisztoly és párbaj ig keresett , imádot t és vé-
dett „becsületet", „tekintélyt", meg lehessen 
menteni. 

Multakról s fontos ügyben szólunk s különben 
sincs szándékunkban sérteni, vagy az örökké tisz-
telendő. Isten által rendel t törvényes tekinté ly 
ellen lázadásra csábitani ; ellenben az igazság ki-
derítésével a mindenben á r ta t l an lelki egyházat 
az emberi félreértések és tévedések rákent sa-
lakjától szeretnők megtisztí tani. Épen azért, mint 
egy hű Alzog, Cantű és Baronius tet te , nem tar -
tózkodunk a szent igazságot, vesse bár némely 
kákacsomókeresők jó orra szerint árnyékát még-
oly kényes polczra, s fűzzenek azok eliez bár-
mily combinatiókat, saját magunk, komoly ügy-
feleink s elfogulatlanabb közeli utódaink nagyobb 

megedzése és okulására, elleneink nagyobb con-
fundálására őszintén elmondani. Vagy ki nem 
csudálja azon solidaritást, melylyel az apostolok 
viseltet tek nem kölcsönösen gyarló személyes 
emberi érdekeik, hanem közös szent ügyök i ránt ? 
Pál nyilván kifogásolja Péternek, az apostolfőnek 
maga ta r t á sá t nemdogmatikus dologban, mer t az 
k iha to t t a gyengék vallási felfogására is. s Péter 
azt nem fizeti vissza, midőn Pál leveleinek em-
legetésénél volna rá alkalom ; máskor „nagy 
visszavonás" t ámad Pál és Barnabás apostolok 
között Márknak a hit (és nem sajá t „személye") 
körüli szolgálatában tanúsí tot t magatar tása mia t t 
s Rómában létekor Pál mégis magához kívánja 
ezt azon dicséret tel : „est enim mihi utilis in 
minister io!" Szóval: sok ut vezet Rómába! s 
némely körülmények közt ezt. a másikak közt azt 
lehet rövidebbnek, biztosabbnak tar tani . Hogy 
melyik az jelenben, s ki megy jól? az a nyilván 
ugyanazon czélfelé ta r tóknak szabad nyilván — 
szeretettel — megbeszélniök ; mer t Isten ezek 
eldöntését az emberek kezeibe te t te volt, hogy 
az ember ebben is küzdjön, tanuljon és tanakod-
jék. s a test fá radalmai mellett az örökélet ke-
resésében a lélek se marad jon el. A történet ná-
lunk is mestere a nemdogmaticus dolgokban az 
é le tnek; az ő tényeit , lia ál talában és bizonyos 
időszerint „látszólag" nincs is szükség rá-
juk. őszinte jóakara t t a l az ész szép theoriáival 
egyenlő joggal, s az idők változandóságára való 
tekintetből mindig el lehet mondani. Gyenge 
ember az, akinek egy veszélyes nyavalya részben 
önokozta forrását , mely ha most nem működik 
is. mindunta lan kifakadhat újra, valamint az 
okozott ba j esetleges kri t ikus kimenetelét nem 
szabad megemliteni. Elmondjuk tehá t mi is, ugy 
„útközben", nem kárörömmel, mint azt egykor 
egy bresciai Arnold és Luther Márton tette, 
hanem mint annak idején a népünk elmondta, 
(melynek szavára az apostolok is csak adtak volt 
valamit.) elmondjuk keseredett szívvel; hogy vol-
t ak corrumpál t politikai és társadalmi elvek 
nyomása alatt az egyes egyházaknak egykor oly 
„angyalai" (v. ö. I. czikkünket!) kik — bár a nyel-
vet birták s tul elaggottak és betegek sem voltak — 
t án az egy székfoglalón kivül népünkhöz, közel 
egy évtizeden át, nyilvánosan soha nem szólottak, 
a mellet t pedig társadalmilag is teljesen elszige-
tel ték magokat ; az egyik tán az ismert politikai 
kémkedés miat t i nagy boszankodásból, de nem 
egy más nyilván azon modernné lett elvből, hogy 



r e l i g i o . 67 

„a tekintély ne alacsonyuljon !" Képzeljünk most j 
egy nagy katholikus egyházmegyét, melynek nyája | 
főpásztora szavát soha sem hallja, — és egy 
protestáns kerületet, melyben a maga vallása 
és annak jogai, hajai, szükségei mellett annak 
minden kitűnőbb világi fia is, mint érdekelt, 
minden alkalommal egész martyr-vágygyal szó-
nokol. Lehetetlen az ilyen különböző dolgok-
nak, különböző gyümölcsöt nem teremniök! En-
nek kell részben köszönni azt, hogy a honi pro-
testáns kisebbség a politikai üldözések közt csak 
jobban tömörült és erősödött, az uralkodó katho-
likus többség ellenben amint az összetartásban 
ugy szava hatása sőt használatában mindig töb-
bet vesztett ; hogy az felkúszott vallási harczában 
egyszersmind a politikai küzdelem vezérszerepére, 
a hol amazok még kevésbbé érvényesítették ma-
gukat, vakmerően azonosítván confessiójával a 
hazafiságot, — ez ellenben külön zászló nélkül, 
melyet a haza egyes bajaiban (forradalom nél-
kül) sokkal nagyobb jog és hivatással kitűzhe-
te t t volna, sokszorosan alélttá és csonkává téve, 
honíifájdalmában tolta azon harcziszekeret, mely-
nek győzelmi babérjának diját legalább is feli-
ben vele fizettették meg, s a politikai kérdésekben 
nem egyszer mint saját szilárd központnélküli 
őstömeg fenntartás nélkül tömörült olyan vezérek 
körül, kik a hazát minden áron, a protestantis-
must mint első feltételt, — a katholicismust el-
lenben csak talán, s mindenesetre csak a saját 
felfogásuk s nem a maga természete értelmében 
kívánták megmenteni. 

Ezért vezet mai nap a külföldi áramlat be-
folyásán kivül (mely különben ott is ugyanily 
okoknak köszöni amint hatását ugy eredetét) 
mindenben a protestáns szellem ; diktál törvényt, 
szervez iskolát, sugalmaz sajtót, dominálja a tár-
saséletet ! 

(Folytatjuk.) 

A D A T O K 
árpádházi boldog Margit ereklyéÍ7iek történetéhez. 

B. Margit többi ruhaneműi. 

Egyátalán a ruházatról is töbször történik 
emlités a legendákban, igy például Agnes soror, 
ki Somogyi Gergely urnák vala leánya, oly szem-
fájást kapott, hogy szemevilágát veszíteni látszott, 
és egész arcza feldagadva volt; ekkor b. Margit 
hajából és ruháiból, melyeket mint ereklyéket 

bírt magánál, tet t arczára és törültette a íájós 
helyet, s a legjobb eredmény koronázta ezen bi-
zalmát.1) A már többször említett Erzsébet so-
ror, István király leányának csodás meggyógyu-
lásánál, a cilicium, scapulare és velumon kivül a 
sz. szűznek még más ruhaneműi is említtetnek.2) 
Azon bizalom, mely a csodás gyógyulások által 
b. Margitnak éltében használt ruházata iránt egyre 
fokozódott, indokolja a vágyat ezek részeinek 
birtoka után. Ép ily kegyeletes vágy létezett azon 
ruharészek iránt is, melyek sz. testével a kopor-
sóba tétettek. Láttuk hü tisztelőjét Ferrariust, 
miként gondoskodott már előre ollóról, hogy 
az alkalmat használva, magának belőlök emlékül 
darabkákat messen. Ily jámbor kapzsiság mások-
nál is megvolt, melynek következtében a ruhák 
uto'só foszlányai is megosztattak. 

B. Margit haja. 

Ezen fejezetet b. Margit testi maradvá-
nyainak történeti ismertetésével kezdtük meg : 
illő, hogy befejezését szintén annak szentel-
jük, azért egybefoglaljuk, a mit hajára nézve 
szórványosan feljegyezve találtunk. 

Az emberi, kivált a női arcz szépségét a 
hajzat nagy mértékben emeli. Hogy pedig b. 
Margit bájoló szende külsővel bírt, a legendák 
ismételten kiemelik : bizonyos tehát, hogy szép 
hajzattal is kellett bírnia, ámbár az mint apá-
czánál íatyola által elfedve volt, s igy szépségé-
nek közvetlen tényezője nem lehetett. Szépségét 
illetőleg igy szól a magyar legenda: „Mert vala — 
igen zvz testei, annera ragattatek el ez czeh 
kyral zent margit azzonnak zepsegeben,"3) még 
határozattabban írja le szépségét a nápolyi le-
genda : „ 0 pedig rózsapirral díszített szép arczczal 
és kellemes tekintettel bírt, igen helyes alaka és ki-
mondhatatlan szépsége által mindenki szeme előtt 
kedvesnek és szeretetreméltónak tetszett,4) és más 

x) Praynál 369. — Vajdánál 182. — Volfnál 81. — 
Az eredetiben 219. A magyar legendák csak b. Margit 
hajának használatát említik, mig a nápolyi legenda : „ac-
cipit de capillis et vestibus sancte virginis quas penes 
se pro reliquiis reservabat." (lib. II. cap. XXXIV.) I. h. 
1868. 434. 

2) Praynál 355. — Vajdánál 164. — Volfnál 72. — 
Az eredetiben 195, 196. 

3) Praynál 277. — Vajdánál 40. — Volfnál 10. — 
Az eredetiben 27, 28. 

4) „Haec enim roseo vultum colore perfusa pulchra 
facie et venusto aspectu erat formosa valde et incredi-
bili pulchritudine omnium oculis gratiosa et amabilis vi-
de batur, in tantum, ut pulchritudinem candoris eins om-
ni« oculus miraretur." 

9» 
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helyen: „vala felette szép és csinos,u továbbá, fe-
lette szép és kedves arczunak mondatik. Ily szép 
arczu nőnek ha jza ta sziliét tudni az i r án ta való 
kegyelet is indokolja. Erről azonban. — habár a 
legendák ha já t többször emiit ik — mitsem szól-
nak. Utalva vagyunk tehá t a combinatióra. mely 
minden merész következtetés nélkül azon ered-
ményre ju t t a t , miszerint b. Margit fekete hajjal 
birt . Hisz tudjuk, hogy a görögök ál talában mind 
barnák és fekete ha jza t ta l b i rnak ; Margit pedig 
Máriának, Lasearis Todor görög császár leányá-
nak vala gyermeke. Igy tehá t feltehető, hog}T 

benne a görög fa j szine kifejezve volt. 
(Folytatjuk). 

Az élet és a neveles/ ) 
Volt idő, még pedig nem is olyan régen, midőn a 

népiskola áldásos hatását egekig magasztalták. Nálunk is 
nagy népszerűségnek örvendett annak idején a frázis, 
hogy az osztrákokat Szadovánál ]>orosz iskolamesterek 
verték meg. Bismarck „hűséges és derék bajtársának" 
nevezte az addig szerény elvonultságban működő tanitó-
kat. A vaskanczellár arany elméjének ez a gyöngy-gon-
dolatja divatba hozta az iskolát. Minden szem az iskolára 
volt irányozva, minden üdvöt attól vártak. Az egyszerű 
tanitóból „népnevelőe lett. Ilyen körülmények közt nem 
lehet csodálni, hogy még tanitók is — elkapatva a túl-
ságos dicsőségtől és dicsérettől, melylyel hivatásuknak 
s ezzel a népiskolának, mint azt az észszerüség megen-
gedte. Elfeledkeztek arról, hogy nagy dicséret és hazug-
ság egy fának ágai. 

Az iskolának ez a túlbecsülése kezdi magát megbő-
szülni. A következés azt mutatja, hogy az egykori opti-
mizmus bizonyos idő óta pesszimizmusba csap át — állí-
tólag nem is egészen ok nélkül. Most is túlbecsülik az 
iskola hatását, csakhogy más irányban. Ezelőtt annak 
tulajdonítottak minden jót, most meg a létező bajokért 
teszik felelőssé. Az emberek egyik szélsőségből a másikba 
esnek, s félni lehet, hogy a népiskolát Pandora-szelenczé-
nek tartaiidják, mely kiröpité magából a szocziális bajok 
egész seregét. Ilyen értelmű hangok már hallhatók is. 
Ez a visszahatás annyiban természetesnek látszik, ameny-
nyiben a csalódás mindig rosszul esik, s a remény helyét 
keserűség foglalja el. 

Az igazság itt is a középen van. Az iskola nem 
mindenható, hanem csak egyike azon tényezőknek, melyek 
az emberre nevelőleg hatnak. Ezt nem szabad felednünk 
soha, ha igazságosak akarunk lenni. Túlzás által a tiszta 
gyönyör méreggé, az igazság igaztalansággá válik. Az 
iskola egészséges fejlődését épen oly kevéssé mozdítja 
elő a túlbecsülés, mint a kicsinylés. 

A nevelés tényezői vagy közvetve vagy közvetlenül 
munkálnak az ember nevelésén. A közvetlen tényezőket 
— milyenek a család, egyház, állani, iskola — most te-

*) A nváradi r. k. népiskola XV. Értesítőjéből. 

kinteten kivül hagyva, vegyük vizsgálat alá, minő hatás-
sal van a nevelésre az indirekt tényezők egyike — az 
t. i. melyet legkevésbbé szoktak figyelembe venni — a 
nyilvános élet. ' * 

* * 

A költő szavai szerint : dolgunk e világon : küzdeni 
erőnk szerint a legnemesbekért. (Vörösmarty M.) De az 
élet nem mindenkire nézve ilyen küzdés. Soknak éden, az 
élvezetek, gazdagság, hatalom s dicsőség paradicsoma. 
\ annak, kiknek az élet Istenhez vezető út, mások ezen 
az uton a pokol felé igyekeznek. Oly ember is sok van, 
aki haszontalan históriának tar t ja az életet. Mindezen vé-
leményeknek legerősebb támogatója és czáfolója maga 
az élet. 

De az élet iskola is, az emberiség egyeteme, hol, 
a tudományok és művészetek sokféle ágát gyakorlatilag 

I müvelik és alkalmazzák. Sokan azonban drágán fizetik 
meg ezt a tanítást, mert a nyilvános élet jókora tapasz-
talatot. önállóságot és ismeretet kiván meg növendékeitől. 
Ezek nélkül csakhamar ugy jár az ember, mint akit 
megcsaltak. 

Az élet nemcsak nagy iskola, de nagy nevelő is, és 
pedig olyan, aki mindenütt jelen van. Megtalálható a 
városok legszebb terein, utczáin épen ugy, mint félreeső 
zugokban színházban, vendéglőben, kereskedésekben stb. 
Nevelésében a társadalom minden osztálya : gazdagok és 
szegények, tudósok és tudatlanok, művészek és iparosok, 
i f jak és 'öregek egyaránt részesülnek. Az élet nevelő in-
tézetében egyik ember a másiktól tanúi, egyik a másik-
tól függ, kénytelen mindenki társának valamit elnézni, 
vagy attól elfogadni, mindenik hat a többire akaratán ki-
vül is. 

A nyilvános élet olyan, aminők az emberek. Azt 
hinné az ember, hogy az utczán nem csak tisztességes 
ruhában jelennek a járó-kelők, hanem egyediségöknek is 
szebbik oldalát mutat ják. Pedig nem egészen igy van. A 
nyilvános élet természeténél és nagyon sok körülmény 
összehatásánál fogva, sokkal felötlőbbé teszi a külső és 
belső nyomort, mint az erényeket. A hatás most már 
attól függ, kik szemlélői az élet által nyújtott illetőleg 
muta to t t példáknak, jelenségeknek és eseményeknek? 
Minden embernek van szeme, hanem azért sok ember 
csak néz, de nem lát. Nem ilyen a gyermek. Az nagyon 
is lát, olyat is, amit nem kellene. És ez a fürkésző, jóra 
és rosszra egyaránt fogékony teremtés buzgó megfigye-
lője és követője a nyilvános élet példáinak. 

A nevelés próbaköve az élet. Ez az a szirt, melyen 
annyi fáradság, annyi szép remény hajótörést szenved. 
A szülők és tanitók örülnének első sorban, ha a nyilvá-
nos élet hü szövetségesök lenne a vetés idején ; de fáj-
dalom, az élet nagyon sokszor ellenség, mely ellen tel-
jes erővel kell küzdeni, nehogy konkolyt hintsen a neve-
lés tiszta vetése közt. 

A nyilvános élet különösen az érzéki ösztönre hat, 
mely tudvalevőleg erkölcsi törvényt nem ismer, s az ész 
szavára sem igen hallgat. Ha az életet megszemélyesítve 
képzeljük, oly egyén áll ellőttünk, akiről lehet ugyan 
jót is mondani, de roszat annál többet. 
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Gyermekét szerető szülő ilyen egyén elől borzadva 
zárná el az ajtót, nemhogy rá merné bizni legdrágább 
kincsét csak pillanatra is. — Az élet leköszörüli a házi 
nevelés éleit és szögeit, a koczkát golyóvá alakitja, mely 
tudvalevőleg kevésbbé lejtős lapon, utón is könnyen gu-
rul lefelé. 

Minden becsületes szülő és nevelő óvja gyermekét 
az utczától, a nyilvános élettől. Költséges intézeteket ala-
pitottak s tartanak fön, melyekben egyes tanodák vagy 
jjályák ujonczait a nyilvános élettől elkülönítve nevelik, 
csak azért, hogy az illető ifjúságot legalább egy időre 
megoltalmazzák annak rosz példáitól. 

Az utcza korán megkezdi nevelő működését. Nagyon 
jól tudja, hogy a leggyöngébb kor a legfogékonyabb. A 
gyermek csupa szem, fül, megtestesült kíváncsiság, min-
dent kérdez, mindent szeretne tudni. Tudatlan, könnyelmű 
vagy lelkiismeretlen felelő nagyon könnyen elbolondit-
hatja vagy elronthatja őket. Nagyon sok olyan dolog 
van, amit a felnőtt — mint rá nézve közönyöst — ügybe 
•sem vesz, de a mit gyermeknek tudni káros. A materia-
lizmust behurczolták — vagy legalább akarják némelyek 
— a gyermekek közé is. Tisztátalan kezekkel nyúlnak az 
ártatlanság ezen virágaihoz. Idő előtt széttépik durva ke-
zekkel a gyermekkor titok-teljes költészetét, világát. Nem 
gondolják meg, hogy a gyermekkor csak azért boldog, 
mert semmit sem tud, s az öregség azért oly szánandó, 
mert sokat tud. Csodálatos, egész életen át a boldogság 
után futunk s mintha látása is bántana, ugy teszünk a 
valóban boldog gyermekkel, midőn idő előtt fölnyitjuk 
szemeit. •— Gyermeknek nem kell mindent tudni, azért, 
csak helyeselhető, ha néha kitérő feleletet adunk vagy 

épen elutasítjuk a túlságosan kíváncsi kérdezősködőt. 
* 

* * 

Mihelyt a gyermek lábrakap, társaság után fut. 
Legjobban szereti a vele egykorú játszótársakat. Es mit 
visz magával a társaságba ? A házi nevelés gyümölcseit. 
Amiképen cselekszik otthon az atya, anya, a környezet, 
utánozzák játékukban. Elkényeztetés által nagyranevelt 
önf'ejüség, makacsság csakhamar kiüti fejét s nem téveszti 
el hatását a pajtásokra. A legelső összekoczczanásnál 
ijesztésül mindjárt a tatával vagy mamával hozakodnak 
elő. -— Minél inkább nagyobbodik a gyermek, annál na-
gyobb rá az élet hatása. — (Tudvalevő, hogy az utánzás 
ösztöne a gyermek-korban a legerősebb.) 

Fő-fő mestereik az iparosok, földmivesek, szolgák, 
cselédek stb. Különben miért lennének kicsinyeink oly 
szenvedélyes épitők, kovácsok, fazekasok, kocsisok, sza-
kácsnők stb. Más foglalkozásokat is utánoznak. Hol nem 
játszanak iskolásdit ? A pap az oltárnál, a temetés, la-
kodalom, szóval minden, ami a városban vagy faluban 
történik — sorra kerül. A vessző a gyermek kezében 
kormánypálczává, lóvá vagy karddá, a szeg vésővé, a kő 
kalapácscsá stb. lesz. A játék a gyermekkor költészete és 
és iskolája. Hatása a nevelésre igen fontos, és pedig vagy 
jó vagy rosz. 

Jónatásu, midőn a) a gyenge erőket közös czélok 
elérésére összehozza, együtt-müködteti, miáltal fejlesztő 
a testre és szellemre. egyaránt, b) Foglalkoztatja a gyer-

meket, megóvja a tétlenségtől, unalomtól és a testet, 
lelket gyöngítő gyakori evéstől, c) A gyermeket alkal-
mazkodóvá, ügyessé, türelmessé stb. teszi s heves indula-
tait megfékezi, szeliditi. 

De lehetnek a játéknak rosz következményei is, ha 
kellő ellenőrzést nem gyakorolunk a játékok és játszó-
társak mogválasztásában. Vannak játékok, melyek hatá-
rozottan károsak. Csak egy párt emlitek ezek közöl. Ilye-
nek a nyerészkedő játékok, a lakodalom, disznó-ölés, ka-
tonai élet utánzása stb. Ezek és hasonló játékok könnyen 
durvaságra, elvaclulásra, erkölcstelenségre és szemtelen-
ségre vezetnek. A rosz különben is nagyon ragadós. Sok 
szülő bámulva hallja gyermeke szájából az olyan szókat, 
melyeket otthon nem hallhatott. Pedig a dolog egyszerű : 
játék közben szerezte. Aztán meg a nagyobb játszótár-
sak könnyen roszra csábithatják a gyermeket. A jó gyer-
mek is könnyen elsajátítja pajtásának rosz tulajdonságait, 
elveszti gyöngédségét, eltanulja az aljas és közönséges be-
széd- és gondolkodásmódot. 

Igaz ugyan, hogy a gyermek-világ az ő játékaival 
egy külön világ, mely épen oly jogossággal bir, mint a 
felnőtteké. E gyermek-világban bizonyos törvények, sza-
bályok, hagyományos fogalma a becsületnek és szégyen-
nek. határai a jogosnak és jogtalannak uralkodnak. — 
Az is igaz, hogy a természet élete sokkal közelebb áll a 
gyermekhez, mint a meglett férfiúhoz, kinek gondolko-
zása társadalmi viszonyokban gyökerezik. Most is ujjongva 
köszöntik a gyermekek, mint hajdan, az első röpke fecs-
két, a piros esőrü, hosszú lábú gólyát, a tavasz e hírnö-
keit. Az első lepke, az első cserebogár, a tó partján ki-
nyílt. virágok mind örömre adnak okot és alkalmat. Hát 
a fűzfa-barka, a nád, sás, a gyümölcs, őszszel az édes 
must, télen a hólapda meg a jég ?! Bizonyos játékok keze 
ügyébe esnek minden gyermeknek, mert szükségleteik 
egyenlők. A gyermek óhajtja, hogy tagjait mozgassa, 
hogy karja hajlékony, lába gyors legyen. Az eszkimó 
gyermeke épen ugy szeret labdázni, mint a magyar fiu 
s az apró maori. Azért hát szabad legyen a gyermek a 
játékban, de ne legyen egészen szabadjára hagyva. 

A szülő szeme látatlanul illetőleg észrevétlenül őr-
ködjék játszó gyermeke fölött. 

A. legelső benyomások a legerősebbek és egész életre 
maradandók. A szülő keze csak a csírázó magvat bírja 
oltalmazni és beárnyalni ; de felnőtt, kérges fánál erre 
képtelen. Az első hibák a legnagyobbak is ; a szellemi 
nyavalyák, a himlővel ellenkezőleg annál veszélyesebbek, 
mentül gyöngébb korban érik az embert. — Azért hát 
nem kell a gyermeket szabadjára hagyni ! 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, julius 28. A magyarországi lat. és gór. 

szert. r. kath. "tanítók segélyalapja. — Magyarország 
bíboros herczeg-primása, Simor János ő emja körlevele 
a r. kath. tanítók segélyalapja ügyében ismeretes t. ol-
vasóink előtt. 0 emjának és a nmélt. püspöki kar apos-
toli szellemű és kegyes szándékai megvalósultak. Meg 
van téve a kezdet-azok részéről, kik az egyháznak és az 
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egyház leányának, az iskolának született vezérei, hivatott 1 

főtényezői. Ok megtették az első lépést, ök kijelölték ; 
az irányt, ök megszabták az ösvényt, melyen ezen fon- i 
tos és életbevágó ügynek sikeres fejlődését és áldásos 
kihatását bizalommal várjuk. 

Hiven magasztos hagyományaihoz, egy uj hervadha-
tatlan emlékkoszorút fűzött magának a nmélt. püspöki 
kar a tanügy és népnevelés érdekében. 

A tanitói kar hálával fogja őrizni a nmélt. püspöki 
kar ezen atyai gondoskodását és késő századok áldani fog-
ják azok emlékét, kik ezen fontos ügyet életbeléptetni 
kegyesek valának. 

Sokkal magasabban áll a nmélt. püspöki kar fiúi 
hódoló tiszteletünk előtt, mint hogy több szóval magasz-
talni akarnók ezen ujabb kegyes intézkedést, mely az 
egész ország elismerésére és hálájára olyan nagyon méltó. 

A papsághoz fordulunk, a melynek a fopásztorok 
magasztos szándékainak kivitelében nagy részük van és 
marad. Különösen most kezdetben. 

Bölcs szavával oly helyesen és találóan mondja Ma-
gyarország herczegprimása ö emja : „A sikeres nevelés — 
és oktatásnak egyik föltétele a tanitók anyagi gondjai-
nak könyitése, kik igy annál szabadabban, annál nagyobb 
önfeláldozással szentelhetik erejök-, idejök- és életö-
ket az egyház és hazára nézve egyaránt fontos népneve-
lés ügyének." 

Ha valamikor, akkor a mostani viszonyok között 
kétszeresen igazak e szavak. Ma, midőn az élet annyira 
megnehezült, midőn a legtöbb, rendszerint nagy családdal 
megáldott tanitónak anyagi helyzete csakugyan sok, 
igen sok kivánni valót hagy hátra, ma rendkiviili csapá-
sok idejére vagy a gyermekek nevelésének költséges 
ügyére, vagy végre az öreg napok szomorú helyzetére 
valóban segítségre van szüksége majdnem kivétel nélkül 
minden tanitónak. Azt főt. paptársaink, kik az életet köz-
vetlen tapasztalásból ismerik, kik najjonkint látják és 
hallják az el nem titkolható helyzet viszonyait, jobban 
tudják, mint mi. 

S azért nem kételkedünk, hogy a papság ország-
szerte meleg rokonszenvvel, tevékeny részvéttel fogja 
felkarolni ezen ügyet. 

Mi mindig magunk számára vindikáljuk az iskolát 
és helyesen teszszük ezt, mert az iskola valóban, mint 
ő emja mondja, „az egyház leánya." Igen, az egyház vé-
réből lett az iskola : annak anyatejével táplálkozott, annak 
anyagondjai dajkálták, annak anyai szeretete ápolta és 
nevelte. Mi erősebb a vér kötelékénél ? Quis unquam pro-
priam carnem odio habuit ? . . . 

Ezen viszony most sem szűnt meg. Ha nagyra is 
nőtt az egyház leánya, azért tőle kapja éltető szellemét, 
tőle tápláló nedveit, tőle teljes irányát. Ma talán inkább, 
mint valamikor. A tévedések tömkelegében éppen leg-
nagyobb szüksége van az egyházra. Es viszont bajok és 
szenvedések közepette legfényesebben ragyog az anyai 
szeretet. 

Bizzunk a kath. papság soha ki nem apadó áldozat-
készségében, hogy a közös anyától belénk plántált sze-
retet most is fényesen fog ragyogni. Tudjuk, hogy na-
gyon is igénybe van véve a papságnak áldozatkészsége ; 

de azt is tudjuk, hogy ugyanezen papság a legfontosabb 
ügyek egyikének ismeri a népiskola ügyét, azt is tudjuk, 
hogy ugyanezen papság nem csak szépen érvelni tud az 
iskola, mint az egyház leánya mellett, de lelkesen tenni 
is amidőn erre szükség van. 

Most itt van az idő, itt az alkalom. Ne legyen szé-
les e hazában katholikus pap, ki mint alapító, vagy leg-
alább mint pártoló tag részt nem venne az országos kath. 
tanitók segélyalapjának felvirágoztatásában. 

Ha jól emlékszem, Kerschbaumer ismeretes „Pater-
familias "-ában olvastam, hogy a papnak akkor lesz leg-
jobb cselédje az egész községben, ha valamivel többet 
fizet neki mint bárki más. 

Miveljünk fiasonlót ezen esetben is. Teremtsünk tö-
meges és lelkes áldozatainkkal olyan segélyalapot, mely a 
kath. tanitók existencziáját jobban legyen képes biztositani 
mint bármely más concurrentia. Akkor kétség nem lesz benne, 
hogy nemcsak a kath. tanitók hiven és szilárdul fogják 
helyüket megállani, de a kath. tanitó oly helyzetbe fog 
jutni, hogy bárki is a tanitói karból ezen tekintetben is 
előnynek fogja tartani, hogy kath. tanitó lehessen. F ia t ! 

í> 

Ó-Stubnya, (fürdő) julius hóban. A harmadik ka-
pitidatio. — (Folytatás). 

Kedves kötelességet teszünk, midőn halottjaink egyi-
két, mint a ,Religió'-nak rendes előfizetőjét és olva-
sóját, ugy is mint hivatali elöljárónkat, ugy is mint 
kedves földinket és egykori növendéktársunkat, fürdői 
közleményünkhöz csatolt necrologban barátilag ismertet-
jük, róla bővebben szólunk. Ha idővel tán egynémelyik, 
ha többen, ha mindenki elfelejti : a ,Religio" meg fogja 
őrizni hívének emlékét. 

Nevében hordta a boldogult — mint előtte sokan 
— foglalkozásának prognosticonját. Ki Íróasztalánál, tollá-
ból, két évtizeden át, gyors kézzel ömleszté a feketét a 
fehérre — képletesen el lehetett nevezni ,Svarz auf Weisz'-
nak, — most, hogy merev kezekkel koszorúin pihen s 
a nagy munka után örök álmát aluszsza a siri homály-
ban : ráillik megfordítva is az elnevezés. 

A bécsi fensőbb papnevelő-intézetből, — rövid káp-
lánkodás után, az aulánál szülővárosában, az apai ház 
boldog közelében méh szorgalommal dolgozgatva, foko-
zatosan emelkedett;1) a helyi változások sokszor kel-
lemetlen tapasztalatai nem érték. A látogatások napját 
azonban ő sem kerülheté ki. 

Az evang. vámossal, a mily korán érte el a szeren-
cse fájának magaslatát: oly hamar le kelle az Ur hivó 
szavára jönnie. „Zachaee! festinans descende." Nem ké-
sedelmeskedett; megszokta volt az engedelmességet földi 
uránál: az égit sem vártatta. „Hodie, si vocem ejus audi-
eri ti s : nolite obdurare corda vestra." Különös, hogy bár 
az aszkór csontig apasztotta (Répászky kanonoktársa 
által provideáltatta is magát) de halálának sejtelmével, 
tudatával utolsó perczig nem birt. A milyen csendes volt 

') 1857. szenteltetvén föl, már 1860. szentszéki jegyző és le-
véltárnok, 1864. titkár, 1865. sz. széki ülnök, 1876. az iskolai Com-
missionak állandó tagja, 1878. káptalani tag, 1882. széplaki apát lett. 
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élete : olyan halála, mely őt, nyolcz havi betegeskedése 
után készen találta. Obdormivit plenus dierum. Az égiek 
stallumába magával vivé az Ur, hogy nehéz tisztjét ujabb 
és pihentebb erővel betöltse. Mint az e. m. hivatal igaz-
gatója, ereje végfogytán sem pihentette tollát, miként a 
hős Laudon kardját, kihez, midőn ura fejedelme elláto-
gatott s felhivta volna : jó öregem ! a haza veszélyben 
van; kösse fel még egyszer a kardját. Jól van u. m. — 
reszketegen fölegyenesedve — wenn das Fleisch hin ist : 
also auch die Beine. Két püspökét látta meghalni, a 
harmadik alatt — két elődjének bucsu-áldásával szállt a 
sirba. Szomorúan álltuk körül ravatalát. 

.Megzendült a gyászdal mély keserve. 
Bús hárfáin ihlett dalnokoknak, 
Bús hárfákon s lassú énekekben. 
Szólt az ének, elhangzott az ének, 
Es a csendes bánat szenderébe 
Andalitá gyászos hallgatóit.' (Tárkányi). 

A funebralis ének hatása a gyászhoz nem szokott 
tábornokok rideg arczulatán is megtetszett. A bús tö-
meg közt rochetumában ott állott lehajtott fővel a leg-
főbb gyászló püspök atyánk, mélyen fájlalva oldalkano-
nokjában fömunkását. a papság sok éves közvetítőjét ; 
ott volt testületileg a kis létszámban megcsonkult káp-
talan, ott a kesergő család az ájuldozó anya, ki 49 éves 
szülöttjének infuláját már csak koporsóján szemlélhette ; 
könytelt szemmel állottak sírjánál munkás életének ta-
núi és segédei az aulicusok. Ok paptársukban vezetőt, — 
mig az anya papfiában támaszát veszitette. Az ő fájdal-
ma, vesztesége nagyobb volt ; de nem vigasztalatlan, nem 
reménytelen. „Non enim amittebat filium — sed prae-
mittebat; nec intuebatur quam vitám finiret, sed quam 
inchoaretu. (S. Avg.) A honoratiorok közt jelen voltak 
még a temetésen : az iskolák főigazgatója, a polgár-
mester, a prémontr. társasházi főnök, a sajtó emberei stb. 
kikkel a boldogult jó viszonyban élt s a személyváltozások 
alkalmából közérdekű tárgyat szolgáltatott egyiknek másik-
nak is lapjába. Hallgatag természetéhez igen illett a titkári 
és oldalkanonoki állás. Négy nyelven dolgozott, ismerte 
a külföld műveltebb irodalmát. Tudorságához csak egy 
szigorlata hibázott; de mint aulicusnak már nem volt rá 
ideje, a dicsvágy pedig nem ösztökélte. Kedélye külön-
ben, hivatalán kivül — vidám. A szép művészeteknek — 
főleg a zenének nagy barátja és ismerője — hallása pe-
dig oly finom volt : hogy a nehezebb dalmüveket is, 
egyszeri megfigyelésre — a napnak pihenő közegei alatt 
— eldudolgatta szobájában. Műértő hangász veszett el 
benne. Kiváló jártassággal birt még a katonai szakdol-
gokban, melylyel több izben jó szolgálatot tett urának. 
^ égtiszteletén, állása fontosságát és szolgálatkészségét be-
ismerőleg, képviseltette magát a vidéki papság is ; hisz 
az egyházmegyének ő volt a referendariusa, kihez ügyes-
bajos dolgokban a kérvényezők bizalmasan közeledtek : 
,forduljunk Vilmoshoz /' volt az usualis szólam. S e 
nagyrabecsülés, eme kiváló tisztelet és bizalom a con-
fraterek részéről, valóban kiérdemlett volt! Hisz hol fo-
lyik az egymást érő munka szakadatlanabból inkább, mint 
az egyházm. hivatalban ; hol kopik, recseg, reped jobban 
a toll, mint a püspöki kanczelláriában ? 

,A költő ir, csak ha kedve tart ja, 
A képiró, ha kedve tart ja, f e s t . . 
Es a szine'szt befogják az igába, 
Habár halállal súj t ja őt ez est ' 

(Yége köv.) 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
A magyarországi latin és görög szertart. római katholikus 

tan it ók segélyalapjának 

ALAPSZABÁLYAI. 

V. A tagok. 

11. §. A tagok alapitó, pártoló és rendes tagok; 
a) alapitó tagok azok, kik az intézet czéljaihoz leg-

alább 50 forinttal járulnak és azt vagy egyszerre lefi-
zetik, vagy annak lefizetésére magukat irásilag kötelezik, 
időközben fizetvén ezen összeg után járó 5°/() kamatot ; 

b) pártoló tagok, kik az intézet czéljait legalább 
évi 1 forinttal elősegitik, vagy kik az alap gyarapítására 
egyszermindenkorra legalább 10 forintot adnak; 

c) rendes tagok mindazon egyházhatóságilag meg-
erősített kath. tanitóképezdei tanárok, tai árnők, felső nép-, 
polgári- és elemi iskolai tanitók, tanítónők, kántorok, 
óvók és óvónők, kik az alapba évenként 50 krajczárt 
fizetnek, vagy akik ahhoz egyszermindenkorra 10 forint-
nyi tagsági tőkével járulnak. A belépés bármely hónap-
ban történhetik, a tagsági jogok és kötelességek azonban 
ugyanazon évi január 1-től veszik kezdetöket. 

VI. A tagok jogai é s kötelességei . 

12. Az alapitó tagok külön okmányt nyernek ; a 
központi bizottságba küldendő képviselők választásába, 
mint választók, a helyi bizottságok megalakításába pedig 
mint választhatók befolynak. 

13. §. Azon pártoló tagok, kik az alapnak egyszer-
mindenkorra legalább 10 forintot adtak, pártoló tagsági 
oklevelet nyernek, s ők ugyan a helyi alap gyűjtő és 
kezelő bizottságokban mint választók és választhatók, a 
központi bizottságba küldendő képviselők választásában 
pedig mint választók életfogytiglan részt vehetnek ; az 
évi dijt fizető pártoló tagok azonban csak addig, mig 
elvállalt kötelezettségöknek eleget tesznek. 

14 A rendes tagok küldötteik által az alap ügyei-
nek intézésében a 24. §. d) pontjában megállapított módo-
zat szerint részt vesznek, s ezen kivül ők maguk, vala-
mint gyermekeik, özvegyeik és árváik a 2. §-ban felsorolt 
kedvezményekben részesülhetnek. 

15. §. Az alap jótéteményeire az ösztöndijak kivé-
telével csak azon rendes tagok, illetőleg gyermekeik, öz-
vegyeik, árváik tarthatnak igényt, kik évi 50 krajczárnyi 
tagsági dijat legalább 5 éven át befizették. Ha valamely 
rendes tag segélyben részesül, tagsági kötelezettségétől 
ez által fel nem mentetik. 

16. §. Oly rendes tagok, kik 50 krajczárnyi tagsági 
befizetésöket két egymásután következő évben elmulaszt-
ják, tagsági jogukat elveszítik : azonban jogaikat újból 
való belépés által visszanyerhetik, mely esetben a 15. §. 
meghatározásai alá esnek. 



60 
r e l i g i o . •72 

17. §. Az' alàp rendes tagjai kérvényezési jogaikat 
személyesen, alapkezelési jogaikat pedig a központi bi-
zottságnál képviselőik által azon tanitóegylet vagy ales-
per^s kerületi tanitói gyűlések kebelében gyakorolják, 
amelyekhez tartoznak. 

18. §. Tagsági jogokat azon rendes tagok gyakorol-
hatnak, kik a 10 frt . tagsági tökét letették, vagy a meg-
előző évre évi 50 krnyi tagdijaikat lefizették. 

VII. Az a lesperes kerületi vagy taniíóegyleti alap-
gyüjtö- és kezelő helyi bizottságok. 

19. §. Minden tanitó-egylet kebelében, vagy ahol 
ilyenek szervezve nem volnának, minden egyes alesperesi 
kerületben : alapgyiijtő- és kezelöbizottságok választatnak. 

Ezen bizottságok, melyek a helyi körülmények sze-
rint 4—10 tagból állhatnak, az egyleti, illetve az alespe-
res kerületi tanitó gyűlések alkalmával az intézet alapitó, 
pártoló és rendes tagjai közül három évről három évre 
szótöbbséggel választandók. 

20. §. Az alapgyiijtő- és kezelő helyi bizottság ha-
tásköre. 

a) saját kebeléből elnököt, jegyzőt és pénztárnokot 
választ az e czimen való teendők végzésére. Érdemleges 
határozat hozhatására a tagok fele részének jelenléte 
szükséges. 

b) tagokat gyűjt, azokat pénztárnoka által nyilván 
tartja és nevök jegyzékét az egyházmegyei hatósághoz 
felterjeszti ; 

c) azon tagokat, kik tagsági kötelezettsögeknek két • 
egymást követő éven át eleget nem tesznek, a tagok so-
rából kitörli s ha ily törlés ellen panaszok merülnének 
tél, ezeket végleges elintézés végett az egyházi hatóság-
hoz beterjeszti. 

d) a tagdijakat, alapítványokat beszedi, ellenőrzi, 
elkönyveli s a befolyt összeget legkésőbb ugyanazon év 
november végéig az egyházmegyei hatósághoz, — a hát-
ralékosok s a tagok sorából kitörültek névjegyzékével 
együtt — beszolgáltatja ; 

e) a folyamodványokat átveszi s a központi bizottság 
elé juttatás végett az illetékes egyházmegyei hatósághoz 
indokolt javaslat kíséretében beterjeszti ; 

f) a megszavazott s az egyházmegyei hatóság utján 
hozzá áttett segélyeket az illetőknek megküldi, s erről 
szabályszerű nyugtával az egyházmegyei hatóságnak be-
számol. 

VIII. Az egyházmegyei hatóság jogköre. 
21. a) A helyi bizottságok által egybegyűjtött tagok 

névjegyeiket átveszi, azokról, az egyházmegyei tanfel-
ügyelő közbejöttével törzskönyvet vezettet ; a tagok sorá-
ból történt törlések ellen felmerülő panaszok tárgyában 
végérvényesen határoz ; ehhez képest a törzskönyvet ki-
igazittatja s erről az illetőket a helyi bizottságok utján 
értesiti ; 

b) a helyi bizottságoktól a tagdijakat, alapítványo-
kat átveszi, ellenőrzi s a befolyt összegeket a segélyala-
pot kezelő káptalanhoz évenkint deczember végéig be-
szolgáltatja ; 

c) a helyi bizottságoktól beérkezett folyamodványokat 
azok ajánlásával s ezen ajánlásokra vonatkozó saját véle-
ménye kíséretével a központi bizottság elnökének beter-
jeszti ; 

d) a megszavazott segélyeket az illetékes helyi 
bizottság utján az illetőknek megküldi, s az erről kiállí-
tott nyugtákat a központi bizottság elnökének bemutatja. 

(Vége köv.) 

VEGYESEK. 
— A hcinaui herczeg áttérése. Egy német lap, a 

Hess Zfg. azt állította, hogy Henrik hanaui berezegnek 
barátai azért tanácsolták a római katholikus hitre való 
áttérést, hogy elnyerhesse Izabella spanyol exkirálynő 
egyik leányának a kezét. Henrik herczeg most a Hess. 
Blätter lapban a következő nyilatkozatot teszi közzé: 
„Hesszeni barátaim nekem soha sem tanácsolták, hogy 
térjek át. Ep ellenkezőleg : áttérési szándékomat az utolsó 
pillanatig titkoltam, nehogy hiába nehéz legyen a szivem, 
látván, mily nehéz sebet ütök azzal barátaim lelkén. Azért 
mondom: „hiába," mert engem semmi vissza nem tart 
vala attól, hogy II. Frigyes tartományi gróf példájára 
vissza ne térjek Szent Erzsébet egyházának kebelébe, a 
mire engem hosszas tanulmányok után megszilárdult benső 
meggyőződésem utalt. Kérem egyszersmind : szíveskedje-
nek a Hess. Ztg -nak tudtára adni, hogy ő felsége Iza-

1 bella spanyol királynőnek nincsen szüksége arra, hogy 
leányai számára herczegeket nyerjen meg." 

— Az argentínai köztársaságban a katholikusok Nem-
zeti Gyűlést fognak tartani f. évi augusztus 15-én, azaz 
Nagyboldogasszony napján, Buenos Ayresben. 

— Volt — nincs! Nem sokára ez fog állani az ó 
katholicismusra, mely oly büszke fővel indult Róma és 
a katholicisiuus megbuktatására. Herzog, a svájezi „püs-
pök", mint a „Züricher Zeitung" irja, püspökségéről le 
fog mondani s megelégszik Bernben egy theologiai tan-
székkel. Utódjáról már szó sincs. Transit gloria mundi ! 

— A párisi Semaine religieuse gyönyörű czikkben 
fejtegeti, hogy most, a fenyegető kolera-veszély idején, 
nincs az embernek hathatósabb segítsége az imánál. Ez 
bátorságot önt az emberbe, azt a bátorságot, mely az 
által, hogy szemébe néz a veszélynek, fölébe emeli az 
embert a halálnak. 

— Egy nevezetes magyar íróval találkoztunk e na-
pokban. Tudja-e, monda, hogy én mindennap szoktam 
imádkozni ? — Vallásos embernek minden gondolata, imád 
ság, félelem. -— Nem igy értem, viszonzá. Nem csupán gondo-
lok az Istenre; de szóval is imádkozom. Es tudja-e melyik a 
legkedvesebb imádságom'?. . . A „Sub tuum praesidium" 
magyarul. — Ezt egy jeles magyar iró és költő mondta. 
Mi pedig feljegyeztük ide s ha Isten engedi, megörökít-
jük a koszorús költő nevét e tekintetben más alkalommal. 

^ Figyelmeztetés. A szerkesztő lakása augusztus 1-től kezdve 
•József-körűt 50. sz. 

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

Eudapest, 1884. Rudnyánezky A. könyvnyomdájából. (Papnevelde-utcza 8. sz. 
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A papság és a társadalom. 
í v . 

Midőn Krisztus urunk az inaszakadtat csudával 
meggyógyította, nem mozdította el egyszersmind 
csudával annak az ágyát is az útból, hanem azt 
mondá: Tolle grabbatum tuum! Mi a mi boldo-
gulásunk természetes eszközökkel elhárítható aka-
dályait sokszor nem kisértet tük még csak meg 
se elhárítani! Amint ép ugy el-elhanyagoltuk a 
nyáj tömörítésének a min t Istentől rendelt ugy 
legkönnyebb eszközeit, a meggyőződés fegyverét. 

Újra ismételjük, hogy most, midőn a mult 
összes bajai, különösen a 16. század hitszakadása 
okainak kikutatása és napfényre hozásában oly 
buzgók és őszinték vagyunk, mer t tudjuk, hogy 
azokból tanulhatunk, hogy a „Veritas" a „salu-
tare" nostrum: elhallgassuk-e gyarló emberi te-
kintetekből azon gyászos okokat, melyek pusz-
tí tó hatásainak jobban-kevésbbé szem- és fültanúi 
voltunk, melyek hatása épen ezért még nem oly 
gyógyithatlan, s melyekért azonban nem élők el-
len — kik már annak levét velünk együtt, ha nem 
jobban ! iszszák, — nem személyeskedünk, sem 
a múltban is csupán egyeseket nem vádolunk, 
hanem egy egész kort jelölünk meg olyanul, me-
lyet, mert a jóban Önmagát jobban felül nem 
multa, és felülmúlni sem igen akarta, méltán gyá-
szosnak kell mondanunk. Sokak hibája, kor hi-
bája, egy kor hibás Öntudata volt az : egy jobb ön-
tudatának, sokak közrehatásának kell ismét jóvá 
tennie. E végre pedig nem volna ildomos az egye-
sekben ébredező vagy átplántál t jobb tudatot a 
sokak elől elrejteni, s a helyett, a rossz tova 
terjedése mellett, felforgatóbb kitörésekre vagy 

malitiosus Sarpi-kra várni, kik a multak fátyo-
lát nagyobb meglepetésünkre s nem érdekünkben 
fogják csak fellebbentem. 

A tanítás, a prédikálás, még pedig nemcsak 
opportune, hanem importune is (s nemcsak szó-
val, hanem tet tekben is), a szó és tettekben való 
egymáshozi közeledés, leereszkedés (egész az „alter 
alterius lav are pedes "-ig (!), melyet Krisztus urunk 
ép ugy „végrendeletileg" hagyott a taní tványaira 
valamint a szent-misét ! !) az eltévelyedtek keresése, 
a gyengék vállravevése, a testvérek megerősítése, a 
makacsok megdorgálása, minden nemzetek taní-
tása : — a pap Isten által ráruházott, a társada-
lomtól megvárt első kötelességei közé tartozik ! ! . . 

V. 

A papságnak az előadottakban való köte-
lességmulasztása nemcsak közvetlenül, hanem pél-
daképen is ha to t t ; igy is, ugy is oka vol t : hogy 
az egyház hazánkban különösen a magasb világi 
osztályok hathatós, egyenes és eleven támogatásától 
hosszú időre megfosztatott. 

Nemcsak a protestánsoknak voltak valaha a 
világi osztályban „oszlopos embereik". Volt idő, 
midőn egy nagy nádor (Eszterházy) mint magán 
ember a szent atyák irataival behatóan foglal-
kozott, rólok annyi hadi és politikai teendői közt 
a mi szegény elvetett barbár nemzeti nyelvünkön 
egy szép tanulmányt irt, s a hittéritésben arról 
hires érsekével vetekedet t ! Volt még száz év 
múlva utána is oly idő, midőn egy katholikus 
mágnás pafronus egymaga (gr. Eszterházy József) 
több mint egy tuczat plébániát nemcsak dotált, 
hanem egész missionariusi kiterjeszkedésel sem-
miből te remtet t két azelőtt tisztán protestáns 
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vármegyének közepett, s ki, mint alapos gya-
núnk van, a Mária-Terézia a la t t a katholikus 
vallás extensiv és intensiv terjesztésére alakult 
s a pápa által megáldot t (s azóta elmállot t !) 
osztrák-magyar főúri társaságnak igen méltó 
tag ja vol t ; sőt ismét száz év múlva volt még ez 
u tán is oly idő, melyben egyetlenegy magyar 
mágnásunkat , külső szükség nélkül, közel egy 
milió for intot hal lot tunk egy gyönyörű uj temp-
lomra (Fóthon) elkölteni, akkor, midőn a hit-
hidegség már a bon-tonlioz, az egyházi javak el-
kobzásának feszegetése a napi politikához ta r to-
zott. De há t az első — a nagy nádor — há tá -
val egy vallásos buzgóság és magyar liazafiságra 
egyiránt korszakot a lkotot t magyar föpásztorra, 
— a második egy, ha nem magyar , legalább nem 
ellenséges, buzgó katholikus fejedelemnő (Mária-
Terézia) példájára támaszkodhatot t , — mig a 
harmadik magába azon buzgóságot egy nagy 
megpróbáltatásokon épen á tment idegen ország 
u j ébredésének hajnalával a hely szilién szivta 
volt ! De ezen tényeket , — a másodiktól kezdve, 
m á r minden tekinte tben tüneményeknek kell te-
kinteni ; mer t a nemzet már régóta szűkében volt 
a sóját múltja és geniusának megfelelő világító osz-
lopoknak !... 

Hogy az egyház mint soha, ugy ezidétt sem 
szűkölködött teljesen a derék nagy emberekben, 
azt egy pár tuczat névnek elszámlálásával könnyű 
volna bebizonyitani. De az idegen és ellenséges po-
litika nyomása s példája hatása*) már nagyon 
meglátszott egyházon és egyházon kivül, mer t a 
neki nem conveniáló nemzeti műveltség és az ezen 
aloponi t e rmésze tes tömörülés még az egyház és 
vallás há t r ányá ra is elhanyagolva lőn. Igy szo-
rult ki a vallás, a többi közt az oly keservesen 
s aránylag későn létesült s előző czikkünkben is 
például * felhozott m. tudós - társaságból, me-
lyet, ha a kormány csak kissé is nemzeti let t 
volna -— min t máshol, — neki — akkor még 
katholikusnak — kellett volna megteremteni ; 
mi t aztán az ő példája és felszólítására a katho-
likus papság sem szellemileg, sem anyagilag nem 
késett volna hiven felkarolni, s a nemzeti nyelv, 
művelődés, testvéresülés ezen kitűnő eszközét nem 
engedte volna a haza múlt ja , jelene és jövőjével 
ellenkező mai i rányba kifejleszteni ! 

*) Emii tet tük minapi czikkünkben, hogy egy ki-
tűnő főpásztor fenn csak azért volt mellőzve, mert min-
den túlzás nélkül kitűnő magyar is vala ! 

A mily viszonyban van a lélek a testhez s 
annak egyes szerveihez, oly viszonyban van a 
vallás a tá rsadalom és nemzetiséghez', ha karöltve 
nem j á r n a k : ferde i rányban kell a fe l tar tózta that-
lan élet fejlődésnek, haladásnak történnie. 

Ne mondja i t t senki, hogy „elmúlt esőnek 
nem kell köpönyeg" ! mer t az elmúlt eső tan i t ja 
az ember t óvatosságra: hogy máskor ne hagyja 
— a köpönyegét! mer t a mi egyszer már meg-
esett, az bizonyság a r r a : hogy máskor is meges-
hetik. Aztán néha a liiba némi utánpótlására is 
t an i tha t a visszaemlékezés ! Nem is vagyunk tán 
még azon ponton, melyen nincs mit veszteni s 
igy a múltból a jövőre gondoskodni is feleges ! de 
meg az igazi hős bajnok nem is tét len nézi, ho-
gyan vesz el, a mi veszni készül, hanem : hogj^an 
lehet a már elveszettet is minél előbb visszahó-
dítani. 

Az egyház hódításra van alapitva. Ha meg-
hódí tot t minden élő lelket, ínég nem mondha t j a : 
mindent meg te t t em! mer t minden születendőt, 
minden bünbeesettet ú j ra meg kell hódítania, s 
ezek természete szerint sokszor kell, hogy változ-
zanak s ú j r a meg ú j ra kiélesittessenek a fegyve-
rek. A tak t ika : az marad a régi, s abban áll : 
hogy Krisztus ka tonája Istennel kezd és végez is 
m i n d e n t ! hogy a meglevőt őrizni, az elveszettet 
keresni és visszanyerni élete árán is iparkodik; 
de ezen hősi elszántságban s az Isten i ránt teljes 
bizalomban nem kicsinyli mások szövetségét, sem a 
természét nyújtotta előnyöket. Mint halni kész csa-
tázik s e mellet t az egy igaz szőlőtőkéből veszi 
és közli az életet. 

Kellett tehát soknak is tör ténni , hogy a mi 
nyá junknak különösen a „selymesebb" része tő-
lünk észrevehető nagy contingensében elpártol-
hatot t . De mél ta t lanul elfogultak volnánk saját 
osztályunk iránt, ha ennek okait — habár indi-
recte — egészen annak vállaira akarnók áthárí-
tani. Müveitebbjeinket s gazdagabbjainkat a fel-
színen uszó külföldi szokások külső majmolása 
ugy megpuhí to t ta a vallás körüli chauvinismusra, 
hogy a vallást a nemzetiséggel egyiránt divatba 
hozni tudó nagy Pázmány Péter tudta volna csak 
ta lán azokat e betegségből hamarosan kigyó-
gyítani. 

Mert a vázolt nyomás folytán tulajdonké-
peni imponáló magyar tudományosság, legalább 
minden ágában (miként az iskolákra gyakorolt 
nyomás folytán oly szükséges ifjúsági irodalom) 
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nem képződhetett , — ki azt szomjúhozta, oda 
fordult, a hol azt ta lá lhatni vélte, s e lmaradot t -
ságában valóul vette, ami t sokszor a külföldön 
is csak az emberi ész hal lucinat iojának kellet t 
volna tekinteni. De épen ugy s ugyanazon ok-
nál fogva egy eredeti imponáló magasb magyar 
t á rsadalom sem képződhetetet t , mely lefelé is 
jótékonyan hasson keresve keresett oktató, megvilá-
gositó, fakasztó sugaraival. E helyet t más, sokkal 
más volt az, ami t e helyen a szives olvasó bé-
ketürésének tán végleges k imentéséve l szomo-
rúan feljegyezhetünk. 

(Folytatjuk.) 

A D A T O K 
árpádházi boldog Margit ereklyéinek történetéhez. 

B. Margit haja. 

Legendái felet tébb gyakran tesznek emlitést 
azon csodás gyógyításokról, melyek hajának érin-
tése, vagy azon bor és víznek használata által tör-
téntek, melyekbe haja bemártatott. A sok közül 
csak néhányat emiitünk. Igy például István ki-
rálynak leánya Erzsébet apácza, midőn lázából 
felgyógyulni nem vala képes, azon vizet itta, 
melybe b. Margitnak hajai bemár t a t t ak volt.1) 
Ugyancsak szent Margit ha jának vizétől meggyó-
gyult Lucia soror, ki veszprémi Uten leánya vala. 
Ez veszélyes kórsága következtében már halálán 
volt, ekkor: „az sororok meg mosak zent mar-
gyt azzonnak hayat es az vizet meg adak jnya." 
Mire a soror legottan szólni kezdett, elméje meg-
jö t t és meggyógyult.2) Ugyancsak egy második 
soror is meggyógyult b. Margit ha ja által, illető-
leg azon bortól, melybe a hajak belemárta t tak 
volt. Ezen soror volt Mária, Mihály urnák leánya, 
Erzsébet soror, Adrián ispán leánya készitette 
ezen szert : „egy jdevben zent margyt halala vtan 
meg mosa zent margyt azzonnak hayat es azt 
meg ada az beteg sorornak jnya" , ki hosszú 
ideig lázban szenvedett, „es semmyvel megnem 
gyógy olhata, hanem chak ez mosadeek bor hal."3) 

3) A nápolyi legenda (Libr. II. Cap. VII) azt 
mondja : „capillosque, qui fuerant sanctae Virginis, in 
aqua intinxerunt et lavationem illám capillorum cum invo-
catione divini adjutorij illi ad bibendum dederunt." Magy. 
Sión. 1868. 329. 

6) Praynál 367. — Vajdánál 150. — Volfnál 80. — 
Az eredetiben 217. A nápolyi legendában is előfordul 
(lib. II. cap. XII.) J . h. 1868. 416. 

r ) Praynal 373. — Vajdánál 187. — Volfnál 83, 
84. — Az eredetiben 224, 235. Emlitve a nápolyi legendá-
ban is (libr. II. cap. XVI.) J . h. 1867. 420. 

! Ugy szintén a Megyeren lakó Mária asszony, ki-
nek Vincze f rá te r a d t a : „a zent hayanak mosa-
deek vizeet es hagya hog az vizeel mosnaya t é r -
déét," mire a gyógyulás beállott.1) Végre felemli-
tendőnek t a r tom Somogyi Ágnes apáczát, ki 
arcz daganatá t az ereklyekép magánál t a r t o t t 
boldog Margit ha jával gyógyitotta meg, „mer t 
megtevrele vele az ev orchayat es meg gyo-
gyola. "2) 

A Somogyi Ágnesről felhozott adat ujj muta-
tásul szolgál arra, miszerint b. Margit ha ja sem 
m a r a d t sokáig együtt , hanem, ugy min t ruhái , 
apróbb részletekben szétosztatott . Későbbi idők-
ből nem fordul elő róla további emlités. 

c) B. Margitra vonatkozó tárgyak. 

E fejezetben oly tá rgyakró l kell megemlé-
keznünk, melyek ugyan nem származnak b. Mar-
git idejéből, sem az ő tu la jdonai nem voltak, de 
mégis vele összefüggésben vannak, reá vonat-
kozással birnak. Ezek : ereklyéinek tartói , szobrai 
és ábrái. Mind ezeknek kell, hogy külön-külön 
figyelmünket szenteljük. 

Az 1512-ből való ereklyetartó. 

Kétségen kivül ezen rel iquiarium felet te ér-
dekes és becses darab volt, figyelmünket egész 
mér tékben megérdemli . Emli tve ta lá l juk Berch-
thold re la t ió jában, mely szer int : „Szent Margi t 
szűznek feje kecses müvű ezüst capsulában őrizte-
tik, melyre reá vésve az 1612. évszám olvasható."3) 
Ebben van elhelyezve a sz. fej a pozsonyi cla-
rissák t emploma karza tán létező oltáron, mely 
diszitve és körül van véve szép képek által. Ezen 
ismertetéshez csatolunk kiegészitésül egy m á -
sodikat melyben ez á l l ; „ E g y ezüst aranyozott 
ládika, 1512. évből való mű, melyben sz. Margit 
feje nyilvános tiszteletre kitétetik. 464 fél unczia 
súlyú." Sem Berchtolcl, sem a cassationalis lel tár 
nem emliti, hogy a csucsives stylben készült, pe-
dig ez utóbbi más tá rgyakná l a góth stylt min-

1) Praynál 355. — Vajdánál 163. — Volfnál 7 2 . — 
Az eredetiben 196. — A nápolyi legenda: „Tradidit ei 
aquam de lavatura capillorum ipsius, qua etiam ge-
nua sepe respersit et lavit. (lib. II. cap. LU.) J . m. 
1868. 562. _ 

2) Praynál 369. - Vajdánál 181. — Volfnál 81. — 
Az eredetiben 219. B nápolyi legenda is emliti. lib. II. 
cap. XXXIV.) J . h. 1868. 434. 

3) „Asservatur Caput Sanctae Margarethae Virginis 
in Capsula argenthea speciosi operis, cui Annus 1512 in-
sculptus legitur." 
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dig kiemeli.1) Ebből az következik, liogy ezen 
szekrény egyik zsengéje volt a hazánkban akkor 
meghonosult renaissance stylnek, s annál is inkább 
nagy becscsel bir t , mer t hazai mü volt. A domini-
•canák ezen ereklyetar tót meneküléseik alkalmával 
mindég magukkal vitték, s midőn végkép elköl-
töztek a Nyulakszigetéről, az ereklyetar tó is el-
v i te te t t a sz. csontokkal, és többé vissza nem ke-
rült. Megtette az apáczáknak általunk leirt ú t j á t 
és ot t a hol az utolsó dominicana befejezte éle-
tét , ot t ta lá l juk e műbecsü ereklyetar tónak utolsó 
nyomai t is. Ugy hiszem, hogy az még végkép 
el nem veszett, hanem még meg van és lappang 
valahol ; m e r t a zárdák eltörlése után a pénz-
verdébe (Münz-Amt) vándorol t t á rgyak között 
azt felemlitve nem ta lá l tam. 

(Folytatjuk). 

Az élet és a nevelés. 
Utczára lépvén, a világban van a gyermek. 
Lá t j a a felnőttek sürgés-forgását , tanuja és szemlé-

lője a nap eseményeinek. Lá t ja a szerencsétlenséget, szük-
séget és nyomort , mely mellett büszkén lépdel vagy ha j -
ta t a gazdagság ; lá t ja az emberek munkájá t , segítségét, 
gondjai t és bűneit ; lá t ja a hatóságok iránt való tiszteletet, 
az egymás i ránt való udvariasságot, előzékenységet vagy 
ezeknek ellenkezőjét. 

Nagy ingere van a gyermekekre annak, amit a fel-
nőttek tesznek. Követik őket. Beállanak előfogatul a sze-
gény öreg tal igájába, elkísérik a papot a beteghez vagy 
a temetőbe, köszöntik az idősebbeket stb. Hogyan ab-
roncsolják a hordót, ráfol ják a kereket, hengerget ik a 
követ, ha j t j ák a lovat stb. tudja minden gyermek látás-
ból. Számtalan tá rgy és esemény kínálkozik szemléletre 
és megfigyelésre. Otthon aztán a szerzett képzetekkel és 
benyomásokkal foglalkoznak, beszélnek és álmodnak a 
látottakról . Ezen kivül neki bátorodnak, ügyesednek, be-
szélni és viselkedni tanulnak. 

Mindez elég jó és szép nyereség a felnőttek példá-
jából. Azonban ennek a jónak mellé kell állítanunk az 
ellentétet is. A felnőttek között egy veszedelmes betegség, 
az élvezetvágy kapo t t túlságosan lábra. Ennek követői 
a társadalomban az erkölcstelenség és korrupczió. A bűn-
nek ú t jában áll Isten és az ő szent vallása. Ezér t káro-
molják Istent , gyalázzák, rágalmazzák szolgáit, kigúnyol-
ják a vallás szertartásait , megvetik Isten és az egyház 
parancsait. Mindez elég alkalmas arra, hogy az i f júságot 
megzavarja vallásos elveiben és életében. Képzeljünk 
gyermeket, aki azt tanulta, hogy az Isten tisztelete, a 
t emplom-lá toga tás keresztényi kötelesség. Ez a gyermek 
azt látja, hogy a felnőttek igen nagy része — közöttük 

x) Általam az Egyházművészeti Lap, 1881. évf. közé-
tet t ezen leltárnak következő tételei : Góthstylüek : 3. sz. 
urmutató. 24. sz. füstölő. 

talán az ő apja is — templom helyett korcsmába vagy 
kávéházba megy. Még azok is, kiknek hivatalból kellene 
jó példát adni, távoliétök által tündökölnek. A dolog ugy 
veszi ki magát , mintha ezeknek nem lenne szükségök 
Istenre, t emplomra : miért ne kétségeskednék a gyermek 
is : vájjon neki csakugyan szükségesek-e ezek P — A 
mennyország- és pokolról, a ju ta lom- és büntetésről szóló 
tan végre is csak a gyermekek ijesztésére van föltalálva ? 
A gyermek még nem tudja azt megítélni, hogy ez mos-
tanság — agyszólván — divat, a kor szelleme, és könnyen 
csatlakozik a rosz példához. 

A fejben megszületet t érzéki gondolat behat a szivbe 
s vágygyá leszen. Az ember belső világában három vágy 
bir tokol ja az ura lmat : a birás, élvezet és dicsőség vágya. 
Boldog az, aki tudja , mennyire szabad e vágyak sugallata 
után indulni. Ilyen boldog csak az lehet, akit vágyaiban 
magasabb, mer t isteni és erkölcsi törvények mérsékelnek 
és szabályoznak. 

Mihelyt azonban tulteszi magát valaki ezen törvé-
nyeken, vakon rohan a bűnbe. A tagadás szelleme a vallás-
ban az is tentadagadást , a poli t ikában a fejetlenséget s a 
bir toklásban a tu la jdonjog nem létezését állitá föl alap-
elvül. 

A bogáncs fügét nem terem. Az erkölcs ta laját lába 
alól kirúgó embernél csak idő kérdése az elbukás. ^ 
csalás, lojpds napirenden van. Nincsen nap, melyen nem 
hal lanánk vagy olvashatnánk a müveitek hűtlen sáfárko-
dásáról s a műveletlenek lopásairól és betöréseiről. Az 
i f júság lát ja, hallja, olvassa és — fájdalom — nem rit-
kán utánozza is ezeket a példákat. Mai napság a 10—15 
éves tolvaj épen nem ritka. 

Nagy fénynek árnyéka is nagy. A városok e tekin-
te tben nem irigylendő fölényben vannak a kisebb helysé-
gek fölött . 

* 
* * 

Az állatországnak az a rendeltetése, hogy az em-
bernek szolgálatára legyen. Nincs is panasz, hogy az em-
b e r e k ki ne használnák ezt a szolgálatot. Az ilyen dol-
gokhoz nagyon ért az önzés és haszonlesés. Az egykoron 
büszke pa r ipa tal igába kerül. Ju ta lma a teherhordásért 
busás titleggel fűszerezett szalma. Szívtelen állatkínzás, 
embertelen túlterhelés nem ri tka látvány, a mi utczáin-
kon sem. 

Hogyan bánnak el a mészárosok és hentesek a jó-
szággal, mindenki tudja , legalább gyermekkorából em-
lékszik rá . Városokban talán igen, de kisebb helyeken 
a vágó-hid nem tilalmas hely a gyermekek előtt. Csapa-
tosan nézik ezek a véres munkát . Egyszer-kétszer meg-
borzadnak az emberek kegyetlenségein, de végre is meg-
szokják, érzékök eltompul, eldurvul. 

Mi ennek következése ? Kutya-kergetés, macska-kin-
zás, madár-puszt í tás , gyenge fák és ültetvények kitörde-
lése valóságos sport a gyermekek között. 

Az állatok iránt tanúsított durvaság ember ellen való 
szivtelenséggé, durvasággá és kegyetlenséggé fajul. 

Az állatkínzást nálunk törvény nem tiltja, a rend-
őrség meg közönyösen nézi. Elég neki a maga baja. A 
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gyermek lépten-nyomon látja a kegyetlenséget. Ez a lát-
vány gondolatait oly irányba tereli, oly tettekre ösztönzi, 
melyeken a felnőttek megbotránkoznak ugyan, de azért 
minden a régi kerékvágásban halad. 

Az állatok kivégzése nem gyermekeknek való lát-
vány. Okos szülő nem is enged meg ilyen látványosságot 
gyermekének. 

* 
* * 

Két szárny emeli tul az embert a földi dolgokon : 
egyenes-lelküség és sziv-tisztaság. Az Isten védőt adott 
az ártatlanság mellé, ez a védő: a szemérem-érzet. A sze-
mérem hasonlit a virághoz, melynek ha egy levele letö-
rik, a többi önkényt utána hull. Az ártatlanság a lélek 
ünnepi köntöse s ugy vagyunk vele, mint az ünneplő 
ruhával : vigyázunk rá mig tiszta. Az első szennyfolt 
kellemetlen érzést okoz, de mivel már megtörtént, vigyá-
zatunk csökken. A második szennyfolt már nem boszant 
annyira, a harmadikat s negyediket alig vesszük észre s 
rövid idő múlva az ünnepi ruha piszkos rongygyá leszen. 

A parázs — ha sokat fújják — hamuvá leszen. A 
sokszor kisértetbe hozott szemérem és pirulásra kénysze-
ritett ártatlanság hasonlóképen megsemmisül. Pedig 
az élet ugyancsak fújja a szemérem és ártatlanság pa-
razsát. 

Ezer meg ezer ellensége van ennek az angyali erény-
nek nemcsak magában az emberben, de az életben is. 
Csak néhányat emlitek ez utóbbiak közöl. 

Ilyen ellenség először is a nyilvános fürdés. Vájjon 
hány gyermek használ fürdő ruhát ? Hisz felnőtteket is 
láthat ilyen nélkül. Hol ügyelnek föl a fürdő-helyekre? 
Amint az Isten elhozza a nyarat, Körösünk nyüzsög a 
fürdő, lubiczkoló közönségtől. Mindenki ott, akkor és ugy 
fürdik, ahogy neki tetszik. Sem az erkölcsi, sem az 
anyagi életet biztosító rendszabályokról szó sincs. Milyen 
romboló hatású a gyermekre, midőn férfiak, nők, gyerme-
kek — úgyszólván — öltöny nélkül együtt fürödnek : 
könnyen elgondolhatjuk. Ilyen körülmények között lehe-
tetlen ki nem pusztulni a szemérem-érzetnek. 

De nemcsak a fürdő-helyek, hanem más utczai jele-
netek is megbotránkoztatják ezt az érzetet. Gondoljunk 
csak bizonyos tilalom-táblákra s félreeső utczákra, hol 
épen ellenkezőjét teszik és pedig nyilvánosan, a tiz fr t 
büntetés terhe alatt tiltott cselekvénynek. Miért ne tenné 
ezt a gyermek is? Hisz a rend Mihaszna Andrásai nem 
azért vannak, hogy minden utcza szegletet őrizzenek. De, 
ha akarnák sem tehetik, ha a közönség ép- és szép-ér-
zéke nem jön segítségökre. 

Valóban azt kell hinnünk, hogy az élet szándéko-
san tör az ifjúság megrontására, ha meggondoljuk, hogy 
hatósági engedély mellett lenge öltözetű kötél- és ballet-
tánczosnök, lovarnök czirkuszban és színházban a közön-
ség tapsai között mutogatják produkczióikat, melyeket 
ma művészet név alatt élvez a müveit és műveletlen kö-
zönség egyaránt. Nézzen bárki ilyenkor a művésznő-
nek (? !) minden mozdulatát feszült figyelemmel kisérő ifjú-
ság arczára, gondoljon annak lelki és kedélyállapotára 
látni fogja a veszélyt egész nagyságában. Es ezt nemcsak 
fiuk, hanem leányok is nézik. 

Hát a panorámákról mit szóljunk ? Aki látta már 
a tanulságos mellett a párisi opera szépségeit, a modern 
ballet, Vénus és egyéb szobrok s jelenetek képeit, fel 
fogja ismerni, hogy valóságos merénylet a szemérem és 
ártatlanság ellen ilyen helyre gyermeket vinni. Pedig vi-
szik ám csapatostul. 

A városoknak ezeken kivül vannak még egyéb 
látványosságai is. Ki tudná azokat elszámlálni ? Most egy 
törpe-, majd egy óriás pár mutogatja, bámultatja, sőt 
tapogat tat ja is szokatlan arányú tagjait. Es a látogatók 
nagy része az ifjúságból kerül ki. Természetes, hiszen 
még a nagyok is kíváncsiak, miért ne lennének a kiseb-
bek is ? 

A divat, az öltözködés szélsőségeire csak épen rá-
mutatok. Sokan inkább nélkülöznek, éheznek, sőt erkölcs-
telenségre is vetemednek, csakhogy követhessék ezt a 
szeszélyes zsarnokot. Es ez a betegség fényűzés képében 
a nép egyszerű erkölcseit is kezdi megvesztegetni. Ha 
hozzá vesszük ezekhez a sok és korai szerelmi viszonyt, 
az elbukott ártatlanság, a gyakori öngyilkosság, roszlelkü 
rágalom, hamis eskü stb. nem ritka példáit, fajdalommal 
kell beismernünk, hogy a nyilvános élet káros hatású a 
nevelésre. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, julius 31. Alapitványaink sorsa. — Ve-

terán napilapunk, a „M. Állam" mai számában Vasme-
gyéből oly esetet közöl, minőt az országban nem egyszer 
hallani, de a mely mindazonáltal megérdemli, hogy szé-
lesebb körök vele foglalkozzanak, mert nem csekély és 
alsóbb-rendü ügyről van szó. 

Az emiitett eset abban áll, hogy néhai Gyarmathy 
János, kis-czelli nagybirtokos 1878. január 6-án kelt és 
1880. május 28-án kihirdettetett végrendeletében négy 
római kath. fiú nevelésére kitűzött 20,000 forint alap 
után járó ösztöndijak már két év óta kifizetve nem let-
tek, daczára annak, hogy ez ügyben már ismételten a 
bizottság, a megye, a minisztérium stb. között folyt levél-
váltás és kérelmezés. 

Ez az eset valóban igen szomorú, és ha egész terje-
delmében igaz az erről közzétett relaczió, akkor a leg-
enyhébb kifejezéssel élve, ez igen rikitó példa a nálunk 
divatozó hivatalos lassúságról és hanyagságból, hogy azt ne 
mondjuk, lelkiismeretlen kíméletlenségről, melyben, fájda-
lom, katholikus ögyeink nem egy izben részesülnek. 

Tapasztalati tény, melynek beigazolására ezer meg 
ezer esetet mutat a mindennapi élet, hogy specifikus 
kath. ügyeink a közhivatalokban ha nem épen mellőzést, 
hát elég gyakran olyan késedelmet szenvednek, mi a 
legtöbb esetben nagy károkkal szokott járni. Tessék csak 
bármely speczifikus kath. ügyben fordulni a közhivatalok-
hoz, legyen ez-most plébánia-épités, vagy egyéb prestatió-
val egybekapcsolt dolog, majd kitűnik, mily nagy szük-
ség van türelemre, mely jó hosszura kinyújtva utoljára 
mégis csak elszakad. A nagy-számu akatholikus hivatal-
nokok, vagy a mi még rosszabb, a csak névleg katholi-
kus hivatalnokok bizonyos tekintetben örülnek, ha vexál-
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hatnak valamely megszorult kath. papot, mig csak bír-
ják. Ritka eset és bizony nem olcsó dolog, ha valaki az 
első fórumban gyors és kedvező döntést kap. A jus strik-
tum mellett csakis a „drága" személyes viszonynak kö-
szönheti e z t . . . . 

De ha már az a lassúság közigazgatásunknak egyik 
általános baja, mely ellen sokan zúgolódnak az ország-
ban, lelkiismeretlenség az, a mi a felhozott kis-czelli és 
számos más estben mutatkozik. 

Ha valami, akkor az alapitvány szent és sérthetetlen. 
S különösen árvák vagy gyámoltalanok számára tett ke-
gyes alapítványok kétszeres figyelemben és gondozásban 
részesitendők. Itt az alapitványozó iránti kegyelet a nemes 
czél iránti köteles tisztelettel kell hogy párosuljon. El-
nyomni azt, ki úgyis nyomorban van, elvenni attól, ki-
nek ugy sincs, az kegyetlenség. Azt csak a korrupczió 
hősei illethetik más névvel. Az államhatalomnak pedig 
absolute nem lehet érdekében azt a korrupcziót tűrni és 
dédelgetni ; saját önérdeke kivánja a korrupczió tekintet 
nélküli, szigorú kiirtását. S azért reméljük, hogy a mi-
nisztérium az újonnan hangoztatott panaszokra nem lesz 
süket, hanem megteszi a kötelességét. A ki hacsak con-
nivencziából is hallgat valamely gaztetthez, az bűnös ebben 
minden kétség nélkül. 

A kis-czelli pénznek meg kell kerülnie, mindegy 
akár honnét. Ezt duplán kell megőrizni és a ki ez után 
kinyújtja kezét, duplán megérdemli a büntetést. . . 

Quod de uno diximus, hoc de omnibus dicimus. 
Ha már az autonomiát, bármi okoknál fogva, életbe lép-
tetni nem lehet vagy nem szabad, akkor legalább legyen 
gondoskodva alapjaink integritásáról oly módon, hogy ez 
teljes megnyugvást nyújtson. Számok beszélnek. S azt be-
szélik, hogy alapjaink és alapitványaink mostani kezelése 
nem garantirozza azok integritását. Deficitről beszélnek 
itten és ottan, nem holmi mendemondák, de hivatalos je-
lentések, szavahihető tekintélyes emberek. Nem izgatunk, 
nem opponálunk. Mi akarjuk és kívánjuk alapjaink és 
alapitványaink sérthetetlenségét, mi akarjuk és kivánjuk 
ezt biztosítva látni, ha nem lehet igy, hát más módon. 
Ezt akarni, ezt kívánni jognnk és kötelességünk. Az 
ellenőrző bizottság, bár nagy tisztelettel és bizalommal 
viseltetünk iránta, már szervezésénél fogva sem tehet 
mást, mint ellenőrizni, még pedig voto consultativo. Ez 
pedig ott, hol milliókról van szó, nagyon is kevés. Ez a 
minimumnál is kevesebb. Ezzel meg nem elégedhetünk. 
Ami minket raegnyugtathatn cl, clZ alapitványaink integ-
ritásának megőrzése és a tulajdonképeni czéljaikra való 
forditásuk biztosítása volna. 

Ezt mi leginkább oly vegyes bizottságtól várnók, 
mely egyházi és világi férfiakból alakulva ő Felségétől, 
mint a kath. egyház legfőbb kegyurától megbízatva, ke-
zébe venné alapitványaink gondozását. Ha nem akarjuk, 
hogy mindenünk elkezeltessék, akkor azon kellene len-
nünk, hogy ez mielőbb megtörténjék. — A minisztertől 
kilátásba helyezett kezelési törvényjavaslat módozatait 
nem ismerjük, nem mondhatunk tehát róla Ítéletet Teljes 
megnyugvást azonban aligha fog adni. 

Hogy fognak-e reményeink valamikor teljesülésbe 
menni, nem tudjuk. 

De a jövőre nézve azon kellene lennünk és minden 
befolyásunkat azon irányban kellene érvényesíteni, hogy 
speczifikus katholikus alapítványok kezelésére a káptalanok 
kizárólagosan felkéressenek, mert a káptalanokban megvan 
az erkölcsi és anyagi biztosíték arra nézve, hogy az ala-
pítványok eredeti integritásukban megmaradjanak és ki-
tűzött czéljaikra kizárólagosan fordíttassanak. ? 

O-Stubnya, (fürdő) julius hóban. A harmadik ka-
pitulatio. — (Vége.) 

A mit a színművészről ir a költő — per associa-
tionem idearum — mondhatnók az udvarnokról is. — 
Nem egynek, nem tíznek, — százaknak kérelmeit, jelenté-
seit bármikor a forum elé kell terjesztenie s teljesülé-
sükre munkálnia, hogy hivatalának megfelelőleg elmond-
hassa : feci, quantum potui ; a mihez ritka jó tapintat és 
sok más tulajdonok kívántatnak. Az elnapolhatatlan szük-
ségszerűség és mulhatlan kényszerűség nyomása terhe 
alatt lévén, a szabad órát, a szünidőt csak névleg is-
meri. Nála legfőbb — a tevékenység. De híjába ; kit a 
sors a tett mezejére állit, annak alig szabad magától és 
a sorstól kérdezni a napok derült nagy komoly színeze-
tét ; a tett, mely magáért megfelelni képes, csak egy vo-
uait tűzhet ki : az igazságét és a jogosultságét, történjék 
aztán bár mi, a tett igazolva van s a történelem ritkán 
ejt igazságtalan ítéletet. Nincs szándékom a hivatal tit-
kaiba mélyedni, futólag érintve a dicasteriumok terheit 
azt mondom: hogy bajos a kifogástalanságig vinni fél 
ily nehéz állásban a dolgot ; hisz a hihátlanság nem a 
mi tulajdonunk. Szent könyvünk azt mondja ugyan : „Be-
atus est. qui inventus est sine macula, et qui — de hozzá 
teszi: Quis est hic, et laudabimus ? !" A kivetkőzhet-
len emberi gyarlóság közös osztályrészünk, mely alól 
Vilmosunk sem tudott egészen szabadulni, hisz ember 
volt ő is s mint ilyen, az élet magaslatánál ő sem száll-
hatott le egészen sértetlenül. Mindazáltal áldásban fog 
maradni emléke, s nem egy hála-köny fogja locsolni sír-
jánál koszorúit. 

Levelem bezárásánál még egy különös episodra, 
párbajosféle duettre kell reflectálnom. „Mane nobiscum 
Domine ! quoniam obvesperascit." Sz. Gergely pápa e bib-
licus kitételt oda magyarázza, hogy „peregrini ad hospi-
tinm non solum invitandi — sed etiam trahendi sunt." 
No, engemet majd kibotoztak Turóczban, midőn a kitörő 
vihar elől egy beneficiatushoz szükségből betértem. Itt 
ugyan szépen tisztelik a vendégjogot ! E nem várt fogad-
tatásra aztán én is védő állásba tevém magam. Kint 
égi háború, bent szobai harcz — (a szóváltás revolve-
réből.) A szeretetlenség, nem csak a szó szoros értelmé-
ben papi (áldozári) — de még a simplex prédikátori 
tisztre is képteleniti az embert „Qui autem — mondja a 
fent hivatolt pápa — caritatem erga alterum non habet: 
praedicátionis officium suscipere nullatenus debet. — 
Duo sunt praecepta caritatis, Dei videlicet amor, et pro 
ximi : et minus, quam inter duos, Caritas haberi non po-
test. Nemo enim proprie ad se ipsum habere caritatem di-
citur : nam dilectio in alterum tendit, ut Caritas esse po-
sit : — ez az alter pedig, ki lehetne inkább mint egy — 
az elemek dúlásai elől menekült jövevény?! . . . Mi egé-
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szen más a szepesi clerus ! Jó papok, jó hazafiak, test-
vérkeblü barátok ; mint azok egyik példánya, a poprádi 
esperes-plébános, a szepesi kápt. nagyprépost ur névrokona, 
kinél egy éjt töltöttem. — Legforróbb köszönetemet Dr. 
Juhász Norbert kir. tanácsos, tanfelügyelő ur ő nagyságá-
nak, ki püspököm után — tudja mit köszönhetek neki 
legújabban. Egy kis misét kelle viszontszolgálatul bold, 
szüleiért mondanom. Megdupláztam. 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
A magyarországi latin és görög szertart. római katholikus 

tanitók segélyalapjának 

ALAPSZABÁLYAI. 

IX. A segélyalapot kezelő káptalan. 

22. §. A segélyalapot a püspöki kar által felkérendő 
káptalan kezeli. 

23. §. A kezelő káptalan az alapitó levelek eredeti pél-
dányát őrzi, az alap vagyonát gyümölcsözteti ; a 6. §. értel-
mében kiosztható összegekről a központi bizottság elnöké-
nek évenkint julius hóban kimutatást terjeszt elő ; a ki-
osztható összegekből megszavazott segélyösszegeket a 
központi bizottság elnökének elismervény mellett rendel-
kezésére bocsátja ; az alap vagyonáról készített számadá-
sokat megvizsgálás végett az ország herczeg-primása elé 
felterjeszti. 

A felülvizsgált és jóváhagyott számadások kivona-
tilag az egyházmegyei hatóságoknak hivatalosan megkül-
detnek, a kath. lapokban pedig évenkint ugyancsak ki-
vonatilag közzététeknek. 

X. A központi bizottság. 

24. §. A központi bizottságot képezik : 
a) a bizottságnak a herczeg-primás által kinevezett 

állandó elnöke és alelnöke ; 
b) az alap vagyonát kezelő káptalan egy képvi-

selője ; 
c) a püspöki karnak az egyházmegyék részéről ki-

jelölt három küldöttje ; 
d) az alap tagjainak 10 képviselője. E képviselők 

egyházmegyénként a) b) c) sorrendben 10 egyházmegyé-
ben ott, hol a tanitóegyletek megyei közgyűlést is tarta-
nak, ezen közgyűlés alkalmával, — egyebütt pedig az 
egyletek, vonatkozólag esperes kerületi tanitógyülések 
kebelében az illetékes egyházmegyei hatóságok megálla-
podása szerint azon tagok által választatnak, kik egyide-
jűleg ezen országos segélyalapnak is tagjai. 

Az ilyképen választott képviselők utazási költségeit 
és napidijait saját küldőik viselik. 

25. §. A központi bizottság évenkint augusztus hó-
ban Budapesten egybegyűl, s az időközben beérkezett 
folyamodványokat, ajánlásokat és véleményes jelentéseket j 
tárgyalás alá veszi s ezek alapján az ösztöndijakat, a se-
gély- illetve gyámpénzeket megszavazza, s a múlt évre 
kiszolgáltatott ösztöndijakról, segély- és gyámpénzekről 
beérkezett nyugtákat mégvizsgálja és felülvizsgálás végett 
az ország herczeg-primásának bemutatja. 
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A megjelent tagok általános szótöbbséggel hatá-
roznak. 

26. §. A központi bizottság a gyűlés tartamára a 
jegyzői teendők végzésére saját kebeléből, egy, vagy két 
jegyzőt választ. 

27. §. Feladatának tekinti a kath. tanitók gyerme-
kei részére létesitendő árvaház ügyét az adott viszonyok-
hoz képest előmozditani s anuak idején javaslatát a püs-
pöki karnak bemutatni. 

28. §. Az elnök hatásköre: 
a) a központi bizottságot a 25. §-ban kijelelt hó-

napban általa meghatározandó napra az egyházmegyei 
hatóságok utján ugyanazon szakaszban kijelelt helyre ta-
nácskozmányra megkivja. 

Ha a gyűlésen személyesen meg nem jelenhetnék, 
vagy annak vezetésében bármiként akadályoztatnék, az 
alelnököt kéri f'el s a szükséges iratokat kellő időben 
annak rendelkezésére bocsátja ; 

b) a tanácskozásokon elnököl, az időközben hozzá 
beérkezett folyamodványokat a kiosztható összeg kimu-
tatásával stb. előterjeszti, a tárgyalást vezeti, a határo-
zatokat kimondja, azok foganatosításáról intézkedik s erről 
az egyes egyházmegyei hatóságokat értesiti ! 

c) aláírja a bizottsági ülésekről vezetett jegyzőköny-
veket, a bizottsági határozatok értelmében kiszolgáltatja 
az ösztöndijakat, a segély- és gyámpénzeket, valamint 
az országos kath. tanítói árva-alap részére esedékes tize-
det ; ugyan ő eszközli az alap kiadásainak fedezését, szük-
ség esetében saját felelőssége mellett az alapszabályokban 
meghatározott uton és módon hozzá érkezett folyamod-
ványokra 50 forintig segély- és gyámpénzeket engedé-
lyez ; de ily esetekben a központi bizottságnak utólago-
san jelentést tesz ; 

d) a megszavazott s maga. utján kiszolgáltatott ösz-
töndijak-, segély- és gyámpénzekről a 21. §. d) pontja 
értelmében beérkezett nyugtákat és kimutatásokat a köz-
ponti bizottságnak előterjeszti ; 

e) őrzi az elnöki hivatal irattárát, az alapszabályok 
egy eredeti példányát, az alapitó levelek másolatát, a 
bizottsági jegyzőkönyveket s hozzá beérkezett folyamod-
ványokat ; 

f) hatóságok és harmadik személyek irányában a 
segélyalapot képviseli. 

XI. Az alapszabályok módosítása. 

29. §. Ezen alapszabályoknak idővel netán szüksé-
gesnek mutatkozó módosítását kérelmezhetik egyházme-
gyei hatóságaik utján a helyi gyüjtőbizottság s a segély 
alapot kezelő káptalan, eszközli a magyarországi püs-
pöki kar. 

XII. Az alap feloszlása. 

30. §. Azon esetben, ha ezen országos kath. tanítói 
segélyalap megszüntetésének szüksége állana elő, ezen 
alap sorsa felett, az alap tagjainak meghallgatása után, 
végérvényesen intézkedik és dönt a magyarországi kath, 
püspöki kar. 

A létező alap azonban csak magyarországi r. k. 
népnevelési czélokra forditható. 
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ZÁRADÉK 
az alapszabályok megtartásáról. 

Az esetben, ha az alapszabályokban meghatározott 
czél és eljárás, illetőleg hatáskör meg nem tartatik, a 
magyar királyi kormány által, — amennyiben további 
működésének folytatása által az állam, vagy az alap tag-
jainak vagyoni érdeke veszélyeztetnék, — haladéktalanul 
felfüggesztetik s a felfüggesztés után elrendelendő szabá-
lyos vizsgálat eredményéhez képest, végleg fel is oszlat-
tatik, vagy esetleg az alapszabályok megtartására, kü-
lönbeni feloszlatás terhe alatt köteleztetik. 

1876. sz. A magyar latin és görög szertartású püs-
pöki kar nevében. 

Esztergomban, 1884. april hó 15-én. 
(P. H.) Hgprimás Simor János s. k. 
19613. szám. 

Jóváhagyom. 
Budapesten, 1884. évi jul. hó 10-én. 

Trefort s. k. 
(P. H.) 

Kelt Esztergomban, 1884. jul. hó 14-én. 
János s. k. bibornok-érsek. 

KATHOLIKUS ACTIO. 
Adakozás a kispesti róni. kath. templomra. 

(Folytatás). 

Perger Ferencz gyanafalvi pléb. 5 frt, Gáspár Fe-
rencz muraszombati pléb. 1 frt , Peanich József titeli pléb. 
1 frt , Vörös Imre k.-pulyai pléb. gyűjt. 5 f r t 20 kr., 
Ács Ferencz nyitra-egerszeghi pléb. gyűjt.26 frt, Szt.-be-
nedeki pléb. gyűjt . 5 fr t 10 kr., Jakab Lajos lövétei 
pléb. gy. 1 fr t 20 kr., Sturmann Gyula f.-mérai pléb. 3 
frt , Gedeon János tarczali pléb. 1 frt , Horváth N. szuhai 
pléb. gyűjt . 10 frt, Horváth István nagybaráti pléb. gyűjt. 
14 frt, Gróf Ferencz szécsényi pléb. 1 frt, Beleznay István 
velenczei pléb. 1 frt, Springer István dévényi pléb. gyűj-
tött 19 frt 30 k r , Nádudvari pléb. 2 frt, Brühl N. má-
ria-nostrai pléb. 1 frt, O-gyalai pléb. 1 frt, Hornyák 
Endre p.-ládányi pléb 3 forint, Zelenay József ko-
loni pléb. gyűjt . 2 frt . Pélyi pléb. gyűjt. 2 frt , Jáki pléb. 
16 frt, Tokody Ödön ujpécsi pléb. 5 frt, Szilincsi pléb. 
1 frt, Bányász Sándor n.-rhédei pléb. 1 frt, Rácz Mi-
hály nyiradonyi pléb. 1 frt., Balogh Antal ny. gerencséri 
esp. pléb. 1 frt , Saári pléb. 2 frt, Kecskédi pléb. 1 frt . 
O kanizsai pléb. gyűjt. 2 frt . Gugyela János nagyiváni 
pléb. 2 frt. Tóth István széplaki pléb. 1 frt, Csonka 
Nándor baranyavári pléb. 1 frt. Menyhárt ferencz pinka-
mindszenti pléb. gyűjt. 16 frt, Karai Márton körtvélyesi 
pléb. 2 frt , Ecsédi pléb. gyűjt. 14 frt, Töpfl Vida lajta-
falvi pléb. gyűj t . 7 frt, Bikácsi pléb. gyűjt 5 frt, Hri-
nyák Mátyás ó-hegyi pléb. 1 frt. Balaton János apáczai 
pléb. 2 frt, Sztakovics András miskei pléb 1 frt . Bodnár 
János lengyelfalvi pléb. gyűjt. 8 f'rt 46. Herczegfalvi pléb. 
gyűjt. 10 fr t 70. Volf József hegyeshalmi pléb. gyűjt. 13 
frt. 25, Andrási József zetelakai esp. pléb. 3 frt. Szikora 

Kálmán mátészalkai pléb. gyűjt. 4 frt. Csernyák Ignácz 
oslii pléb. gyűjt. 9 frt. Vochler Alajos kömlöi pléb. gyűjt. 
4 fr t 60, Schwarz Mihály királyfalvi plb. 1 frt. Pehám 
Vincze kápK 50 kr. Major János kőszegi prép. plb. gyűjt. 
32 fr t 40, Czireizer Alajos mezőteremi plb. gyűjt. 22 
fr t 70, Soltész Endre girinc^i pléb. gyűjt. 37 frt 67, 
Rankó István jabloniczi admin. gyűjt . 17 fr t 49, Ulferth 
Alfonz viski pléb. gyűjt. 15 frt . 58, Bartosik János 
broczkói pléb. gyűjt . 29 frt 38, Kosztra Ignácz csoma-
közi pléb. gyűjtése 18 frt, Bezák István k. lévárdi plé-
bános gyűjtése 8 frt 60, Mosoray Antal keresztespüspökii 
pléb. gyűjt. 7 fr t 30 kr. Czeiz József lajos-mizsei pléb. 
(5 frt) gyűjt. 27 fr t 55 kr, Steffel Nándor oszuszkói pléb. 
gyűjt. 4 f'rt 50 kr, Hangyái Mihály pinczehelyi pléb. 2 
frt, Kisbábi pléb. 2 frt, Sullay István bogácsi pléb. gyűjt. 
3 fr t 33 kr, Karall N. fülesi pléb. gyűjt. 4 fr t 51 kr, 
Krecht Ferencz sz. dénesi pléb. 5 frt, Rozsházy István 
kürti pléb. gyűjt. 3 frt 40 kr, Maráczy N. szanádi pléb. 
(3 frt) gyűjt. 7 f r t 88 kr, Góczán József szerdahelyi pléb. 
gyűjt . 5 frt, Frank Károly sajó-vámosi leik., 1 frt, Stoczingi 
pléb. gyűjt. 5 frt, Reviczky Bertalan pobedini pléb. Ma-
rek Rafael sz.-fer.-rendi káplána segítségével gyűjt. 29 
frt, Baázs István domanisi pléb. 1 frt, Herbán József 
grinádi pléb. gyűjt. 4 f r t 52 kr, Kalmár János sámsoni 
pléb. gyűjt. 25 frt, Szilber Gyula tápéi esp.-pléb. (5 frt) 
gyűjt. 74 f r t 79 kr. (Mily ügyszeretet a gyűjtőben, mily 
buzgóság az adakozókban, hol aránylag csekély számuk 
daczára ennyit gyüjtének és tesznek le az Ur oltárára !) 
Egeh Endre széleskuti plébános gyűjt. 3 f r t 50 kr. Fe-
kete Tamás törteli esp. pléb. gyűjt. 12 frt, Chalupni Já-
nos apaligeti pléb. gyűjt. 6 frt, Bodó Ignácz pálfalvi plb. 
gyűjt. 3 f r t 60 kr. Kemenczy Mihály ekeli pléb. 1 frt, 
Rudolf Béla városladányi pléb. gyűjt. 5 frt 70, Kele-
men János szemerei plébános gyűjt . 4 frt . 

Kispest, 1884- julius 11. 
Ribényi Antal, lelkész. 

(Folytatjuk.) 

VEGYESEK. 
— A szent atya berni apostoli delegátussá mgr. Fer-

ratá-t nevezte ki. Itt is tehát a béke olajága kezd kivi-
rulni. 

— A keresztény iskolás testvérek rendfőnöke, ft. Ir-
lide testvér, elhunyt. A boldogult magas erényeiről fényes 
szavakban emlékeznek meg a franczia lapok. Az ,Univers' 
szerint utódainak példája leszen mindenha. „II était une 
lumière, une édification et une force." Alatta ülte meg 
a népnevelés terén páratlan rendje 1880-ban fenállásának 
kétszázados évfordulóját. Alatta keletkeztek Keleten: 
Jeruzsálemben, Jaffában, Caifában, Erzerumban, Trape-
zuntban stb. katholikus polgári s népiskolák. Az ő rend-
főnöksége alatt élte tul rendje a f'rancziaországi üldözés 
viharját is; mi hogy szerencsésen sikerült, Irlide testvér, 
rendfőnök ritka bölcességének kell első sorban köszönni. 

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

Eudapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. -sz. 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
kiildéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása:Buda-
pest, VIII., József-körut 
50., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

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

NEGYVENHARMADIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendôk. 

Budapesten, augusztus 6. 11, I I . Félév. 1884. 

TARTALOM: Yezéreszmék és Tanulmányok: A papság és a társadalom. — A d a t o k árpádházi b. Margit ereklyéinek történetéhez. — Az 
élet és a nevelés. — Egyházi Tudósítások-. B u d a p e s t : Diderot Dénes. •— R o m a : A Pidal-féle ügyben. — Kath. Egyleti Elét: Az 

egri egyházmegyei irodalmi egylet választmánya. — Katholikus Actio. Bucsujárási felhivás. — Vegyesek. 

A papság és a társadalom. 
V. 

Katholikus nagyjaink egy időben, — ha, sajnos, 
épen nem is mindig — valódi honatyák és kato-
nák, pihenésül gazdák s szerető családapák, egy-
szersmind pedig derék hivő emberek is valának. De 
midőn ez erényök az egyik felhozott példában s 
némely kortársaiéban utolszor fényesebben fellán-
golt, akkor égett ki, hosszú időre, annak leg-
utolsó lángja is. Ugyanazon fejedelemasszony, ki 
a saját nemzete körében a vallási és női eré-
nyek valóságos mintaképe volt, mér t a vallá-
sunkra veszedelmes csapást egészen öntudatlanul, 
midőn háborúi befejezésével magyar mágnás le-
ventéi általa idegen székhelyéhez kötve, nemzeti 
nyelvök és szokásaikból kivetkőztetve, csak alig vagy 
épen nem is foglalkoztatva, de e helyett idegen, 
uj élvekhez szoktatva s a mi fő, idegen szárma-
zású, hajlamú és nevelésű életpárok által nem-
zeti, társadalmi hivatásukból „házilag" is kiemel-
tetve : ők, a nemzet szine, jóformán elvesztek az 
arra való hatásuk hivatására nézve. Ok mind-
jobban nélkülözték mindazon kellékeket, melyek 
a lefelé való alapos hatásnak lényeges feltételei. 
A külföldi szokások nyelv és műveltség finomabb 
voltáért a hazai nemcsak általában, hanem tü-
zetesen a magyar papban is, lenézettetett . Az 
idegen urnő előtt a magyar lelkész, ki mint plé-
bános, udvari káplán st. a magyaron — és eset-
leg a tóton — kivül jól és szépen csak latinul 
beszélt, keveset számított; s mig uradalmankint 
épültek a magyar főurak birtokain a német és 
franczia színházak : a lélek magasb gondozása leg-
felebb külföldi à propos-kra hagyatott . Azt nem 

is emiitjük, hogy ez a luxuriosus költekezés, még 
a saját szempontjából is, többnyire pénzkidobás 
vala; mert a pénzen kivül élet, egészség, szel-
lemi és testi erő többnyire úgyis külföldi élvekre 
fecséreltetett. A katonai pálya már elengedettnek 
a diplomatiai kötöttnek, a hazai és megyei ki-
csinynek, — a gazdászati lenézettnek vétetvén : 
mi maradt más hátra, mint — keresni — Szé-
chenyi bizonyságaként — az élveket ! ! Az ily pá-
lyával pedig, amint a társadalomé, ugy a vallásé 
is ellenkezik. 

A másokra, az elmaradottabb alantas polgár-
társakra és hitsorsosokra való „közvetlen" jótékony 
hatásról Klio a humanitások szép ténye mellett 
is, igen keveset jegyezhetett. 

Pedig ha egy részt elmondhatjuk, hogy „re-
gis ad exemplum totus componitur orbis", vi-
szont azt is el kell mondanunk, az „igét," a val-
lási oktatást, lelki táplálást, elhanyagoló humani-
tás tényeivel szemben: „Nonne anima (a lelki 
élet) plus est quam esca (a test táplálása, me-
lyet a vallás nélküli humanitás puszta philanthro-
piából sokszor igen bőven szokott a vallás ereje 
és vigasza, az ige malasztja nélkül nyújtani.) Nos 
autem verbo intenti erimus!" 

Mig aztán fentebbiek folytán a magyar pap 
becsülete s befolyása a vázolt körökben legin-
kább az ér intet t okokból (no meg, sajnos, né-
mely másokból is !) annyira a zérusra szállott, hogy 
sok katholikus mágnás által a saját lelkésze soha 
még asztalához sem méltattatott (lehetetlen pedig, 
hogy egy pap jelenléte valamely asztalnál arra 
bizonyos üdvös tekinteteket fel ne parancsoljon 
s számos, amúgy megoldalatlanul maradó kérdés 
megoldására alkalmat ne szolgáltasson, mint ezt 
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nem kevesebből tudjuk, min t az evangéliumból!) 
addig egy protestáns fő curator, még ha egy gróf 
Degenfeld volt is (!), övéivel banket tozot t s nem-
csak a maga papjával, hanem a patrizáló legá-
tus sőt mendicans deákkal is a saját asztalánál, 
a sa já t nyelvükön legalább is ad captandam be-
nevolent iam eltréfálgatott . Legfelebb a magasabb 
állás külső jelvényei, s nem a személyes érdem, 
voltak, amik i ránt a mieink által a külső udva- i 
riasság. de csakis ennyi megtar ta to t t . Sőt volt 
oly mágnásunk, aki egy egyházkerület minden 
tiszteletre méltó deputat iójá t — az esperessel 
élén — délelőtti jó időbeli bejelentéstől késő 
délutánig megvárakozta tván s evvel neki az izet-
lenségen kivül még költséget is okozván: akkor 
üzente ki annak tagjainak, hogy — adják be 
Írásban a szándékukat! Pedig azon küldöttségi 
tagok egyszersmind az ő papjai is va lának! Men-
nyivel „okosabbak" e tekinte tben a jelen század 
„fiai" : megmuta t tuk br. Eötvös J. példájából mi-
napi czikkünkben, min t ki nemcsak egy neki 
megfelelő liberális katholikus papot, hanem még 
egy-egy protestánst is benső bizalmára, barátságára 
méltatott.. S kinek nem vil lantak meg azóta agyá-
ban legalább egyes gondolatok ezen szövetség 
roppant hordereje felet t ? Mit nem kell köszön-
nünk ezen szövetségnek ? ! 

Az ebből eredő ba joka t annyiból rójuk fel 
saját osztályunknak, amennyiben ennek créme-
jének kellett volna a társadalom créme-jét a sok-
féle idegen befolyással szemben amin t a nemzet 
ugy a vallás számára nagyobb mérvben megmen-
teni. Csak ily jótékony befolyás mellet t lehetet t 
volna a praktikus vallásosság és hazafiság elvét az 
önhit tség és önistenités,*) a voltairei bölcselke-
dés és epicur élvszomj hetyet t s zenvedé l l yé 
tenni s evvel annyi tisztelt ősi névvel annyi ősi 
katholikus nagybir tokot is a haza és vallásnak 
megtartani . Ami hazánkban a nemzetiségnek ár-
tott, az ártott a társadalomnak és a katholicismus-
nak is. 

Nagy hiba, nagy szerencsétlenség volt a mi 
magasabb osztályainkban világszerte a vallás 
ellenére is hel}rt adni az oly önhittségnek és elzár-
kőzódásnak (melynek bástyái t csak a vallás szolgái-
nak lehetet t volna az illetők rövidsége nélkül 
módjával szétrobbantani) már csupán azért is, 

*) Nem ismeretes-e országszerte régebb magasb 
osztályaink azon felfogása : hogy az ember csak a báró-
ságndl veszi kezdetét? 

mert ez nem engedte a „szabadság, testvériség és 
egyenlőség" elvét közel kétezer év óta az evangelium 
szellemében lassankint és fokozatosan, erőszakos ráz-
kódtatások nélkül, megvalósulni, s e helyett a hi-
degség talajából a gyűlölet és irigység méreg-
fáját engedte felsarjadzani. 

Nem hiába mosta meg az Isten fia Péternek, 
a nyomondt halásznak a lábát, s nem hiába adott 
evvel, mint ő maga mondja, pé ldát : a „tekintély" 
amolyan őrzése a tá rsadalomban nemesitő ténye-
zőnek soha be nem válhatik ! 

Rusticus. 

A D A T O K 
árpádházi boldog Margit ereklyéinek történetéhez. 

B. Margit budai ereklyéinek szekrénye. 

Már az előzményekben kifejezést nyert , mi-
szerint a Budára 1714-ben lejött apáczák b. Mar-
git ereklyéiből osztályrészül annak ka r j á t más 
részekkel együtt kapták, szóval tekintélyes osz-
talékban részesültek. E becses kincs elhelyezé-
sére szinte a rendnek bi r tokában volt szekrények 
egyike ada to t t nekik, melynek minőségét leirni 
a benne elhelyezett becses ereklyék miat t érde-
kesnek tar tok. 

Az 1656. évbeli magyar la js t romban az 
„Eszüst my vek" között a 10. szám ala t t erek-
lyének való négy darab ezüst láda emli t te t ik és 
pedig igy: „Ezüst Lada Reliquianak való 4. Égik 
merő Eszüst massik Termes Christal Eszüstben 
foglalua Araniozot Harmadik Vont arani az ne-
giedik vörös Barsonios." Mivel ezen lel tárban ily 
czélra szolgáló több szekrénjr nem fordul elő, te-
há t e négynek egyike ada to t t á t a Budára köl-
tözőknek. Lássuk már most, mit szólnak róla az 
1714-ben készült több rendbeli lel tárai a Budára 
vi t t kincsnek. Legbehatóbban ismertet i ezen lá-
dát a budai latin leltár, melyben reá vonatko-
zik a három első pon t : „Pr imo: Tekintélyes rész 
adatott szent Margit szűznek ereklyeibő\. 2°. Sz. 
Erzsébet Mag}Tarország királynéja ereklyejéből 
több tarabka. 3° Ezen ereklyékhez tartozik egy-
némely becses arany és aranyozott szobrocskák-
kal minden oldalról diszitett és aranyszálakkal 
átszőtt szövettel bevont láda,"1) Az ezen alka-

*) Az eredeti kifejezések ismertetése czéljából álljon 
itt az eredeti latin szöveg is : Primo : Data est notabilU 
Pars ReHquiarum Divae Margaritae Virginis. 2°. Ex 
reliquiis S. Elisabethae Reginae Hungáriáé aliquot frus-
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lomból készült többi lel tárak nem fordi tanak reá 
kellő figyelmet, s csak röviden emiitik. A Paulo-
vitsféle leltár 7. tétele imigy i r ja le : „ E g y jó-
kora ezüst láda, melynek czifrája aranyozott.11 A 
Snaider-féle leltár 3. té tele egy ládikát tiszta ezüst-
ből emlit. Erzsébet királynénak a budai apáczáknak 
adot t kincsei között az előbbi adatoktól eltérőleg 
igy: „Egy ezüstben foglalt ezen királynénak ta-
dacskaja, melyben éltében szerzett mindenféle reli-
quiai tartatnak.111) Berchthold püspök is lá t ta Bu-
dán e szekrényt, melyről mondja : „ Ugyanazon 
királynénak ezüsttel bevont ládikája, melyben a még 
ő maga által gyűjtött szenteknek ereklyéi tartat-
nakEzen két utóbbi adat egyenlő, de elüt 
az előbbiektől. Mindkettő a láda egykori bir to-
kosának Erzsébetet mondja , a ki a még benne 
levő különféle szentek ereklyéit maga gyűj töt te . 
E két adat sokkal gyöngébb arra, hogy általok 
azt lehessen bizonyitani, miszerint ké t különféle 
ládáról van szó, egy nagyobb és egy kisebbről, 
előbbi jókora ezüst láda melyben b. Margit és 
Erzsébet ereklyéi t a r ta t t ak , u tóbbi : ládácska, ar-
cula, mely egykori tu la jdona volt Erzsébetnek és 
benne az ál tala gyűj tö t t ereklyék őriztetnek. 
Abból ugyanis, hogy az előbbi források nem 
emiitik az egyes ládikáknál, miszerint azok Er-
zsébet tulajdonai voltak, még nem következik az 
ellenkező. A t a r t a l m á t illetőleg voltak benne oly 
ereklyék, melyeket ő gyűjtöt t , de tényleg t a r t a t -
tak benne időnként magának Erzsébetnek erek-
lyéiből „aliquot frust i l la", és b. Margi tnak erek-
lyéi is, min t azt legjobban bizonyít ja maga a 
budai cassationalis leltár 38-ik tételével, a hol 
ez áll : Ládika, mely ezüstből készített vertművií vi-
rágokkal és különféle alakokkal van diszitve (a kö-
vetkező fe l i ra t ta l : I t t őriztetnek csontjai b. Er-
zsébet egykori magyar királynénak, Károly ma-
gyar király nejének és Lajos magyar király 
anyjának. 0 alapi tot ta a sz. Clára tes tvéreknek 
zárdáját Sicambriában, azaz Ó-Budán. Több más 
kitűnő és vallásbuzgalmu cselekedete u tán Te-
remtőjéhez költözött az Urnák születése u tán 
1380. évben. El temet te te t t az Urtes te kápolnájában, 
a nevezett zárdának vára mellett. Miután a törö-

tilla. 3° Ad easdem reliquias spectans quaedam preciosa 
argenteis et deauratis sanctorum figuris undiquaque ex-
ornata et argento contexta materia involuta Cista." Ar-
chaelogiai Közlemények, VII. köt. II. füz. 41. 

'J Erzsébet kincsének leltáráról kimutattuk más 
helyen, hogy annak minden egyes tétele az apáczák szá-
mára 1714-ben készült mindhárom leltárban előfordul. 
Egyházművészeti Lap. 1881. 205 kk. 11. a jegyzetekben. 

kök Budát elfoglalták, a testvérek ezen zárdát oda-
hagyták és Pozsonyba menekültek, magokkal vivén 
e szent kincseket. I t t még más szenteknek ki tűnő 
ereklyéi is őriztetnek, s benne elhelyezve van-
nak b. Margi tnak nagybecsű virágokkal, gyön-
gyökkel, gyémántokkal és drágakövekkel meg-
rako t t ereklyéi. A karzaton tar ta t ik . " >) Ha 
az egykori tulajdonosára és időnkint i t a r t a l m á r a 
nézve ezen ereklyetar tó szekrénynek az egyes 
feljegyzések között nem is találunk összhangzást, 
mégis abban mindnyájan megegyeznek, hogy a 
láda maga nem volt ezüst, hanem csak az a r r a 
fe l rakot t diszitmények voltak ezüstből és ara-
nyozva. Azon kifejezések: „ezüst láda — ládika 
t iszta ezüstből", csak per abundant iam vannak 
mondva, a ver tmüvü ezüst és több részében meg 
aranyozot t diszi tmény ékről, melyek reá igen 
gazdagon valának felrakva, sőt maga az alap is, 
melyre a disz felrakatot t , ezüst lemezekből állott 
melyek által a fakéreg tökéletesen be volt fog-
lalva, „obducta". Az aranyszálakkal átszőtt szöve-
tet, melylyel be volt vonva, külső diszes bor i téknak 
ta r tom. A clarissák eltörlése után diszitményei-
től s minden ezüsttől megfosztatot t és megsem-

1 misi t te tet t . 
I (Folytatjuk). 

Az élet és a nevelés. 
Még nagyobbodik ez a hatás, ha a nyilvános életet 

a korcsmákba, vendéglőkbe, színházba, a választásokhoz, sőt 
az országházba is követjük. 

A vendéglő vagy korcsma egyik erős fog a nyilvá-
nos élet haj tó kerekében. Jó t keveset, de annál több 
rosszat lehet róla mondani. 

Fő biinük az, hogy terjesztik az iszákosságot. Ven-
déglőben, korcsmában az ember csak félig ura önmagá-
nak, félig a társaság hatalma alatt áll. A vendéglők, 
korcsmák és kávéházak állandó kisértői az ifjúságnak. Sokan 
lesznek általuk könnyelmű pazarlókká, kik nemcsak az ősi 
vagyont, de a becsületet is elverik. Az ilyen nyilvános 
helyek legjobb melegágyai a hitetlenségnek. Falaik között 

2) Minden tévedés elkerülésére álljon itt az eredeti 
latin szöveg is : „38. Cistula argenteis cusis floribus et 
variis fiiguris exornata (cum inscriptione sequenti: Hic 
asservantur ossa B. Elisabeth. Hungáriáé olim Reginae, 
uxoris Caroli matrisque Ludovici Hungáriáé Regum, quae 
monasterium Sororum S. Clarae in Sicambria id est Ve-
tero Buda fundavit, multisque aliis praeclare et religio-
sissime gestis, j i i igravit ad Dominum, Anno Dominicae in-
carnationis 1380 et sepulta fuit in capella Corporis Xti, 
juxta Castrum dicti Monasterii, sed capta a Turcis Buda 
Sorores relicto hic Monasterio, Posonium fugerunt, haec 
sacra Pignora secum portantes, asservantur hic et alio-
rum Sanctorum praeclarae reliquiae, oui reliquiae" stb. 
lásd a 27. 1. az 1-ső jegyzetet. 



84 r e l i g i o . 

bizonyos megnevezhetlen de borzasztó neme uralkodik a 
materializmusnak. 

Azt hinné az ember, hogy gyermek előtt zárva 
a korcsma. Dehogy van zárva. Nagyon sok községben 
az a szokás, hogy a vasárnapok és ünnepek délutánjait 
a felnőtt if júság korcsmában tölti ivással, tánczolással, 
sokszor verekedéssel. Van itt aztán duhajkodás, ivás és 
beszéd olyan, melyet tisztességes ember messze elkerül. 
Bámuló és lábatlankodó közönségül ott vannak a gyer-
mekek, kiknek kijut néha az ütlegből is, de annál több-
ször a borból és pálinkából. Ez a jövő iskolája, de bor-
zasztó egy iskola, 

Korcsmáról levén szó, megemlitem, hogy vannak 
emberek, kik kasza, kapa helyett kereskedéssel, szeszes 
italok árusításával előszeretettel foglalkoznak. Ha egy ilyen 
példány befészkeli magát valamely faluba, ott tönkreteszi 
rövid idő alatt anyagilag és erkölcsileg a népet. Becsalja 
bünbarlangjába a gyermekeket, megkóstoltatja velők a 
pálinkát, lassankint hozzá szoktatja őket. Az ilyen vám-
pír nem elégszik meg a vagyonnal, barommá aljasitja 
a népet, hogy annál jobban kiszipolyozhassa. Kiket gaz-
dagít meg népünk megnyomorítója — a pálinka : tudja 
mindenki, sőt kalapot is emelnek a pénzes-zsák előtt. 
Hány ember vagyona, erkölcse és élete sir utána — ki 
kérdezi ? Modern századunk kineveti, lenézi, aki a nem-
zetgazdászatnak ezen ága és ilyetén értékesítése ellen 
szót emel, de a vallásos nevelés elé akadályokat gördit. 
— Csoda-e aztán, ha azt olvassuk, hogy egy felső vidéki 
faluban tüz ütvén ki, nem volt, aki oltsa a tüzet, mert 
a nép apraja-nagyja leitta magát. 

Az az utálatos és átkos pártoskodás sem tenyész-
hetnék oly buján szeszesitalok nélkül. A korcsmában oly 
buta és részeg politika uralkodik, mely előtt Isten, király, 
törvény és felsőség mindig a rövidebbet húzzák. A korcs-
mák, vendéglők sőt még kávéházak is a durvaság, köte-
kedés, veszekedés stb. nevelői. Ki a legény a csárdában ? 
ismeretes kérdés, melyre már sok bevert fej volt a fele-
let. Köznépnél ezzel s~ néha börtönnel vége a dolognak. 
De a müveit if júság nem igy tesz. Ez j>araszt tempó ! . . . 
Az uri tempó : összetörni a székeket, üvegeket, be-
zúzni a tükröket stb. és másnap vagy harmadnap Kom-
játhy-pisztolyokkal jjáros viadalra kiállani. Ez ugyan leg-
többször ártatlanul végződik, de néha komoly következ-
ménye is van, amennyiben olykor az egyik fél megfek-
szi vagy bele is hal, a másik pedig büntetlenül sétál az 
utczán. 

Miért is ne duhajkodnék, viaskodnék nemes és 
nagyra törő i f juságunk? Hiszen a jó példát a felnőttek 
és honatyák adják. A törvényhozás komoly csarnokaiban 
— fajdalom — csaknem megszokott dolog lesz már a 
botrányok előidézése, ennek következtében a párbajozás 
karddal, pisztolylyal, sőt bottal is. Valóban nevetséges és 
mulattató lenne, ha oly szomorú nem volna, egyik napi 
lapnak országgyűlési tudósítása, mely igy kezdődik : Min-
denek előtt tartozunk a kijelentéssel, hogy ma botrány 
nem történt stb. Mintha csak valami külvárosi csapszék-
ről lenne szó. 

* 
* * 

A nyilvános helyek és a táncz rokonok, mert a táncz 
is nyilvános mulatság. 

Bálok és más, tánczczal egybekötött éjjeli mulatsá-
gok gyűjteményei nemcsak a szépségnek, hanem sokszor 
az uralkodó bűnöknek is. És valamint megnyílnak tán-
czolás alkalmával a bőr likacsai, épen ugy megnyílnak a 
szivek is. Csak lelkiismeretlen hízelgés kell hozzá, hogy 
kísértetbe jöjjön az erény. A testet ölő méreg a szájon 
át, a szivet veszélyeztető méreg pedig a szájból a fülön 
át hat. S ilyenkor a nyelv a mérgező. Nagy bölcseség 
nem indulni a beszéd fuvalmára és nem hallgatni az édes-
gető hízelgés csábító és kábitó szavaira. Ilyen bölcs a 
leányka koránál és tapasztalatlansága miatt nem lehet. 

Igaz, nagy dolog a szép táncz. A jó fánczosnőnek 
hamar hire megy — kivált ha szép is. Körülrajongják, 
mint pillék a virágot ! Melyik anya nem óhajtaná ilyennek 
leányát ? Mindegyik. — Mit tesznek hát ? Alig tanul meg 
járni, még ki sem futkosta magát, már is táncziskolába, 
kolonba hurczolják, hol táncz és illemtanárok (?!) tanít-
ják meg a könnyed lejtésre, finom bókolásra, mosolygásra, 
hajlongásra és mit tudom én még mire ? 

De vannak itt ám tánczosok is. Középtanodáink 
alsó osztályai szolgáltatják a lovagokat. És ezek a 
lovagok oly ügyesen bókolnak, udvarolnak, sürög-
nek-forognak, szivaroznak és isznak, oly szép szerel-
mes leveleket csempésznek bájos tánczosnőik picziny 
markába, hogy a felnőttek valóban büszkék lehet-

I nek ügyes utánzóikra! Mindezt vagy nem látják, vagy 
nem akarják a mamák látni. Sőt tetszik nekik a dolog. 
„Milyen kedvesek a bohók" ! mondják kedvtelten. Nem 
gondolják meg, hogy nagyon kétes becsű, sokszor vég-
zetes szolgálatot tettek gyermekeiknek, midőn idő előtt 
megnyitották előttök a felnőttek életének világát. — Sok-
szor volt ennek a gondatlanságnak már keserű gyümöl-
cse, de azért a mamák csak a régiek. Ami elég baj gyer-
mekeikre ! 

* 
* * 

Nem állunk sokkal jobban a színházzal sem. A mo-
dern színház ragyog a fénytől, pompától ; csillogó dísz-
letek, drága ruhák, festék és rizspor arra számitvák, hogy 
az érzékiséget ingereljék. A szöveg hemzseg a kétértelmű 
czélzásoktól, illetlen kifejezésektől, a mozgás, magavise-
let, taglejtéstés sem egészen kifogástalanok. Csak egyet-
len tárgya van: a szerelem. Es ez nem is lenne pikáns, 
ha bűnös nem volna. — Hova vezet ez ? 

A 10—12 éves városi gyermekek rendes látogatói 
a színháznak. Szomorú dolog, hogy a színház káros ha-
tását a nevelésre oly közönyösen veszik. Még tanár is 
akad, aki a színházlátogatást, mint a művelődés eszközét 
ajánlja a tanulóknak. Meglehet, hogy az, de nem gye-
rekre nézve. 

Országgyűlésünk egyik tisztelt alakja Irányi Dániel 
— éveukint szót emel a színházak és nyilvános mulató-
helyek erkölcstelensége ellen. Tanulság okáért legyen 

í szabad beszédének ezt a részét szószerint idéznem : 
-Nem tehetem, hogy ez alkalommal egy másik tárgyra 

is ne fordítsam a figyelmet, újra, meg újra, meglehet, hogy 
I most is hiába. Ertem azon ledér, azon szemérmetlen előadá-
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sokat, melyek bizonyos színházakban és más mulató helye-
ken tartatnak, és amelyeken minden ember, akinek az 
illemről, tisztességről, erkölcsiségről, a színházak felada-
táról helyes fogalma van — megbotránkozik. Komoly 
dolog ez, sokkal komolyabb, mint némelyek gondolják. 
Valamint az anyagi, ugy a szellemi világban is minden 
összefügg. Az a hajadon, akit szülői elég meggondolatlat-
lanul, olyan előadásokra visznek, félő, hogy elveszti lel-
kének azon zománczát, mely a nőnek legszebb ékességét 
képezi és mely őt az élet soknemü csábításai és meg-
próbáltatásai között legjobban, legbiztosabban védi. — 
Azon ifjú, aki az ily élvezeteket megszokta, az élet ko-
moly feladatairól megfeledkezik, élvezet-hajhászó lesz, s 
ha elegendő vagyona nincs hozzá, adósságokba merül, 
uzsorások körmei közé kerül és — sajnos — néha a be-
csület útjáról is letér, amely után pisztolyhoz folyamo-
dik, nehogy a vádlottak padjára kerüljön. 

Az iskola és élet ellentétben állanak. Az iskolában 
vallásra és vallásosságra oktatják az ifjúságot, az életben 
az atheizmust, a hitetlenséget látjuk uralkodni. Az isko-
lában szerény, szemérmes, erkölcsös magaviseletre tanít-
ják, az életben, a társadalom intézményeiben mindezt ki-
gúnyolják, guny tágvává teszik. Ismétlem : az iskola és 
élet között nincsen öszszefüggés, és ezen összhang hiányá-
nak már is szomorú következményeit látjuk." 

* 
* * 

Minél tovább gondolkozunk a nyilvános életnek a 
nevelésre tett hatásáról, annál jobban megerősödünk a 
meggyőződésben, hogy a nyilvános élet sok esetben rosz 
nevelő. Nem birunk a fölhalmozódott piszokból és sze-
métből kigázolni. Még a művészet is, melynek pedig az 
eszmény lenne tárgya, gyakran alacsony szerepre vállal-
kozik. A modern művészet azon fáradozik, hogy az érzé-
kiséget minél szebb formában állítsa elő. A szépségnek 
hatalma kettős : lángra gyújt és gyilkol. Makartnak tes-
tiségtől duzzadó alakjai kapósabbak és bámul tabbak a va-
lóban klasszikus müveknél. 

Es az ilyen fajta képeket hozzáférhetőkké teszi a 
szegényebb néposztálynak is az utcza, illetőleg a keres-
kedés. — Menjen végig bárki a nagy városok főbb ut-
czáin s nézze meg a kirakatokat: miket lát ot t? Sok, 
nagyon sok gyalázatosságot, mely botrányköve kicsiny -
és nagynak egyaránt. Legtöbbet vétkeznek fotográfiák 
által. Ezek által kiszámított gonoszsággal ápolják és ne-
velik az érzékiséget. A meztelenség minden formában 
és ingerével látható, csupán ott és ugy födve, hogy a 
képzeletnek annál szabadabb tere legyen. Es kik nézői 
ezen ocsmányságoknak ? Gyermekek, serdülő fiuk és leá-
nyok. Es a gonoszság az ilyen erkölcstelen képeket és 
iratokat be tudja csempészni a gyermekek kezébe is. 
Borzasztó statisztikai adatokkal szolgál e tekintetben egy 
new-yorki társulat, melynek ügynökei 2800 font kötött 
könyvet — a legerkölcstelenebb tartalmút — 465 frivol 
képet és egy millión felül levő ocsmány körözvényt 
és dalt koboztak el legnagyobb részben iskolás gyerme-
kektől. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, augusztus 4. Diderot Dénes. — Julius 

30-án volt száz éve, hogy a franczia encyclopädismus 
ezen hirhedt megalapítója és főmunkatársa meghalt. 

Számos liberális lap el nem mulaszthatta ez alkal-
mat, hogy a nagy forradalom, ezen erőszakos európai 
megrázkódtatás előharczosát és előfutárját ne dicsőítse. 

A liberális szótár egész bőségével, az erőszakolt 
lelkesedés hosszú dithyrambjaival dicsőitették azt az em-
bert, ki ha müvének befejezését látta volna, kétségkívül 
iszonyodik ama pusztító és romboló hatástól, melyet az 
általa hirdetett eszmék előidéztek. 

Amit ő nem látott és tapasztalt, azt látták és ta-
pasztalták ama czikkirók, kik néhány napja Diderot di-
csőítésében vetélkedtek. 

Látták és tapasztalták a toll ezen hősei, mit szen-
vedett Francziaország, mit Európa a franczia encyclopä-
disták eszméinek befolyása alatt. 

Látták és tapasztalták azt a rombolást, melyet er-
kölcsi és társadalmi téren előidéztek ezen nagy eszmék. 

Látták folyni patakonként a polgárvért ; tapasztalták 
a természet és vér legerősebb kötelékeinek erőszakos fel-
bontását, látták és tapasztalták a nemes, de szerencsétlen 
királyi pár szomorú végét ; látták és tapasztalták azt az 
iszonyatos nihilismust, mely végső sorban a franczia esz-
mékben tiszteli szülő okát. 

S mind ezen és hasonló tapasztalatok daczára di-
csőitik és egekbe emelik azt a férfiút, kié az a szomorú 
dicsőség, hogy ő mételyezte meg leginkább frivolis esz-
méivel az értelmes osztályokat, hogy ő segítette leghatha-
tósabban előmozdítani ama világkatasztrófák egyikét, mely 
a régi Európát kiemelte sarkaiból és helyette oly uj vi-
lágot alkotott, melyben hiába sóvárognak az elvesztett 
régi állapotok után. 

Ötven, sőt negyven év előtt az ilyen dicsőítésnek, 
ha nem is lett volna alapja és helye, lett volna legalább 
élénkebb visszhangja annak, mint, hála az égnek, ma van. 

Ma már 100 esztendeje elmúlt annak, hogy Diderot 
eszméit terjeszteni megszűnt. 

Ha bizonyos újságírók mitsem tanultak és mitsem 
felejtettek, tanult és felejtett eleget a világ. 

Felejteni kezdte amaz egykor büverővel hatott üres 
jelszavakat, melyek a nagy tömekeget rajongásba hozták. 
Felejteni kezdte, mert megtanulták, hogy ama szép frá-
zisok : szabadság, testvériség és egyenlőség, mint ezeket 
az újkor apostolai hirdették, mégis csak frázisok és azok 
maradnak és lesznek, mig ilyen emberek szájából, ilyen 
elvek mellett és ilyen czélok mellett felhangzanak. 

Vagy mivé törpült a szabadság ? Ki tudna őszintén 
és igazán lelkesülni olyan szabadságért, a minőt modern 
államainkban találunk, hol minden csak a névben, csak a 
szóban rejlik ? 

Vagy hol van az egyenlőség? Ki találná ezt ezen 
önmagát oly szívesen demokratikus kornak nevező vi-
lágban, mely a rang- és czimkór sorvadásában sinlődve 
tényleg mindent inkább, mint egyenlőséget keres ? 

Vagy hol van testvériség ? Akár tekintjük az egyes 
államokat, akár az államok egymáshozi viszonyát, ki ké-
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pes testvériséget találni? Egyes szórványos jelenségeken 
kivül nem mutatja éppen a kölcsönös bizalmatlanság, a 
ruanap oly nagy mérveket öltött párttusák, a nemzetiségi 
viszályok szünet nélküli folytatása, hogy a testvériség, ha 
valamikor, éppen századunkban oly vagyon hiányzik ? 

Ezt tudják és látják a népek, mert tapasztalják 
nap nap után, és azért, mert ezen tapasztalatok ily szo-
morú dolgokra tanitották, azért felejteni kezdik a régi 
frázisok hatását, azért elhangzanak ezek minden nagyobb 
hatás és eredmény nélkül legalább a nép zöménél. 

Mert van, nem annyira számaránya mint inkább 
vakmerősége által kiváló egy párt, mely a franczia esz-
mék nemcsak örökösének, de tovább fejlesztőjének és 
kimivelőjének vallja magát : az anarchisták pártja. 

De ezen párttal szemben áll a mindinkább kijó-
zanodó kormányok és népek nagy sokasága, mely ta-
pasztalásból tanulván a mult század franczia eszméinek 
káros és vészthozó voltát, készül visszatérni ama igazi, 
nép- és ország fenntartó eszmékhez, melyek e diametro 
ellentétben állanak azokkal, miket Diderot hirdetett. 

Azért hadd örüljenek Diderot emlékének, kik akar-
nak ; a nagy tömegekre nem leendenek igéző hatással a 
rég elkoptatott és százéves tapasztalat által nimbusokból 
tökéletesen kivetkőztetett eszmék, melyeket Diderot hir-
detett. 

Róma, jul. 29. Pidal-féle ügyben, — az ,Osser-
vatore Romano' mai száma egy igen figyelemre méltó 
czikket közölt, melyet szabad legyen ezúttal minden to-
vábbi megjegyzés vagy commentár nélkül egyszerűen 
teljes szövegében közölni. 

A ,Gazetta Ufficiale' jul. 25-én egy, Pidal, madridi 
minister szavaira vonatkozó megjegyzésben több oly 
állítást koczkáztatott, melyeket válasz nélkül nem hagy-
hatunk, miután azokat az apostoli szentszék méltóságára 
és jogaira nézve sérelmeseknek Ítéljük. 

Azt mondja a többi közt, hogy most már senki sem 
discutiálja a pápák világi hatalmát és hogy a mai nem-
zetközi jog, Spanyolországban s egyebütt, elfogadta és álta-
lánosan respectálja az olasz foradalom által Rómában alko-
tott helyzetet és dolgokat, s hogy az olasz foradalom legi-
tim (!) jogával élt, midőn ott fővárosát állította fel, és 
hogy a pápák világi fejedelemsége megbukásának elisme-
rése egyik módja az Olaszország és más nemzetek kö-
zötti jóakaratú és békés viszony fentartásának. 

Ilyetén vakmerő állitások és sérelmek ellen hango-
san tiltakoznak a pápai akták, melyek minden katholi-
kusra, és tegyük hozzá, minden becsületes emberre nézve 
zsinórmértékül szolgálnak. A jelen pillanatban ezen akták-
ból elég legyen idézni ama magasztos allocutiót, melyet 
f. évi márczius 24-én ő szentsége XIII. Leo pápa a bi-
bornokokhoz intézett. 0 szentsége e beszédben erős vo-
násokban kiemelte és kárhoztatta az egyház ellenségeinek 
törekvéseit, melyeknek czélja a különféle hatalmasságok 
elismerése által Roma elfoglalásának állandósítását elérni, 
Rámutatott ő szentsége, mennyire hasztalanoknak kellett 
ezen erőködéseknek maradniok, tekintve a pápának az 
egyház megingathatatlan jogai védelmében kifejtett áll-
hatatosságát : 

„Az egyház ellenségei, így szólt, semmiben sem 
hátrálva czéljaikra való törekvésükben, semmit sem mu-
lasztanak el, hogy napról napra erősebbé tegyék itt hely-
zetöket és minduntalan azon erőlködnek, hogy elhitessék 
a világgal, mily teljes joggal és visszavonhatatlan birtok-
lással állították ők fel Rómában székhelyüket. Ez a kö-
zös czél, melyre összes tevékenységük kiszámított ravasz-
sága irányul ; ide czéloznak a finom ügyességgel előké-
szített tények, ide az otthon nagy gonddal keresett nép-
szerűség és a külföldön sürgetett beleegyezés : minden, a 
mi itteni létöket megerősítheti és biztositjhatja. Azonban, 
minél megrögzöttebben tiporják az egyház jogait ; annál 
nagyobb tevékenységet kell kifejtenünk Nekünk eme jo-
gok védelmében. Azért is Mi, a ti nemes gyülekezetetek 
előtt, újra elvetjük és kárhoztatjuk mindazt, ami az apos-
toli szék kárára történt és egyúttal kijelentjük, hogy 
mindenkorra és teljes épségökben akarjuk az ő jogait 
fentartani." 

Ragaszkodva a szent atya e tiszteletreméltó és ille-
tékes szavaihoz, mint legbiztosabb szabályhoz, könnyen 
beláthatjuk, mennyire csalódik vagy igyekszik másokat 
ámítani a ,Gazetta Ufficiale', midőn azt mondja, hogy a 
pápák világi fejedelemsége többé nem kérdés tárgya és 
hogy az európai közjog annak bukását már elfogadta és 
szentesitette. Valóban, egyetlenegy, még oly csekély ok-
mányt sem lehet idézni, mely azt bizonyitaná, hogy csak 
egy kormány vagy egyetlen egy hatalmasság is, daczára 
a bevégzett tényeknek, formaliter elismerte volna azt a 
jogot, melynek értelmében Róma, a katholikus világ fő-
városa az olasz királyság fővárosává vált volna. Egyéb-
iránt, ha léteznének is diplomacziai akták az ellenkező 
irányban, azok soha sem ronthatnák le, se nem gyengít-
hetnék a pápának azon hatalomhoz való jogát, melyet az 
egyház folytonos tiltakozása visszakövetel, és a mely, 
miké]:» XIII. Leo idézett allocutiójában kimondotta, „ere-
detének legitim voltán és fényes és számos czimein kivül 
még bizonyos szent jelleggel is bir, a mely neki kivá-
lóan sajátja, és a mely nem található fenn egy államban 
sem oly értelemben, a melyben az apostoli szék magasz-
tos legfőbb hivatalának függetlenségére és állandóságára 
nézve garancziául szolgál." 

A ,Gazetta Ufficiale' abban is téved vagy tévedésbe 
akar ejteni másokat, midőn azt mondja, — hogy az ola-
szoknak „legitim" joguk volt Rómában felállítani a szék-
helyet. Senkinek sem lehet legitim joga a pápa világi 
fejedelemségének elrablására, mely a lehető legszentség-
törőbb módon és minden igazságnak legelemibb elvei 
ellenére hajtatott végre egy oly cselekedet által, melyet 
maga Visconti-Venosta, Roma elfoglalása előtt néhány 
nappal, a nemzetközi jogba ütközőnek hirdetett. De kü-
lönben is, minden körülmények közt és minden kitelhető 
módon, a leghatározottabb értelmű nyilatkozatok és a 
legerélyesebb tiltakozások által, a mint a világ más kath. 
népei, ugy az olaszok élitje is nem szűnik meg a pápa 
jogainak legitimitását elismerni, kivált tekintettel azon 
egyedüli és igazi garancziára nézve, melyet azokban az 
isteni gondviselés a pápa szabadsága és függetlenségére 
nézve markírozott. 

A pápaság ezt még a mi olasz hazánk dicsősége és 
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nagysága nevében is követeli, a melyet a pápaság fényé-
től elválasztani nem lehet. Valóban, a mint a szent atya 
ugyanazon allocutiójában teljes igazsággal és bölcseség-
gel megjegyezte, a pápaság iránti ellenséges indulatnak 
távol kell lenni mindazoktól, kik hazájokat igazán szere-
tik és „a kik figyelemmel vannak ama jótéteményekre, 
melyeket a pápaságtól minden nemzet, de kivált Olaszor-
szág kapott, vagy várhat." 

Végül, a ,Gazetta Ufficiale' téved vagy másokat 
akar tévedésbe ejteni, midőn azt hiszi, hogy a pápák vi-
lági fejedelemségének romjai fölött Olaszország és más 
nemzetek közt jóakaratú és boldogító viszony jöhet létre. 
Tartós boldogság soha sem lehet jogtalanság gyümölcse, 
és a hivek atyja ellen elkövetett sérelem soha sem ho-
zott áldást a hálátlan fiakra. A mi meggyőződésünk az, 
hogy a többi nemzetek nem fogják örökké eltűrni a ka-
tholika egyház fejének elnyomását. 

A religio, az ész és történelem állandó tanítása bi-
zonyára nem fogja magát megczáfolni a mai olasz forra-
dalom kedveért, a mely jobban mint mások átengedi 
magát a tévelyeknek és sérelmeknek, és a mely nem fél 
az elmúlt bántalmakat uj, mindig gyűlöletesebb üldözés-
sel tetézni. Például: éjien jelenleg lapjaiban a pápai czi-
merek leszaggatásáról beszél, a melyek mintegy Róma nagy 
korszakainak hosszú és dicső epopejáját képezik felirva a 
műemlékekre. Sőt, most már félretéve minden képmuta-
tást és a tiszteletnek hazug protestatióit a pápaság iránt, 
egyenesen kimondják, mint a ,Diritto', mely magát mi-
nisteri lapnak hirdeti, hogy a pápa Rómában nem egyéb, 
mint az olasz kormány — vendége. 

Igy van biz az ; miután megfosztották a pápát vi-
lági fejedelemségétől, az ő ellenségei, (kik azelőtt souve-
rainitást „garantiroztak" neki) most már mindennapi in-
sultorai számára .vendéget' akarnának a pápából csinálni ; 
idegenné akarnák tenni őt abban a Rómában, a mely 
mindent a pápáknak köszönhet, abban a Rómában, me-
lyet a pápák óvtak, emeltek, védtek m e g ; abban a Ró-
mában, a hol 12 század óta a pápának palotái vannak, 
és a melyet az egész civilisait világ lelkiismerete Isten 
helyettesei trón- és székhelyének kiáltott, a kik e város -
nak második alapitói, dicsőségének s életének forrásai. 

A religio, a jog és történelem, — ezt ismételjük, — 
nem fogják magukat az olasz forradalom kedveért meg-
czáfolni. Ez a mi meggyőződésünk, ez a katholikus né-
pek és minden becsületes ember meggyőződése. Meg 
vagyunk arról is győződve, hogy ez mint titkos előérzet 
lappang ellenségeink lelkének mélyén. 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
— Az egri egyházmegyei irodalmi egylet választ-

mánya julius hó 3-án ülést tartott , melyet Zsendovics 
prépost-kanonok s elnök ur megnyitván, szomorúan tu-
datja, hogy Elefánty János alesperes, fényes-litkei plébá-
nos, az irod egylet kezdet óta pártoló tagja, hosszas szen-
vedés után elhunyt. A választmány efeletti fájdalmas 
megilletődésének jegyzőkönyvileg ad kifejezést. — Elnök 
előadván, hogy a jelen ülésben határozni kell a közgyü-

! lés megtartásáról, a választmány minden körülmény kellő 
számbavétele mellett az ezidei közgyűlés napjául Sep-
tember 11-ikét tűzte ki, megválasztotta a közgyűlést elő-
készítő bizottságot, és megbeszélte a választmány által 
a közgyűlés elé terjesztendő indítványait, melyeknek elő-
adása s indokolása az előkészítő bizottságra bízatott. — 
Az ezévi pályakérdésekre csak egy pályamű érkezett 
be a rendes határidőig. Czime : „Az egyházmegyei zsi-
natról." Jeligéje : „Ubi . . duo vei très congregati sunt 
in nomine meo, ibi sum in medio eorum" Matth. 18, 20. 
Bírálatra kiadatott, s az eredmény a közgyűlésen fog 
kihirdettetni. — Bartalos Gyula vál. tag. „Az olasz iro-
dalom kath. szelleme" czimü értekezését, elnökhöz inté-
zett levelében, önállóan óhaj t ja kiadatni, s mert e inü a 
mult évi közgyűlésen felolvastatván, némileg az egylet 
rendelkezésének körébe vonatott, kéri az engedélyt a külön 
kiadhatásra, egyúttal segélyt kér az egylettől a kiadásra. A 
választmány az értekezést szerző rendelkezése alá bocsájtja, 
és segélyt szavaz meg a szerzőnek müve kiadhatására — 
Elnök bejelenti, hogy Walla Károly szendrői segédlelkész 
a megállapított egyházmegyetörténeti kérdések kereté-
ben megírta s beküldte a szendrői plébánia történetét. 
A választmány jegyzőkönyvileg fejezi ki köszönetét az 
ügybuzgó szerzőnek fáradságos szorgalmáért, s a müvet 
az egyházmegyetörténeti adalékokban fogja kiadni. — A 
pénztárnoki jelentés szerint az egyletnek van jelenleg 
945 f r t 15 kr pénzvagyona. Végül elnök a választmányi 
ülést, köszönetét fejezvén ki a szíves részvételért, bezárta. 

KATHOLIKUS ACTIO. 
Bucsujárási felhívás. 

Ó emja a bibornok, Magyarország herczeg-primása 
kegyesen elrendelni méltóztatott, hogy ezentúl az éven-
kint Budapestről Nagy-Mána-Cellbe menendő zarándok-
lat csakis a belvárosi sz.-ferenczrendiek templomából ve-
zettessék ; ennélfogva az alulírott zárdafőnökség f. é. 
szeptember 5-ére Nagy-Mária-Cellbe bucsuzarándoklatot 
hirdet, a következő menetrend szerint: Szeptember 5-én 
reggel 5 órakor szentmise tartatik a belvárosi sz.-ferencz-
rendiek templomában, innét fél hat órakor indulás a 
pesti o. á. pályaudvarhoz. Indulás Bécsnek fél hét óra-
kor. Ebéd-óra a pozsonyi pálya-udvar ebédlőjében, hol 
30 perez időzés van. Bécsbe érkezés 3 órakor, honnét 
nem mint búcsúsok, hanem társaskocsin vagy gyalog in-
dulni lehet a bécsi nyugoti pályaudvarba. Innét indulás 

6 órakor d. u. ; Szent Pöltenben megérkezés 8 óra 19 
perez, hol a búcsújáró hivek az elszállásolásról minden 
részben el lesznek látva. Szeptember 6-ikán reggel 6 óra-
kor szent mise tartatik a szent-pölteni nagy templomban. 
7 órakor indulás Nagy-Mária-Cellbe. Podgyászvitelről a 
hivek részére gondoskodva lesz. 12 órakor érkezés Liliom-
völgybe, hol az ebéd fog megtartatni. Indulás Türnitzbe hol 
megérkezve, éjjeli szállásra maradunk. Szeptember 7-én Tür-
nitzben kis mise tartatik, innét indulás a szent Anna 
hegyre, hová 8 órakor érkezünk s hol szent Anna tisz-
teletére mise fog tartatni 10 óra után indulás. Déli óra 
Wiener-Bruck, 1 órakor bevonulás Nagy-Mária-Czellbe, 
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ahol a megérkezés alkalmával hálaadás fog tartatni a 
Boldogságos Szűz kápolnájában. Azután a hivek szállá-
saikról gondoskodjanak. Szeptember 8-án reggeli kivo-
nulás a szent kúthoz, honnét visszaérkezve a nagytemp-
lomba a Boldogságos Szűz tiszteletére énekes mise fog 
tartatni . Mise után a Kálvária hegyre ; 6 órakor nagy 
litánia ; litánia után a hivők kedvők szerint szétmehetnek. 
Szeptember 9-én 6-órakor reggél szent-mise után vissza-
indulás Budapestre. 12 órakor érkezés és ebéd Wiener-
Brucknál, azután kirándulás a hires Laszingi vizeséshez, 
onnét visszaérkezve, indulás a Joachim hegyre, innét 
Anna hegyre, -1 órakor érkezés és megszállás Türnitzen. 
Szeptember 10-én reggel 6 órakor szent mise. ezután ér-
kezés délben Liliomvölgybe. Indulás 1 órakor ; este ér-
kezés Szent-Pöltenbe. Szeptember 11-én reggel indulás 5 
órakor, Bécske érkezés 7 órakor d. e., hol egész esti 8 
és fél óráig tartózkodunk. Fél 10 órakor indulás Bécsből 
Budapestre, külön vonattal. Szept. 12-én fél 7 órakor 
megérkezünk. Budapestre, bevonulás a szentferencziek 
szentegyházába, hol hálaadás fog tartatni. A mise után 
a hivek az Ur nevében szétmehetnek, Útiköltség külön 
vonattal Nagy-Mária-Czellbe és vissza Budapestre II. osz-
tály 14 fr t . III. oszt. 10 fr t . Két gyermek 1 jegygyei oda és 
vissza utazhat. A n. é. búcsújáró hivek részére gondoskodva 
van Szent-Pöltenből Nagy-Mária-Czellig szükséges társasko-
csikról. Viteldíj oda és vissza: I. rendű 5 frt, II. 3 f r t 
75 kr. személyenkint. Beiratások a sz. ferenczrendiek 
sekrestyéjében tör ténnek; ugyanott jegyek váltandók e 
hó 29-től kezdve szeptember hó 4-ik. A bucsujárókat egy 
lelki atya kiséri. Tisztelettel ; Dosztál Gaudencz s. k. zár-
dafönök. Rôder Florent, szent-ferenczrenai áldozár. 

VEGYESEK. 
— Porciunkula-ünnepély. A budai derék kapuczinus 

atyák, kik a szerzetesi fogadalmak követelte személyes 
öntökélyesbülés eszményi munkájával oly szépen tudják 
összefűzni a mások lelki üdveért való gyakorlati gondos-
kodást, s lelkipásztori teendőikkel oly tiszteletre méltóan 
a hazafias törekvéseket, — kik a gondozásukra bizott 
hivek lelki szükségleteiről mindig szeretetreméltó készség 
s odaadó buzgalommal gondoskodnak, a mai napon kiváló 
mértékben szereztek lelki örömeket híveiknek. Lévén ma 
mint Porciunkula napján szerzetök búcsúja, nem eléged-
tek meg azzal, hogy ünnepi szint öltött templomuk falai 
között a megszokott módon folyjon le az istentisztelet, 
a megszokott ajkakról hallassék az isteni ige, hanem 
gondoskodtak kolostoruk kötelékéhez nem tartozó egy-
házi férfiakról, kik hitszónoki kitűnő képességökkel a 
változatosság kedvező aegise alatt annál jótékonyabban 
hassanak a hallgatók kedélyeire. Magyar szónokul felkér-
ték nt. Cseörgheö Alfrédet, a budai felső reáltanoda vallás-
tan tanárát. Az áhítattal figyelő közönség szemeiből ki 
volt olvasható a szellemi tetszés és meghatottság, rnely-
lyel assisi sz. Ferencz életét és erényeit ecsetelő beszéde 
fogadtatott . Német szónok nt. dr. Ott Adám budapest-

józsefvárosi s. lelkész volt. Szépen mondotta ékesen szer-
kesztett beszédét, s azon kivül oly magával ragadó benső 
pathoszszal, hogy a beszéd végén, minden egyes hallga-
tója élénken látta szemei előtt a képet, melynek ecsete-
lését feladatul tűztek ki magának, s melyben tényleg oly 
eleven és megkapó színekkel ecsetelte az evangeliombeli 
Z'ichaeusban az igazi bűnbánónak a képét. Szívbeli köszö-
net a közvetlen modorú, kedves előadásu szónoknak a 
nyújtot t szellemi élvezetért és haszonért. A német hit-
szónoklat végeztével következett a vérnélküli áldozat, 
melyet fényes segédlettel a török-bálinti plébános ur, 
ft . Zimándy Ignácz mutatot t be ünnepélyes módon, az 
Urn ak. A kóruson Szantner Zsiga úr a budai zeneaka-
demia igazgatójának személyes vezetése alatt adatott elő 
az egyesület elnökének Nagy Ágoston úrnak ajánlott 
miséje a budai zeneakadémia tagjainak szives közremű-
ködése mellett. Az előforduló magánszólamokat Stegmann 
Hermina k. a., Vaits László, Schmidt Ferencz, Jáhl Nándor 
és Birtonn Ignácz énekelték, szép énekökkel emelve az 
ünnepély magasztosságát. A „qui tollisa-ban lévő hegedű 
magán szólamot Sigmund Sándor adta elő, kitűnő praeci-
sióval. Mint betétek a gradualéhez Lohrnak, „Salve Re-
gina" férfi négyese, az offertoriumhoz pedig Engesser 
Mátyás „Pater noster"-e adatott elő. 

— Az esztergomi papnevelő intézet hittudományi ka-
rában a jövő tanév kezdetével a katechetika számára 
külön tanszék fog megnyílni. 

— A „ Veszprémi Közlöny" cz. katholikus hetilap, 
melyet Lévay Imre k. t. r . tag és gymn. igazgató, dr. 
Rada István és Meszes P. főmunkatársak és mások tá-
mogatásával imént megindított, mindinkább igen derék 
vidéki katholikus lappá fejlődik. Vajha minden katholikus, 
kivált püspöki városban ily erélyesen vegye kezébe a 
papság a sajtó-ügyet ! Katholikuss sajtó és kath. társas 
élet nélkül a katholikus világiak a keresztényellenes és 
antikatholikus áramlatnak zsákmányául esnek. 

— Mindenszentek napján három szentmise. Aragóniá-
ban századok óta, egész Spanyolországban és Portugá-
liában 1748 óta a papság avval a kiváltságai bir, hogy 
mindenszentek napján, épugy mint karácsonkor, 3 szent-
misét mondhat. Legújabban remélhető, hogy e kiváltság 
az egész egyházra ki lesz terjesztve. Eddig 24 érsek és 
400 püspök irta alá a szentszékhez eziránt intézendő ké-
relmet. 

— A würzburgi egyetemen jövő évi rektorrá a hit-
tudományi karból dr. Kihn Henriket, a Patrologia, Her-
meneutica és Egyházjog tanárát választották. Hettinger 
pápai praelatus, ki eddig két tantárgyat adott elő, jövő 
évtől kezdve apologetikai előadásait beszünteti. 

— Májunké Pál, német parlamenti tag, a Ge rma-
nia' nagynevű volt szerkesztője, abban hagyja a politikai 
pályát és visszavonul a csendes lelkipásztori apostolkodás 
terére, melyre őt Boroszló herczeg-püspöke meghívta. 
Májunké önálló gondolkozású f'ő, ki nem mindig értett 
egyet Windhorsttal . Az antikatholikus párt minden bi-
zonynval örül, hogy az egyház ily hatalmas harczosa 
elhagyja a csatatért. 

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

Budapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz. 
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A papság és a társadalom. 
YI. 

Krisztus tanaiban „Isten fiairól", „egy akol 
és egy pásztorról," azaz lelki egységről és egyen-
lőségről, szeretetben való legőszintébb „egyesü-
lésről" beszél; a társadalomban ellenben szerte 
uralkodik az osztály és legkivált a rang szerinti 
elkülönözködés, amidőn is vagy egymást nyil tan 
lenézik (confunditis eos, qui non habent) vagy a 
maguk tekintélyét iparkodnak egymással szemben 
kölcsönösen gyarapítani az által, bogy egymással 
szemben külsőleg és belsőleg erősen begom-
bolózkodnak, a tiszteletet — hacsak épen az el-
vetemült hízelgésre is csábot nem látnak — lattal 
mérik, fonttal pedig követelik, s ha hegyekké nem 
lehetnek, Mohameddé nem. akarnak lenni. 

Ez a gyengeség pedig amint az egyház és 
Krisztus tanával, ugy a társadalom java és czél-
jával homlokegyenest ellenkezik. 

Krisztus alapította meg az egyház és a társa-
dalom (a politikai hatalom) örök tekintélyét ; de 
amely órában ő apostolait mint az ő szent 
teste és vére kezelőit még angyalainál is feljebb 
emelte : azon órában hagyta nekik végrendeletül az 
egymás iránti alázatosságot is. Midőn tanitványai 
egyenest azt kérdezik tőle: „Quis, putas, major 
est in regno coelorumJ" első dolga nem az, hogy 
megfejtse, s ez által mintegy helyesitse, az 
e fajta kérdést, hanem első dolga arra felelni, 
amit kérdeni mindenkire egyetlen és szent köte-
lesség: quis „intrabit in regnum coelorum?" 
Csak azután felel a helytelen kérdésre és pe-
dig ugy felel, hogy megczáfolja azt ; mert oly 
két dolgot kiván a feleletében, ami a kér-

dés indokával homlokegyenest ellenkezik, t. i. : 
gyermeki egszerüséget és még előbb: bűnbánatot! 
(Nisi conversi f'ueritis stb.) Keresztelő szent 
János, minekelőtte Krisztusra ujjával mutatna, ő, 
a bűntelen, prédikálja szóval és tettel az aláza-
tosságot és bűnbánatot ! Mert az alázatosság a 
hit melegágya, a tiszta lelkiismeret pedig a 
vánkosa. 

Szomorú dolog tehát a történelemben, hogy 
mily mély nyomai maradtak meg abban a nagy-
ravágyásnak ! mily sokszor kivánták maguk a hit 
rendelt védői ennek drága kincsét, a többi esz-
közök feltűnő elhanyagolása mellett, pusztán a 
külső „tekintély" szavával, az állás külső fényével 
megmenteni ! mint függött hazánk legszomorúbb 
szakában, midőn annak s vallásunknak sorsa a 
honi egyház első szolgái kezébe volt téve, vagy 
ezeknek saját egyenes kikötéseik, vagy a római 
szentszék követeinek éles Ítéletei szerint nagyobb 
czimek, méltóságok elnyerésétől ezek tevékenysége 
(szerintök : annak a „hordereje!"*) mily erőködést 
fejtettek ki még az egyház jobbjai (!) is a 16. 
századbeli hitszakadás elején, midőn a hit ma-
lasztja a méltatlanoktól oly nagy mérvben elvé-
tetet t , a másodlagos (értsd: másból eredett) nya-
valyával az egyház feje tekintélyének elvetésével 
szemben, — mikor legalább is, mint a trienti 

*) Szemeik előtt lebeghetett volna már akkor szent 
Bernát s még közelebbről sz. Kapisztrán élete, kik ha-
zájok főpapi soraiba nem tartoztak, sem a római szent 
egyház bibornokai nem voltak, s oly nagy befolyással 
birtak kornk — és nemcsak szűkebb hazájok — fejedel-
meire s azok^ keresztény népeire is ! A humanisták lég-
szűrőjén át Hunyadi Mátyás és a mediciek szemkápráz-
ijâitctSâi s annak erkölcsi túlbecsülése volt az, a mi ezek 
hivatásbeli utódainak különbeni éleslátásán s lelki szigoru-
ságán kifoghatott. 

12 
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szent zsinat tet te , az erkölcsök reformját kellett 
volna avval egyszerre megkezdeni. Non a Domino 
fac tum est istud, hogy ami leginkább halva volt, 
azt akar ták önmaga által fel támasztani. 

Nem is ment az egyház a lázadás ellen való 
küzdelemben mindaddig soha is semmire, mig a 
lázadók közé a vitatkozó (aemulatores) dr. Eck-ek 
(mint az albigiak közé) hadakozó Montfort-ok 
helyet t szőrzsákba öltözött s imádkozó loyolai 
szent Ignáczokat, bold. Canisiusokat, sz. Domon-
kosokat — miként a kereszt tekintélyeért való 
hosszú harczokban elerkölcstelenedett 12. s 13. szá-
zadba mezitlábos szent-Perenczieket (/'adores legis) 
nem küldhetet t . S azért nem mentek maguk a 15-ik 
századi zsinatok sem sokra; mer t hiányzott aquinói 
sz. Tamásuk és szent Bonaventurájok (ki nagy tu-
dománya és szentsége, „tekintélye" mellet t folyo-
sót sepert s konyhai edényeket mosogatot t) s 
nem volt Y. sz. Pius pápájuk, bor. szent Káro-
lyuk, sem oly amily tudós oly alázatos néhány 
jezsui tájok; kiket önkénytes szegénységökben a 
zsinat a tyáinak kellett (Trientben) a zsinaton 
való tisztességesebb megjelenhetésök czéljából 
felruházniok ! ! Csak ezeknél t ö r t é n t : hogy (a 
malaszttal) a tett megszentelte a szót, a szó meg-
hatotta az elmét, és min t magától, természetesen, 
hasadt fel a tekintély hajnala! Christum oportuit 
p r imum pati et sic in t ra re in glóriám suam! 

Hogy mily nagy csalódás a hi t életét, jövő-
jé t egyedül a tekintély (kivált földi tekintély) 
elismertetésével remélni megmenthetni , m u t a t j a 
többi közt Crammer Tamás, VIII. Henrik hír-
hedt canterburyi érsekének s elvetemült vágyai 
szolgalelkü eszköze sőt keltegetőjének ismeretes 
élete, ki már rég tú l te t te magá t egyházon és 
minden morálon, — megnősült kétszer, összeadta 
t i tkon Henriket , első neje éltében, Boleyn Anná-
val, — mig nyilván a király által még mindig 
megnyerhetőnek vélt pápának, régi szokás szerint, 
a hűségi esküt is le te t te vol t ! 

Felhoztuk e példát, mer t mint fennebb meg-
jegyzők, sokszor sokan látszottak azt hinni, mi-
szerint elég a vallás megmentésére a tanitó te-
kintélyt bármily eszközökkel elfogadtatni, s ennek 
egyet t oppan tan i ! vagy, hogy annak színleges 
ura lma által mindent megmente t tnek lehet 
tar tani . 

„Ostende mihi üdém tuam sine operibus, et 
ego ostendam tibi ex operibus fidem meam." A 
hit ha cselekedetei nincsenek," nemcsak „holt ön-
magában", — hanem másokban sem képes életet 

kelteni. Szomorú a lantas példával fogjuk ezt a 
mai életből is bizonyítani, mely egyszersmind 
felvett tárgyunkhoz is közelebb visz bennünket 
s ú j ra demonst rá l ja : hogy „ex operibus fides con-
sum matur" , hogy az élő hitet sem nem lehet, 
sem nem szabad véka alá re j ten i ; hogy csak az 
„qui male agit, odit lucem, et non venit ad lucem, 
ut non arguantur opera ejus," e l lenben: „qui fa-
cit veritatem, venit ad lucem, ut manifestentur 
opera ejus, quia in Deo sunt fac ta ; " hogy szük-
séges, miszerint sz. Ágoston szerint „Veritas pa-
teat, placeat et moveat," és ne burkolódzék el! 

„Kisiskolás, gyermek koromban közel egy 
éven á t — igy beszéli egy bizonyos bará tom — 
oly faluban laktam, melynek papja a templomon 
kivül valóságos sphynx volt a községe előtt. Elő-
ször is községe egy két intelligens tag ján kivül 
— mi szinte va jmi r i tkán tö r t én t — látogatá-
sával sa já t házában soha senkit semmi alkalom-
mal meg nem tisztelt, az utczán senkivel szóba 
nem állott, senkinek magán és családi baja i i ránt 
nem érdeklődött , abban semmi alakban segedel-
met nem nyúj to t t , s azért e végből (kivéve tán 
a gyóntatószékben, ha ugyan máshová nem jár-
t a k hivei e véget t is!) soha fel sem is kereste-
t e t t ; faluhelyen levén, a hol a legtöbb háznak 
még kapuja sincsen, ő mindig retesz alat t lakot t 
s csengetés nélkül hozzá soha senki be nem jut-
ha to t t ; soha nem mosolygott, tar tása, járása olyan 
volt, hogy még mások köszönése is terhére látsz-
ha to t t ; kántorán, ki egyszersmind harangozó is 
volt, csekély dolgokban (például a déli harangszó 
egy-két percznyi elhibázásáért, — de épen nem 
az iskoláért, melylyel a vizsgákon kivül, me-
lyeken inkább a tani tó min t a tani tvány iz-
zadott, kevesett gondolt volt) zsarnokoskodott s 
rá magas háza ablakaiból, az utczára nyilvá-
nosan és gorombán lekiá l tgatot t ; szóval: olyan 
ember volt ő, ki magával nagyon megelége-
dettnek látszott, csak a maga tekintélyének 
áldozott és „contemnebat caeteros". Amilyen volt 
ezen lelkésznek az „adjon Isten !"-e, olyan lőn 
községe „fogadj Istene" is! 0 azt gondolta, igy 
alapít ja meg községében a maga tekintélyét , mi 
ha megvan, avval mindent sikerült megmenteni ! 
De bárha ugy lett volna! bárha sikerült volna 
erős begombolózkodása, u tczaa j ta ja zára, felhú-
zott szemöldöke által szive jó reputatióját, háza 
becsületét megmenten i ! De nem lehe te t t ! A falu 
fiatalsága, maguk a gyermekek, széltiben csúnya 
verseket énekeltek rája, melyeknek egypár sorát 
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bará tom mai napig tud ja (amivel csak akar juk 
bizonyítani, hogy az akkori egész generatio sem 
fogja „holtig" sem elfelejteni, fe l téve: hogy nem 
fogja azokat még az utódok közt is kiszámit-
hat lan peripetiák közt elterjeszteni!) s melyek 
a községben általános elterjedést nem nyerhet tek 
vagy lassankint kiküszöböltettek volna, ha a fia-
talok éretlen pajkossága elől a higgadt öregek 
oltalma alá menekülhete t t volna a meg támado t t i 
becsülete. 

A becsület anyja, az igazság dajkája a szere-
tet. A papság hivatása, hogy igaz világossággal 
birjon s abból minél bővebben másoknak is jut-
tasson, azért neki nem szabad semmit „rejtekben 
tenni11 (v. ö. Ján. 18, 20.); életének nyi to t t könyv-
nek kell lenni ; ha szavainak nem hisznek : tetteire 
kell tudni hivatkoznia. 

(Vége köv.) 

A D A T O K 
árpádházi boldog Margit ereklyéinek történetéhez. 

B. Margitnak ereklyetartó szobrai. 

Ilyent ket tőt találok felemlítve. Mindkettő 
ezüstből készült és alkalmas volt ereklyék felvé-
telére. Tekintsük azokat egyenként. Az elsőről, 
mint m á r jeleztük volt , biztos ada to t találunk 
az esztergomi székesegyház kincsének Révay Pál 
custossága alat t 1749. julius 11-én kel t és Ipoli 
Gáspár és Kussanics György kanonok által készi-
t e t t lel tárában, melynek 20-dik tétele ez : Sz. 
Margit szűznek megaranyozott ezüst szobra, melynek 
mellén ha t kő van. Eddig ereklyék nélkül, most 
azokkal, melyek legközelebb megta lá l ta t tak . Ezen-
kivül még más három szentnek szobra. Mind a négy 
szobornak az apáczák ál tal készitett becses ko-
ronája van, melyek a szobrokra t é t e tn i szoktak. 
Kettő közülök köröskörül csúcsokkal és három 
régi és két u j boglárral bir. A másik ket tő ko-
szorú alakú, szintén boglárokkal, s pedig öt régi 
és egy u j utánozottal. A szobor mellén levő ha t 
kő közül három fehér és há rom vörös, melyek 
között egy fejű fekete s as, a két oldalon pedig ! 
két más czimer létezik."1) Ezen szoborról min-

*) Ide iktatjuk a leltárnak együvé tartozó négy 
pontját : 

„17 Statiia S. Blasij Martvris cum reliquiis ipsius, 
argentea in aurata. 

18. Statua B. M. V. argentea cum reliquiis ex veste 
eiusdem. 
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den további adat hiányzik. A káptalannak ké-
sőbbi lel tárai minden bizonynyal képesek lesznek 
további felvilágosítást nyúj tani . 

A másik ereklyetar tó szobor a clarissák bir-
tokában volt. Felemlit i azt a pozsonyi cassatio-
nális leltár a következő szavakkal: „57. sz. 1. Sz. 
Margitnak ezüst szobra, fa alapzaton, mely ezüst 
lemezkékkel van diszitve. 920 semiuncia." Ezen 

I szoborhoz még egy ezüst kereszt is ta r tozot t , 
melyről a megelőző 56. sz. igy tesz emlí tés t : 1. 
kis ezüst feszület fakereszten, mely sz. Margit 
ezüst szobrához tartozik, körülbelül 3. semiunc." 
A fatalap, melyen a szobor állott és mely ezüst 
lemezekkel vala diszitve, nagyon a XVIII. sőt 
XIV. századra vall, és mivel az 1656. évbeli lel-
t á rban nem található, bizonyos, hogy ezen idő 
után készí t te tet t a pozsonyi clarissák által. Csak 
még egy adato t tudok róla és pedig azt, hogy 
miután az ereklye belőle kivétete t t , a Münz-Amt 
olvasztó kemenczéjébe vándorolt, mer t előfordul 
a pénzverdébe küldöt t t á rgyak között.1) 

B. Margit ábrái. 

Midőn b. Margit szobrairól szóltunk, önma-
gától következik, miszerint megemlékezzünk ké-
peiről is. Beismerem ezek holléte i rán t való 
tá jékozat lanságomat , de mégis megkísér tem mind 
azt i t t időszerinti sorrendbe összeállítani, mi t 
eddig összegyüjthetni szerencsés valék. 

1. A bibornok herczeg-primás és eszt. érsek 
ő emt iá ja esztergomi metsze t tá rában őrzött uni-
cum. I smerte tését á tve t tem a képtár műirodal-
mából.2) „Melynek darabos volta és egész kezelése 
oly kezdetleges, mikép eredetét 1460-nál korábbra 
és 1470-nél későbbre tenni alig lehet. Sz. Margit 

19. Statua arg. inaurata in cpia repositum est cra-
nium ex undecim millibus Virginum. 

20. Statua argentea S. Margarethae Vírginis inau-
rata habens lapides No sex in pectore. Hactenus sine, 
nunc cum reliquiis eiusdem recenter inventis. Hac supra 
nominatae 4 statuae babent suas coronas gemmatas 
earum capitibus apponi solitas, quae anno 1749 renova-
tae per Moniales Clarissas, quibus 6 aurei dati pro la-
boré referuntur, duae formám circumcuspidatam cum 
3-bus singula boglár antiquis, et duabus novis. Aliae 
duae referentes formám serti, una cum 5 antiquis boglár 
et uno novo ficto uti et altera cum novo boglár rubei 
coloris. In pectore extant 6 lapides 3 albi et rubri, in 
quorum medio aquila nigra uniceps extat et a latere 
duo alia insignia". Egyházművészeti Lap 1881. 343. Már 
megemlittetett ezen ereklyetartó a 28. lapon. 

Hauptinventar des kön. Kirchen-Gerätshaften 
Depositen-Amtes No 3037. 

2) Rényi Rezső. Az esztergomi primási kép- és 
metszet-tár s annak műirodalma. Budapest, 1879. — 29. 1. 

15* 



60 r e l i g i o . •92 

egész alakban áll, fekete palástba burkolva, ara-
nyozott dicskörrel fején, k inyúj to t t jobb kezében 
fehér liliom ágat, bal jában könyvet ta r t . A kép 
baloldali legalsó szegletén koronás paizs, ebben 
vörös mezőben a hármas hegy, ezek középsőjén 
az apostoli kereszt. Világos vonatkozás ez ha-
zánkra. Az egész alak architectonicus oszlopos iv 
a la t t áll és szinezve van. Culturtör ténelmi becse 
igen érdekessé teszi e metszetet, mely a Weigel 
gyűj teményből (lásd ennek catalogusában a 147. 
számot) kerül t ide. Mestere ismeretlen, gyani tani 
sem lehet, mer t minden jegyet nélkülöz." Igy a 
a t á r l a t ismertetésében.1) 

2. Festvény, mely Perugiában S. Domenico 
egyházban létezik. Szerzője és kora ismeretlen, 
de jeles műnek mondatik. B. Margit rendjének 
öltözetében van, fején koronával bir. Jelvényeül 
a liliom és könyv szolgálnak.2) 

3. Igen érdekes festvényről történik emlités 
az Egyházművészeti Lapban,3) mely a r a j t a ievő 
czimer után Ítélve XVII. századbeli mű. B. Mar-
gitot a Nyulak-szigetén ábrázolja, A zárdától egy-
részt, másrészt a Duna-par t já tól nem távol álló, 
pázsitból készült pamlagon ül a szűz. A sz. Do-
monkos rendnek szabályszerű öltönyeit viseli, 
azon kiváltsággal, miszerint fátyola fekete ré-
szeiben valamint köpenyén elszórva a rany csil-
lagok ragyognak. Baljában fából készült feszületet 
tar t , melynek tövét a pamlagra támaszt ja . Jobb-
kezét k inyúj t ja . Lábai előtt csinos mezei virágok 
között berezegi a rany korona fekszik. Baloldalt 
a há t té rben valamely templomnak egy része lát-
szik. Jobboldal t a há t té r igen érdekes. A zöldelő 
pázsitot, a Nyulakszigetét, az ősz Duna szegélyzi, 
melyen kétevezős ladik s több ta lpak sürögnek. 
A folyón tul, a távolból ős Budavára tekint át, 
magasba emelkedő három tornyával. Balra a 
vártól, a legtávolabb háttérből , a Budát nyuga-
ton keretező nyéki hegyek tűnnek elő. 

4. A XVII. századból származó festvény a cla-
rissák hajdani pozsonyi zárdatemplomának kar-
zatán. B. Margit alakja életnagyságú, a kép maga 
is több mint 2 m. magas. A csillagos fekete velum 
és palást ta l biró szűz, a nézővel szemközt áll, 
jobbjában keresztet, bal jában rózsafüzért tart . Lá-

x) Meg van hü másolatban gyűjteményemben. Fel-
tűnő a czimeren a koronának alakja és a hármas domb. 
Melyek nyomán a képnek korára lehet következtetni. 

2) Wessely, Iconographie Gottes und der Heili-
gen. 286. 

3) Egyházművészeti Lap. 1882. 56. 

bainál a korona. A há t t é r t a Duna, melyen la-
dik látható, és a budai vidék képezi. A kép jobb 
felén épületek is látszanak. Többször megjelent 
mása fametszvényben.1) 

o) Előbbi u tán készült b. Margitnak mell-
képe rézmetszetben, mely a Nagyszombatban 
megjelent magyar szentek képes tör ténetében 
fordul elő.2) 

6. Dicsérettel felemlítendő a Ribadeneira mű-
vében3) található rézmetszet. B. Margit diszes 
te rem közepén álló nagy feszület előtt térdel és 
annak lábait csókjaival illeti. A földön korona, 
fenyitő ostor, vasövek, rózsafüzér és könyv fek-
szenek. A kép jobb oldalán gazdagon függönyö-
zött a j tónál három apród lép be, párnákon arany 
koronákat t a r tva magok előtt. A kép inkább szé-
les min t magas. 

7. Budapesten a domonkosiak egykori, je-
lenleg angol kissaszonyok zárdájában. Még a do-
monkosiak idejéből marad t meglehetős kép,4) 
melyet azonban a zárdának legújabb átépítése 
alkalmával többé már ott nem lá t t am. 

(Folytatjuk). 

Az élet és a nevelés. 
Nem áll hátrább hatalom tekintetében az ily képek-

nél a sajtó sem. A nép szellemi és erkölcsi emelése nem 
utolsó feladata a sajtónak. Azonban amennyiben elfordult 
az Istentől, amennyiben gyűlöli a vallást, üldözi annak 
szolgáit s megveti a vallás- és erkölcs parancsait ; amennyi-
magasztalja a bünt s gyalázza az erényt, amennyiben nem 
különbözteti meg az igazságot a hamisságtól s az emberi 
jogokat szubjektív szükségletek szerint magyarázza : annyi-
ban erkölcstelen, szétrombolja a népnek külső és belső 
békéjét, megvesztegeti az erkölcsi érzéket, kitépi a szív-
ből az igazságot és hamisságot vet helyébe. 

Aki naponkint erkölcstelen és jellemtelen dolgokat 
olvas, észrevétlenül sajátítja el a rosz elveket s olyan 
lesz, mint az általa olvasott mű. Az emberek nagy része 
a lapok szerint gondolkodik s alkot véleményt. Az ilyen 
emberek szélkakashoz hasonlítanak, mely mindig a szél 
iránya szerint fordul. J a j az ifjúságnak, ha ilyen emberek 
kezébe kerül, mert ezek képtelenek szilárd jellem neve-
lésére. 

A napi irodalom felületessége fölületes gondolko-
dásra szoktat, mely Ítéletet mond oly dolgokról, melyek-

x) Gyűjteményemben három különféle kiadásban van 
meg. Mellékletül megjelent a Vajda által kiadott Szűz 
Szent Margit Eleté-hez; úgyszintén Potyondi Rafael, Di-
csőséges Szűz Szent Margit tisztelete czimü müve mellett. 

2) Ungaricae Sanctitatis Indicia 29. 
3) R. P. Petrus Ribadeneira. Leben der Heiligen 

Gottes I. 327. 
i 4) Religio 1883. I. félév. 8. sz. 61. 
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hez az alaposan gondolkozók is félve nyúlnak. Legtöbb-
ször csak arra törekesznek, hogy a lap pikáns legyen. A 
napi sajtó hazudásait már nagyrészt megszoktuk. „Ugy 
hazudik mintha csak olvasná" ; jellemző és találó a hír-
lapokra is. 

Mit használ és kinek tesz szolgálatot a sajtó, a rab-
lók, gyilkosok, tolvajok tetteinek, a bünfenyitő törvény-
székek tárgyalásainak közlésével ? A rosz példákban ezek 
nélkül sem szűkölködünk, és hogy a bün nem ijesztő ha-
tású, a mindennapi tapasztalat bizonyítja. 

Mit használ nekünk a tudományos, müveit sajtó, 
ha vallást és erkölcsöt nem tisztel ? Hova jutunk, ha a 
gonoszságot a természet következményének, a lelket pá-
rának s az életet egy őssejt folyományának magyarázzuk? 
Mit tartsunk az olyan sajtóról, mely egyformán küzd a 
babona és hit ellen, és hirdetései közé beveszi a leg-
badarabb és ocsmányabb dolgokat ? 

Az ilyen sajtó mindennél gonoszabb, midőn a pénzt 
az Isten és hit fölé emeli, midőn a felsőség tekintélyét 
lerontja, s egyenetlenséget vet az emberek közé. Mit te-
gyen a köztisztviselő, a tanitó vagy pap stb. ha az ily 
sajtó szájára kerül ? Ki adja vissza tekintélyét ? A nép 
számára igazságszerető, tisztességes sajtó kell. — Gyer-
meknek pedig nem való az újság. 

Mint a sajtó termékéről meg kell emlékeznem pár 
szóval a regényekről is. Ezek különösen veszélyesek az 
ifjúságra. — Ronsseaut mindnyájan ismerjük — legalább 
névről. Anyja korán meghalt, maradt utánna egy csomó 
regény, melyeket fia nagy mohósággal olvasott. Ezek a 
regények már korán megronták képzeletét, kedélyét meg-
mérgezték.1) Es milyen életet élt Rousseau ? Még tisz-
telői sem mondják valami példásnak. A rosz regény be-
mocskolja a képzeletet, megmérgezi a szivet, fölébreszti 
az érzékiséget és rajongókat nevel. Az okos szülő soha-
sem hagyja ellenőrzés nélkül gyermeke olvasmányát. 

* * 

Nagy és szomorú szerepe van a nyilvános élet is-
kolájában a pauper izmusnak, a nyomornak is. Nem is kell 
éles megfigyelés annak észrevételéhez, hogy napjainkban 
nem a gazdagok, hanem a szegények szaporodnak. Sok 
emberről el lehet mondani : hogy mindent elvert, sok a 
végzett földes ur. A szegénység az erősre is nehéz próba ; 
a gyenge erkölcs dolgában is elszegényedik súlya és terhe 
alatt. Nem kutatom az általános elszegényedésnek okait, 
csak azt emlitem meg, hogy ezek között az uzsora és a 
szeszesitalok nem utolsó helyen állanak. 

Az éhség fáj, a szükség roszra vezet, visszatartja 
a gyermeket az-iskolától és templomtól. Koldulásra és 
lopásra kényszerit. Arárosunk főbb utczái is szomorú ta-
núságot tesznek e tekintetben. Bizonyos napokon csapa-
tosan sütkéreznek és koldulnak a Senki gyermekei. Ezek 
már tökéletes naplopókká, tolvajokká lettek, kik életök 
kétharmad részét a tolonczszekér és börtön között oszt-
ják meg. Hát a nagyobb városok a nyomor és romlottság 
mily borzasztó képét tárják föl? 

* 
* * 

l) Dr. Stöckl. Nev. tört. 308. és 317. 1. 

Nem akarom a sötét képet még sötétebbre festeni. 
Csak épen megemlitem, hogy a nevelés tiszta búzája közé 
sok konkolyt intenek a mondottakon kivül még a váro-
sok bünbarlangjai, a katonák és cselédek csaknem nyil-
vános rosz példái is. 

Ezekben vázoltam főbb vonásokban a nyilvános élet 
hatását a nevelésre. Ha az elmondottakat, újból áttekint-
jük, meg kell vallanunk, hogy az élet hatása igen nagy, 
legtöbbször romboló, mert rosz példa által ellensúlyozza, 
koczkára teszi sőt meg is semmisiti a család, iskola és 
egyház üdvös munkáját. 

Azért mindennek előtt jó példát az ifjúságnak ! Szok-
tassuk, tanitsuk meg azt a szemek kívánságának fékezé-
sére, melyeken át a halál tekint a lélekbe, hogy ezt meg-
ölje. Az ifjúság elvadulásn, elszilajulása nőttön-nő. 
Aggódó lelkek régóta igyekeznek fölverni közönyös ál-
mukból a szülőket, államot és társadalmat az általá-
nossá levő testi és lelki bajokkal és veszélyekkel szemben. 

E sorok czélja : figyelmeztetni a szülőket a nyilvá-
nos élet veszélyeire. Okos és lelkiismeretes szülő igyek-
szik lehetőleg távol tartani gyermekét a nyilvános élettől, 
rosz társaságtól, nyilvános helyek és mulatságoktól, 
ellenőrzi annak minden lépését, tettét és olvasmányait. 
Meggondol minden szót, melyet gyermek jelenlétében 
mond ki ; szigorú de szeretetteljes házi fegyelmet és ren-
det tart és tartat ; megkedvelteti a tisztaságot ; házi áj-
tatosságok s jámbor életmód által megerősíti azokat hi-
tökben és erényökben. 

Vajha minden ember, minden szülő ilyen okos és 
lelkiismeretes munkása lenne az Ur kert jének! Kevesebb 
baj s több boldogság lenne ennek a tisztes munkának 
Istentől adott jutalma. 

Kovalik János. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, augusztus 7. A „Nemzet" újra timoleo-

noskodik. — Újra ? Azaz hát járja megint azt a tánczot, 
mit a választások előtt rövid idővel, a választások alatt 
és némileg a választások befejezése után abbanhagyott. 
Egy szóval : timoleonoskodik. Mióta a „Nemzet" hasáb-
jain f. évi február hóban először és gyakran hangoztatva 
lett „Timoleon" neve, azóta az olvasó-közönség és az irói 
körök nagy része nem tud megválni attól a nézettől, 
hogy a korinthusi hadvezér nevének hiressé tétele a 
„Nemzet" megérdemlett dicsősége. Megérdemlett, mert 
ágain termett az olcsó babér. 

Es újra terem ! Vagy nem volt elég e babér, vagy 
még mindig van nagy ára. Az egyik vagy másik oknál 
fogva újra reászánta magát t. kormányelnökünk félhiva-
talosa és tegnapelőtti (keddi) esti számában, állítólag 
„egy kiváló külmunkatársától" hoz megint egy czikket, 
mely el nem tagadhatja Timoleon apaságát. 

Denique, hát kifordította a „N-t" újból a bundát ! 
Hisz nem csoda, nagy melegek járnak. S a meleg tudva-
levőleg kitágítja a testeket, tehát egy némelyik „testi" 
ember agyvelejét is, és az ily formán híg állapotba át-
meiit agy velőből természetesen csak ilyen vizenyős czik-
kek várhatók, mint „a conservativ és reactionarius szellem 
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harcza" czim alatti, melylyel a somogyiak (oda valónak 
állítja magát) alig vállalnak solidaritást. 

Röviden mondva azt állítja e czikk, hogy conser-
vativ szellem tulajdonképpen nem létezik, mert az össze-
olvad a mérsékelt szabadelvüséggel (látszik a fúziónak 
embere), hanem van vörös és fekete internationale, mely 
ellen csak a szabadelvüségben egyedül van üdvösség. 

Jön a reactio ! azzal ijesztgetett kommandószóra suo 
tempore Timoleon. 

Itt van a reactio ! azzal ijesztget Timoleon echója 
in illó tempore. 

Ugyan kit ijesztget? Azt a nem is ezerre menő ol-
vasót, kik a „Nemzet"-bői merítik szellemi táplálékukat ? 
Hisz ezek ugy is félnek, nem ugyan a reactiótól, hanem 
hogy ki ne cseppenjenek hivatalukból stb. . . . 

Másokat pedig hiába ijesztget. Elmultak az idők, 
hogy üres frázisok a madárijesztő hatásával birtak. E 1-
multak és többé alig térnek vissza. 

Mert azzal dicsekedni, mivel a „N-t" a következő 
sorokban, az olcsó dicsőség. Ugyanis ezt i r ja : 

„Európa minden országában a népek harczra készül-
nek a reactio ellen, mely a középkor butaságát akarja rá-
juk erőszakolni. 

Nálunk is a közszellem diadalmaskodott a reactio 
felett. 

A városi és mivelt polgári elem s a vele szövetke-
zett és azonosult, fölvilágosult középbirtokosság, teljesí-
tette köteleségét, s bár cserbe hagyva az aristocratia és 
az egyházi tényezők sok, arra hivatott részétől, — önere-
jéből megvédette a társadalom és az álladalom jogos con-
servativ érdekeit. 

Ezen elem ma a magyar álladalom szilárd alapja, 
ennek táborában van Magyarország, ezen elemet kell erő-
síteni, s erre kell támaszkodni a kormányzatnak." 

No hát a tények mást mondanak ; igy tudja azt 
Magyarország minden értelmes polgára, még az is, ki 
talán közreműködött a győzelemre. Tudja, ha nem is 
vallja, vagy legalább nyíltan be nem vallja, hogy mennyi-
ben és mi által érvényesöltek a legutóbbi időben „a tár-
sadalom és az álladalom jogos conservativ érdekei." 

De hagyjuk ezt a thémát, bárminő érdekes volna, 
hozzánk nem tartozik. 

Lássuk inkább, mit ért a „N-t" a reactio alatt, mely 
ellen oly buzgón síkra száll és melynek elnyomására össze-
hívja az országot, a nemzetet. 

Hiven idézzük szórul-szóra : 
„Ezen hazug conservativ iránynak harczot izent az 

emberiség felvilágosodott szelleme s Európa népei nem 
fognak addig nyugodni, mig a reactio baglyai setét odú-
jukba vissza nem űzetnek. 

A reactio, nem a conservativismus szelleme nyilatko-
zott a mi felső házunkban a keresztény-zsidó házasság 
tárgyalása alkalmával, a reactio nyilatkozik az antiszemi-
tizmusban, és mert ezen jelszó alatt küzd legtöbb helyen 
a tönkre jutott kiváltságoltak gőgje, — a felekezeti türel-
metlenség, a kétes exigentiák rabolni kész hada, a reactio 
nyilatkozik a társadalmi elkülönzésekben, a ma már idejüket 
multakká vált nemesi előnevek fitogtató használatában, a 
fertálymágnási elkülönített összejövetelekben. 

A reactio szelleme nyilatkozott a legutóbbi spanvol 
és belga választásokban." 

Ez ugyan világos beszéd Reactio az, mit főpász-
toraink és aristokracziánk nagy és független többsége 
mivelt f. évi január hóban ; reactio, hogy a többit mellőz-
zük, a belga választások eredménye. Vagyis más szóval 
mondva, katholikus álláspont védelme, a katholikus érde-
kek érvényre juttatása, az reactio ! Ez ugyan világos be-
széd. Oly világos, hogy csak azok nem értik, kiknek 
hivatalból, muszájból kell süketeknek lenni. Az ilyen 
reactio ellen sikra szállni, létczélja és rendeltetése a sza-
badelvüségnek. Ujat ugyan nem tanultunk ezen vallo-
másból, de azt bárki is láthatja, hogy az annyira fel-
dicsért barátság és kegyes elnézés csak addig tartott, mig 
épen szükség volt, a választások befejezéséig, azután 
canis reversus . . . 

Különben érezhette a timoleonoskodó czikkiró, hogy 
nagyon is messze ment, és azért farizeuskodó hangon O 
kezd irni : 

„Nem tagadható, hogy ugy az antiszemita, mint az 
ó-conservativ táborban vannak elemek, melyek nem önző, 
nem kárhoztatandó érzelmek folytán lettek a szabadéivü-
ség ellenségei, hanem inkább azért, hogy a fenyegető 
socialismus hullámai ellenében a régi keresztény társada-
lom és állam védgátjait felemeljék, azt hivén, hogy a 
mesterségesen is kultivált keresztény felekezetiség, s az 
ezen alapuló conservativismus sokkal több biztosítékot 
nyújt á társadalmi béke, az állami érdekek megóvására, 
mint a szabadelvüség. 

Azonban ezen tiszteletre méltó egyéniségek daczára 
is, a reactionárius áramlat ellentétben van a valódi ke-
reszténység, a kereszténységen alapuló democratia és az 
emberiség magasabb érdekeivel." 

Elég kegyes ugyan az ipse, de azért mégis csak 
elmondjuk róla, mit a közmondás tanit : Sutor ne ultra . . . 
Hogy hol van és hol nincs „valódi kereszténység," azt a ke-
resztény-zsidó házassági javaslat leszavazói jobban tudják és 
jobban is fogják tudni, min ta „reactio" ellen küzdő timoleo-
noskodó czikkező, kinek csak azt ajánljuk, hogy fújjon 
becsületesen a saját trombitájába, ha már egyszer igy akarja, 
de ne fújjon oly nótát, melyhez abszolúte nem ért. 

Ennyit a „Nemzet" ujabb timoleonoskodásáról. ? 

Németország. Meghívó a német katholikusok XXXI. 
nagygyűlésére.*) 

Németország katholikusai XXX-ik nagygyűlésének 
megbízottja, főméit. Löwenstein-Wertheim-Rosenberg Ká-
roly herczeg ur, a legközelebbi nagygyűlés helyeül 

*) E Meghivót, pontról-pontra, t. olvasóink különös figyel-
mébe ajánljuk. Az a XIX. század egyik legnagyobb katholikus 
socialis alkotásának, a katholikus congressusok mintájának programm-
ját foglalja magában. A ki e programm szelleméig behatolni képes, 
az azonnal rájön, hogy az ily katholikus nagygyűlések nem egye-
bek mint a világi és egyházi katholikusok együttes lelki szentgyakor-
latainak. exercitium sacrum-jának egy sajátságos neme, különös 
tekintettel a világi katholikusok tömörítésére és megerősítésére, 
az igazi vallásos, katholikus, egyházias életben. I t t érintkeznek, 
mint Anteus, az anyafölddel a németországi katholikusok nagy poli-
tikai vezérei az összes katholikus intelligentiával. I t t van Német-
ország actióképes világi értelmiségének gyakorló palaestrája. 
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Amberg városát szemelte ki Oberpfalzban, 

amint ezt ő főméltósága már kihirdette. 
E város választása által ama több év óta hallható 

volt óhajnak tétetett elég, hogy a nagygyűlést Németor-
szág délkeleti oldalán kell tartani, mi által Ausztria 

ö ' 
katholikusai a legjobb alkalomban részesülnek a megje-
lenésre. 

A XXXI. nagygyűlés alulirott előkészitő bizottsága, 
a fen tisztelt főbiztos úrral egyetértésben, annak határnap-
jául a megnyitásra aug. 31-ét, bezárására szept. 3-ikát 
tűzte ki. 

Nem ismeretlen előttünk, hogy a mi felsőpfalzi 
öreg városunk, habár hajdan fejedelmek székhelye és 
tartomány székvárosa vala, lakosok számára és más elő-
nyökre nézve az eddig választott városokkal szemben 
messze háttérbe szorul ; azonban az összes itteni lakosság-
nak jóakarata, szives vállalkozása és már többször bebi-
zonyított áldozatkészsége, továbbá fényesen restaurált 
plébániai templomunk, a közelfekvő Marialiilf'berg, az ő 
épen most, 250-ik évi jubileuma alkalmából f. évi julius-
ban szintén renovált búcsújáró templomával, a Löwen-
stein berezeg ő főméltósága által választott és a nagygyű-
léshez méltóknak itélt helyiségek a maltai vitézek épü-
letében, végül a kedvező fekvés a történetileg hires Regens-
burg és Nürnberg között, azzal a reménynyel kecsegtet-
nek bennünket, hogy eme választás jól sikerült, és hogy 
a XXXI. gyűlés tagjaira városunk, polgártársaink hü 
katholikus érzülete és vendégszeretete jó hatással le-
endenek. 

Katholikus ügyeink állása komolyabb mint bár-
mikor ; aggodalommal párosult erős bizalommal tekin-
tünk mégis a jövőbe, fel Jézus Krisztus helytartó-
jára. dicsőségesen uralkodó és súlyosan szenvedő szent-
atyánkra XIII. Leóra, és bizton reméljük, hogy a 
XXXI. nagygyűlés szent egyházunk jogainak védelmére 
és a katholikus élet erősítésére igen számos elvbarátot 
fog közelből és messziről összegyűjteni, az előtte fekvő 
nagy munkát Isten dicsőségére és embertársaink javára 
fogja végezni és igy az előbbi nagygyűlésekhez méltóan 
fog fűződni. 

Engedje Isten ! 

Avibergben, junius hó 5-én, sz. Bonifácz, a németek 
apostolának napján. 

A németországi katholikusok XXXI. nagygyűlését előké-
szítő helyi bizottság: 

Helmberger, dékán és városi plébános, I. elnök. 
Habbei, kiadó könyvkereskedő és a községi képviselő-
testület elnöke, II. elnök. Lanerer, magánzó, városi taná-
csos és a felsőpfalzi tartományi tanács tagja. I. jegyző. 
Haberl, beneficiatus és legény-egyleti elnök, II. jegyző. 
Báró Gise auf Teullitz, birodalmi és országgyűlési kép-
viselő. Schmidt, kir. itélő táblai tanácsos és birodalmi 
képviselő. König, jogtudor polgármester. Baumer magánzó. 
Bäumler, kézműves és községi bizottsági tag. Bergmann, 
borcsarnok-tulajdonos és városi tanácsos. Besold, kir. jegyző. 
Dusmann, kir. tanár. Gräszmann, curatus. Gürtler, festő. 
Hack, chirurgus. Hanser, leköszönt dékán. Hilpert, pék-

mester és városi tanácsos. Hilsmann, lapszerkesztő. Huber, 
kovácsmester és községi bizottsági tag. Hümmer, keres-
kedő. Janner, szijgyártó és városi tanácsos. Kilian, kir. 
képezdei igazgató. Lanerer, kereskedő és közs. bizottsági 
tag. Liebl, kir. képezdei tanár. Hans Mayer, könyvkeres-
kedő. Mayerhofer, vendéglős. Meyer, alapitványi pénztá-
ros. Nigg, kir. kerületi irattári titkár. Pongratz, szobrász. 
Pröls, igtató. Ruck, városi épitési tanácsos. Schivarz, pin-
térmester és közs. bizotts. tag. Scimmer, tanitó. Salzgeber, 
kir. Ítélőtáblai tanácsos. See, kocsigyáros és városi taná-
csos. Seib, mézeskalácsos és közs. bizotts. tag. Singerhtum, 
ruhakereskedő és közs. bizotts. tag. Syroth, kir. pénzügyi 
hivatalnok. Tretter, kir. kerületi nyug. tanácsos. Trümmer, 
bádogosmester és közs. bizotts. tag. Dr. Valberer, ta-
nár és közs. bizottsági tag. Wiesnet, magánzó és városi 
tanácsos. 

Megjegyzendők : 
1. A jelentkezési, lakásügyi és utasítási hivatal aug. 

30-ikától kezdve a következő napokon reggeli 8 órától 
esti 8-ig a nagy tanácsteremben lesz nyitva, a hol a ta-
gok és részvevők részére valamint az ünnepi lakomára 
szóló jegyek fognak kiosztatni. 

2. A nagygyűlés tagjainak beléj)ti jegyre lesz szük-
ségök, a mely egyúttal igazolásul fog szolgálni és kívá-
natra mindenkor előmutatandó lesz. Ara 6 márka. Ezek 
a jegyek feljogosítanak a nyilvános és zártülésekben, to-
vábbá a bizottsági ülésekben való részvevésre, valamint 
a nagygyűlés összes tárgyalásairól szóló Jelentés igény-
lésére. 

3. Ki fognak adatni továbbá részvevő-jegyek 3 
márkáért, a melyek csupán a nyilvános gyűlésekre érvé-
nyesek. Ily részvevő-jegyeket hölgyek is kaphatnak. 

4. Belépti jegyek egyes nyilvános gyűlésekre 1 már-
káért kaphatók, 

5. A belépti pénzek tiszta jövedelme a Bonifácz-
egylet javára fordittatik. 

6. A részvevő urak jelentkezésüket az ünnepi lako-
mára korán tegyék meg az utasító hivatalban. 

7. Indítványok és jelentkezések beszéd tartására leg-
föl ebb aug. 15-éig nyújtandók be. 

8. A tagsági (jogosító) jegyek kívánatra 6.25 márka 
postai előfizetés mellett is megküldetnek. 

9. A lakásügyi bizottság már mától fogva átvesz 
megbízásokat lakások szerzése iránt. Sürgősen kéretnek 
az illetők, hogy megbízásukat mihamarább idejuttassák, 
hogy kellőleg lehessen alkalmas lakásokról gondoskodni. 

10. A nagygyűlés tisztelt tagjai kéretnek jelentkezé-
süket látogató-jegygyei, világos czim-kiirással teljesíteni. 

11. A kir. bajor állami vasutak igazgatósága a re-
tour-jegyek érvényes idejének meghosszabbítására felké-
retett. Nagyobb utaknál ajánlatosak az újonnan össze-
állított körúti jegyek. 

12. Minden kérdés, jelentkezés, indítvány Habbel J . 
II. elnök úrhoz Ambergbe intézendő. 

Programm. 
1. Vasárnap, aug. 31-én. 

A vendégek fogadása a vasúton a bizottság kikül-
dött tagjai által. 
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Este 8 órakor : üdvözlés a torna-csarnokban. Zene. 

2. Hétjö, szept. 1-én. 

Reggel 8 órakor nagymise a városi plébániai temp-
lomban. Ünnepélyes kivonulás a gyűlés helyiségébe, a 
mariánnsi terembe. 

Reggel 10 órakor első zárt közülés. 
Délután 2l/a órakor bizottsági ülések a maltaiak 

épületének kijelölt helyiségeiben. 
Délután 5 órakor első nyilvános közülés a György-

templomban. 
Este 87a órakor társas mulatság. 

3. Kedd, szept. 2-án. 

Reggel 8 órakor: gyászmise a pleb. templomban 
az előbbi nagygyűlések tagjaiért. 

Reggel 9 ' /2 órakor második zárt közülés. 
Délután 272 órakor bizottsági ülések. 
Délután 4 órakor a német sz. Vincze-egyletek köz-

gyűlése a Yincze-egyleti házban. 
Délután 5 órakor második nyilvános közülés, később 

kijelölendő programm szerint. 

/Szerda, szept. 3-án. 

Reggel 7 órakor fogadalmi körmenet a Mária-hegyre 
és szentmise XIII. Leo pápa intentiójára. Reggeli sza-
bad ég alatt a harsasban. 

Reggel 1072 órakor bizottsági ülések. 
Reggel 11 Vs órakor harmadik zárt köziilés. 
Délután 3 órakor bizottsági ülések. 
Délután 5 órakor harmadik nyilvános közülés. 
Este 872 órakor társas mulatság, 

Csütörtök, szept. 4-én. 

Reggel 7 órakor szentmise a pleb. templomban a 
Bonifácz-egylet intentiójára. 

Reggel 8 órakor bizottsági ülések. 
Reggel 9 órakor negyedik zárt közülés. 
Reggel 11 órakor negyedik nyilvános közülés. 
Délután 2 órakor ünnepi lakoma. 

IRODALOM. 
= Ft. Roskoványi Ágoston nyitrai megyéspüspök 

ur ő excja kitűnően sikerült aczélmetszetü arczképét vet-
tük ma, melynek ára 1 írt. Kapható Schempek és Huszár 
könyvkereskedőknél Nyitrán. Az angyalszivü püspök 
számos tisztelői bizonyára sietni fognak az ősz főpap 
örökre feledhetlen tisztes arczának képmását megszerezni. 

= Jirsik-féle szentbeszédek t. cz. előfizetőit 
legyen szabad még egyszer egész tisztelettel megkérnem, 
hogy az intentiókról szóló nyugtákat beküldeni el ne 
mulaszszák, mert arra okvetlen szükségem van. 

Hasonlókép azon főt. urakat, kik még hátralékban 
vannak, a hátralék mielőbbi törlesztésére vagyok bá-
tor fölkérni, annál is inkább, mert eddig még igen sokan 

el vannak maradva s igy képtelen vagyok a nyomdával 
leszámolni. 

Miután az eddig letartott példányokkal, körülbelül 
harminczczal, most már szabadon rendelkezem, ha netán 
találkoznak még megrendelők, becses kívánságra a mun-
kát azonnal továbbítjuk. 

Kispest, 1884. aug. 1. Ribényi Antal. 

VEGYESEK. 
— A szentatya, Anderledy Jézus-társasági rendfőnök-

höz intézett levelében, a Maria-congregatio kanonikus 
f'enállásának háromszázados évíordulója alkalmából, mely 
f. évi deczember 5-én lesz, teljes bucsut engedélyezett a 
congregatio tagjainak. 

— A kik értik, hogyan kell katholikus actiót ki-
fejteni, azok ugy tesznek, mint például a belgák. Yáros 
vagy falu legyen az, mindenütt Katholikus Kör-őket ala-
kítanak. Ez ott oly mindennapi dolog, hogy nélküle el 
sem lehetnek. Pap vagy jószellemü világi katholikus ott 
társalogni vagy mulatni nem megy másüvé, mint az ő kö-
rükbe. Ha valahol ily kör megalakul, katholikus lapok az 
egész országnak tudtul adják. A megnyitásnál rendesen 
a vidék valamely katholikus notabilitása elnököl. Ha nincs 
elég erejök saját egyleti házat szerezni vagy épiteni, vala-
mely fogadóban állítják fel, mint mondják, a kör székhe-
lyét. Az ünnepélyes megnyitás vasár- vagy ünnepnap a 
délután iistenitisztelet után történik. Denique a mai világban 
férfiakat nagy czélokra tömöriteni egyleti élet nélkül nem 
lehet. 

— Az Egyesült-Államok katholikusai a Propaganda 
védelmére páratlan actiót fejtenek ki. A mi szabad pol-
gárok tehetségében áll, mindent megtesznek. Nagy nép-
gyüléseket rendeznek, azokon ezerek összejönnek, kik 
előtt a legtekintélyesebb polgárok fejtik ki, a mi mind-
nyájuk szivét dobogtatja : az egyházhoz való törhetetlen 
ragaszkodást és az olasz királyság erőszakos politikájával 
szemben a leghatározottabb visszautasítást. E napokban 
Louisvilleban volt meeting. Elnökölt Proctor Knott kor-
mányzó. Egyik szónok volt Baker tábornok. A népgyű-
lés mig egyfelől kemény szavakban tiltakozott a Propa-
ganda megtámadása ellen Olaszország részéről, másfelől 
köszönetet szavazott a new-yorki kormánynak, hogy a 
Propagandával összekötött amerikai Collegium-ot meg-
mentette. 

— A G er s en-emléket Yercelliben f. hó 1-én leplez-
ték le Alimonda bibornok, turini érsek, Tiofore vercelli-i 
érsek és nagyszámú előkelő közönség jelenlétében. 

— Májunké kinevezése hofkirchi plébánossá, mint a 
Journal de Bruxelles, a melynek Májunké levelezője volt, 
jelenti, a porosz püspöki kar azon elhatározásának a kifo-
lyása, mely szerint a politikai actió terén működő papo-
kat mind a lelkipásztorkodás terére akarják visszahivni, 
hogy ez által is bebizonyítsák a porosz kormánynak az 
egyház békés szándékát. 

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

Eudapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. -sz. 
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Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendök. 

Budapesten, augusztus 13. 13, II. Félév. 1884. 

TARTALOM: Vezéreszmék és Tanulmányok: A papság és a társadalom. — A d a t o k árpádházi b. Margit ereklyéinek történetéhez. — Az 
élet és a nevelés. — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : A protestáns gymnasiumok és az államsegély. — P a n n o n h a l m a : A ma-
gyar sz. Benedekrend ez idei kápta lanának tiltakozása a Propaganda kifosztása ellen. — O r o s z o r s z á g : Irányzat a Rómával való 

egyesülésre. — Kath. Tanügy : A középisk. hit tanárképesitésről. — Vegyesek. 

A papság és a társadalom. 
VI. 

(Vége). 

Két közmondás já r ta eddig a moralistáknál, 
melyekkel szokás volt Krisztus leendő katonáinak, 
a növendékpapságnak, a világ vezető fáklyájául 
rendel t papi állás minél komolyabb latolgatását 
ajánlani. Az egyik vol t : „omne malum ab ara!" 
a más ik : „non videri, sed esse!" A kinyilatkoz-
ta tás és a tények igazsága alapján én mindeni-
ket szeretném megtoldani. Az elsőt avval : hogy 
nemcsak „omne malum," hanem „omne bonum" 
is „ab ara!" a másikat : hogy „et videri, etesse 
Minden esetre előbb „esse", s csak azután „vi-
der i" ; „videri" nem magunk dicsősége miatt , 
mert akkor már ezen a földön elvettük a jutal-
munkat, hanem kötelességből, hogy „videant opera 
nostra bona et glorificent Pa t rem nostrum qui 
in coelis est!" Krisztus előbb megtisztította — 
útközben — a bélpoklosokat, s azután kellett 
azoknak ily állapotban a papok (világ) előtt, mint 
már érintők, megjelenniök ! 

A jó gyanússá is lesz, hivatása ellen is vét, 
ha elbújik a világ elöl; mer t hivatása : „fényleni." 
De a pap is önmagát ámitja, ha azt hiszi : hogy 
belső igazság és nyíltság nélkül tekintélye lehet, 
s hogy ennek szavával a szeretet terhes tényei, 
különösen a példás egyéni fáradozás alól meg le-
het neki magát váltani. 

De lássunk egy pár ellenkező példát is, mint 
kell es mint lehet a legutolsó lelkésznek is hiva-
tását áldással és elismeréssel betöltenie! 

Egy világi barátom látogatóban volt egy 
rokonánál, kissé távolabb vidéken, ki jó lábon 
állott a plébánosával s el nem mulasztotta ven-

dégeit hozzá is elvinni, s evvel annak keresett , 
élvezetes, hasznos társaságát vendége ottléte alatt 
számukra annál jobban biztosítani. Midőn a jelen 
alkalommal a lelkész urnái te t t látogatásnak 
vége volt, ez bevett szokása szerint mintegy fele 
utig visszakísérte szivélyes beszélgetések közt 
volt vendégeit. Egyszer észreveszi barátom a lel-
kész előadásán, hogy figyelme megoszlik, majd azt 
is, hogy egy szemben jövő katonás tartású legényen 
legelteti a tekintetét . Midőn aztán ez velők szembe 
érve a lelkész kezét megcsókolja, ez atyai 
hangon mondja: „No Andris, ma már második 
vasárnapja lá t tam a templomban, hogy te meg-
jöttél, s engem még mégsem látogattál meg!" 
A legény elpirul s menti magát, hogy most van 
hozzá indulóban. A lelkész elválik vendégeitől, 
visszamegy a legénynyel; helybeli barát ja pedig 
elbeszélte az én barátomnak további menés köz-
ben, hogy nem megy el a faluból legény ka-
tonának s nem jön vissza onnét, hogy szeretett 
papjához raportra ne menne, s ki ne kérné, meg 
ne köszönné atyai tanácsait. 

De nem is ront ám el a katonai élet falujokból 
senkit; sőt mert a falu iskolája is, mint ilyen 
pap alatt, az természetes, nagyon rendében van : 
rendesen altisztekként jönnek haza a katonaság-
tól a falu egyszerű gyerekei. Képzelni lehet : 
mily hatással van ez azok szüleire ! mint serény-
kednek ezek maguk is gyermekeik jó nevelésé-
ben ! minirsúgja az anya utolsó váláskor is fü-
lébe búcsúzó fiának: „aztán fiam! szégyenben ne 
hagyj bennünket!" Nem irnak ezek haza levelet, 
melyben a jó papot is ne tiszteltetnék; de vi-
szont ez sem szalaszt el egy alkalmat sem : hogy 
atyai intelmei velejét a szülők levelében azok-

13 
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nak ne ismételtetné. De nemcsak a fiuk és tá-
voli ka tonákra ter jed ki figyelme ezen jó pász-
to rnak! Ismer ö névszerint mindenki t a falujá-
ban; ha valakivel összejön a utczán, kérdezi a 
családtagokból ezt is, amazt is, ki t régebben nem 
látott , — (mi rájok nézve annál nagyobb ösztön 
lehet, hogy a lelkész ur minél többször láthassa 
őket a templomban,) — s el nem mulaszt ja a 
távol cselédeskedők magaviselete felől külön tu-
dakozódni s üzeneteit, intelmeit, olykor egészen 
kevéssé komolyakat is, hogy az élethez és pályá-
hoz ujabb kedvet adjon, a szülők, testvérekkel 
levelükbe foglaltatni . „Mit csinál a Réz.i? a Mari? 
a Zsuzsit nem régen lát tam, hogy a városban 
voltam ! beszéltem Istók gazdájával : igen meg 
van a fiúval elégedve!" Ilyen és hasonló meg-
szólításokkal szokta a jó pásztor, kinek figyelme 
nyája érdekében, községek, városok és országokra 
terjed, a szülőket jár tokban, keltükben megállí tani 
s szemeiket nem egyszer a hála és öröm könnyeibe 
lábasztani. (Ezt különben nagy nép- és gyermek-
barátok min t : Jais, Overberg, Weinhofer, Kolping, 
István bácsi stb. még amúgy toborzott idegenekkel 
is megte t ték vala.) S igy van 6 az urakkal is! 
0 ad tanácsot az a p á n a k : melyik gymnasiumba, i 
convictusba vigye fiacskáját (vajha aztán soha 
ne csalódnának ez intézetekben !) ő tőle kérdezi 
a leánykák m a m á j a : mely intézetet lehetne azok 
számára a kor mételyétől még legjobban meg-
őrzöttnek tar tani . (Tudni kell, hogy mai nap még 
a komolyabb protestáns családok is erősen kez-
dik katholikus nőnevelő intézetekbe küldeni a 
leánykáikat ! Vajha ne tö r tén t volna ez egyidő-
ben épen megfordítva, akkor : midőn a nemzeti 
irány a nőnevelésben a ránk nehezedő sokféle 
nyomás folytán hasztalan kereste a szövetségest 
a mi apáczaintézeteinkben, s ezért sokszor oda 
fordult volt, ahol azt a legdrágább, a lélek 
á rán lehetet t csak sokszor biztosítani!) Van is 
aztán egy akol és egy pásztor e pap falujában. 
Egyes hálátlanságok, félreértések, szándékos félre-
magyarázások, melyekért Krisztus urunk is pa-
naszkodott, nem képesek őt az evangelium oly 
világosan megjelölt út járól eltántorítani, sem a 
jó ügyet fokozatos biztos hatása diadalában meg-
állítani. 

De lássunk még befejezésül egy pár rövidke 
tör ténete t . 

Egy papi barátom, többi közt, egy 13 — 14 
éves pusztai leánykát készitett elő eg}r alkalom-

mal a bérmálásra. A leányka egész életében 
sem látot t sok iskolát, azt is csak protes tánst ; igen 
rá fé r t tehát egy kis figyelmesb oktatás. A bér-
málás megtör tént . Két év múlva ba rá tom isko-
lá jába év közben egy nyolcz éves leányka került 
fel, kinek neve a bérmál téra emlékeztetett . Mi-
dőn tüzetes kérdésére a lánykától megtudta, hogy 
ők testvérek, s hogy az idősbik most egy ismert 
izraelita pesti rokonánál szolgál : ő el nem mu-
lasztá a leánykának azt mondani : kére tem szü-
léidét, hogy ha a nénédnek irnak, ir ják meg 
neki, hogy én tisztelem s kéretem, hogy jó le-
gyen! s ami t a bérmálási oktatásban hallott , 
arról soha el ne feledkezzék! Félév múlva be-
köszönt a leánykák anyja a tisztelendő úrhoz 
egy jókora dobozzal, fe lbont ja előtte, hát — tele 
van szép narancscsal, melyet a leányka Buda-
pestről küldött szülei ut ján meglepetésül a tisz-
telendő urnák hálául a vet t jókért , s hogy kü-
lönösen róla az még oly távolban is oly atyai-
lag megemlékezik. 

De szebb ennél a következő, melyhez az 
adatokat részben e becses lapokból, a „Religió-
ból," ezelőtt 17—19 évvel volt szerencsém ma-

I gamnak megjegyezhetni. 
X. egyházmegyének bizonyos félreeső részé-

ben volt egy buzgó káplán, ki e lapokban is ép 
oly méltán fel tűnt buzgó, szép tollával, amily 
szerényen és ellenállhatatlanul működött ott-
hon szűk hatáskörében. Midőn ez a derék fiatal 
ember káplánképen meghal t : a hivek seregesen 
vit ték a pénzt a volt principálisa és u j u tódjá-
hoz, hogy az ö kedves jó káplánjukért miséztesse-
nek! Kell-e ennél szebb nyilvánulása a papbecsü-
lésnek? nagyobb, örvendetesb jele az elismerés-
nek, melylyel egy buzgó, humánus pap a föld 
legnagyobb ju ta lmát ily önzetlenül elnyerhet i?! 
S mi volna képes bármily kérdésben is az ily 
pásztor nyáját elválasztani az Ö pásztorától^. V. 

Amint ezen jámbor férfiút nekem éltében 
szóval, holta után e lapokban nyilván leírták, 
szent volt ő, csak mások i ránt nyájas, de önmaga 
i rán t szigora nagy asketa volt ő; de az ö szent-
sége koronáját bizonyára az képezé, hogy a legna-
gyobb szentek példájára az ő belső tökéletessége 
néma tanúi, szobája falai közül „fraternae cha-
ritatis causa e solitudine egressus est." 

És ilyen papok, ilyen példák kellenek, most 
kivált, nekünk! Nem ugyan olyan papok, kik 
„minden lében kanalak11, kik hivatás nélküli felto-
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lakodásunkban „occidunt et zelant" az apostol 
szerint ; hanem akik tudják , hogy a mai világ 
mindenbe való rosz beavatkozását csak a jó amily 
kitartó oly tapintatos beavatkozása által lehet 
meggyógyitani. 

Rusticus. 

A D A T O K 
árpádházi boldog Margit ereklyéinek történetéhez. 

B. Margit ábrái. 

8. Bél Mátyás megemlí tésre mél tónak t a l á l j a 
azon képet, mely a Margit-szigeti zárda-romok 
között készitet t kápolnában létezett.1) 

9. Ollivier domonkos rendű szerzetes b. Mar-
gitról i r t értekezésében2) csinos képet közöl. Mar-
git zsámolyon térdel, előtte kereszt, mellet te a 
földön korona és liliom. 

10. Danzas csoportozata, melynek előterét 
b. Margit foglalja el kezében virágokkal, lábánál 
a korona. Jobbról portugáli Janka , balról savojai 
Margit.3) 

11. Igen becses kép van Kassán a domini-
canusok zárdájában. B. Margit imádkozó hely-
zetben. Megérdemlené, hogy lemásoltassék és min-
t áu l szolgáljon. 

12. Nem mellőzhetem ezen sorozatból a Boh-
mann által Prágában kiadot t rézmetszetet . B. Mar-
git szerzete öltönyében a kép közepét foglalja 
el. Jobbjában a feszület, melyre tekint , mel le t te 
liliomszál növekedik s korona fekszik. A hát-
térben templom és zárda. 

12. Than Mór terve szerint Kra tzmann Ede 
által készitett üvegfestvény a Budapest-belvárosi 
templomban. B. Margit profilban áll, ruhá jának 
szine és szabása nem felel meg a dominicana 
apáczákénak. A nagymennyiségű sáfránszinü or-
namentica a ruházatnak barna szine mellet t 
igen kedvezőtlen benyomást tesz. Az ikonogra-
phiai kellékek is hiányzanak.4) 

Bizonyára birt a clarissák budai t emploma 
is b. Margit képével, sőt a ha t oltár egyike az 

1) Notitia Hung. Novae III . 13. 
2) L'ile Marguerite et la bien heureuse Marguerite 

de Hongrie. A 17. lapon nagyobb, a czimlapon kisebb 
alakban. 

3) U. o. 24. E becses mű megérdemelné a lefordí-
tást, mire valamely egyházirodalmi magy. iskola vállal-
kozhatnék. 

4) Religio 1883. I. félév. 8. sz. 60. 

ő tiszteletére vala szentelve. De hová let t a kép, 
ki tudná megmondani? 

14. Müller festvény e. B. Margit a föld fe le t t 
lebeg, arczát fénysugár környezi, feje felett lán-
gok látszanak. Az aj tónál belép Serenyay Elena 
(Ilona) apácza, ki ezen jelenetnek, mely a karza-
ton történt , t anu ja volt.1) 

Midőn ezeket felemlítem, nem mulaszthatom 
az érdeklődők becses figyelmét felkérni a pozsonyi 
egykori zárdatemplomban őrzött régi képre, 
melynek conserválását a legmelegebben ajánlom, 
de egyszersmind felkérem b. Margit tisztelőit 
a r ra is, miszerint a kik képét festetni óhaj tanák, 
azt históriai hűséggel és az inkonographiai kel-
lékekkel készittessék. 

d) Erzsébet királynő testének maradványai. 

Miután b. Margit testének maradványai 
mellet t a clarissa apáczák Erzsébet királynénak 
maradványai t is őrizték, sőt gyakran ugyanazon 
egy rel iqiarium majd b. Margit, majd Erzsébet, 
sőt mind a ket tőnek csontjai felvételére szolgált, 
utalva érezzük magunkat , hogy körülményeseb-
ben egybefoglaljuk mindazt, a mi ezen királyné 
ereklyéire vonatkozó adataink forrásaiban szór-
ványosan előfordul. 

Legbővebb és behatóbb tá jékozást nyúj t ezen 
ereklyékre nézve azon felirat, mely amaz ereklye-
t a r tó szekrényben volt, melyben a budai cassatio-
nalis okmány szerint b. Margit ereklyéi t a r ta t t ak . 
E szerint az ó-budai clarissa apáczák, miután a 
török Budát elfoglalta, tehá t 1541. sept. 2. után 
Budáról Pozsonyba költöztek és magukkal vit ték 
alapitónőjük földi maradványai t is, melyek szá-
mára a nevezett szekrény készült. 1714-ben a 
Budára költözött apáczák ezen ereklyékből is te • 
temes részt kaptak, a miről a budai latin lel tár 
általunk már idézett helye mondja, hogy „sz. Er-
zsébet Magyarország királynéja ereklyéiből né-
hány darab adatot t nekik." Igyekezetünknek oda 
kell irányulni, hogy kinyomozhassuk, mi t birt a 
pozsonyi és mi t a budai zárda ezen ereklyékből. 

Pozsonyban, Berchthold szerint : „Egy ládiká-
ban őriztetnek boldog emlékű Erzsébet királyné-
nak, az ó-budai alapitónőnek, csontjai." Bővebben 
beszél azokról Kósa Jenő ferenczrendü, ki ipar-
kodik az Erzsébetet megillető t iszteletet egyen-

x) Praynál 292. — Vajdánál 64. — Volfnál 26. — 
Az eredetiben 75. — A nápolyi legenda is emliti (lib. I . 
cap. XXXIX.) Magy. Sión 1867. 828. 

10* 
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lőleg indokoltnak bebizonyítani b. Margit tiszte-
letével és igy érvel : „ Megvannak azon Erzsébet 
királynénak csontjai, ki ezen rend ó-budai zárdá-
jának egykori alapitónője, I. Robert Károly magy al-
király neje, I. Lajos magyar király anyja vala, ki, 
habár még a szentek közé avatva nincsen, mégis 
csontjai nagy tiszteletben részesittetnek. Róla azt 
t a r t j a a hagyomány, hogy midőn az apostolok 
küszöbe látogatására az 1340. évben Rómába 
ment, az összes harangok magoktól, anélkül, hogy 
húzatnának, megszólaltak. Ezen alkalommal kap-
ta a római pápától sz. Magdolna ereklyéit." ') A 
cassationalis pozsonyi leltár felemlit i a ládikát, 
melyben azok ta r ta t t ak , mondván : „Egy ládika 
rézben megaranyozva sz. Erzsébet ereklyéi számára 
311. s. TJ." Ezek után határozot tan meg nem 
mondható, mely részei a tes tnek őriztet tek Po-
zsonyban. Budán, szintén Kósa Jenő feljegyzései 
szerint őr iztet ik: „Erzsébet királynőnek I. Károly 
magyar király nejének, az ó-budai egykori ala-
p i t ó n ő n e k f e j e , gazdagon megrakva drágakövekkel." 
A cassationalis budai leltár ha tározot t kifejezé-
sekkel ezt mondja a 39. té te l a l a t t : „Sinciput seu 
frons, azaz arczcsontjai b. Erzsébet magyar ki-
rálynőnek, I. Károly király nejének, aranyos vi-
rágok közé vegyi te t t drágakövekkel diszitve és 
üveggel körülfoglalva,"2) Ezekből megérthet jük, 
hogy Budán csakugyan csupán néhány darab volt 
Erzsébet csontjaiból, több volt azonban Pozsony-
ban, a hol külön szekrényben őriztettek. 

e) Erzsébet királyné birtokában volt tárgyak. 

Már ezek nagyrészt az e lmondot takban elő-
fordultak, de mivel gyakran megtörtént , hogy 
időfölytával Erzsébet tárgyai b. Margi tnak és 
ezé Erzsébetnek tu la jdoní t ta t tak , szükségesnek 
tar tom, hogy azokról itt külön is megemlékez-
zünk, részint a fogalmak tisztázása, részint a 
tárgyak kellő ismertetése czéljából. 

Erzsébet kincsét, melyet a Budára költözött 
apáczák kaptak, külön lajs t romban egybefoglalva 
már ismerjük, de még nem ismerjük együttesen 
mind azt, ami t Erzsébet kincséről az adatok szórvá-
nyosan birnak. Vegyük tehát egyenként szem-
ügyre ezen kincsnek tárgyait . 

x) Antiquarii Pars I. 572. 
2) A cassationális budai leltárnak általam idézett 

részeit ftdő Rajner Lajos ur barátom szivességéből birom, 
ki azokat az esztergomi érseki levéltárban letett példányból 
f. é. julius hó 5-én kelt becses levelében közölte. Mint már 
említve volt, az országos levéltárban leltár nem található. 

f ) Erzsébet királyné koronája. 

Erről a Budára költözetteknek az Erzsébet 
kincséből adot t tá rgyak lel tára első helyen igy 
emlékszik meg: 1. Arany és drága kövekkel ki-
rakott koronája. Mely minden bizonynyal a ki-
rályné ajándékából jö t t a rendnek birtokába. 
Mint a clarissák tu la jdonát képező kincset em-
líti az 1556. évi leltár is, melyben az „Arani 
Miueku között a 7. tétel a la t t előfordul egy 
„ Tiszta Arani korona." Melynek valóságos átadá-
sáról kezeskednek az 1714. évbeli okmányok, 
melyek egyik-másikában azt bővebben leírva is 
találjuk. A Paulovics-féle leltár mondja, hogy a 
Budára költözött apáczák kaptak : „Egy tiszta Co-
ronát gyöngyökkel és régi kövekkel kirakva, ez sz. 
Erzsébet Királné Aszonyé volt.1' A Snaider-féle lel-
t á r csak egyszerűen emlí t i : „ E g y korona tiszta 
ezüstből az alapitó sz. királynétői." A budai latin 
lel tár már körülményesebben í r ja le, midőn 
mondja a 7. té tel a l a t t : „Egy korona tiszta ezüst-
ből, gyöngyökkel és drágakövekkel készitve." Azon-
ban legbehatóbb leírását Berchtholdnak köszön-
hetjük, ki saját szemlélése következtében te t t 
észleteteit is feljegyezte : 

„Tulajdonít ta t ik ezen Erzsébet királynénak egy 
arany korona, mely körül van véve drága kövek-
kel, és melyről azon vélemény van, miszerint ez 
ugyanazon korona volt, melyet ő rendesen hasz-
nált, mivel könnyii és összerakható.1' 

A leltárak még egy második, sőt harmadik 
koronáról is tesznek említést, de nem jegyzik 
meg azokról, hogy Erzsébet királyné tulajdonát 
képezték, azért mint olyakat fel sem említhetjük. 

Hová lett Erzsébet arany koronája 
satió után, meg nem mondhatjuk. 

g) Erzsébet birtokában volt arany kehely. 

Kincseinek lel tára a 2. szám alat t „Arany 
kehelyu-1 említ. Egy arany kehely előfordul az 
1656-iki lel tár arany müvei között és mondatik 
ró la : „Arani kelh Patenaual egiutt 1." A Paulo-
vics-féle leltár nagyon megbecsüli és első helyre 
teszi: „Egy tiszta Arany kelyhet, melyet ugyan a 
budai Sz. Clára szerzetinek Fundatora Sz. Er-
zsébeth Magyar Királné adott volt az eő apá-
czáinak Budán". A Snaider-féle leltár szokásos 
lakonismusával : „Rendeltetet t t. i. az átadásra 
egy kehely tányérjával tiszta aranyból." Ezen la-
conismust a budai latin leltár is követi a 4. té-
telben : „ E g y kehely tiszta aranyból." E tárgynál 
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még Berchthold is szószegény, s csak azt mondja : 
„Régi formájú arany kehely, de valamivel kisebb" 
t . i. mint a Margit-féle kehely, melyet előtte 
emiitet t . 

h) Erzsébet gyertyatartói. 
Ezeknél már meg van a zavar. majd. b. 

Margit, majd Erzsébet tula jdonának mondat-
nak. Ferrarius 1635-ben, min t emli tve volt, Po-
zsonyban b. Margitnak két gyer tya ta r tó já t látta , 

jáspisból. Jaspis gyer tya tar tók azonban sehol 
többé elő nem fordulnak. Még a 11 évvel később 
késztilt magyar la js t romban sem, mer t ot t egész 
átalánosságban 23 darab „Giertia tartok-" ról 
van szó. Margit kincseinek 1714. évi le l tárában 
sincs szó róluk, sőt a többi leltár sem tud ró-
luk, kivéve a Paulovics-félét, mely tulajdoni t egy-
pár t b. Margitnak, azonban ezek sincsenek jás-
pisból. De igenis előfordul Erzsébet kincse leltá-
rában a 3. té te l alatt . „Két meg aranyozott ezüst 
gyertya tartó." Snaider-féle lel tár 4. sz. „két arany 
gyertya tartó " ról tud és olvashatat lan jelzővel lá t ja 
el. A budai lel tárban eml i t t e t ik : „Két kisebb gyer-
tyatartó szintén ezüstből megaranyozva." Azonban 
a Paulovics-féle lel tár nagyon Ferrar ius pár t já t 
fogja, midőn mondja a 14. té tel a l a t t : Más egy-
pár ezüst aranyozott kisded Gyertya tartok; ez sz. 
Margit Aszonyé volt." Mivel b. Margit gyer tya-
tar tóinak jáspisból kellet t lenniök, ezek pedig ezüst-
ből voltak, már ezért sem lehettek b. Margitéi. 
Erzsébet gyer tya tar tó i pedig megaranyozot t ezüst-
ből voltak, igy csakis Erzsébetéi lehettek. 

i) Erzsébet arany keresztje. 
Ez igen becses darab lehetet t . Az 1656. évi 

magyar leltár négy arany keresztről tud, melyek 
között volt egy : „ Öreg Arani kerezt köves Gion-
gies." A királyné kincsének lel tára a 4. té telben 
azt igy i r ja le : „ E g y nagy arany drága 
kövekkel kirakott Pacifikale." Bővebb ismertetését 
a Paulovich-féle leltárnak köszönhet jük: „Egy 
nagy tiszta arany kereszt rostéllyos forma munká-
val, gyöngyökkel és régi kövekkel kirakva; ez is a 
boldogh Királné adomanya." A Snaider-féle leltár 
tollhibát követet t el, mely igen könnyen felis-
merhető, midőn igy i r : Nagy arany kereszt, egy-
kor az alapitónő Margité, Béla király leányáé". 
Nem Margit hanem Erzsébet volt az alapitónő. 
Berchthold is megszemlélte a keresztet, melyről 
m o n d j a : „Nagy arany kézi kereszt (pacificale) 
becses kövekkel díszítve." Mi let t további sorsa, 
nincs tudomásom róla. (Folytatjuk,) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, augusztus 10. A protestáns gymnasiumok 

és az államsegély. — Mondottuk már nem egyszer, hogy 
az uj középiskolai törvény — minden egyéb hibái és fo-
gyatkozásai mellett — azon félreismerhetetlen baladást 
involválja, hogy a protestantizmus ellen, ha nem is sokat, 
mégis valamit mer. Volt azért feljajdulás a protestánsok 
részéről, kik ama mindenkor egyenlő féltékenységüknél 
fogva, melylyel autonómiájukat őrzik, annyira panasz-
kodtak, hogy jónak látták ismételten is megnyugtatni 
protestáns atyánkfiait, hogy hát nem lesz azért nagyobb 
baj, csak maradjanak szépen csendességben stb. stb. 

Hasonló mozgalmat keltett az államsegély kérdése, 
mely azuj középiskolai törvény értelmében egyik-másik prot. 
intézet részéről igénybe vétetett. Facta est dissensio magna 
inter illos. A nagy többség perhorrescálta és perhorrescálja 
ma is az államsegélyt. Attól félnek, hogy a „do ut des "-féle 
elv szerint nekik is kell adni valamit az államnak a nyert 
segély fejében, többet, mint ők — kik engedményekhez 
egyáltalán nincsenek szokva — megadni hajlandók volná-
nak. Inkább tehát nem kell állami segély, inkább maradja-
nak a prot. intézetek a szinvonalon alul, csak meg le-
gyen mentve a protestantismus védbástyája, az autonomia, 
csak ez ne szenvedjen semmi még legcsekélyebb sérü-
lést sem. 

Ezen felfogásnak hódol a debreczeni „Protestáns 
Lap" is, mely 19-ik számában igen éles czikket közöl az 
államsegély igénybevétele ellen és inkább azt óhajtja, 
hogy „a szükséges anyagi eszközök, a hol kell, vallás-tár-
sadalmi uton teremtesenek elő," noha kénytelen bevallani, 
hogy az állam által a segély fejében fentartani szokott 
jogok miatt még eddig nincs semmi különös ok a pro-
testáns szellem és autonomia féltésére. 

Mi elvből nem avatkozunk a protestánsok bel-
ügyeibe,— miattunk kérhetnek államsegélyt vagy nem — 
de azt már mégis megmondjuk, hogy a debreczeni lap-
nak mindkét tekintetben igaza van. 

Igaza van abban, hogy az államsegély igénybe vé-
tele mellőzendő, mert a modern állam expanziv erejénél 
és törekvésénél fogva soha sem lehet bizton arra számí-
tani, hogy a kezdetben kismérvű befolyás hová fog 
fejlődni idővel. Hisz magunkon látjuk legjobban. Tisztán 
katholikus intézeteinknél, melyek fentartására egy kraj-
czárnyi államsegély sem fordittatik, a kormány befolyása 
minden, az illető, kompetens tényező pedig majdnem 
semmi. Tudjuk, hogy a patronatusi jogot kell itten szá-
mitásba venni, tudjuk, hogy mig ez nincs szabályozva, 
nem igen várható javulás, de tényleg ugy vagyunk. 

Ha már most minálunk katholikusoknál, kiknek az 
állam mint ilyen, legalább középiskoláink túlnyomó részé-
ben, segélyt nem ád és mégis befolyást, és pedig majd-
nem mindent absorbeáló befolyást gyakorol, akkor két-
séget nem szenved, hogy az adott államsegély fejében a 
protestáns intézetek felett is ki fogja terjeszteni hatalmát 
az állam és idővel majd ott is ugyanazt a befolyást fogja 
magának vindikálni, még pedig sokkal nagyobb jogala-
pon mint ez minálunk tényleg van. 

Mondottuk : majd idővel, mert egyelőre, mig a mos-
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tani viszonyok tartanak, nem igen tar t juk közel fekvőnek ! 
azt a veszélyt a protestáns autonomiára nézve. Teljesen j 
igazat adunk a debreczeni lapnak abban is, bogy : 

eddig nincs valami különös ok a protestáns szellem és 
autonomia féltésére. Mig Tisza K. ő excja lesz a kormá-
nvon, addig bitsorsosai bátran igénybe vehetik az állam-
segélyt. Automiájukon azért kár nem fog esni. Megmarad 
az sérthetetlen, sőt erősbödni és szilárdulni fog és emel-
kedni fog a protestantismus hatalma és befolyása, prout 
figura docet. Még a félhivatalos lap is, mely a „fekete 
internaczionale," a „főpapság reakcziója" stb. ellen timo-
leonoskodik, még az is oly simán végez a debreczeni lap éles 
czikkével, hogy inkább könyörögve azért esdekel : „Hamis 
testvérek alapján kár az egyház és állam érdekeit ellen-
tétbe helyezni és növelni az állam ellen a jogosulatlan 
bizalmatlanságot." Igy szórul-szóra a Nemzet aug. 5. 
esti lapjában, ugyanazon lapban, mely nemzeti felkelést 
és az államhatalom mozgositását hirdeti a fekete reak-
czió, azaz a kath. egyház ellen. 

Mig a kormány elismert félhivatalosa igy ir, addig 
nincs okuk protestáns atyánkfiainak félteni autonómiá-
jukat. Csak imádkozzanak, hogy még sokáig tartson Tisza 
uralma, akkor majd övéké lesz — amint már nagy mér-
tékben most is az, — a hatalom és az ország és a — 
dicsőség ! ? 

Pannonhalma. A magy. sz. Benedekrend ez idei kap-
ta Landnak tiltakozása a Propaganda kifosztása ellen. — 

Beatissime Pater ! 
Funesta credideris perfidi illius Ecclesiae Dei hostis 

ac persecutoris, Juliani Apostatae, rediisse tempóra, quum 
inimici homines bac quoque aetate Ecclesiae ministros 
devotosque eius filios ignorantiae accusare, doctrinam 
omnem, qua late patet, atque institutionem iuventutis 
publicam sibi solis vindicare, iam teneros animos omni 
religione defraudare, totam vitám ad normam rationis hu-
manae, ut aiunt, purae, i. e. a revelatione divina aver-
sae exigere, Ecclesiam bonis suis legitime acquisitis spo-
liare ausu impio non vereantur. 

In primis autem Apostolicam Sedem Romanam, Te-
que, Beatissime Pater, vehementissimo persequuntur odio, 
ita ut, si fieri posset, Sedes ilia, columna et firmamen-
tum veritatis unitatisque catholicae fundamentum, sub-
verteretur, Teque supremo omnium christianorum Pastore 
percusso oves gregis Dei dispergerentur. 

Nemo quidem nostrum de certo S. Ecclesiae supra 
petram fundatae triumpho unquam dubitavit : firmum 
enim et immobile semper stabit verbum divini Redemp-
toris : „Portae inferi non praevalebunt atque inter om-
nes constat, Te Beatissime Pater, quamvis ab innumera-
bilibus undique hostibus circumventus sis, regno SS. 
Pontificum temporali a sacrilegis hominibus spoliatus, 
quin et libertate privatus, animum nunquam deepondisse 
omnemque fiduciam non in homine, sed in solo Deo col-
locasse : — attamen filialis pietatis esse censuerunt alumni 
ordinis S. Benedicti, quotquot iurisdictioni Archi-Abbatis ,| 
S. Martini de S. Monte Pannoniae in Hungaria subiecti ! 
sunt, ad generale Capitulum celebrandum congregati, de 
iniuriis S. Eeclesiae illatis Tecum lugere vocemque suam 

debilem Tuo iungere verbo, ut impios. quibus adver-
sarii Ecclesiam novissime impugnarunt, conatus recu-
sarent. 

Qui enim filios Tuos se esse continenter dictitant, 
plurimorum, quibus Romani Pontifices eos cumularunt. 
immemores beneficiorum, iniuriis Sedi Apostolicae iden-
tidem impositis nuperrime id quoque addiderunt facinus 
sacrilegum, ut S. Congregationem de Propaganda Fide, 
qua Tu, Beatissime Pater, tum ad exequendum munus 
apostolatus Tibi iniunctum, tum ad Ecclesiam in remo-
tissimis terrae partibus gubernandam uteris, subsidiis ad 
assequendum illud, cuius causa instituta est, necessariis 
spoliarent. 

Quo facto regimen Italicum laesit libertatem minis-
terii spirituális, Sumtno Pontifici incumbentis, quam ta-
rnen illaesam se servaturum populis catholicis solemniter 
et ultro promiserat ; laesit iura orbis catholici, ex cuius 
largitionibus res S. Congregationis maximam partem con-
flata est ; laesit ius naturae, quod omnino postulat, ut 
unusquisque res suas legitime acquisitas bona cum pace 
habeat atque possideat. 

Detestamur ergo omni quo possumos modo abomi-
nandum hoc facinus, illudque ut sacrilegam iurium ac li-
bertatis Ecclesiae catholicae violationem recusamus. 

Quum demum Dominum Deum supplicibus rogamus 
precibus, ut inimicos S. Ecclesiae humiliare Teque, Beatis-
sime Pater , diutissime conservare dignetur, ad pedes Tuos 
prostrati humiliter benedictionem Apostolicam exoramus 

Sanctitatis Tuae 
Datura in S. Monte Pannoniae a. d, III. d. Julias 

Devotissimi obsequentissimi filii 
Joannes Chrvsostomus Kruesz, 0 . S. B. Archi-Abbas S. 
Martini, Nullius, Praeses Capituli Generalis. Vilhelmus 

Német, Nótárius Capiüilaris. 

OrOSZOrSZág. Irányzat, a Kómával való egyesülésre. 
— Kétségkívül egyike a legnagyobb érdekli kérdéseknek, 
irja a ,Civiltà Cattolica' oroszországi levelezője, a melynek 
jelentősége minden mást felülmúl, — az orosz egyház 
benső állapota. Részrehajlatlan szemlélő előtt az itteni 
állam-egyház ugy tűnik fel, mint egy óriás, melyen kül-
sőleg minden rendjén van, s a mely nagyságával imponál, 
de hiányzik belőle az — élet. A papság teljes tekintély-
telensége, buzgóságának csekélysége, a lelkek java iránt 
való apathiája és egykedviisége, méltó okot szolgáltatnak 
a lapoknak erős bírálatra, a melyek évről-évre megte-
szik a kísérletet, hogy életet öntsenek ennek az egyház-
nak buzgóságába, a melyben az hiányt szenved, és apostoli 
szellemébe, melylyel soha sem bírt. Amiben különösen 
szembetűnik a papság képtelensége, az az elemi oktatás tere. 
Kevesen vannak az oly pópák, kik gyermekekkel bajlód-
ni akarnának ; erre sem vágygyal, sem idővel nem bírnak, 
mert házasok levén, elég gondot ad a nő, a háztartás és 
saját gyermekeik nevelése, kik csaknem rendesen tekin-
télyes számban vannak. A mi a Vazul-rend szerzeteseit 
illeti, ezek rendházukból ki nem járnak s köztük az ér-
zéki élet sokkal jobban ki van fejlődve mint a szellemi 
s azért a legrutabb tétlenségben tengődnek. 
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Meglehet, hogy az egyedüli kielégítő válasz mindeme 
kérdésekre, melyek Oroszországban a közvéleményt az 
állami egyház ilyetén, kevéssé kielégítő helyzetére nézve 
foglalkoztatják, gyakran felmerül oly felvilágosultabbak 
lelke előtt, kik a tömeg elfogultságában a kath. egyház i 
ellen nem osztozkodnak ; azonban ezek mindekkoráig 
vagy nem akarták, vagy nem merték kimondani vélemé-
nyüket e tekintetben. Daczára ennek mégis találkozott 
ez utóbbi időben egy bátor s független jellemű férfiú, ki 
megmutatta a sajtónak, hol van egyedüli gyógyszere ama 
marasmusnak, melyben az orosz egyház szenved. Ez a 
kiváló érdemli férfiú egy bölcsészettanár a moszkvai 
egyetemen: Solovief ur. Különféle orosz lapokban több 
becses czikket közölt, melyekben föltétlenül szükséges-
nek bizonyitá a keleti és nyugati egyházak közti egye-
sülés activ elősegítését. De a mint eszméit e nagy kér-
désben kifejteni kezdé és ennek folytán világossá kezdett 
lenni, hogy a mi mindenek fölött hiányzik az orosz egy-
háznak, az nem más mint az apostoli szentszék tekinté-
lye, a lapok egyik a másik után megtagadták czikkei-
nek közlését. Azért ő most kénytelen megelégedni egy 
jól szerkesztett havi lappal, mely azonban kevésbbé is-
meretes, és a mely sajátságosan, épen a pétervári szla-
vofil párt közlönye, amely párt az összes szlávok egye-
sítésére törekszik a keleti orthodoxia, vagyis a muszka 
szakadárság védszárnyai alatt. Ennek a vegyes tartalmú, 
politikai és irodalmi lapnak czime: „ A pétervári jótékony 
szláv egylet közleményei ' . Valamint ez a társaság jóté-
konyság czime alatt politikával foglalkozik : ugy Solovief 
ur is e párt közlönyében nemes vendégszeretetre talált 
ama czikkei számára, melyekről fent szólottam és a me-
lyek annál nagyobb becscsel birnak, minthogy Oroszor-
szágban mindekkoráig tiltva van valamit a kath. egyház 
javára irni. Például legyen ama tilalom, mely mai napig 
fenáll, a mely szerint tiltva van a Hitterjesztés Lapjait 
orosz nyelven terjeszteni, nyilván azért, mert a mi hit-
küldéreink műveinek szemlélése könnyen kedvező véle-
ményt kelthetne a kath. egyház tevékenységéről és világ-
hírű emberszeretetéről. 

Ama czikk, melyről fentebb v^olt szó, az idézett folyó-
irat 3. számában jelent meg és válaszul szolgált azon 
ellenvetésekre, melyeket Solovief ur ellenfeleinek egyik 
legelkeseredettebbje a következő alakban emelt. Lehet-
séges-e, úgymond, a nyugati egyházzal való egyesülésen 
munkálkodnunk, mielőtt jól meg nem vizsgáltuk, mily 
helyzetben van jelenleg ez az egyház, és azt, hogy mily 
katholicismussal van dolgunk : vájjon VII. Grergelyével-e 
vagy szent Leóéval vagy XIII. Leóéval ? 

Kétségkívül ez az, feleié Solovief, — a kinek ezennel 
átadjuk a szót, — a mire szükségünk van ; de hogy eldönt-
hessük, vájjon igazság-e vagy tévely a katholicismus, 
vájjon lényeges különbség van-e a modern pápaság és az 
első századok pápasága közt, szükséges, hogy teljesen sza-
badon és minden részleteiben megvizsgáljuk a főkérdést, 
melyről szó van. Ha, midőn a katholika egyházzal való 
egyesülést keressük, kötelességünk róla ítéletet alkotnunk 
a vizsgálat teljes apparatusának felhasználásával : akkor j 
erre nézve szükséges, hogy szabadságunk legyen nemcsak i 
arra, hogy a kath. egyházat kárhoztassuk, hanem arra is, í 

hogy igazoljuk ; nemcsak arra, hogy megtámadjuk, hanem 
arra is, hogy védelmezzük. Már most, minthogy ez a sza-
szabadságunk nincs meg : reánk nézve lehetetlenség eldön-
teni, vájjon igazság-e vagy tévely a pápaság. Abban a 
helyzetben és viszonyok között, melyek közt vagyunk, 
minden a pápaságra nézve kedvezőtlen ítélet gyanús és 
igy bizalmat nem kelthet. 

I t t azt felelhetné nekem valaki, folytat ja Solovief, 
I hogy részünkről nem szükséges ennek a kérdésnek eldön-

tése, miután azt a mi egyházunk már e l d ö n t ö t t e . . . . De 
vájjon oly igaz-e ez, mint a hogy mondatik? A keleti és 
nyugati egyház közti viszályt a keleti egymaga nem dönt-
hette el, minthogy ez esetben biró lett volna a maga 
ügyében. Az ily viszályt nem döntheti el, csak az egye-
temes egyház. Már pedig idáig az egyetemes egyház or-
ganumai gyanánt nem rendelkezünk mással, mint az egye-
temes zsinatokkal, a melyek közül az első hetet ismerjük 
el. Ezek azonban a jelen kérdést nem dönthetik el, mint-
hogy a szakadás előtt tar tat tak. Mit kell hát tenni ? Meg-
hajoljunk a mostani egyházi tekintély határozata előtt ? 
Igen ám, de hol van ez a tekintély ? A keleti egyháznak 
nincs sem személyes, sem képviseleti kormánya, mely őt 
egész teljében képviselné s mely által ő hozzánk szólhatna. 
Mi ugyancsak örülnénk, ha szavát hallhatnék ; de ez a szó 
nem hallatszik sehol. Es a mi az orosz egyházat illeti, a 
melynek e tekintetben egy morzsányi, se kánoni positiója 
se hierarchiai képviselete nincs, ez arra van kárhoztatva, 
liogy hallgatag maradjon. Mivel tehát e nagy kérdés el-
döntését lehetetlen a tekintély utján várni, nekünk köte-
lességünk azt a szabadság ut ján keresni. Kivívni szá-
munkra a discussió teljes szabadságát, ime ebben áll a 
a mi fő kötelességünk. Ez a szabadság, igy zárja be So-
lovief, nekünk annál szükségesebb, minél bizonyosabb az, 
hogy a nyugati egyházzal való egyesülés egyedüli esz-
köze annak, hogy 2 )aPs^gimk prestige-t kapjon, tevé-
kenységet, tekintélyt és életet nyerve, melylyel nem bir. 
Ekkor, csakis ekkor lesz az orosz papság az, a minek 
lennie kell : a föld sava. 

Az eddigiekből láthatják t. olvasóink, mily téren 
mozog ez a széles körű tudománya által nem kevésbé mint 
bátorsága által kitűnő férfiú. A tollából származott czik-
kek a közönségre igen élénk hatást gyakorolnak. Igaz, 
hogy sokan megbotránkoztak rajta, de mindnyájan meg-
egyeznek szerző önzetlenségének elismerésében, a ki em-
berileg véve a dolgot, az egyházak egyesítésére irányuló 
törekvésének folytatásából hasznot nem, csakis kárt vár-
hat. Egy picziny kis töredék igyekezett is már nyilvános 
gyülekezetekben tiltakozni a jeles tanár terve ellen, mely 
szerintök az orosz egyház alávetésében áll a szentszéknek. 
Ezek állításaikban annyira mentek, hogy azt mondották, 
miszerint, bár még messze van, lesz idő, midőn a római 
egyház magától fogja elhatározni magát a keleti egyház-
zal való egyesülésre, hogy ismét elfoglalja azt az állást, 
melylyel az első századokban bírt, a midőn őt csak a 
primátus honoris illette meg ; és ekkor fog szerintök az 
orosz orthodoxia teljes fényében ragyogni. Az a szónok, 
ki elég tekintélyes hallgatóság előtt fejtegette e csinos 
theoriát, és a ki nem kevesebb, mint a pétervári egyete-
men az egyháztörténelem tanára, viharos tapsokat ara-
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tott mondásával. Azonban biztosra vehetni, hogy senki, | 
még ő maga sem hisz egy jótát sem abból a mit mon- j 
dott s a mit a sajtó még soha sem vitatott meg komolyan. 

Lesz gondom rá, hogy t. olvasóink a katholika egy-
ház javára megindult eme mozgalom iránt folytonosan 
tájékozva legyenek. Nem mulaszthatom el megjegyezni 
még azt is, hogy ez az igazán szent ügy Oroszországban 
sok lelkes pártolóra találna, ha teljes szabadsággal le-
hetne róla beszélni ; de sajnos, a felelem, hogy compro-
mittálják magukat, sokakat visszatart, a kik, ha ez az aka-
dály nem volna, örömmel követnék a jó példát, melyet 
jelenleg a moszkvai egyetem történettanára ad minden 
oroszoknak. 

KATH. TANÜGY. 
A középisk. hittanárképesitésrőJ. 

Dr. Zánkay Gyula a V. Közlönyben közölt czikkére 
a hittanárképesitésről a „Magyar Állam" julius 29-iki 
számában a következő nyilatko z a t jelent meg: 

„E becses lapok f. é. jul. 22-iki számában a „Vesz-
prémi Közlöny" alapján közöltetik dr. Zánkay Gyula 
ur czikke, melyben, a kaposvári gymnasiumnál üresedés-
ben levő r. kath. hittanári állomásra hirdetett pályázat 
következtében, ama kérdésre szeretne választ adni : Ki a 
képesített tanár? Czikkiró fejtegetéseit különben minden 
tekintetben aláírván, tagadásba kell vonnom abbeli állí-
tását, hogy hazánkban de iure et facto középiskolai hit-
tanári vizsgáló bizottság nem létezik, s igy képesített 
hittanárról szó sem lehet, és annak, hogy egyik több, a 
a másik kevesebb fizetést kap, a jelen körülmények között 
sem alapja sem jogosultsága sincs. Hazánkban a közép-
iskolai hittanárok képesítése- és kinevezésére nézve kö-
vetkező az eljárás. Mihelyt ily tanszék üresedésbe jő, az 
illető intézet igazgatója értesiti róla a vallás- és közok-
tatási minisztériumot. Ez felszólítja ama püspököt, kinek 
egyházmegyéjében az intézet létezik, hogy a tanszék betöl-
tése czéljából alkalmas, lehetőleg képesített egyénről gon-
doskodjék. A püspök a körülményekhez képest vagy pá-
lyázatot hirdet, vagy egyenesen kinevez valakit hittanárrá 
s erről a minisztériumot értesiti, mely az ily módon ki-
nevezettnek a szerint, amint hittanári képességgel bir, 
vagy még nem, a rendes, vagy a helyettes tanári fizetést 
utalványozza, illetőleg a püspök által a képesítésről ki-
állított és beküldött bizonyítvány alapján a rendes tanári 
kinevezést is mint egyéb szaktanároknak megküldi. A 
középiskolai hittanárvizsgáló bizottság tagjait a püspök 
egyházmegyéje papjai sorából esetről-esetre kinevezi, kik 
előtt a már talán helyetteskép működött, vagy pályázat 
esetén mások is a nevelés-tudományból és a vallástan-
nak a középiskoláknál tanítani szokott összes részeiből 
szó és írásbeli vizsgálatot tesz. Ezen bizottság, melynek 
elnöke a püspök, vagy akadályozása esetén az erre külön 
kinevezett helyettese, állítja ki a képesítésről szóló ok-
mányt, mely azután a minisztériumnak megküldetik, s 
eredményezi a megvizsgáltnak és saját püspökétől kül-
döttnek a miniszter által történő rendes tanári kinevezé-
sét, illetőleg a rendes tanári fizetés utalványozását. Kérdi 
talán a nagyon tisztelt czikkiró : min alapszik ez eljárás ? 
Porubszky egyházjogának editio secunda, torn. I. 247-ik 
lapján .Gymnasia" alatt, ezeket í r ja : . In Gymnasiis Sta-
tus-Professores Religionis sequenti ratione constituuntur : 
vacante effecta statione, Director Gymnasii id notum fa-
cit tarn Sectioni Locumt., quam Eppo. Eppus indicit per 
Dioecesim concursum, quaestiones ipse proponit, et quem 

I ipse instituto examine orali et scripto ad proponendam 
! doctrinam Religionis aptissimum et dignissimum censet, 

adiectis concursus actis, via Sectionis Locumt. Ministerio 
Cultus proponit. Propositus ab Eppo in regula est 
nominandus. Si quid obstaret, negotium Eppo est sig-
nificandum, et semper is demoninandus, quem Ep-
pus ad munus obeundum habilem enunciaverit." Etc. 
All ugyan, hogy ez intézkedés a concordatum kifo-
lyásának látszik, mely hazánkban nem érvényes, de 
tény az is, hogy a püspöki kar a vallás- és közokta-
tási minisztérium tiltakozása nélkül. sőt előzékeny s 
minden katholikus által elismeréssel fogadott egyetérté-
sével, ugy jár el az ügyben. Ugy vélem tehát, hogy a 
szokás nálunk eléggé pótolja a tételes törvényt, és igy 
képesített hittanárról most is, bár sem Budapesten, sem 
az egyes egyházmegyékben állandó középiskolai hittanár-
vizsgáló bizottság nem létezik, szó lehet. Expertus. 

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

terjesztésére, az esztergomi főszékesegyházi káptalanban : 
nemesujfalusi Buhla Károly vál. arbei püspöknek, pápa 
ő szentsége t. kamarásának, szt.-Sapientiáról nevezett ti-
teli czimz. prépostnak, zsinati vizsgáló és őrkanonoknak 
az éneklő kanonokságra; Somogyi Károly B.-Szüz-Máriá-
ról nevezett zebegénvhegyi czimzetes apátnak, egyház-
megyei könyv- és zsinati vizsgálónak, hittudor és főszékes-
egyházi esperesnek az őrkanonokságra ; Majer István vál. 
stagnói püspöknek, pápa ő szentsége házi főpapjának, ál-
talános érseki helynöknek és ügyhallgatónak, Esztergom 
melletti Szent-Benedekről nevezett czimzetes apátnak, egy-
házmegyei könyvvizsgálónak és a zsinati vizsgáló bizott-
ság elnökének, hittudor és honti főesperesnek a főszékes-
egyházi főesperességre ; Boltizár József, mylassei felszen-
telt püspöknek, jtápai trónállónak és 0 Szentsége házi 
főpapjának, nagyszombati érseki helynöknek és ügyhall-
gatónak, öregebb mester kanonoknak a honti főesperes-
ségre való fokozatos előléptetését jóváhagyván, az ekként 
megürült utolsó, egyúttal hittanár-kanonoki javadalomra 
Zádori Jánost, pápa yj Szentsége t. kamarását, helyettes 
zsinati vizsgálót, hittudort, az esztergomi hittani intézet-
ben az alapvető és ágazatos hittan tanárát nevezem ki ; 
végre pedig Szilányi it Ferencz ugyané főszékesegyház 
kanonokja és pápa 0 Szentsége t. kamarásának a B. 
Szüz-Máriáról nevezett széplaki czimzetes apátságot ado-
mányozom. Kelt Ischlben, 1884. évi augusztus hó 2-án. 
Ferencz József, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
— A löweni kath. egyetem kezdi felülmúlni a világ 

valamennyi egyetemét nem egy tekintetben. Egyike ama 
sajátságoknak, melyek tekintetében a kath. egyház eme 
kitűnő főiskolája tündöklik, az, hogy ott a Keletre vo-
natkozó tudományok kiváló gonddal műveltetnek s belő-
lük, a kik arra érdemesek, külön tudori rangfokoza-
tot nyerhetnek. Ilyen tudori rangfokozatot (Docteur ès 
Lettres Orientales) nyert két év előtt Dillon E. J., ki 
jelenleg a szanszkrit nyelv tanára a karkoffi egyetemen 
Oroszországban. Azóta e szakban promotio nem volt. 
Ujabban nagy lendületet vévén e tanulmányok, abbé 
Cohnet és Casartelli atya nyertek tudori okmányt a ke-
leti tanulmányokból. A keleti nyelvek tanára a löweni 
egyetemen jelenleg mgr. Hai-lez, ki szakában világhirű 
tudós. Megjegyzendő, hogy a keleti tanulmányok egye-
düli szakközlönye, a Museon, a löweni egyetem mellett 
jelenik meg. Lelke e vállalatnak Harlez. 

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

Budapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz. 
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S z e n t I s t v á n n a p j á n . 
Hol vagy István király, 
Téged magyar kiván ! 

Harangok ünnepi zúgása, szent zsolozsinák és 
énekek magasztos dallama, mely közé lágyan vegyül 
be a csendben imádkozók fohászainak suttogása, tölti 
be ma az Isten szabad ege alatt a levegőt azon a 
tenger nagy földön, mely hegyeivel az eget csókolja, 
rónáival a végtelen tengerre emlékeztet, s melyet 
mindnyájan édes magyar hazánknak nevezünk és ki-
mondhatatlanul szeretünk. 

A magyar nemzet — első szent királyának és 
apostolának emlékét ünnepeli ma. Vere clignum et 
jusuiin est. Ha méltó és szent kötelesség hálákat adni 
Istennek mindenkor és mindenütt, minden vett jókért : 
ugy bizonyára kiválóan szent kötelességünk nekünk 
magyaroknak hálát adni Istennek ama nagy jótétemé-
nyekért, melyek mindnyájan e néhány rövid szókba 
foglalhatók össze : szent István, a magyarok első s 
apostoli királya ! 

Vere dignum et jus tum est ! Jó azt mennél sű-
rűbben emlékezetbe visszaidézni, hogy mit köszönhet 
nemzetünk annak a nagy fejedelemnek, kit ma ünne-
pelünk. 

Mit adott szent István a magyarnak ! 
A nemzetek körében önálló nemzeti és állami 

létet alapított nemzetének. 
Szent életében örök eszményt tűzött ki a ma-

gyar faj erkölcsi törekvései elé. 

Az által, hogy az egységes keresztény kathol ikus 
vallásra vezette át nemzetét, megnyitotta az örök élet 
ú t já t előtte. 

J a j a magyar nemzetnek, ha szent István e hár-
mas hagyományát megvet i ; még akkor is ja j , ha 

kellő figyelemre és tiszteletre nem méltatja, szóval, ha 
azokat meg nem becsüli. 

Akár az erkölcsi szeplőtelenség amaz eszményéhez 
válik hűtlenné a magyar, mely szent Istvánnak oltá-
raink tiszteletére méltatott alakjában van megteste-
sülve ; akár az általa megalapitot t és áthagyományo-
zott vallási egységhez : a nemzet szent Istvántól 
öröklött harmadik nagy kincse, nemzeti önálló létünk, 
állami függet lenségünk ama hűtlenségét azonnal meg-
sínyli, sőt nem egyszer már keservesen megsirat ta . 

Minden országnak támasza és talpköve az oly 
szeplőtelen tiszta és erős jellemek, népben és felsőbb-
ségben, milyen szent István erkölcsi jelleme volt. 

Ha e nélkül ország egyáltalában fen nem állhat, 
hanem okvetlenül zavarba jő, sőt el is pusztulhat : meny-
nyivel inkább szükséges a magyar nemzetnek szent 
István példáját követni, ki mint egy szent erőszakkal 
vett erőt a maga és nemzete alantias ösztönein, hogy 
a keresztény erények magasztos ut ján járhasson s 
trónjának és nemzetének a viszontagságok idején azt 
az ellenállási erőt biztosítsa, melyen semmi sem fog-
hat ki, s melylyel a magyar nemzet örök létet bizto-
sithat magának, kerülve a corruptiót. 

Nem a képzelődés elragadtatása, hanem a törté-
nelem száraz tanúbizonysága és a rideg valóság szól 
belőlünk, midőn azt mondjuk, hogy sajnos, Magyaror-
szág igazi tel jes és virágzó önálló állami léte azóta, 
— hajh ! már háromszáz év óta — csak törekvés 
tárgya és nem tény, a mióta, sajnos, szent István 
harmadik öröksége, a magyar nemzeti élet vallásos 
egyöntetűsége szintén nem tény, hanem csak mint 
jámbor óhajtás tárgya él, fájdalom, mindinkább keves-
bedő néhány lelkesek keblében. 

Álljon elé, a ki az ellenkezőt t u d j a ! 
Ámde az igazság ellen nem mer tusakodni jó-

14 
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zan fővel seüki : — és ez jó jel ! A magyar nemzet 
hű fiainak lelkében soha sem halt ki a vágy, hogy 
egynek lássák e nemzetet és valóban egy is legyen 
az, minden boldogító eszmében és érzelmében, legki-
váltabb a vallásiakban, melyeknek valódi és teljes 
egysége nélkül soha sem lehet igazi és teljes béke e 
hazában, soha sem jöhet létre a szellemek éè akara-

tok egyesülésének ama legmagasabb foka, mely egy 

nemzetet ezredéves alkotásokra s erejét meghaladó 

támadások s ármányok meghiúsítására képesiti. 

A magyar nemzet vallási egysége a katholicis-

musban: ez szent István öröksége, ez tősgyökeres 
magyar eszme és aspiratio. 

Azért imádkozik ma minden katholikus : 
Hol vagy István király ; 
Téged magyar kiván ! 

Adja Isten, hogy ez nem sokára ismét minden 
magyarok imája legyen! 

Keresztény szellemet irodalmunknak! 
A Teremtő az ember t saját képére alkot-

ván, r a j t a nagyszerű vonásait ál l í tot ta elő töké-
letessége s dicsőségének. Kiváló természetéhez 
gazdag tehetségeket csatolt, melyek kutforrásai 
lelki ereje s mindazon bámulatos adományoknak, 
melyek az istenség ragyogó viszfényét képezik 
az emberben. Szavával, szavának ha ta lmával 
adott neki létet, s mig a többi lénj 'eket a szi-
várvány minden színeinek pompájába öltöztette, 
melyek dicsőségben ragyogják be a természet 
t emplomát : az ember porhüvelyébe csak a szel-
lemet lehellé be örökül, csak a szót tevé néma 
ajkaira, hogy e kettős bir tok tuda tának melege 
szárítsa fel születésekor e le j te t t fájdalomkönyeit . 
Sólyom szárnyakkal lá t ta el szellemét, hogy a 
föld alacsony porából a legtisztább aether t á ja i ra 
emelkedhessék, az ér te lem ama tündéries fény-
ben csillámló birodalmába, hol az ész királynője 
hinti fejedelmi fényét, hol a magasztos s fensé-
ges után epedő sziv redőiben lappangó dobbaná-
sok, remények, ábrándok tá rgya t nyerhetnek, tel-
jesülést érhetnek. Varázshatalmat, bűverőt adot t 
szavának, s a te remtő befolyás, mely a létadó 
„ l e g y e n - t ő i a földszinét átalakító „logos'*-ig 
kormányozta a népek ezreit, viszfényében az 
ékesszólás hóclitó diszével fényli körül manap is 
az ember szellemét. 

E kettős fejedelmi jogarral önérzetesen ha-
lad pályáján az ember, folytat ja hódításait, nö-

veli ura lmát . Szellemével meghódít ja a természe-
tet , megnyi t ja a földet, bekalandozza a felhők 
regióit, parancsol az elemeknek s a gőz, villany, 
lég, vas, tűz mind engedelmeskednek rejtélyes 
hata lmának. Szavával t a r t j a f'el s teszi nagygyá 
létkörét a társadalmat , mely annak nélkülözhet-
len életgyökere, képzőközege, s lia megvonta sza-
vát, elveszett az értelem, megszűnt a művelődés, 
megdőlt a társadalom. 

Ily nagy a hatalom, melyet szelleme s en-
nek kifejezője s dicsőitője: szavában bir az em-
ber. De még hasonlitliatlanul nagyobb a befolyás, 
mely az irodalomnak a tulajdona. 

Az irodalom az élet intéző szelleme, mer t 
méhében hordja az ember összes dicsőségét s 
ha ta lmá t : a lélek tündöklő kincseit, a csillámló 
fénynyel sugárzó nemes érczet, a tudományt , a 
tiszta rag}rogású gyémántot , az erényt, mely 
mindket tő az emberiség előtt oly drága, oly be-
cses, oly sóvárogva keresett kincs. 

Az irodalom a szellem-élet döntő faktora, 
min t eszmék, elvek, igazságok, szabályok hirde-
tője s t iszti tója, kormányzója az emberiség gon-
dolkodó s kevésbé gondolkodó részének, rokon 
gondolkozást, hason érzelmeket ébresztvén abban 
s ellenállhatlanul ragadván magával azt a részt, 
mely nem reflektál, nem okoskodik, hanem biz va 
követi a tant , melynek hirdetője egy fensőbb 
értelem. 

Hatása alól nem vonhat ja ki magát senki. 
Tüzet néznünk vagy vele já tszanunk nem lehet 
anélkül, hogy ne látnók csillámát, ne éreznők 
hevét, s egy véletlenül k ipat tanó sziporkája is 
képes égető sebet ejteni. E hatás nem az agy, 
nem a koponyára szorítkozik Csupán : az észtől 
a szivig t i tkos ut vezet, melyen az elmébe ve-
t e t t eszme a kebel világába ha t s min t a tüz-
szikra lángba bor í t ja a gyúlékony szivet. 

Az irodalom befolyása nem mindig egyenlő. 
A napnak sem mindig egyenlő a fénye, nem ugyan-
azon fokú a melege. A hajnal bíborában kel, órá-
ról-órára növekszik, mig sugarai a delelő ponton 
teljesen kiáradnak s éltető fényét egész gazdag-
ságában ömleszti. S mihelyt elhagyta királyi 
t rónjá t , tűnni kezd a verőfény, elhalnak sugarai, 
a l á tha tá r feketébe borúi, s a helyre, mely előbb 
fénytengerben úszott az éj sötété terjeszti ki 
hollószárnyait. 

Xem mindig egyenlő az irodalom világos-
sága s melengetésének áldása sem. Minél maga-
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sabban, minél tisztább regiókban jár , annál dú-
sabb sugárzása, élesztöbb heve, s ha egyszer 
méltóságát megtagadva leszállt az emberiség 
szellemi boldogságának csillag palotá jába s az 
érdek alacsony kunyhójába szegődött zsoldosúl: 
a világosság boldogitó fényét a sötétség nyo-
masztó éjköde vál t ja fel, varázsa megtörik min t 
a napsugár a göröngy hant-anyagán. 

A nap t e rmékeny i t s jó tékony melege tere-
bélyes fává növeszti az e l re j te t t csírát, de égető 
heve puszta sivataggá rú t i t j a el a viránydús me-
zőt, s Sahara kiaszott földjén sohsem fejlődhetik 
nemes csemete. 

Az irodalom hatása az emberre ugyanaz, 
ami a napé a föld talajára. 

E l m é t , szivet nemesíteni, az i smeretkör t 
tágitani, fejletlen érzelmeket kiművelni, a szu-
nyadozó erőt t e t t r e lobbantani : ez az irodalom 
magasztos feladata. S ennek meg is felelhet, va-
lamíg szeplőtlenül megőrzi méltóságának öntuda-
tát . Ha elhagyta díszes helyét s a föld porához 
tapadt , sárba merül t fejedelmi koroná ja ; ha az 
önhittség képzelt magasáról szórja a szenvedély 
lángsugarait , elhervasztja a kebel nemes virágai t 
s álfénye lidérczként vezetendi az elmét az ér-
telmi zavarok ama gyászos tömkelegébe, hol az 
ember nem ta lá lhat egyebet, min t önboldogságá-
nak puszta romja i t . 

Az irodalom eszmei lonségével nem ellenke-
zik annak nemes prak t ikuma. Az irodalom nem 
fényűzési czikk, nem rózsás ker t csupán, mely 
virágai csodás szinvegyületével elbájol, gyönyör-
ködtető i l latával részegit ; t e rmékeny mező az, 
melynek gyümölcsei kell, hogy táplá l janak s 
üditsenek. E mezőn nem szabad ugyan az anyagi 
érdek előnyeit munkálni, a kenyérkereset akná-
ját ásni, de termékenységének kell, hogy tapasz-
ta lható legyen áldása s az életre is kiható a leg-
nemesebb lelkek annyi izzadása, Fönségét ez 
nem alacsonyítja le, de becsét emeli, s csak ak-
kor homályosúl el, ha azt az egyes önvágyai 
igájába nyűgözi. 

Ha ily elvek piedestáljáról jelen magyar 
irodalmunk egyes t á ja i ra vet jük tekintetünket , el-
szomorító lesz a kép, mely az erkölcsi pusztulás 
félreismerhetlen jeleit tün te t i elő. 

í róink nagy tömegét nem a magasztos czé-
lok fönsége ihleti többé. Lelkesülnek a szép s 
nemesért , de csak akkor, ha az haszonnal van 
egybekötve, s a szeretet s testvériesség Gratiáit, 

melyeknek szüntelenül körül kellene lengeniök 
az irók koszorúzott fejeit , a gyűlölet viharfelhői-
ből tűznyi lakat szóró kegyetlen Fúriák űzték 
tova. Demoralizál t i rodalmunk dühös fékte len-
séggel, csillogó külsejű elvek felállításával, tün-
dériesen ragyogó czélok örve a la t t hada t üzen a 
mul t összes t radi t ióinak, s a gúny vipera-fogait 
vágva a hi t - s erkölcs-szabta cselekmények élet-
lüktető ereibe, az emberi méltóságot megalázó 
szörnyszülöttekkel rú t i t j a el az irodalom szenté-
lyét. Az igazság, melynek mint égbe meredő 
hegyoromnak kellene kimagaslania a gyarló em-
beri vélemények bolygó ködéből, száműzve van 
abból s bűvös fényét rég elhomályosítot ta a té-
vely kápráz ta tó csilláma, s m a m á r a hazudság 
diadalszekere t a r t j a győzelmi mene té t az ér te-
lem s a sziv ál ta la meghódí to t t birodalmába. 

Demoralizált i rodalmunk gúnynyal t iporva a 
legnemesebb emberi ösztönöket s indulatokat , a 
századok ál tal megszentel t ha j lamokat , a legma-
gasabb eszméket, a vallás szent érzületét a dics-
vágy ephemer u ra lma s az indifferentismus sor-
vasztó anarchiá ja a la t t tönkre t e t t e hazánk 
szellemi organizmusát . Méltán vádolta Greguss 
ez elvetemült i rány apostolait sorvadó szellemi 
életünk halálos ba ja inak előidézésével. „Ta-
gadtá tok — úgymond — az eszmék hatal-
má t ; — az eszmék el nein ismerése vagy 
legalább tiszteletben nem ta r tása szülte a val-
lási közönyt, szülte ennek méltó ikertestvérét , 

1 az erkölcsi érzéktelenséget s fásultságot, mely a 
becsületet pénzzel mér i s az igazságot szavazat 
alá bocsá t ja ; az eszmék hi tének megszűnése 
szülte a tá rsada lmi eszméknek is min t haza, 
nemzetiség, közszellem úgynevezet t „alsóbbrendű 
műveltségi fok"- ra való leszállítását; ez szülte az 
elvek könnyűszerű megtagadását s az egyetlen 
siker elvének fen ta r tásá t s követését, a hires si-
ker poli t ikáját , cLZ cl jel lem sülyedését, a jelle-
mek elfogyását, a polgári s családi erények ki-
veszését."*) 

Alkalmas talaj-e az ily irodalom a közer-
kölcsiség a honszerelem fönséges növényének te-
nyésztésére ? Verhet-e gyökeret, nőhet-e nagyra , 
vagy hozhat-e gyümölcsöt akármely nemes fa jú 
csemete a sivár, a kiégett sziklán? Fel fogjuk-e 
igy valaha emelhetni nemzetünket a szellem-
erkölcsi ha ta lom ama fokára, hol 

*) A materialismus. Pest, 1859. 23. 1. 
15* 
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„A nemzet Isten képe lesz 
Nemes, nagy és dicső, 
Hatalma üdve és neve 
Az éggel mérkező." o o 

Meg fogja-e ezt tehetni az az irodalom, mely-
nek költészete az erkölcsi szépet, a fönségeset 
legtöbbször nemcsak nem sugározza vissza, ha-
nem azt lealacsonyítani törekszik, melynek re-
gényirodalma az erkölcsi bukások ú t j á t simává 
teszi, a vétkek töviseit virágokkal hint i be, a 
csábitást édesebb hangokra, szédítőbb hízelgésre 
tan í t ja , az az irodalom, melynek bölcsészete le-
lépve az erős hit csalatkozhatlanságának t rón já -
ról, min t szárnyaszegett madár bukot t alá a kép-
telenségek nevetséges tömkelegébe, hol „Istené-
nek tisztel mindent , csak az igaz Is tent nem 
tiszteli s ördögi gúnykaczajjal megveti," melynek 
tör ténelme a pár té rdek mia t t kaleidoskoppá te t te 
multunkat , hogy kinek-kinek más szint mutasson 
érdeke szerint ; az az irodalom, m e l l n e k politi-
kusai agyrémeket bálványoznak, s melynek hír-
lapírói az igazmondást már rég elfelejtették ? 
Meg fogja-e azt tehetn i az az irodalom, mely az 
eszmevilág templomából az empíria konyhájába 
költözött ? ; az az i rodalom, mely nem ismer sem 
multat , sem jövőt, mely csak a jelennek él, s azt 
sem tudja mit remél ? ; az az irodalom, mely a 
haza szent földjében csak bölcsőt és sírt, az örö-
mek és bánatok tanyájá t , a kedves emlékek zár-
helyét tiszteli ? mintha a föld nem volna elég 
széles arra, hogy bölcsőnket a világ más ege 
alat t is megtalálhassuk, a haza földje elég mély, 
hogy elnyeljen nemzet i nevünk lehunyta u tán is, 
az emlékek nem elég drágák', hogy azokat el ne 
feledhessük, ha a költők idegen nyelven zengik 
is a haza földjének dicséretét ; az az irodalom, 
mely a hazaszeretetben semmi isteni akaratot , a 
haza szent földjében semmi gondviselést, az ősök 
porában mi megszentelőt sem talál, mely feledi, 
hogy nemzetünket , valamint a múl tban a ma-
gasztos eszmékért, az eszményért való lelkesedés 
és küzdelem t a r t o t t a fel, ugy ezután is „e hon 
jövője — mint Eötvös mondja — at tól függ, 
hogy azon irányhoz, melyet követve elődeink a 
nemzete t annyi vészek közt fentar to t ták , hívek 
maradjunk ? " 

S mindezeket komolyan megfontolva, azon 
romboló befolyást, melyet az ily irodalom a nem-
zet életére gyakorol s megfigyelve ama már fel-
tűn t kórjeleket, melyek a nemzet testét elpusztí-
tással fenyegetik — ha ez soká igy t a r t — nem 

kell-e igazán félnünk, hogy ez ut lesz az, mely 
a csalképeknek tömjénező nemzetünket szomo-
rúan, de biztosan vezetendi önkezek ásta re-
ménytelen sír jába? 

Nézhet jük-e tehá t a legnagyobb aggodalom 
nélkül, min t ölik ki egyes írók tollúkkal, mint 
gyilkos vassal embertársaik szivéből a hitet, hogy 
nyomoruk prometheusi bilincseinek csörgéséhez a 
kétségbeesés ölyvének károgása képezze majd a 
borzasztó disharmoniát ; nézhetjük-e átkos ta-
nuk mily nyomasztón, mily kétségbeejtőn borúi 
tá rsadalmunkra , min t a saliarai samumlehelő 
ég a homok-sir ján utazó ka raván ra ; hal lgathat-
juk-e a legnagyobb aggodalom nélkül a syren-
hangokat , mint csalnak ki egyeseket a vallás 
rendithet len sziklájának öbleiből, az égi szeretet 
csendes árnyaiból a divatos eszmetenger hullá-
maira . hol nem várha t reá jok egyéb mint irtó-
zat és borzadás?! 

Yissza kell adni i rodalmunknak elt iprott 
méltóságát, fel kell kelteni a kialudt keresztény 
szellemet, mely az i rodalomnak oly magasztos 
fönséget kölcsönöz; vissza kell áll í tani az iroda-
lom szentélyét, mely nem hiú szóvirág, hanem 
isteni fénysugártól megvilágosított lakhelye az 
igaz, szép és jó, emez isteni dolgok legragyogóbb 
jelenésben való viszfényének. Nincs tulajdon az 
e m b e r i elme tárházában, mely nem a Pa t re lu-
minum, a világosság e ragyogó s fenséges forrásá-
ból ömlenék az emberbe ; 0 árasztja el fényével 
az emberi észt, minden rangú írók előtt ragyog-
t a t j a az igazat és jót s táplál ja bennök a szent 
tűz mennyei lángját . S ha több forrása van is a 
világosságnak, mindmegannyi ugyanazon gvúpont-
nál lobban lángra, mely a világ világosságának 
neveztetik. 

Ide kell tehá t visszatérnie az eltévedt em-
ber i elmének, nehog}* elhagyván a világosságot, 
a sötétség áldozata legyen; ide az élet vizéhez 
az i rodalomnak, hogy élet és áldás keljen virá-
gain, hogy temploma legyen a megszentelt Mú-

I zsáknak, a boldogság tényezője s vil lámhárítója 
a gyúanyaggal megtel t társadalmi légkörnek. 

S ekkor nyeri vissza irodalmunk elvesztett 
nemességi oklevelét, ekkor fog társadalmunk üd-
vének eltűnt védangyala annak ölébe ismét 
visszaszállani. 

Érvényre kell emelni az i rodalomban is a 
vallást, hogy visszatérjen a lelkesülés erényének, 
a magasztos érzelmek merész fellebbenésének, a 
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gondolkozásbani nagyságnak letűnt korszaka, hogy 
újra lángot vessen a genius kialudt világa, hódít-
son a jelentőség mélysége, az elmélkedés komoly-
sága, az eszmék gazdagsága; hogy visszajöjjön 
azon boklogitó emelő vágyódás, mely nem a föl-
dön lakik, de folytonosan feltekint az azúrkék 
csillagos égboltra, hol az üdvösség honol, • hol a 
dobogó sziv nyugtalansága megszűnik ; hogy nagyra 
nőjjenek az ihlettség megszegett szárnyai s a fe-
lülről jövő t e remtő erőtől emelve, onnan a ma-
gasból hozzák le a szép, igaz és jó eszményké-
peit s másolják le a halandó ember halhata t lan 
müveiben. 

Es ha ez igy leszen, ha íróink halántékai 
körül első sorban a vallásosság, azután a hazasze- j 
re te t s a gyöngéd érzelmek koszorúja fog fűződni, 
ha a hazafihoz még a vallásos férfi s a tudomány 
hőse. is járul s mind a há rman összevegyülnek 
munkásságban ir igység s büszkeség nélkül s egyik 
buzdítva, lelkesítve a másikat éltető együtt létben 
működnek nemzet i üdvünk eszméje mellett : úgy 
irodalmunk ismét a szellemi hata lom ama dicső 
trónusa leend, melyről a jólét malasztja, a bol-
dogság fénye sugároz le majd nemzetünkre. 

Vén er Pál. 

A D A T O K 
árpádházi boldog Margit ereklyéinek történetéhez. 

j) Özsébet békecsók-táblája. 

Kincsének le l tárában békecsók-táblák „Paten" 
név a la t t fordulnak e lő : „Három ezüst Paten, 
mellyekett az Apaczak solemnitaskor Mise alatt 
szoktak csokolni." Az 1656. évi magyar le l tá rban 
is, az „Giertia Tar tok" között három ezüst reli-
quiarum fordul elő, melyek mások nem lehettek, 
mint Erzsébetnek békecsók táblái, melyeket a 
11-ik számú té te l igy emlí t : „Kis relicquariumok 
Ezüstbe foglalna 3." Mégis az 1714-ik évi leltá-
rakban csak két ily békecsók-tábla említ tet ik. 
Névleg a Paulovicli-féle lel tárban igy : „ Két ezüst 
aranyozott kerékképek, kiket Pacemre hordoznak, 
de egyik felöl romlottak." A Snaider-féle leltár 
nyolczadik száma azokat „agnusoknak" nevezi : 

„Két gömbölyű eignes ezüstből, melyek ereklyék 
helyett a békeadásnál használtatnak." A budai la-
t in leltár pedig képeknek nevezi: „Két aranyo-
zott ezüst éremalakra készült kerekded kép." To-
vábbi sorsukról, sajnos, nincs tudomásunk. 

k) Erzsébet kincséhez tartozó miseruha. 

Nagy ér tékű lehetet t ama casula, mely Er-
zsébet királynő kincséhez tar tozot t , s melyről 
le l tára m o n d j a : „Egy drága Kasida, melynek kö-
zepe gyöngygyei és drága kövekkel ki van rakva, 
kirahiénak maga munkája." Az 1656. évi magyar 
le l tár 44 casulát említ , melyek között van több 
darab gyöngyökkel és boglárokkal díszítve; de 
benne egy át alán nincs kifejezve, hogy Erzsébet 
királyné készí tet te volna. A Paulovicli-féle leltár 
ha tározot tabban í r ja azt l e : „Egy fejér Casulát 
Dalmaticával együtt, ez is a Sz. Királyné adomá-
nya, gyöngyökkel boghlárokkal kivarva." A Snai-
cler-féle lel tárból megtudjuk, hogy ezen casulán 
kereszt volt hímezve, mer t azt mondja : „ Arany-
nyal himzett kereszt, melyet a királyné készített a 
miseruha számára." A budai la t in leltár ismere-
tünke t róla még inkább bővíti, midőn mond ja : 
„Egy fehér casula ezüst szálakból szőtt szövetből 
gyöngyökkel és kövekkel díszítve." Megerősíti, sőt 
kiegészíti a többi lel tárak áll í tásait Berchthold 
püspöknek sajá t szemléletei alapján tö r t én t 
feljegyzése: „Egy becsen casula, melynek köze-
pét az igen buzgó Erzsébet királyné sajátkezüleg 
varta ki gyöngyökkel és drágakövekkel," Ferrar ius 
említ több casulát, min t Margit kincséhez ta r to-
zókat, melyek a ranynyal és drágakövekkel valá-
nak ékesítve és melyeken Krisztus képe a ke-
reszten gyöngyökkel volt hímezve. Azonban ezen 
casulák, illetőleg casula, Erzsébet királynő készít-
ménye és tu la jdona volt. 

I) Erzsébet kincses-ládája. 

Erről, mint olyanról, melyben későbben b. 
Margit ereklyéi ta r ta t tak , maga helyén már meg-
emlékeztünk. 

Érdekes, hogy az 1714. évi leltárak, min t 
Erzsébet kincséköz tar tozó oly t á rgyaka t is em-
lítenek. melyek kincseinek saját le l tárában nem 
fordulnak elő. Igy a Paulovics-féle leltár eml í t : 

Két kis arany keresztet, melyekről mondja : 
„Két kisded arany keresztek, kik Hebanum fábul 
való talpocskákon állanak, ez is a királné aszonyé 
volt." A Snaider-féle leltár egyenesen Margaretae 
Reginae-nek tu la jdoní t j a : „Két arany kereszt tal-
pon, kövekkel és gyöngy gyei megrakva, Margit 
királynéé." A királyné kifejezés tanúskodik a 
tollhiba mellett , melynek következtében az: Eli-
sabethae helyett : Margaretae csúszott be. A többi 
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leltárak, habár azokat említik, tulajdonosaikat el-
hallgatják. 

A pozsonyiak is bizonyára t a r to t t ak meg 
maguknak Erzsébet kincseiből, de ezekről sem 
leltári feljegyzéseket, sem máshol f'elemlitést nem 
talál tam. 

(Folytatjuk). 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest. A belga katholikusok brüsszeli mani-

festatiójo. — 
Tisztelt olvasóink ismerik a belgiumi eseményeket, 

legalább is főbb vonalaikban. A modern parlamentaris 
alkotmányosság e minta kis államában a választó polgá-
rok nagy többsége — katholikus-pártiak és független pár-
tiak, — megsokalta a szabadkőművesség szolgálatában álló 
liberális kormány garázdálkodásait, melyeket az a szabad-
ság ellen, mindenütt a hol csak tehette, elkövetett, 
— és megbuktatta azt valamint a képviselőházba, ugy a 
senatusba történt választásoknál. 

A szabadkőművesség és a liberalismus általában 
nem az a fajta lény, mely feledni s az ellenfél uralmába 
békésen belenyugodni tud. Mindakettőnek szülőanyja levén 
a jogtiprás és erőszakosság szelleme, Belgiumban is alig 
szállt át a hatalom a szabadkőműves páholyok befolyását 
perhorrescáló független nemzeti pártárnyalattal egyesült 
katholikus pártra, a liberálisok azonnal megkezdték akna-
harczukat az uj kormány ellen. Jelszó lett a liberálisok 
körében : „Le a papi párttal ! Feli kell oszlatni az or-
szággyűlést !" Kézzelfogható megczáfolása a liberális el-
méletnek, mely szabadságot hord ajakán, de bensőleg 
telve van a minden más meggyőződésű emberek rabigába 
görbesztésének legdühösebb zsarnoki vágyaival. 

A belga liberalismus nem elégszik meg az el-
vesztett hatalom iránt platói érzelmek táplálásával, a hír-
lapi polémiák és invectivák szitásával, és lázitó jelsza-
vaknak a közönség körébe dobásával : a belga liberális 
párt, mely annyit vétkezett Isten, vallás és egyház ellen, 
kiválóan a tett pártja levén, azonnal meg is kezdte az 
uj kormány megbuktatásának gyűlöletes müveletét. Ki-
mondta, hogy augusztus 10-én az ország fővárosában, a 
király szeme láttára liberális tüntetést kell szervezni s 
tömeges csődülés lármája által kell a más nézetüeket 
megfélemlíteni, a királyt befolyásolni s „közvéleményt" 
csinálni a katholikus szellemű kormány megbuktatására. 

Meg is történt a dolog. Nagy dolog. Nagy, liberá-
lis csődület járkált aug. 10-én Brüsszeli utczáin le s fel, 
elkiabálták az ismeretes jelszavakat, tüntettek az uj mi-
niszterek lakásai előtt, — és az eredmény mégis több 
mint a — semmi. 

Miért ? 
Mert a liberális tüntetés Belgium fővárosában, még 

annak utczáin is, elkopott fegyvernek bizonyult. Elkop-
tatták pedig a katholikusok az által, hogy ők is ugyan-
aznapra ugyancsak Brüsszelibe szintén pártfelvonulást 
rendeztek, a mely fényesebben sikerült mint a liberáli-
soké, minthogy több katholikus is függetlenségi választó 

polgár jöt t fel az uj katholikus kormányt éltetni, mini 
liberális nemválasztó ellene tüntetni. 

A ki e napokban belga lapot vett a kezébe, lehe-
tetlen, hogy ne érezte volna az érzelmek ama magas 
hullámzását, melyet az aug. 10-iki brüsszelli katholikus 
manifestatio keltett. Előttünk fekszik a ,Courrier de Bru-
xelles, mely aug. 11-iki számát csaknem e nagyszerűen 
sikerült katholikus manifestatiónak szenteli s bevezető so-
raiban igy szól : 

„Megmondtuk előre: győzni vagy halni! győzelem 
vagy politikai halál ! 

E j tehát győztünk ! 
A manifestatio, mely Brüsszelben ezer és ezer 

katholikus és független polgár részéről történt, kik a 
főváros és vidék minden részéről összesereglettek, fényes 
győzelem, teljes diadal a rend pártja részére. 

Mi az erkölcsi erő és a jog valánk eddig; ma meg-
mutattuk, hogy mi vagyunk a szám is és hogy minden kö-
rülmények közt tudunk elégséges erélyt kifejteni arra, 
hogy tiszteletben tartassuk többségi jogainkat. 

Ez a békés demonstratio elég volt, hogy meghiú-
sítsa a liberális fondorkodást, melynek czélja vala forra-
dalmi uton a május 25, jun. 10 és jul. 8-án történt fel-
szabadító választásokból kikerült ministeriumot megbuk-
tatni. Ellenfeleink hiába hivatkoztak az utczára ; az 
utcza közönyös maradt provocatióikkal szemben, mig 
másrészt a lakosság rokonszenvvel és lelkesedéssel fogadta 
azt a nagyszerű menetet, mely a brabanti színeket a kö-

, vetkező'jelszavakkal tűzte ki zászlóira: 

Előre a rendért és jogainkért ! 
Tisztelet a nemzet választottjainak ! 
Éljenek nemzeti institutióink ! 
Az utczai lázadás ezúttal abban a Brüsszel városá-

ban győzetett le, hol az már kétszer, 1857-ben és 1871-
ben felforgatta az ország törvényes kormányát. Es váj-
jon minek köszönhetjük e győzelmeinket ? A becsületes 
emberek férfias magatartásának és a nép kitűnő szelle-
mének. 

Most mivel a jó polgárok már megtették kötelessé-
göket, következik, hogy a kormány is megtegye a ma-
gáét, — és akkor csalatkozni nem fog." 

Eddig a belga lap, mely rövid de velős nyilatko-
zatában arra is talált, mint láttuk, módot, kiterjeszkedni 
a mi e manifestatiót reánk idegenekre nézve is ér-
dekessé és tanulságossá teszi, t. i. hogy minek köszön-
hetik a belga katholikusok azt az imposans erőt, hogy 
velők szemben már az utczai lázítás szelleme is szárnya-
szegetté lett és képtelenségre van kárhoztatva. 

Azt monda: a becsületes emberek férfias magatar-
tásának és a nép kitűnő szellemének. 

Am ki tagadhatná, hogy nálunk is vannak becsü-
letes emberek s van becsületes katholikus nép is. Miért 
vagyunk hát mégis oly gyengék, minden nyárfa-levél 
megmozdulására annyira összerezzenők, egy netaláni ut-
czai lázadásnak utczai országos tüntetés által való lehe-
tetlenitésére oly annyira képtelenek. 

Mert nincs katholikus társas életünk, mely becsüle-
tes embereinket a férfias magatartásba begyakorolná s 
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mely katholikus népünkben a jó szellemet kitűnő fokra 
emelné és ápolná ! 

Mig katholikus társas életünk nem lesz, hasonlók 
leszünk az inaszakadt oroszlánhoz, melynél puszta phra-
zissá törpül az ismeretes közmondás : ne bántsd az alvó 
oroszlánt, mert felébred. Inaszakadt alvó oroszlán feléb-
redésétől nem fél senki, — nem hagyja magát zavartatni 
a liberalismus az ország decatholisatiójának sőt déchris-
tianisa ti ójának akna-munkájában ! (? P) 

KaiOCSa. Főm. Haynald Lajos bibornok-érsek nagy-
szabású föp. lö levele, melylyel a ritusok sz. congre-
gatiojának ama határozatát kiséri, a mely f. évi szept. 
6, 7, és 8-án a b. szűz tiszteletére tr iduumot rendelt. 

A ritusok sz. congregatiójának ismert körirata 
után ugyanis a főpásztori levélben ez következik : 

E pie et reverenter lectis his litteris apparet, Sanc-
tissimum Dominum Nostrum pro paterno suo more nunc 
quo que clementissime respexisse ad pre ces humilium fa-
mulorumque suarmn, qui copiosissimie e Choro Episcopali 
fideliumque in omnibus fere Europae regionibus gr ege 
in una supplicatione coaluerunt, ut scilicet memoria 
Natae S. Dei} arae dispositis proximo tempore per Or-
bem solemnibus devotionibus festiviori more celebrari ju-
beatur. 

Preces tales per me nomine etiam Cleri et populi 
Colocensis Sanctissimo Domino primum quideni exeunte 
praeterito mense Decembri, dum Optimum Patrem Romae 
genuflexus salutabam, oretenus propositae fuerunt, — et 
nonnisi postquam ab Eodem Sanctissimo non modo in-
dultum obtinui easdem scripto praesentandi, sed jussum 
etiam recejn, ut supplicationi meae historicam elocubra-
tionem de probabili tempore nativitatis B. Mariae Yir-
ginis a viris rerum historicarum singulariter gnaris con-
cinnatam adderem, gaudens id feci sub 27-a Januarii se-
quentis tenoris humillimas litteras ad pedes throni ponti-
ficii deponendo : 

rBeatissime Pa te r ! Avitam gentis liungarae pieta-
tem sequor, sed et apostolicis Sanctitatis Yestrae enuncia-
tionibus recentissime factis congruenter me agere puto, 
dum nomine etiam boni mei Cleri et fidelis Archidioece-
sium mearum populi B. Y. Mariae cultum ab olim in 
hungara gente florentem nova et singulari quâdam rati-
one agi desitlero, hocque fine apostolicam Sanctitatis 
Yestrae dispositionem de genu humillime expeto. 

Quod audentius faciendi animum mihi, uti iam supra 
innui, addit id, quod „Sanctitatis Yestra pro insigni Sua 
in. B. Yirginim Deigenitricem devotione et piissimo Suo 
— uberiores Cultus Mariani fructus Orbis christiani po-
pulis asserendi — studio mensem Octobrem singularibus 
pietatis operibus Reginae coelorum sacrari voluerit, ulti-
misque plane his diebus ordinaverit, ut reliquis suavibus 
Sanctissimae Matris Dei appellationibus in litaniarum 
sene cantatis nova pergrata his verbis adderetur : „Re-
gina Sacratissimi Rosarii" „ora pro nobis." 

„Gratias Sanctitati Yestrae ge genu referimus pro 
continua hac cura, qua protectionem S. Deiparae novis 
et ingeniosis cultus ejusdem augmentis certius emeren-
dain" — ampliori mensura nobis conciliare studet. 

„Et paternorum illorum effatorum sonitum resonant 
hae quoque preces, quibus „eundem cultum Marianum 
— non insiietâ Sanctos Ecclesiae colendi forma — eô 
argumentô no vem in modum exerceri, idque Urbi et Orbi 
commendari supplico, quod iuxta fundatum Yirorum s. 
históriáé scientiâ clarorum opinionem, quantum ad prima 
aerae christianae exordia certum quid cognoscere et sta-
bilire licet, proximo annô 1885-Ô decimum nonum a nata 
sanctissima Yirgine saeculum compleri pergat. Cuius rei 
memóriám inter faustissimos universi Orbis catholici ap-
plausus celebratum iri eo fidentius speratur, quo magis in-
digent animae christianae, (tristibus in religiosa populorum 
vita eventibus : lateque serpente non solum indifferen-
tismô, sed, novo etiam paganismô ipsis publicorum Sta-
tuum institutionibus hinc-inde inaugurari coeptô perterri-
tae), consulatione ilia quam e pio ad Reginam gratiarum 
et Consolatricem afflectorum accursu hauriant, quan-
toque magis se urgeri sentiunt, ut validissimam Yirgi-
nis potentis protectionem novis etiam instanciis solli-
citent. 

Nec vane credi XIX-uni saeculare anniversarium 
natalis diei Sanctissimae Deiparae anno proximo recur-
surum esse, doc-eat dissertatio hisce sub j . humilime ad-
voluta, ambitu quidem exigua, sed argumentorum pon-
déré gravis, quae a Yiris Archi-Dioeceseos Colocensis, 
rerum praesertim ad s. históriám pertmenti um perbene 
gnaris, elucubrata evincit, quod qua verosimilitudine annos 
aerae vulgaris scribimus: eâdem decimum nonum etiam 
a nata Yirgine dulcissima Centenárium annô proximo obire 
possimus. 

E t ipsa — si adesset — verositeiilitudo err oris in 
calculo vertentis tam paruin officeret peti t i nostri e de-
votissimo erga Christi Matrem sensu precedents imp le-
mentő, quam parum fluctuantes eruditorum de exordio 
aerae christianae recte stabiliendo opiniones officere po-
tuerunt recepto per universum orbem christianum modo 
annos ad hunc usque diem numerandi. Circa harum autem 
filialium precum materiam fluctuatio ilia scrupulos eo 
minus movebit, quum non de mathematica saeculares 
annorum series computandi exactitudine heic agatur, quam 
potius de eo 1) ut cultus saecularis, qui aliis Ecclesiae 
Sanctis, scilicet : SS. Petro et Paulo. S. Francisco Assi-
sensi et S. Theresiae felici consilio tr ibutus fuerat , Re-
ginae Sanctorum Omnium non negetur causam ob earn 
quod annus nativitatis eius plena cum certitudine defigi 
nequiret ; — 2) de eo item, ne fructus illi spirituales 
populo christiano coelestis auxilii quam maxime indigo 
elabantur, qui ex devotione tali in eum certissime redunda-
rent. — Adsunt sane in história populorum gravissimi 
eventus, in quibus grata memoria recolendis ipsii se im-
pediri non sinunt ditferentiis paucorum annorum in cal-
culo super illis inito vertentibus, quum noji tam niathe-
maticus, quam maxime probabilis rei celebrandae termi-
nus per eosdem exquiratur. — Quodipsum in hacee etiam 
mentibus cordibusque nostris gratissima materia sectatus, 
Sanctitatem Yestram nomine etiam Cleri et populi mei 
fidelis humillime oro, dignetur votis nostris — quantum 
scio — iam per alios etiam coram Apostolico Eiusdem 
throno simili plane ratione expressis — clementissimô 
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vul arridere, et 19-am saecularem natae Sanctissimaeut 
Deiparae memóriám annô 1885-Ô per Orbem catholicum 
solemniter obeundam decernere. 

Quod superest, Apostolicae Clementiae humillime 
devotus, in religioso Pedum osculo profundissima cum 
veneratione emorior, Colocae, die 27-â Januarii , anno 
Domini 1884. Sanctitatis Yestrae humillimus, devoti simus 
ser vus et creatura Ludovicus Cardinalis Haynald Archi-
episcopus Colocensis et Bacsiensis." 

Disertae autum, uti jam memineram. Apostolicae 
voluntati feceram satis, dum supplicationi meae — nunc 
pro Vobis transscriptae — sequentem historicam deducti-
onem a duobus probatis theologis paratum adjunxeram : 

„Humillima Sententia subscriptorum de undevige-
simo nativitatis B. V. Mariae centenario propediem cole-
brando. Antiquus est diversorum populorumos, ut quo-
rundam majoris momenti eventuum memóriám evolutis 
saeculorum curriculis solennius obeant. Sic sane Romani 
ludis saecularibus celebrabant Urbis conditae memóriám ; 
sic apud christianos etiam centesimus quisque a nato Sal-
vatore annus priscis jam temporis jubilari sollenitate con-
secrabatur ; recenti quoque memoria tenemus Principum 
Apostolorum centenárium anno 1867. Romae solemni 
plurimorum Orbis catholici Antistitum concursu celebra-
tum fuisse Quis itaque mirabitur piis mentibus illam 
nostris diebus subisse cogitationem, ut nativitatis Beatis-
simae Virgin is Deigenitricis Mariae saecularis revolutio 
festivo per orbem catholicum ritu celebretur. — E t si 
quando, certe nostris temporibus solemnitatis ejusmodi ce-
lebratio peropportuna et summe proficua foret. Quis enim 
ambigit contra gravia illa mala vel pericula, quibus Ecc-
lesia Christi ubique gentium, ac in nostra etiam Hun-
garia premitur, fortissimum nobis praesidium ab illa be-
nedicta Virgine esse exspectandum, quae caput infernalis 
serpentis contrivit, quae sola cunctas haereses interiinit 
quam Ecclesia Virginem potentem turrim Davidicam, 
auxilium christianorum, vitam, dulcedinem et spem Nost-
ram salutat, et ad cujus materna viscera assiduis preci-
bus exoranda summus Ecclesiae Pastor, qui vices Dei 
his in terris sustinet, populum christianum identidem in-
vitare pergit. Quis etiam dubitabit solemnia ista ad fidei 
fervorem et morura rectitudinem, in multorum animis 
tristem in modum labentes, pristine vigori restituendos 
haud parum profectura esse. 

„Sponte igitur semet quaestio obtrndit, quo tempo-
ris momento laetissimi illius, de quo agimus, eventus 
memoria saecularis obeunda foret. Cujus quidem quaesti-
onis solutionem paucis heic dare tentabimus. 

„Negari non potest tempus nativitatis B. V. Mariae 
historica certitudine definiri non j)° s se. Nam, uti recte 
monet doctissimus Trombelli (apud Mignei Summa Aurea, 
torn. I. col. 250.) : De anno, quo nata. Maria est, theolo-
gos disputantes facile invenies, At quod ad annum per-
tinet, quis ea de re probabile aliquid se traditurum af-
firmet, nisi prius noverit, quo aetatis suae anno Chris-
tum conceperit ediderlitque ? nisi pariter noverit, quo 
anno Christus pro salute omnium ortes sit ? An scilicet 

eo, quem Dionysius Exiguus proposuit, an alio quopiam ? 
Sed haec, dissentientibus summum in modum doctoribus, 
stabilire quis audeat?" — Ast, utut haec, ita se habe-
ant, nihil tarnen obstat, quominus saecularis memoria 
nativitatis B. V. Mariae certo aliquo determinatoque ce-
lebretur tempore, quod ad hunc solum finem supponatur 
verum, licet tforte historice possit esse falsum. Quum 
enim de ipso facto duqitari nullatenus possit, parum re-
fert, num illud hoc potius an alio die vel anno contige-
rit. Certe eruditi a pluribus jam saeculis disputant de 
voro nativitatis Christi Domini anno, quod tarnen orbem 
universum et ipsam Ecclesiam catholicam minime impe-
divit, quominus aerae vulgari porro quoque adhaereret. 
Quaestio igitur circa illud solum vertitur, num pro nati-
vitate Immaculatae Yirginis talis saltern terminus aliquo 
fundamentô figi possit, quem amplectenses non multura 
a vero aberrabimus ; apertâ — ut ajunt — de caetero 
relictâ quaestione, quo praecise anno Christus Dominus 
his in terris apparuerit , quoto item aetatis suae anno B. 
V. Maria Salvatorem mundi ediderit. — Talis autem termi-
nus nobis videtur 738. ab Urbe condita annus, quem ceu 
natalem B. V. Mariae Chronicou quod Paschale vocant, 
his verbis indicat: XXV. (sc. anno Augusti) Ind. XV. 
Domitio et Aenobarbo (rectius L. Domitio Aenobarbo et 
P . Cornelio Scipione) Coss. — His Coss. mensis Sep-
tembris VIII feria II. Ind. XV, nata est Domina nostra 
Dei genitrix ex Joacim et Anna. (Ed. Dufresne, Venetiis. 
1719. -pag. 155.) 

(Vége köv.) 

VEGYESEK. 
— A német katholikusok XXXI. nagygyűlésével 

együttesen fogja gyűlését tartani, nemcsak a Szent-Vincze-
Egylet, hanem, mint legújabban jelentik Ambergből, a 
katholikus Jogász-egylet és a bajorországi katholikus 
nemesek társulata is. Németország püspökei közül 
idáig a regensburgi és eichstädti fopásztorok jelentették 
megjelenésöket. 

f A boldogságos Szűzről czimzett dömölki apátság 
szentbenedekrendi tagjai mély szomorúsággal jelentik 
Intay Vazul szeretett rendtársuk, aranymisés áldozár s a 
fennevezett apátság érdemteljes perjelének, a betegek 
szentségei ájtatos felvétele után, végelgyengülés következ-
tében, folyó évi augusztus 12-én reggeli 9 órakor történt, 
kimúlását. A boldogult született 1806. évi november 17-én 
szent Benedek rendébe lépett 1824-ben, ünnepélyes foga-
dalmat tett 1830-ban, áldozárrá szenteltetett 1832-ben ; s 
mint ilyen a tanári pályán 39 évig, a lelkészi hivatalban 
15-ig, a füssi gazdászat kormányzásában 12-ig s a dö-
mölki apátság perjeli tisztségében 7 évig nemes önfel-
áldozással fáradozott. Hült tetemei a, folyó hónak 13-ik 
napján délután 6 órakor akis-czelli sírkertben fognak nyu-
galomra tétetni s az engesztelő szent mise áldozat az 
apátsági templomban ugyanaz nap reggeli 9 órakor mutat-
tatik be. Kis-Czell, 1884. évi augusztus 12-én. Az örök 
világosság fényeskedjék neki ! 

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

Eudapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. -sz. 
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Budapesten, augusztus 20, 15. II. Félév. 1884. 

TARTALOM: Vezéreszmék és Tanulmányok: A görög egyházszakadás, különös tekinte t te l Photius és Caerularius jellemére. — Adatok 
árpádházi b. Margit ereklyéinek történetéhez. — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : A reformált zsidó vallásról. — K a l o c s a : Főm. 
Haynald Lajos bibornok-érsek levele. — Katholikus Actio. Adakozás a kispesti római kath. templomra. — Irodalom : Ezer műkereszt. — 

Lourdes csodaeseményei. — Vegyesek. 

A görög egyházszakadás, különös tekintettel Pho-
tius és Caerularius jellemére. 

A katholikus egyházat a legfájdalmasabb 
csapások egyike kétségkivül akkor érte, midőn 
Kelet elszakadt Nyugattól. Róma nagy fájdalom-
mal fogadta a szomorú hirt ; de hogy is ne könye-
zett volna, midőn millió és millió gyermeke 
távozott megnyugvást és enyhülést adó kar ja i 
közül. 

Századok viharai üvöltöttek át Krisztus egy-
háza felett, bölcsőjétől kezdve egymásután ütöt-
tek eretnekekké vált gyermekei égő sebeket an-
gyaltiszta testén; és most midőn már a béke 
angyala kezdé szétterjeszteni szárnyait, akkor 
jött mint a pusztító sirocco: Kelet elszakadása 
Nyugattól. 

A vihar megrázkódtatá a világ tengerén uszó 
egyház hajóját, de csak egy pillanatra. 

Igen, csak egy pillanatra ! Mert a szakadást 
bár vérző szívvel siratta Krisztus egyháza, de 
nem csüggedett, minek eredménye az lőn, hogy 
„megfogyva bár, de törve nem" — néhány nap 
múlva ismét teljes pompájában ragyogot t ha-
talma, jóllehet emlőin nevelt hálátlan gyermekei 
mindent megkisérlettek, hogy fényét elhomályosít-
sák, dicsőségét megrabolják. 

Azon idő óta, hogy a keleti egyház elsza-
kadt a nyugatitól, századok tűntek el az enyészet 
ölébe visszajöhetlenül, megváltoztak az idők, meg 
az emberek: azóta országok dőltek romba, me-
lyeknek jeltelen sirját csak a történelem lapjain 
őrzi a nemzeti géniusz, azóta milliók és milliók 
születtek, s tértek vissza az anyaföldbe, melyből 
vétet tek; azóta sokat szenvedett Krisztus egy-

háza, üldözték vassal, majd a rágalom undok 
fegyverével, összeesküdtek ellene a pokol szülöt-
tei, — mindezek megtörténtek, de e hosszú idő 
alatt Kelet sohasem hozta Rómának a kiengesz-
telődés könyeit, nem a béke olajágát , bármennyire 
óhaj tot ta légyen is azt a sok gyermekét örömmel 
kebelére fogadni kész Nyugat. 

Voltak idők, midőn Róma mindent megki-
sérlett a béke helyreállítására, de e szent szán-
déka az elvakúlt schismatikusok ellentörekvésein, 
áskálóclásain hajótörést szenvedett. 

Ki tudná megmondani, vájjon lehúll-e hama-
rosan az elszakadt gyermekek szemeiről az őket 
látni nem engedő elvakultság hályoga? és vájjon 
mikor fognak eltűnni az őket fogva tar tó szen-
vedélyek lángjai1? 

E kérdés megfejtése az isteni kegyelem csodá-
landó müve leszen. 

* 
% * 

„ A százados idegenkedésnek, mely a két egy-
ház közt fennállott, s melyet a népjellem, nyelv 
és szertartások különbözése, az ó- és uj Róma kö-
zött megújuló vetélkedések, az oecumenicus pat-
riarchákká felcsigázott byzanczi püspökök kevély-
sége, s a görög udvar kényúri politikája folyton 
ápolt, előbb-utóbb szakadásra kellett vezetnie" 
— mondja egy jeles egyháztörténetirónk. ') 

Valóban, nem lehet tagadni, hogy a szaka-
dás ta la já t a különböző népjellem is ápolta; a 
keleti nép ugyanis őseitől nagyravágyást örökölt, 
mely nem- tű r megaláztatást, nem igát, bármily 
könnyű legyen is az, független óhajtott lenni, 
nem igen szeretett érintkezni Nyugattal, mit kü-

Rapaics R. „Egyet, egyháztörte'n. 148. 1. 
12 
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lönösen növelt az egyházi té ren a nyelv és szer-
tartások különbsége. Mindezek azonban csak igen 
kevéssé folytak be önmagukban a keleti egyház-
nak a nyugati tól való elszakadására. 

De másrészt azt sem tagadhatjuk, hogy a 
kereszténység első századaiban a görögök a la-
t inokkal barátságos lábon ál lot tak mindaddig, mig 
Keleten bekövetkeztek az ú j politikai viszonyok. 
Mint a vi lágtörténelemből tudjuk, N. Konstantin 
miután a kereszt jele a la t t csatát csata u tán 
nyert , elhatározta, hogy birodalmi székét By-
zanczba teszi át. Szándékát csakhamar keresztül 
is vitte, s az ú j -Rómát gazdag műkincsekkel gaz-
dagitotta. 

Most, hogy a bj^zanczi püspökök bevonat tak 
a fejedelmek udvarába, i t t -o t t nyi lvání tot ták óha-
jukat, hahogy Konstant inápoly püspöke is nyerne 
bizonyos előjogokat a többi keleti püspökökkel 
szemben. Később ezen óhaj követeléssé fajult , 
amin t ez a K Theodosius által egybehivott kons-
tant inápolyi zsinat 2-ik kánonjából kitűnik, a hol 
e szavak ál lanak: „Konstantinápoly püspökének 
legyen tiszteletelsősége a római püspök után azért, 
mer t ezen város Uj-Róma." ') Ebből kiviláglik, hogy 
Kelet irigy szemekkel nézte Róma elsőségét, s 
annak megcsonkításán fáradozott . A pápák, kik 
mindig fel tud tak magasztosulni annak tudatá-
ban, hogy ők sz. Pé ternek Istentől rendelt jog-
utódai, ha tározot tan t i l takoztak e ha tároza t ellen, 
s azt mind já r t kezdetben semmisnek nyilvánítot-
ták a chalcedoni zsinat 2-ik kánonjával együtt, 
mely egyenlő rangra helyezte a byzanczi püspö-
köt a római pápával, úgy okoskodván, hogy Nyu-
ga tnak legyen feje a római, Keletnek pedig a 
byzanczi püspök. I. Leo, a pápák legdicsőbbiké-
nek egyike, kiben a mélyreható tudomány a szent 
élettel, az alázatosság az egyházi jogok törlietlen 
védőjének erélyével párosult, minden tehetsé-
gével igyekezett a má r -már felbomlani készülő 
egységet fentar tani , de ez neki nem sikerült, 
mer t az egyház érdekében vivott toll és szó-
harczok közepett váratlanul jobblétre szenderült. 

A byzanczi püspökök már ekközben a csá-
szárok által nagyon el voltak kapatva, másrészt 

x) N. Konstantin Byzanczot Uj-Rómának akará el-
nevezni, de a világbékére és a kereszténység megalapí-
tása és megszilárdítására czélzó törekvéseiért mintegy há-
lául az alapított - vagy jobban mondva birodalmi 
várossá berendezett hely „Konstantinápoly "-nak neveztetett 
el. Ebből azon következett az, hogy mivel a római főpap 
Nyugatnak Ura, Keletnek is kell egy ezzel egyenrangú 
főpapot birni a konstantinápolyi püspökök személyében. 

az is nagy hatással volt rájuk, hogy a keleti 
császári udvar fénykörében éltek. Lassankint meg-
feledkeztek magasztos hivatásukról, nem voltak 
már többé az egyház alázatos szolgái, hanem az 
erkölcstelen császárok kegyéért vetekedő páriák. 
Bevonat tak a császári termekbe, hogy a fény 
feléleszsze hiúságukat ; a császárok ugyanis azt 
hi t ték, hogy úgy az ő tekintélyük, mint Byzancz 
hire nagyban fog emelkedni, lia a város püspöke 
és a római pápa közt rangra nézve kevesebb, 
vagy semmi sem lesz a különbség. De Róma 
nem akar t tömjénezni a byzanczi püspökök hiú-
ságának. s azér t csak a császárhoz folyamodtak 
„patr iarchai jogok "-ért , s azokat megnyerve az 
apostoli szék minden til takozása daczára gyako-
rolni is kezdték Kelet püspökeivel szemben. Ehhez 
hozzájárult Kelet erkölcstelensége, az egyházi 
disciplinák megvetése, melyek együttvéve csak 
növelték Kelet azon óhaját, vajha függetleni t tetnék 
Nyugattól. 

Ily szomorú bomlásnak indult Krisztus igaz 
egyháza, jóllehet milliók hő imája szállt fel na-
ponként az Ur t rón jának zsámolyához, világosí-
t aná meg kegyelmével, alázná meg ha ta lmával 
az elvakultakat , kik hi tvány földi érdekekből a 
legszentebb kapocs erőszakos szétszakításán fá-
radoznak. De az isteni gondviselés engedé őket 
a megkezdett lejtős uton haladni. Acacius püs-
pöknek ju to t t a szomorú dicsőség ket té szakitani 
az Isten által nyú j to t t egységi lánczot, felbon-
tani ama legszentebb kötelékeket, melyek kelet 
püspökeit a római szentszékhez csatolták. A sza-
kadás eredménye az lőn, hogy Nyugat 85 éven 
át minden összeköttetést megszakítot t Kelet lá-
zongó püspökeivel. 

De 519-ben létrejött a kibékülés a keresz-
tény világ nagy örömére, de a béke nem sokáig 
t a r t o t t mer t a nagyravágyó byzanczi püspököket 
nem elégítette ki a pa t r ia rcha i jogoknak máso-
dik rangfokon való gyakorlása. Szálka volt sze-
mökben a római püspök primatussága, Különösen 
Je juna to r János igyekezett magát a pápával 
egyenlő ragra emelni, s vakmerőségében annyira 
ment , hogy magát „egyetemes pa t r ia rchá"-nak 
nevezte. N. sz. Gergely pápa, korának e kima-
gasló szelleme, ki lángeszével korát századokkal 
megelőzte, hogy őt a bitorolt czim letevésére birja, 
magát „servus servorum Dei"-nek nevezé, anél-
kül azonban, hogy egy hajszálnyit is enge-
dett volna elsőségi jogaiból, „in isto vocabulo 
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enim consentire nihil est aliud, quam fidem per-
dere. " 

Az „oecumenicus" pa t r ia rcha czimhez ma-
kacsul ragaszkodó byzanczi püspökök azután egy 
jó ideig nem háborga t t ák az egyház nyugalmát , 
egészen a trullai zsinatig, amidőn is ú j r a meg-
kezdték a harczot. 

„E zsinatnak (692) — mint Rapaics mondja 
— kettős czélja vol t ; egy nyi l tan bevallott, s 
egy titkos. A nyil tan bevallott abban állott, hogy 
miután sem az V-ik, sem a Vl-ik egyetemes zsi-
nat fegyelmi kánonokat nem hozott, a ket tős 
zsinat e hiánya után pótoltassék, a t i tkos pedig, 
mely ugyan sehol sincs kifejezve, de az egész 
törvényhozás szelleméből kisugárzik, az volt, hogy 
a görög egyház, mely a hi tkérdésekben kény-
telen volt a római egyház felsőbbségét beis-
merni, legalább fegyelmi téren kimutassa önálló-
ságát. "*) 

A görögök most lát ták elérkezettnek az időt 
arra, hogy Róma i ránt táplál t ellenséges indula-
tuka t kimutathassák, oly törvényeket alkotván, me-
lyek merőben ellenkeztek az egyház szellemével. 
Egy ily törvény, illetve kánon volt a coelibatus 
eltörlése. Ne csodálkozzunk ezen! a fegyelem 
annyira meglazult már a VII-ik sz. Kelet pap-
jainál, az erkölcsök annyira elvesztették beesőket 
közöttük, hogy megszüntet ték a coelibatust, mely 
a papságnak oly magasztos erkölcsi erőt köl-
csönöz.*) 

Tehát a trul lai zsinat, melyet a keletiek 
annyira szeretnek „egyetemes"-nek nevezni, az 
egyház virágos kert jéből a legszebb rózsát vág-
ta ki. Mellőzték Siricius pápának Afroshoz ir t 
levelének parancsá t : „Quarum sanctionum (sc. con-
ciliorum) onines sacerdotes indissolubili lege con-
stringimur, ut a die ordinationis nostrae sobrie-
ta t i ac pudicitae et corda nostra mancipemiis et 
corpora. " 

Igaz ugyan, hogy voltak idők, midőn a pá-
pák a papok csekély száma mia t t el tűrték (de 
soha meg nem engedték) a nős papok alkalma-
zását;3) de jól meg kell jegyeznünk, hogy ez 
csak nagyon r i tkán tör tént , és a 4-ik, 5-ik és 
6-ik század zsinatai már határozot tan megki-

*) Rapaics „Egyet. Egyházt." 
Augustinus de Roskovány „Coelibatus et Breviá-

rium" Tom. 1. pag. 169. 
3) De Siricius pápa már 385-ben a papi nőtlenségre 

általános érvényű törvényt hozott. Kazaly „A kath. egy-
házjogtan kézikönyve" I. k. 143 1. j 

vánták a coelibatus megtar tásá t az egyház szol-
gáitól.1) 

A coelibatus eltörlésén kivül még más sé-
relmes határozatokat is hozott a t rul la i zsinat : 
igy a 36. kánonban kimondja, hogy a konstant i -
nápolyi szék egyenlő privilégiumokkal bir a ró-
maival, s az egyházak között r ang ra nézve a 
második. Az 55-ik kánon pedig azt mond ja : Ró-
mában a Quadragesima szombatjain böjtölnek, 
minek ezentúl nem szabad megtör ténni , és ezt 
oly szigorúsággal mondja, hogy hozzá teszi: lia 
pedig e parancs ellen egyházi személy vét, lete-
véssel, ha világi, kiközösitéssel fog súj ta tni . 

A VIII. század nem hozta meg a békét , sőt 
lia fe lnyi t juk az egyháztörténelem lapjait, szo-
morú és sötét eseményeket lá tunk ot t feljegyezve. 
Alig zaj lot tak le ugyanis Keleten a monothele-
ták által okozott zavarok, alig in téz te t tek el a 
császári udvarnál felmerült összeesküvések és t rón-
változások, min t pusztitó vihar jö t t a „képrom-
bolók" dühös serege, bálványimádásnak nevezve 
a képek tiszteletét. Sokáig húzódott a harcz, 
melynek megindi tója Isauri Leo volt, s csak akkor 

I ér t véget, midőn IV. Leo császár halála u tán a 
a szelidlelkü Theodora vet te kezébe a kormány 
gyeplőjét, kiskorú fia : III. Mihály helyett ő vi t te 
ki, hogy végre hosszas harcz után a keleti és 
nyugat i egyház közt ismét létre jö t t az unio. 

Róma tehá t ismét diadalt ült. 842. febr. 
19-én, az unio megülésének napján, Kelet eddig 
ellenszegülő pöspökei részint személyesen, részint 
levélben kér tek kegyelmet és bocsánatot eddig 
tanusi tot t hűtlenségekért . I. Adorján pápa édes-
örömest fogadta ka r ja i közé azokat, kik le-
mondva az ellenségeskedésről ismét hü fiai óhaj-
tanak lenni azon egyháznak, melynek eddig el-
fa jul t gyermekei voltak. 

Az annyi sok éven át t a r t o t t nemzet- és 
fajgyűlölet megsemmisült, s egy napon, mely 
szemtanúja volt Róma legfényesebb diadalai egyi-
kének, az egység létre jöt t . 

Az elsorolt események csak élőkészitették a 
ta la j t a szakadásra s ennek mintegy távolabbi 
okait képezték, mig a most elmondandó esemé-
nyek már az elszakadásnak valódi okait fogják 
feltüntetni . 

x) A görög nem egyesült papoknak, valamint az 
egyesült görög egyház szolgáinak későbben megengedtetett 
a nősülés a felszentelés előtt. V. ö. Kazaly „A kath. 

i egyházjogtan kézikönyve" I. k. 144. 1. 
15* 
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A sok engedmények, a jóakara t csak egy 
pillanatra voltak képesek a nagyralátó konstant i-
nápolyi ?„patr iarchá"-kat megszeliditeni, de Róma 
i ránt táplál t ellenséges indulatuknak tüzét nem 
voltak képesek eloltani. 

De lássuk már az elszakadás közelebbi 
okait. 

Konstant inápoly még most sem felej tet te el 
azon „képzelt" sérelmeket, melyeket — szerinte 
— a nyugati egyháztól kellett szenvednie, csak 
olyan vak gyűlölettel viseltetett most is Róma 
iránt, min t századokkal előbb ; sohasem tudot t 
megbarátkozni azzal a gondolattal, hogy ő nem 
független, hanem a római pápa ha ta lma alat t áll. 

Egy idő óta csak azért volt csendes By-
zancz vidéke, mivel a pat r iarchai széken részint 
az egyház hű fiai ültek, részint azért, mer t nem 
találkozott ember, ki sikra mer t volna szállni a 
pápával. De e csend, e nyugalom csakhamar 
megváltozott az udvar fordorkodó poli t ikája alatt . 
A konstantinápolyi széken ez időben Ignácz 
ült, ki élesen és valódi apostoli buzgósággal kelt ki 
az udvar erkölcstelensége ellen, hol a gyönyörökbe 
elmerült III. Mihály helyet t nagybá ty ja Bardas 
ragadta kezébe a kormány gyeplőjét. Szomorú 
idők voltak ezek. Az államot belviszály roncsolta, 
a kereskedelem pangott , s minthogy a császári 
udvar őrült pazarlásai milliókat emésztettek fel, 
súlyos adók nehezültek a nép vál la i ra ; a becsü-
letesség helyébe gazság lépett, a lelkiismeretes-
séget és jóerkölcsöket a legfrivolabb erkölcste-
lenség vál tá fel, metyre az udvar adá a csábitó 
példát.1) 

Ez uj Sodorna ellen apostoli bátorsággal lé-
pet t fel Ignácz patr iarcha, mi iszonyú dühbe 
hozta Bardast főleg akkor, midőn neki a szent-
életű egyháznagy vonakodott a sz. áldozást ki-
szolgáltatni. Ignácz a konstantinápolyi püspökök 
eme legragyogóbb csillaga emia t t Terebinth szi-
getére száműzetett , s helyet te Photius foglalta el 
a pat r iarchai széket. 

Ez ember feltüntével hunyt el Görögország 
csillaga ! 

Photius előkelő családból származott , ki tűnő 
észtehetsége csakhamar fényes diplomatiai állá-
sokra ju t ta tá . Ingatag jelleme nagyon megtetszett 
Bardasnak. s benne kitűnően alkalmas segitőtár-

x) Maga a kormányzó menyével vérfertőző viszonyt 
folytatatott. 

sat sej te t t gaz czéljainak kivitelére. Photius vi-
lági lévén, 6 nap alat t a kánonok ellenére fel-
vet te az egyházi rend mindennemű fokozatait és 
857-ben a pápa által püspöki székétől megfosz-
tot t syracusai Gergely által püspökké consecrál-
ta to t t . 

Bardas azonban ta r to t t attól, hogy Róma 
nem fogja helybenhagyni Photius megválasztását. 
Hogy ezt elérhesse, hizelgő szavak és drága aján-
dékok kiséretében követeket küldött a pápához, 
azt hivén, hogy igy maga részére hódithat ja őt. 
Levelében hamisan előadá, hogy Ignácz részint 
azért, mer t érezte mél ta t lanságát , részint, mer t 
félt, hogy bűnei és visszaélései napvilágra jönnek, 
önként elhagyta patr iarchai székét; továbbá elő-
adá, hogy helyébe Photius választatot t meg pat-
r iarch ának. 

Ámde I. Miklós nem tar tozot t ama gyönge 
jel lemű emberek közé , kiket ajándékokkal és 
szép szavakkal le lehet kenyerezni. Azonnal két 
követet küldött az ügyek megvizsgálása végett 
Keletre egy levéllel, „melyben mindazt, mi kánon-
ellenes, megrójja habozás nélkül, nevezetesen, hogy 
Ignácz. helyébe világi választatott , hogy Photius 
a r endeke t nagyon gyorsan vet te fel ; amiér t is 
kijelenti, hogy Photius felszentelését mindaddig 
el nem ismerheti, mig követei az ügy állását 
előtte fel nem dirítik.1) 

A Konstantinápolyi követek gyalázatosan 
visszaéltek a pápa megtisztelő bizalmával, mer t 
elszéditve a nekik felajánlot t kincsek által, a csá-
szár és Photius ma lmára ha j to t ták a vizet. Da-
czára ennek nem lehetet t a dolgot azonnal nyélbe 
ütni, miér t is 861-ben egy népes gyülekezeten 
Ignácz patr iarcha újólag le té te te t t min t olyan, 
ki jogtalanúl bi torol ta a főpapi széket; a köve-
tek erre mindent helybenhagytak és dúsan meg-
rakodva kincsekkel odahagyák a császári ter-
meket. (Folytatjuk). 

A D A T O K 
árpádházi boldog Margit ereklyéinek történetéhez. 

m) A clarissáknak sz. kereszt és más ereklyéi. 

Első helyen a sz. kereszt ereklye érdemli meg, 
hogy vele foglalkozzunk. Annál is inkább, mer t 
lehet, hogy á clarissák bir tokában létezett ke-
reszt-ereklyék között megvolt amaz „eleven ke-
resztfa" is, melyet b. Margit tisztelt, ele a tulaj-

') Rapaics „Egyh. tört." II. k. 151. lap. 



r e l i g i o . 117 

donosnőnek megnevezése nélkül. Az 1656. évi 
lel tárban előfordul egy „ Christal ezüstben foglalva 
az kiben az szent körest all.11 Ezen becses dara-
bon kivül a clarissák anyaháza ínég több ke-
reszt-ereklyét is birt , melyek közül egyet becses 
ta r tóban a Budára költözöttek is k a p t a k : „Kis-
ded ezüst kereszt, kit Pacemre szoktak hordozni, eb-
ben vagyon foghlalva a Christus Keresztfájábid egy 
darabocska." Igy említi a Paulovics-féle leltár, a 
Snaider-féle már a kisdedből középnagyságot al-
ko t : „Egy középnagyságú kereszt, melyen az Üd-
vözitő függőit." A budai latin leltár ismét a ki-
csinyek közé sorozza: „ E g y kis ezüst kereszt, 
melyben a sz. keresztből bizonyos részecske van zár-
va." Valamint Pozsonyban, ugy Budán is lá t tak 
Berchthold és Kósa ereklyéket a fakeresztből. 
Pozsonyban Berchthold igen becses ereklyetar tót 
látott a sz. kereszt részecskéjével. „Ezüst mon-
st rant iában van elhelyezve a sz. keresztnek na-
gyobb része, melyről azon vélemény van, hogy azt 
Erzsébet királyné hozta magával Rómából." Lá t ta 
azt Kósa is : „Van a mi Urunk Jézus Krisztus 
sz. keresztjéből tekintélyesebb rész, moly becses mu-
tatóban van elhelyezve." A cassationalis leltár is 
tud róla: „Aranyozott ezüst monstrant ia , Krisz-
tus urunk vérének és kereszt jének egy részével 
40. SU. 55 darab gyöngygyei." Ugyanezen leltár 
a sz. keresztnek egy második részecskéjéről is 
tesz említést, mely arany feszületnek ébenfa 
talpazatában volt. Budán is ta lál t Berchthold 
püspök a clarissáknál sz. kereszt-erektyét, mely-
ről Kósa is tesz említést. 

Kiváló becsben állott a clarissáknál sz. Má-
ria Magdolnának ereklyéje, melyet a hagyomány 
szerint Erzsébet királyné hozott Rómából. Mint 
Pozsonyban ug}r Budán is bír tak belőle részecs-
kékkel. A pozsonyi part iculát említ i Kósa, mely-
ről mondja, hogy ezen szentnek lábából egy cson-
tot Erzsébet királyné azon alkalommal kapott a 
pápától, midőn 1343-ban Rómában volt. Berch-
thold feljegyzéseiből megtudjuk, hogy mily be-
cses ta r tóban őriztetet t az : „Megaranyozott 
capsulában, melyen Telegdi János kalocsai érsek 
neve és czimere az 1645. évvel van elhelyezve, 
léteznek sz. Mária Magdolna ereklyéi. A cassatio-
nális leltár annak súlyát is meghatározza : Ezüst, 
részben megaranyozott ládácska sz. Mária Mag-
dolna ereklyéi számára 344 S. U." — A Budára 
hozott sz. Magdolna ereklyéről, habár a leltárak 
mitsem említenek, mégis Kosának van tudomása 

róla, hogy ott sz. Magdolna csontjának részecs-
kéje t iszteltetett . 

Sz. Brigitta szűz és sz. Orsolya vér tanú és 
szűznek ereklyéiről, melyek koronákban valának 
elhelyezve a pozsonyi cassationalis okmány tesz 
említést. 

Végre volt még mindkét zárdában temérdek 
más apró ereklye, részint kevésbé ismert szen-
tektől oltárcliszitményül és képekben s más-
ként elhelyezve, részint pedig minden felírás nél-
kül ismeretlen szentektől. 

Megemlitendőnek t a r tom még, hogy Binder 
budai rézmetszőtől jelent meg egy metszet, me-
lyen sz. Kelemen vér tanú ereklyéi vannak üveg 
koporsóban ábrázolva. A kép német aláírással bír, 
mely azt mondja, hogy a fentábrázolt alakban 
t isztel te tnek ezen ereklyék Budán a clarissák 
templomában. Alig hiszem, hogy b. Margit szob-
ra inak és ereklyetar tóinak ily ábrái nem lettek 
volna. 

Amennyire lehetett , azon voltam, hogy a cla-
rissák ereklye-kincséről, kivált mind arról, ami 
b. Margi t ra vonatkozik, kellő át tekintést nyúj t -
sak. Egyszersmind felkérem mindazokat, kik neta • 
Ián a felsoroltakról egyetmást bírnak, vagy b. 
Margi t ra vonatkozó oly tárgyaknak bir tokában 
vannak, melyekről tudomásom nincs, kegyesked-
jenek nekem arról tudósítást adni, hogy annak 
időszerű felemlítése által is, b. Margit dicsőítése 
fokoztassék és egyszersmind ez által is hozzájá-
rulás tö r tén jék rég óhajtott szenttéavatásának elő-
mozdításához. 

(Folytatjuk). 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, augusztus 18. A reformált zsidó vallás-

ról. — Reformok nem ritkák. Vallási téren éppenséggel 
nem. Volt és lesz mindig nyugtalan ember, ki meg nem 
elégedve a meglevőkkel, talán indittatva egyik-másik 
visszaélés vagy baj által, a legtöbb esetben talán feltű-
nési vágytól vezéreltetve belenyúl abba, mi a legcseké-
lyebb emberi beavatkozást sem tűri és törvényeket szab 
ott, hol engedelmesség az egyedüli kötelesség. 

Positiv alapon állva, minden úgynevezett vallásre-
formáczió csak vallás deformáczió, csak elrontása annak, 
mit javitani ^akarnak, csak aláásása annak, mit épiteni 
óhajtanak. 

Lapozgassa csak valaki az egyháztörténelmet és 
számtalan példát fog erre találni. 

Mi nem szándékozunk egyháztörténeti reflexiókat 
irni, bár nagyon kecsegtető a megpendített eszme nyuj-
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totta kalászai ; publiczistikai feladatunkhoz képest mi a 
jelent kisérjük figyelemmel és ezen tekintetben meg nem 
tagadhatjuk magunktól azt a bár háládatlan excursiót, 
melyre a budapesti zsidóság egy törpe részében megin-
dult mozgalom minket provokál. 

Reformálni akarják a zsidó vallást és reformált ma-
gyar zsidó vallást alkotni. Nagy fába vágták fejszéjüket 
és egészen határozottan merjük állítani, hogy beletörik 
ez a fejsze és vagy semmi, vagy elenyésző eredményt fog 
létesíteni ez a nagy gonddal megkezdett kísérlet. 

Megmondjuk miért. Megengedjük, hogy van ezen 
kísérletben több egészséges és üdvös eszme, és szeretnők, 
ha ezek a zsidóságban általános visszhangot és követést 
találnának, mint pl. a talmud elvetése, egy káté kiadása, 
a magyar nyelv használata stb. stb. 

De azért az egész kísérlet czéltévesztett, hiábavaló. 
Mert ha szorosan beszélünk, van már reformált 

zsidó vallás a legszebb és legnemesebb értelemben : a 
keresztény vallás, amint ez a katholikus egyházban talál-
ható Szentegyházunk isteni alapitója, ki magáról mondá : 
„non veni solvere legem, sed adimplere", ő volt az, ki 
egyedül illetékes és helyes módon reformálta az ószö-
vetségi zsidó vallást, részint eltörülvén ama szükköríi 
határokat, melyek között az ó-szövetségi oeconomia 
mozgott, részint fel- és kiépítvén az isteni kinyilatkoz-
tatás zsidó elemeit ama többé már nem tökéletesíthető 
és tárgyilagosan tovább már nem fejleszthető isteni vallás-
ban, melyet ő adott. 

Aliud fundamentum nemo potest ponere. 
A ki a zsidó vallás ezen reformját el nem fogadja, 

az más reform létrehozatalára nem képes. A zsidó vallást 
egyedül helyesen refomálni, annyi mint keresztény katho-
likus hitre térni ; minden egyéb reform csak hiábavaló 
erőlködés és utolsó sorban a positiv alap elvetése, a ra-
tionalismus és naturalismus inthronizatiója. 

Mert van a zsidó vallás lényegében két főmomen-
tum, melyek nélkül ez nem gondolható. 

Ezen két főmomentum elvetése vagy a keresztény-
séghez egyengeti az utat, vagy lesodor a naturalismus 
és rationalismus tömkelegébe. 

S e két főmomentum : az elkülöni tés és a jövendő 
Messiás reménye. 

Ezen két főmomentum annyira a zsidó vallás lé-
nyege, hogy lehetetlen ezek nélkül zsidónak mondani. 

A tervbe vett reform az egyiket elveti a másikról 
hallgat, valószinüleg azonban ezt is elveti. 

Fenntartani a mózesi törvényt, ugy mint ez a Penta-
teuchusban foglaltatik — és ez a tervezet czélja — és 
amellett az elkülönítés válaszfalait lerontani, az lehetet-
lenség. Egybeolvadás, olyan, minőt a szándékolt refor-
mált zsidó vallás contemplál, a mózesi törvények fentar-
tása mellett, képtelenség. Az egybeolvadás csak amaz 
amalgamizáló eszköz által történhetnék, a mely a nagy 
népcsaládok összekötő kapcsa, a kereszténység által. Ennek 
el nem fogadása amint egyrészt lehetetlenné teszi a czél 
elérését, ugy másrészt tönkre teszi azt a kis positiv ala-
pot, mit ezen eszme különben magában foglalt. 

A jövő Messiásban való remény feladása, nagyon 
világos, hogy tönkreteszi teljesen a zsidó vallást. 

Ha még hozzá teszszük, hogy az isteni küldetés tel-
jes és tökéletes hiánya már önmagában hordja az em-
beri müvek gyarlóságának és állhatatlanságának elma-
radhatatlan bélyegét, akkor bizony senki sem fog cso-
dálkozni véleményünk azon őszinte kijelentésén, hogy — 
eltekintve a talán meglevő jó szándéktól — az egész 
czélba vett reformáczió semmi számbavehető eredményre 
nem vezethet, hanem igenis, a rationalismusnak tárt kaput 
nyit és a vallástalanság terjedését előmozdítja. 

Ha van őszinte komoly szándék az igazi reform 
elérésére, akkor imádják velünk azt, kit a próféták ígér-
tek és kiben a törvény és a próféták teljesülésbe mentek. 

Quod desuper est, de malo est. ? 

Kalocsa. Föm. Haynald Lajos bibornok-érsek nagy-
szabású föp. körlevele, melylyel a rítusok sz. congregatio-
jának ama határozatát kiséri, a mely f. évi szept. 6, 7, és 
8-án a b. sziiz tiszteletére triduumot rendelt. (Vége.) 

„Minimé quidem ignoramus de antiquitate et aucto-
ritate hujus Chronici multum inter eruditos disputari; ast 
hoc ad nostrum institutum parum attinet ; nam sive dicatur 
verba citata a primo Chronici auctore saeculo IV. scripta, 
sive ab ejus continuatore saeculo VII. adjecta esse, sem-
per tameu manebat aliquod saltern traditionis populáris 
in Ecclesia ab antiquo vigentis documentum, cui, quum 
nihil, quod solvi non possit, refragetur, illud ergo scopo 
quem intendimus, nobis fundamentum satis firnium esse 
videtur. " 

„Verum quidem est, si nativitatem Christi ad an-
num U. C. 747. vei 749, ut aliqui volunt, figamus, tunc 
anno 738. tamquam natali B. V. Mariae insistendo Eam 
novennem vei undennem Christum peperisse statuamus 
est necesse, quod etsi verisimile haud sit, rectae tamen 
rationi, mores et indolem populorum orientalium ac su-
pernaturalem Dei genitricis destinationem perpendenti, ne-
quaquam répugnât. Ast neque necessarium est, ut huic 
difficultati multum immoremur ; recentissime enim P. Flo-
rianus Riesz S. J. magno argumentorum pondere demon-
strasse videtur Christum Dominum, calculo Dionysii Exi-
gui conformiter, natum esse anno ab U. C. 752., seu uno 
anno et Septem diebus ante initium aerae vulgaris, utpote 
quae a 1-a Januarii a. 854 incipit. (Vide : Florianus Riesz 
S. J., Das Geburtsjahr Christi, Freiburg, 1880. E t : Noch-
mals das Geburtsjahr Christi. Ibid. 1883.) Nostrum non 
est doctas prolixasque eruditi hujus viri argumentationes 
heic per longum recensere, id iinum saltern commémo-
rasse sufficiat, quod eidem plane contigerit maximam 
difficultatem, quae hucduni contra annum 752 pugnare 
videbatur, feliciter diluere, mortem nempe Herodis, quae 
passim anno 750. evenisse creditur, ad initium Április 
anni 753. defigere. Sublatâ autem hac difficultate, reliqua, 
quae contra annum 752. passim proferuntur, eidem non 
tantum haud quidquam officiunt, sed potius mire omnia 
in eundem conspirant. Quod imprimis valet de traditione 
ecclesiastica, cujus continuam seriem auctor noster clare de-
ducit usque ac! Dionysium Exiguum, qui posterior pro-
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inde aerara vulgarem non tani invenisse, quam potius in 
communem usum devexisse credendus est. Differentia 
autem memorata unius anni et quod superest, inde pro-
venit, quod hodie annorum initia non ab incarnatione (seu 
25. Mártii.), neque a nativitate (seu 25. Decembris), sed 
a circumcisione (seu 1. Januari proxime sequenti) Christi 
Domini computentur, porro, quod aera vulgaris annos 
Christi non inchoatos, sed completos numeret seu quod 
pro die 1-a Januarii anni primi aerae vulgaris ilia dies 
habenda sit, qua divinus infans tercentesimum septuage-
simum et secundum aetatis suae diem agebat." 

„Jam, si nativitatem Christi cum laudato auctore, cum 
Dionysio item totaque autiquitate ad 25-am Decembris 
anni 752. U. C. figamus, et liinc retro usque 8-am Sep-
tembris anni 738. computemus, pro aetatae B. V. Mariae, 
Christum parturientis, 14 annos 3 menses et 17 dies ob-
tinebimus. Et baec eadem est aetas, quae Deiparae in 
epistola Evodii Antiocheni Episcopi (apud Nicephorum 
Hist. lib. 2. cap. 3.) his verbis tribuitur : Trimula cum 
esset in templum praesentata, ibi in Sanctis Sanctorum 
traduxit annos undecim. Deinde vero Sacerdotum mani-
bus Josepho ad custodiam tradita, apud quem cum men-
ses peregisset quatuor, ab angelo laetum illud accepit 
nuntium. Peperit autem hujus mundi lucem, annum agens 
quintum decimum vigesima quinta die mensis Decembris." 
Cui subscribunt S. Givgorius Nyssenus, Joannes Damas-
cenus, Hermanus Constantinopolitanus Episcopus, Andreas 
Cretensis et Georgius Nicomediensis Episcopus, (quos 
refert Baronius in Apparatu ad Annales num. 47. et 48.) 
Verum quidem est, prout observât doctissimus Pontifex 
Benedictus XIV., (De Festis D. N. J . Christi et B. V. 
Mariae lib. II. cap. 14.), illud Evodii fragmentum hodie 
ab eruditis viris tamquam apocryphum explodi et nec ita 
vetustos esse scriptores, quos memoravimus, ac quosdam 
propterea libere negare fidem esse adjungendam rei, de 
qua veteres Patres et Ecclesiasticae Históriáé scriptores 
nihil omnino tradiderunt. Valet tarnen de hac etiam Evodii 
epistola, quod supra de Chronico Paschali diximus, illam 
qualemcunque demum traditionis ecclesiasticae testem agere. 
Unde idem doctus Pontifex fatetur (ib. cap. I. nr. 13. B.) 
Mariam quatuordecim annos natam Josepho nupsisse com-
munem esse fere omnium sententiam : id enim aetatis 
esse cum puellae concipiunt. Ac pro sua sententia testem 
adducit Saxium (De Laudibus B. V. M. torn. I. pag. 49.) 
ita scribentem : Et ex multis, quos legi scriptoribus, fere 
omnes in hac sententia sunt. — Ac, ut reliquos taceamus, 
sufficiat unum adhuc Suarez citasse, qui (In 3. part. D. 
Thomae t. 1. disp. 7) ita ait : Prae omnibus recepta com-
muniorque sententia est, quod anno 14-o fuerit tradita 
sponso, haec enim est aetas ad concipiendum idonea, 
praecipue, si habeat corpus optime dispositum, cnjusmodi 
erat corpus SS. Virginis." 

„Omnia igitur annum 738. suadent. Sola adhuc restât 
quaestio solvenda, quo anno saecularis revolutio anni 738. 
U. C. reccurret. Quum juxta superius dicta primus aerae 
vulgaris annus 754. U. C. anno respondeat, hinc, si scire 
cupimus, quotus nunc Urbis conditae annus currat, ad 
753 addere debemus 1884, unde 2637 annos obtinebimus 
de quibus 738 subtrahendo inveniemus modo 1899-um a 

nativitate B. V. Mariae annum labi, ac proinde anno fu-
turo, seu 1885. die 8-a Septembris, undevigesimum aere 
Marianae saeculum completum iri. Hac ergo die centená-
rium nativitatis Deiparae celebrandum foret. Quodsi vero 
etiam immaculatae Ejus conceptionis solemnia saecularia 
obir elibet, haec novem mensibus prius, seu in diem 8-am 
Decembris anni 1884. inciderent. 

Quod, ut ad majorem Dei laudem et gloriam, ad 
ampliorem Immaculatae Dei genitricis honorem et venera-
tionem, ad uberius item Ecclesiae sanctae decus et emo-
lentum cedat, ex intimo corde precamur. — Colocae, dto 
16-a Januarii 1884. — P. Athanasius Bosizio Societatis 
Jesu Presbyter, Academiae Philosophico-Medicae S. Tho-
mae Aquinatis Romae institutae Sodalis. Julius Városy 
Archi-Dioecesis Colocensis Presbyter, SS. Theologiae Doc-
tor, Históriáé Ecclesiasticae et Juris Canonici in Semi-
nario dioecesano Professor." 

Accesserunt supplicationi nostrae plurimi Episcopi 
Archiepiscopi, Cardinales e variis Europae partibus et 
numerosa piorum fidelium cohors, quorum omnium vota 
benigne suscipiens Beatissimus Pater Noster, etsi pro 
magna sua sapientia opportunum haud viderit iisdem ad 
litteram respondere, detulit tamen, in quantum triduanam, 
uti jam e benignissimo Rescripto intellexistis, devotionem 
circa Natae B. Mariae Virginis solemnia anno hoe per-
agendam pro universo Orbe praescripsit, ciuam simul cum 
fidelibus curae Vestrae creditis pie celebrabitis ea ratione, 
ut diebus 6-a 7-a et 8-a Sejjtembris Sacrum Cantatum 
hora consveta solemniter asservetur, laudes Sanctissimae 
Deiparae congruis sermonibus sacris celebretur, vernacula-
que lingua recitentur cum populo preces et cantentur 
hymni in honorem ejusdem, et lucrandarum Indulgentia-
rum a SS. Domino Nostro concessarum conditiones pie 
expleantur. 

Ad quae débité praeparanda praevia jam die scilicet 
31-a Augusti i. e. Dominica XIII post Pentecosten prae-
moneatur populus ex ambone, ut diebus dictis ad Eccle-
siam congregari et SS. Virginis patrocinium amplioribus, 
fervidioribusque devotionis actibus mereri, sibique sin-
gulariter utile praestare conetur. — Die autem 5-a Sep-
tembris post Salutationem Angelicam vesperi pulsu om-
nium campanarum adtenti reddantur fideles, ut ad pro-
xime instantes triduanas devotiones se débité disponere 
satagant. 

Quali pietati nostrae Dominus beuedicere et illam 
pro honore Sanctissimae Matris Virginis ac Christifidelium 
salute efficacem praestare dignetur ! 

Datum Colocae, Festo Sancti Ignatii, anno salutis 
1884-0. 

Ludovicus m. p. 
Cardinalis, Archi-Episcopus. 

KATHOLIKUS ACTIO. 
Adakozas a kispesti róni. kath. templomra. 

(Folytatás). 

Dobos Mátyás kolacskói pléb. gyűjt. 5 frt. Koczu-
rek Rezső darnói pléb. 2 frt, Ács József fülei pléb. 2 frt, 
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Pletrich István berezeli pléb. (5 frt) gyűjt. 18 fr t 30 kr., 
Schlegel Pétar süttöri esp.-pléb. 2 frt, Krosznyiczky Ist-
ván szilacsi pléb. gyűjt. 2 fr t 50 kr., Noszlopi Kálmán 
dőri pléb. gyűjtése 5 frt 11 kr., Demek Alajos szepes-
szombati pléb. gyűjtése 13 frt 65 kr., Hulin István zal-
kodi pléb. 2 frt, Számuely János szepes-bélai pléb. gyűjt. 
14 frt 93 kr., Németujvári pléb. 2 frt, Ficzek Károly já-
kóhalmi esperes-pléb. gyűjtése 4 frt , Gundy Miklós sárdi 
pléb. gyűjt. 7 fr t 52 kr., Potucsek János vöröskői pléb. 
2 frt, Kubicsek János buziási pleb. 1 frt 20 kr., Pelczer 
Lipót bessenyei pléb. gyűjt. 9 f r t 40 kr., Dósa József 
napkori pléb. gyűjt. 14 fr t 67 kr., Nagy Károly kis-zom-
bori pléb. gyűjt. 9 frt 9 kr., Tichy Antal sz.-mihályi esp. 
pléb. 1 frt, Kisfaludi Endre zborói pléb. 1 frt, Derne Jó-
zsef gyöngyös-halászi pléb. 1 frt, Szabó István aldebrői 
pléb. 1 frt, Pullmanii János csápori pléb. gyűjt. 4 frt, 
Ferencsik Miklós davidfalvi g.-kath. lelkész gyűjt 3 frt, 
Kádlecz Ferencz nemzinai pléb. gyűjt. 3 frt, Derbész Jó-
zsef dereskei pléb. 1 frt, Miklosovits Alajos gútai pléb. 
2 frt, Perger Lajos káplán 1 frt, Laufik Ferencz csákoci 
pléb. 1 frt, Kiss-jesseniczei pléb. 2 frt, Káposztási Imre 
feledi pléb. gyűjt. 3 frt 70 kr., Bolcsó Alajos pilisi pléb. 
1 frt, Bogár Mihály bács-földvári pléb. 2 frt, Seregélyi 
János, t.-sz.-mártoni pléb. 2 frt, Vaszner Lipót császár-
töltési pléb. 2 frt, Molotsay Gáspár bittsei pléb. 1 frt, 
Cseko Gábor kaáli pléb. 1 frt, Pätz Antal cziráki pléb. 
gyűjtése 25 frt, Tóth Balázs bokodi pléb. 2 frt, Nell Fe-
rencz alpári pléb. gyűjt. 7 fr t 30 kr., Pompéry József 
lechniczi pléb. gyűjt. 2 frt, Orlich József vörös-vágási 
pléb. gyűjt. 8 f r t 20 kr., Szignárovics János rátkai lel-
kész gyűjt. 5 fr t 77 kr., Klimcsik Antal sztankováni pléb. 
gyűjt, 1 frt 54 kr., Kálozi pléb. gyűjtése 9 frt., Matejka 
Vilmos rákos-csabai pléb. gyűjt. 11 frt, Kolena Endre 
kosdi pléb. gyűjt. 10 frt, Leszniczky Mihály szomolnok-
huttai pléb. gyűjt. 3 frt, Fetter Ferencz seregélyesi pléb. 
gyűjtése 6 frt, Bánáthy N. nagy-sitkei pléb. 1 frt, Pro-
szeki pléb. gvűjt. 6 frt, Yujics András püspök-sz -lászlói 
lelkész 2 frt, Velkopolei pléb. gyűjt, 1 fr t 94 kr., Vázso-
nyi József albaári pléb. gyűjt. 3 frt, Helbmann Márton 
szómodi pléb. gyűjt. 11 f r t 24 kr., Czeizel Ignácz tuzsi-
nai pléb. 1 frt, N. N. Hutty-ról 1 frt. Csellár János 
mosteniczi pléb. gyűjt. 5 frt , Brincska Mátyás cheblinczi 
pléb. 1 frt, Dányi István erki pléb 2 frt, Rakovszky Já-
nos izai pléb. 2 frt, Mayer R, károlyfalvi pléb. 1 fr t 80 
kr., Heigau Imre krusetniczai pléb. 2 frt, Sneff József 
oláh-lápos-falvi pléb. gyűjtése 2 frt , Arvay Péter nagy-
bokróczi pléb. (5 frt) gyűjt. 10 frt, Ludvigh János ba-
rándi pléb. 3 frt, Turánszky János fceplai pléb. 1 frt, 
Scholtz Károly brutóczi pléb. 1 frt, Préti Mihály csúni 
pléb. gyűjt. 10 frt, Musztyánovits Mihály, kuszniczai g. 
kath. lelkész gyűjt. 6 frt, Krigovszky Henrik rimóczi pléb. 

3 frt . Verbjár Péter jolsvai pléb. 1 frt, Herczeg Miklós 
karácsfai pléb. gyűjt. 17 fr t 50 kr., Tergina Pál zólyomi 
pléb. 1 frt, Gladics Pál magyar-kimlei pléb. 1 frt. 

Kispest, 1884. julius 14. 
Ribényi Antal, lelkész. 

(Folytatjuk.) 

IRODALOM. 
= „Ezer miikereszt" eredetileg ollóval rögtönözte 

és szövegét irta dr. Majer István c. püspök, pápai prae-
latus, esztergomi fő- székesegyházi kanonok, érseki hely-
nök, a Lipót- és vaskoronarendek lovagja. Pallas irodalmi 
és nyomdai részvénytársaság Budapest 1883. A szöveg 
nagyalakú 97 negvedrétü oldal, hozzá IX. tábla. A mű 
ajánlati oldalán ezen szöveg olvasható : Főmagasságu és 
főtisztelendő Simor János ő eminencziájának, a római 
katholika egyház bibornokának, Magyarország herczeg-
primásának, esztergomi érseknek az apostoli Szentszék 
született követjének, ő es. kir. apostoli felsége valóságos 
belső titkos tanácsosának, Magyarország fő- és titkos 
kanczellárjának a szent István rend főpapja s ugyanannak, 
valamint a szent Január-rend nagykeresztesének, Eszter-
gommegye örökös főispánjának, a magyar tudományos 
akadémia igazgató tagjának, a szent theologia bekebele-
zett tudorának stb. stb. kegyelmes főpásztorának, mély 
tisztelet és hálás kegyelettel a. a. a. alázatos káplánja 
Majer István. 

E rendkívül érdekes és kiváló műbecsii munkáról 
bővebb ismertetést szándékunk adni. 

= Lourdes csodaeseményei . Lasserre Henriktől. 
Magyarítva a franczia eredetinek 10. kiadása után. Foly-
tclfcclScii és második kötete a „Francziaország lourdesi kegy-
helyé "-nek. A nagymélt. pécsi püspök engedélyével. Bu-
dapest, Pallas irod. és nyomdai részv. társaság. 1884, 
8-adrét, XXII. és 403 lap. Ara 1 fr t 50 kr. vagy hat 
intentio. Megrendelhető a forditóknál: Wosinszky Mór 
plébános úrnál Lengyel, Tolnám., vagy Romaisz Ferencz 
slelkész urnái Hőgyész Tolnám. 

Ugyanezen uraknál kaphatók a „Francziaország 
lourdesi kegyhelye" Talabér-féle forditmány első kiadási 
példányai is. Ezen példánykészlet már elfogyott — vagy 
elveszettnek tartatott, midőn annak letéteményese, — ki 
a befolyó jövedelmet jótékony czélra tartozik fordítani — 
fenntnevezett urakhoz fordult, hogy elárusitását eszkö-
zöljék. Nagyobb elterjedés czéljából a 484 lapnyi példány 
ára csak 50 kr. vagy 8 intentio. 

VEGYESEK. 
— A német katholikus kereskedők egyleteinek 8-ik 

congressusa, mint Trierből irják a Germaniának, f. hó 23, 24 
és 25-én ugyanott fog megtartani. Napirendje e congres-
susnak hasonlít az egyetemes kath. nagygyűlésekéhez. Mind 
a két nap reggel szent-misével kezdődik : első nap maga 
Korúm trieri püspök fog pontifikálni, ünnepi egyházi szó-
noklat is lesz. Második nap reggel gyász-szentmise lesz 
az elhunyt tagokért. Azután mindkét nap reggel délután 
ülésezés, tanácskozás. Szóval tapintatosan van egybekötve 
egymással az utile és dulce. 

— A Toulonba szept. 9-14-re tervezett euchariszti-
kus congressus a kolera miatt elhalasztatott. o 

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

Eudapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. -sz. 
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A görög egyházszakadás, különös tekintettel Pho-
tius és Caerularius jellemére. 

Miklós pápának azonban valahogy fülébe ju-
tott, hogy a követek a feddhetlen és szentéletű 
Ignácz letételénél egy követ fúj tak ennek ellen-
ségeivel, miért is Rómában egy biborosokból álló 
tanácskozásban kijelenté, hogy Ignácz törvény 
ellenes letételét nem helyeselheti. És hogy hatal-
mas szavának érvényt szerezzen Photiust papi 
méltóságától megfosztottnak nyilvánitotta, a kö-
veteket pedig kiközösitette. 

Úgy látszik a császári udvar bivei nem vár-
tak ily erélyes visszaverésre, miér t is u j fogáso-
kon törték fejőket. De mielőtt tervöket k i f ő z -
hették volna, egy oly esemény adta elő magát 
melyet Photius ravaszul a maga javára használt 
fel, s saját vesztett ügyéből nemzetiügyet kovácsolt. 

Tudjuk az egyháztörténelemből, hogy midőn 
a pápa joghatósága alá tartozó Illyricumot a 
bolgárok Bogoris vezérlete alatt elfoglalták, a 
fogságba esett keresztény papoktól okta t ta t tak az 
evangeliom fönséges tanaira. Mihály bolgár fejede-
lem azonban már 866-ban egyenesen a pápához 
fordúlt hittéritőkért. Kérelme teljesittetett , s az 
oda küldött szerzetesek oly sikerrel működtek az 
Ur kicsiny szőllőjében, hogy a fejedelem a nem 
Rómából érkező hit téri tőket országából kitiltotta, 
főleg midőn észrevette, kogy Photius emberei a 
pápa iránt való gyűlölet mérgét igyekeznek a 
megtért nép szivébe csepegtetni. 

E szégyen zokon esett a keleti udvarnak, 
különösen pedig a deponált pseudopatriarchának. 
Mérgében epés hangú leveleket intézett a Kelet 
püspökeihez, melyek telvék a legundokabb rágal-

makkal Róma ellen; a bolgárországi hi t tér i tőket 
„vadállatoknak nevezi, kik betörtek az Úr újon-
nan ültetett szellőjébe, s azt hamis tanaikkal, 
rosz szokásaikkal elpusztították"*) azonkivül vá-
dolja a latin egyházat, mert szombaton böjtöl, a 
házas papokat megveti, és ami Photius állításai 
közt legvakmerőbb, hogy a „hitvallást"-t a „Fi-
lioque" becsusztatásával meghamisítja.2) 

Photius 867-ben egybehívott egy zsinatot, 
melyen Miklós pápára kimondá az egyházi átkot, 
mely Ítéletet két követ által számos keleti 
püspök aláírásával Rómába küldött, vádolván őt, 
hogy a megtér i te t t bolgárokat a konstantinápo-
lyi patr iareha joghatósága alól bűnös eszközök-
kel akar ja elszakítani, s több efféle, minden ala-
pot nélkülöző dolgokról. 

Kétségkívül Photiust nagyon sértette az, hogy 
a pápa őt semmibe sem vévén, csak közöngéses 
jogbitorlónak tekinte t te ; ez volt inditóoka csele-
kedetinek, összes gonosz törekvéseinek. 

867 végén a ker. kat. anyaszentegyházra 
mély gyász borúit. Miklós pápa, a roppant gond 
és hosszas szellemi harczban kifej tet t erejében 
meggyöngülve sírba költözött. Örömsugár vonúlt 
át e hir hallatára Photius ravasz arczán, mivel 
úgy vélekedett, hogy a pápaválasztási mozgal-
mak közepett könnyen maga részére hódithatja 
Nyugat püspökeit. Ámde a német püspökök Hinc-
már rheimsi érsekkel együtt3) a görögök vádjait 

R a p a i c s „ E g y h . t ö r t . " I I . k . 152 . l a p . 
2) K é s z a k a r v a n e m b o c s á t k o z o m a „ F i l i o q u e " szócs -

k á n a k t ö r t é n e t é b e , e l é g n e k t a r t v á n az t i t t c sak p u s z t á n 
m e g e m l i t e n i . 

3) A p á p a , m i d ő n e r e j é t f o g y n i é rzé , l e v e l e t i r t 
H i n c m á r h o z k é r v e őt , h o g y h a e s e t l e g a v i t a f o l y a m a 
a l a t t e l h a l n a , v é d e n é a n é m e t f ő p a p o k k a l R ó m a é r d e k e i t . 
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visszautasiták, ellenvetéseiket fényesen megczáfol-
ták s a Szentháromságról szóló t an t kifejtették.1) 

Photius tehá t csak most látta, mennyire csa-
lódott, midőn azt hitte, hogy Nyugaton oly em-
berekkel fog találkozni, kik az „áldott béke" 
kedveért el fogják nézni az ő jogtiprását , s vád-
ja i t hallgatással mellőzik. De nemcsak Nyuga-
ton vallott a pseudopatr iarcha kudarczot, hanem 
Kelet több püspökeivel szemben is, főleg midőn 
a keleti birodalom politikai viszonyai is megvál-
toztak. 

A trónvál tozás már régen t i tkon táp lá l t 
óha ja volt a keletieknek. A nyomorul t III. Mi-
hály, ki csak a bűn fer tőjében érezte magá t jól, 
Basilius Macedo parancsára orgyilkosok ál tal meg-
ölette, s a t rón t elfoglalta. 

Az új császár felléptével ü töt t Photius bu-
kásának órája, mer t Basilius megfosztván őt bi-
torolt székétől, s kolostorba zárat ta , és az annyi 
sok mél ta t lanságot szenvedett Ignáczot, ki már 
egy hosszú évtized óta et te a száműzetés keserű 
kenyerét , visszahelyezte. Midőn a csapások súlya 
a la t t meghaj lo t t pa t r ia rcha a városba bevonult, 
ez ünnepi fényben ragyogott , ezer és ezer 
hang üdvözlé a hófehér für tű aggastyánt , ki nem 
tágí to t t az igazságtól, bá rmi t kellet t légyen is 
azér t szenvednie. 

Az ügyek ily kedvező fordúlata örömmel 
töl töt te el a jobbak szivét, főleg midőn a csá-
szár fényes köldöttséget menesztet t II. l l adr ián 
pápához, kérvén őt az ügyek békés megoldására. 
A pápa örömmel fogadta a követeket s miután 
„elődjeinek összes határozata i t megerősité, Pho-
tius 867-ben t a r t o t t álzsinatát kárhoztatá , ennek 
actáit valamennyi Róma és Ignácz ellen intézet t 
i ra tokkal együtt tűzre Ítélte és Photiusra az egy-
házi „átok legyen" szót ú j ra kimondotta ," (Rapaics 
Egyh. tör t . II. k. 154. lap.) 

Hogy pedig az ügyek annál gyorsabban el-
intéztessenek. három pápai követ érkezett Kon-
stantinápolyba az ot t 869 oct. 5-én megnyilt VIII. 
egyet, zsinatra. A népes zsinaton a tíz ülés alatt a 
következő határozatok hozat tak : Ignácz, miután 
az ellene szórt vádak alaptalanoknak bizonyúltak 
ünnepélyesen megerősí t te tet t székében, mig elen-
ben a jogbitorló Photius, miután megmarad t meg- j 
átalkodottságában, le té te te t t ; továbbá a pápának 
isteni jogon alapuló elsősége elismertetett . A III. 

2) Kitűnő czáfoló-iratok láttak ez időben napvilágot 
(Aeneas Retranius.) 

és IV. act. igy szólnak: „Megfigyelendők az Úr 
Jézus szavai : Te Péter vagy, kőszál, melyre egy-
házamat épitem, mert a római szék által a kath. 
religio mindig épségben t a r t a to t t ennek hitében 
és taní tásában akarunk mi is maradni, és az 
Atyák parancsait, különösen pedig a Szentszék 
rendeleteit mindenkor követni." 

Ezzel t ehá t az ügyek el lőnek intézve, a kö-
vetek hazatér tek, s a bolgárok ügyében felmerült 
kisebb kellemetlenségeken kivül csend és béke 
honolt Bosporus par t ja in . 

De keressük fel Phot ius t ! Ó száműzetet t és 
Stenosban álmodozott magas állásáról. Midőn 
egybehasonli tot ta előbbi életét a kolostor csönd-
jével, midőn a multak emlékei fel tűntek emléke-
zetében, s meghiusult tervei egész vesztett nagy-
ságukban zaklat ták nyugtalan lelkét, a kolostor 
sem tud ta megnyugtatni . Szivéből még nem aludt 
ki most sem a boszu tűze, csak egy alkalmas pilla-
na t ra várt , hogy bukot t terveivel még egyszer 
felléphessen. De hogy ezt tehesse, gondoskodnia 
kellet t pártliivekről. Az általa felszentelt püspö-
kök és papok a ragaszkodás bizonyos titkos ne-
méve l viseltettek most is a bukott és száműzött 
pseudopatr iarcha iránt , ezektől remél t tehá t se-
gélyt és pártfogást . De a császár — mint 
l á t tuk — nem a legjobb indulattal viseltetett 
i ránta . Igyekezett tehá t Photius ismét bejutni a 
császár kegyébe, a mely terve, habár lassan, de 
mégis sikerült Basilius alacsony családból szár-
mazott , s azért ezerszeresen jól esett hiúsá-
gának, midőn egyszer csak hirül vi t ték neki, hogy 
Photius egy családfát áll í tott egybe, melyben a 
„császár őseit egyenesen Tiridadestől. Örmény-
ország első keresztény királyától származtat ta 
le.1) Ez elég volt, hogy a ravasz Photiust kegyei-
be fogadja. Azonnal udvarába hivatta, gyermekei 
neveltetésével megbízta, mely kedvező körülmény 
annyira felnyi tot ta szemeit, hogy megvetve az 
interdictumot. püspöki funct iokat kezdett gyako-
rolni e lannjára . hogy az évek és kiállott szenve-
dések súlya alat t roskadozó Ignácz már csak 
névleg volt a város patr iarchája. 

Ignáczot a további méltat lanságok elviselé-
sétől megmenté a jótevő halál, mely 878. oct. 
2o-án befogá szemeit. Annál könnyeben remél-
het te most már Photius, hogy kézrekeritheti az 
elvesztett patr iarchai széket. VIII. János pápa a 
Rómát fenyegető szaraczénok által zaklatva, s 

x) V. ö. Rapaics „Egyh. tört." II. k. 156. 1. 
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biztatva a görög követek minden jót igérő állí-
tásai által, beleegyezett Photius visszahívásába 
azon föltét alatt, hogy Photius az ügyében t a r t -
tandó zsinaton az okozott bo t rányokér t boesána-
tot t kér, és a császár Bolgárországot visszarendeli 
a pápa joghatósága alá. 

Photius azonban ahelyett , hogy hálás szív-
vel fogadta volna a pápának i rán ta érdemén fe-
fül tanusitot t jóindulatát , igyekezett volna meg-
javulni, ravaszságon tö r te a fejét. Ugyanis a pá-
pának egy levelét meghamis í to t ta elannyira, hogy 
mindenki azt olvasta ki belőle, miszerint a pápa 
Photiust á r ta t lannak t a r t j a , s mintegy pálczát tö r 
az ellene hozott pápai rendeletek és egyetemes 
zsinati határozatok fölött.1) Ezután 879-ben zsi-
natot tar tot t , mely tény örökös szégyenfolt ma-
rad a görögök egyházi életén. Az ügyek a meg-
hamisí tot t levél ér telmében tá rgya l ta t t ak , a pápai 
követek pedig meghunyászkodva hal lgat tak. E 
gyülekezet nem zsinat, hanem hogy keményen 
szóljunk a „gazság gyülekezete" volt, mely csak 
a r ra törekedet t , hogyan szakítsa el Keletet Nyu-
gattól, hogyan szüntesse meg Kelet függését a 
római sz. széktől. 

„E zsinaton — mint Rapaícs megjegyzi 
a szentszék tekintélye egészen a sárba t iporta-

tott , a pápai követek a lehető legszánandóbb szere-
pet játszották, s a csalárdság teljes diadalt a ra to t t . " 

A zsinati a tyák ké t pár ton vol tak ; az egyik 
rész Photiust pártol ta , a másik rész pedig Nyu-
gat i ránt most is a legodaadóbb engedelmesség-
gel viseltetett , de még nem tudva, de nem is 
sejtve Photius amaz aljas te t té t , hogy a pápa le-
veleit meghamisí to t ta azt gondolták, hogy Pho-
tius nem oly nagy bűnös, min t hire hordja, s 
kedvezőbb szemüvegen nézték egész eddigi éle-
tét. Igy tör tént , hogy Phot ius visszahelyeztetet t 
a patr iarchai székbe. 

A pápai követek nem mer ték az ügyet a 
maga teljes valóságában előadni, hanem azt ha-
zudták a pápának, hogy mindent jól végeztek, 
mely hír fölött a pápa megörülve Phot iust meg-
erősítette s a tyai szeretettel kérve inte t te , hogy 
legyen hű fia az egyháznak, jó pásztora nyájának. 
Erre Photius egy zsinatot h ivot t egybe, hol ú j ra 
kimondá, hogy a latin egyház a hitvallást a 
„Filioque" becsúsztatásával meghamisítot ta. 

x) Photius azon ürügy alatt, hogy a pápa latin le-
velét görög nyelvre fordítja, ezt gonoszúl meghamisí-
totta. 

Konstant inápolyban a pápa helybenhagyó 
levele nagy örömet ke l t e t t ; a ravasz görögök jó-
ka t nevet tek markukba, hogy ily könnyen rá-
szedhették a pápát . De hiába! egy kis örömnek 
ezer köny a vége. Nem lehet öröm üröm nélkül. 

A pápa ugyanis némely főpap elej tet t sza-
vaiból kételkedni kezdett az egész ügy felöl: 
felujult keblében azon gyalázatos fortélyok em-
léke, melyekkel Kelet annyiszor behálózta Nyu-
gatot. Hogy tehá t a konstantinápolyi események 
miként való állásáról biztos tudomást szerezhes-
sen, Marinus nevü követé t küldé a császári vá-
rosba, ki mindent megvizsgált, felemelte a jog-
talanságok ellen szavát, szemökre lobbanto t ta 
gyalázatos el járásukat , s miután fogságából ki-
szabadult, azonnal jelentést tőn a szentszéknél 
szomorú tapasztalatairól . A pápa bár sej te t te a 
csalást, de ennyi gonoszságra nem volt elkészülve. 
Szent haraggal eltelve önmaga lépet t fel a cathed-
rára, s Phot iusra va lamint összes pár thiveire ki-
mondá az egyházi átkot. 

Az egyházi á tkot csakhamar követte Pho-
tius bukása, pár t fogója Vazul császár a lelkiis-
mere t iszonjaí mardosásainak közepett halt , el, s 
VI. Leo, ki már régen rosz szemmel nézte Pho-
tius önkénykedését, t rónra lépte u tán kolostorba 
zára t ta , ahol csakhamar bevégezte erényekben 
szegény, bűnökben gazdag földi pályáját . Még 
utolsó pi l lanatában is makacsul ragaszkodott el-
veihez és a patr iarchai méltósághoz. 

Ha Photius tehetségeit jó uton érvényesiti , 
kétségkívül egyike lett volna az egyház legkitű-
nőbb férfiainak. Igen szépen és igazságosan jel-
lemzi őt Hergenör ther : „Photius működése két 
oldalt t á r elénk, melyeket jól meg kell külön-
böztetni egymástól. Mélyen fá j la l ja minden igaz 
keresztény a gyászos szakadást, melyet igazán 
és tu la jdonképen ő léptetet t életbe, amennyiben 
maradandó dogmaticai alapot adott neki, s azt 
fényes tehetségének bűnös felhasználásával, puszta 
aljas önzésből és boszúvágyból minden kigondol-
ható eszközzel ápolta és nevelte, de ez nem gá-
to lha t ja a tör ténet í rót , hogy bámulandó tudomá-
nyának, a theologia és bölcselet, a philologia és 
történelem, s ál talában a tudományok körül szer-
zett r i tka érdemeinek a legteljesebb elismeréssel 
ne adózzék." ') A X-ik században emléke mintha 
elmosódnék, de a XI. század közepe u tán ira-

a) Hergenröther Photiustról irt monographiájában 
V. ö. Rapaícs II. k. 161. 1. 
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ta i t ú j ra előkerítik, neve mint egyháztörténet i róé 
tündöklik, sőt, hogy a dicsőségből semmi se 
hiányozzék, a schismaticusok a XYI. század óta 
a szentek közt tisztelik."1) 

Tiszteljék bár a schism aticusok szent gya-
nán t Photiust, mi azt hiszszük, hogy a Nyugat i 
egyház nem tekint benne mást, min t egy félre-
lépett , ellenséges indulatu fanat ikus embert , ki 
semmi aljas eszköztől sem r iadt vissza, ha gonosz 
te rve csak egy kis diadallal is kecsegtette. Ha ő 
nincs, akkor a két egyház között felmerült né-
zetkülönbségek elsimultak volna, mig ő a boszú 
tüzétől hevitve a kath. egyház egyik legnagyobb 
tanával , egy legfönségesebb dogmájával jö t t össze-
ütközésbe, tagadván a pápa pr imátusát , mi t kö-
ve te t t több más, min t a „Filioque" elhagyása, a 
coelibatus megszüntetése stb. stb. 

Photius életében lehet látni, mennyire viheti 
az ember t a szenvedély, ha a sziv bensejében 
csirázó gonosz indulatok idejében tövestül ki nem 
tépetnek. Itt van alkalmunk tapasztalni , hogy ha 
valaki t nem az igazság, hanem a boszú vezérel, 
az elveszti eszét, el szivét, s hogy tervei diadalt 
arassanak, nem riad vissza a legrútabb eszközök 
felhasználásától sem. 

De az isteni gondviselés lá thatat lanul őrkö- ! 
dik az igaz egyház felett, nem engedte Photius-
nak megérni terveinek diadalát. 0 gonoszul ter-
vezett, de Isten bölcsen végezett. 

Halála u tán annak, kit annyi és annyi 
pápa kiátkozott , lecsendesültek az ellenséges in-
dulatok Róma iránt. Hogy meddig t a r to t t a béke, 
azt a következőkben fogjuk meglátni. 

(Vége köv.) 

A D A T O K 
árpádházi boldog Margit ereklyéinek történetéhez. 

A clarissarend eltöröltetik. 

Midőn XIV. Kelemen pápa 1773. év julius 
21-én kelt „Dominus ac Redemptor Noster" be-
kezdésü brevejével a Jézustársaságát a kath. 
egyházban eltörölte, hivatkozott elődeire, kik már 
szinte töröltek el valamely szerzetes rendet, ki-
vált V. Kelemenre, ki 1311. május 7-én i r ta alá 
a templárius rendnek eltörlését elrendelő ólom-
pecsétes okmányt. II. József császár a jezsuita-
rend eltörlésében, melyet anyja Mária Terézia 

l) Rapaics „Egyk. tört." II. k. 161. 1. 

birodalmaiban jóformán kényszerítve ha j ta to t t 
végre, praecedenst lá tot t arra, hogy ő is töröljön 
el birodalmában szerzetes rendeket és pedig ön-
hat aim ilag a pápa belegyezése nélkül, sőt t i lalma 
ellenére. Áldozatul először is a contemplativ éle-
t e t követőket szemelte ki, ilyenek valának a 
férfi szerzetesek közül a kartliausiak. kamaldu-
liak és a magányos remeték, a nő szerzetesek 
közül a carmelitanők, clarissák, kapuczinusnők és a 
franciscanák. A clarissák számára már 1770-ben 
borús felhők emelkedtek horisontjukon. Albert 
tescheni lierczeg és helytar tó elrendelte a Cla-
rissa zárdák beható megvizsgálását. Ezen ügygyei 
megbizatot t Berchthold Ferencz gróf vál. püs-
pök, ki az 1770. év augusztus hava folytán a 
pozsonyit, 1776. September havában a budait 
vizsgálta meg. Mig ezen i rányban 1770-ben Gal-
góczy János t ragur i vál. püspök a nagyszomba-
t iaknál működött . Ezen szigorú vizsgálatnak azon 
eredményezet t , hogy számuk leszálli t tatott az által, 
miszerint az ujonczok felvétele korlátoztatot t . 
Még dicsérőleg emli thet jük azt is, hogy az ezen 
vizsgálat alkalmával lelkiismeretes pontosság-
gal szerkesztett jegyzőkönyvek temérdek be-
cses .ada to t örökitet tek meg a jeles rend bei-
szervezetéről, ugy hogy ezen relatiókból a Ma-
gyarországban egykor virágzott clarissa-rendnek 
tökéletes ismeretét megszerezhetjük. II. József 
császár cassalási törekvése elsőrendben nem a 
magyarországi szemlélődő életet élő szerzetese-
ket érintet te, hanem az 1782-ben január 26-án kelt 
rescríptum öröklött t a r tománya inak más részei-
ben szüntet te meg azokat.1) Ezen zárdákról ren-
deltetett, u. azon év február 21-én, hogy vagyo-
nuk a cassae parochorumba kebeleztessék.2) Ek-
kor lőn bezárva a bécsi sz. Miklósról nevezett 
clarissa zárda is, melyben 1623. okt. 23-ikán 
te lepi t te te t t le a Pozsonyból kiindult gyarmat . 
Úgyszintén ekkor lőn megszüntetve a bécsi „Ad 
Reginam" nevü zárda, mely Budán házat birt. 
E háznak elárverezése és egyéb biztos forrásból 
eredő hirek kétségtelenné tet ték, hogy a ma-
gyarországi clarissáknak napjai is meg vannak 
számlálva. Mielőtt a catastropha bekövetkeznék, 
czélszerünek t a r to t t ák a rendnek magyarországi 
t ag ja i a három fő zárdából elöljáróik és lelki 
igazgatóik hozzájárultával a m. k. helytar tó ta-
nácshoz egy igen érzelemdús és jól átgondolt me-

r) Liber Regius Nro 550. pag. 145. 
2) Ugyanott Nro 894. pag. 618. 
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morandumot felterjeszteni. Az 1782. febr. 7. be- 1 

ter jesztet t , magyar nyelven szerkesztett felter-
jesztésben1) élénk színekkel ecsetelve látjuk a 
remegő félelmet, melybe a rend tagja i akkor a 
közhírek által helyeztettek. Nem lesz érdektelen 
abból néhány fővonást köztudomásra hozni. „A 
mint ekkoráig lelkeinket keserítő közliirek re-
besgetéséből reszketve hallottuk, immár a szom-
széd tar tományokbel i apáczák szomorú eloszlá-
sokban szerzetes rendünknek sajnos eltörlését, 
mint egy tükörben ájuló sziveink, epesztésével 
szemléljük." Mondják ők, mi indokúl szolgál ne-
kik, hogy könyörögjenek a helytartótanácshoz : 
Méltóztassék halállal tusakodó fá jda lmas életünk-
nek ügyét irgalmas tek in te tbe venni, mivel 650 
év leforgása alat t sok főnemesrendű és szent 
életű t ag ja volt e rendnek, mely . nem csekély 
örömére és hasznára volt a hazának, azért is 
Yak Béla király óta a szerencsésen uralkodó ma-
gyar királyok által nem csak jószágokkal meg-
ajándékozta t tak , melyekbe tőrvényesen beigtat-
t a t t ak , de veszély idejében ha ta lmas kar ja ikkal 
o l ta lmazta t tak is. A koronás királyok példáját 
követ ték a hazának egyházi és világi nagyjai . 
Ezen eddigi pártfogás fe lbátor í t ja , hogy e soha 
nem várt szerencsétlenségben őket a m. k. hely-
tar tóság törvényes pártfogásban részesítse. Jól 
tudják ugyanis, hogy senki, sem személyében, 
sem vagyonában törvényes megbirálás nélkül el 
nem Ítéltethetik, hogy lehet t ehá t azon szerzetet 
melyet a római pápa ólmos levelével megerő-
sített . melyet az ország közakarat ta l befogadott , 
melyet a királyok jószágokkal megajándékoztak, 
minden törvényes ok nélkül jószágaitól megfosztani ? 
És vájjon lehet-e bármely nemes embertől jószágát 
elvenni mer t csendes magányosságban él ? Ezt 
senki jóvá nem hagyhat ja . Ebből magukra von-
nak következtetést, kik jószágaik jövedelmének 
alig ha rmad részét fordí t ják magukra, a többit 
pedig a közjónak előmozdítására áldozzák. Bi-
zonyságul hívják a városok lakóit, kik között él-
nek, mennyi jóté tben részesitik a liozzájok folya-
modókat. Számos templomot , paplakot, iskolát 
építettek. Iskolamestereket a királyi rendelésen 
kivül is e l tar tot tak. Valahányszor a fejedelem és 
haza veszélyben forgott , mindig pénzzel és ter-
ményekkel segédkezést nyúj to t tak , ők maguk pe-
dig elzárkozottságukban buzgó imákban esdettek 
fejedelem és haza boldogságáért. Ezekre tekintve 

*) Az országos levtár helytartósági osztályában. 

kérik a helytartóságot , hogy törvényes köteles-
sége szerint, vegye ol ta lmába ezen kivált magyar 
szerzetet, melynek felet te számos tag ja van az 
ország nemes családai közül. Reménylik ő Felsé-
gétől, ki országlásának beléptében királyi szavát 
adta, hogy az országban föntar tan i fogja a régi 
szabadságokat és törvényeket , hogy ily módon 
cselekedend a rendnek conventjeivel szemben is. 
És mivel az országban semmiféle status sem 
kormányozta t ik más, vidéki országok törvényei 
szerint, ugy teljes reményük van, hogy nem tör ténik 
velük külső országokbeli apáczák módjára , midőn 
a haza törvényeinek védelmező paizsa a la t t van-
nak. Mindazáltal, hogy jószágaik bir tokában meg-
maradhassanak, melyektől az egész nemesi rend 
praejudic iuma nélkül különben sem ál lhatnának 
el, készeknek nyilatkoznak akár a betegek gyó-
gyítását, akár a gyermekek nevelését magukra 
vállalni, mivel különben is azon városokban, me-
lyekben eonventjeik vannak, ily i rányokban mű-
ködő szerzetesnők vagy nincsenek, vagy nem 
elegendők. A helytar tóság közbevetését ismételve 
kérve, azon Ígérettel zár ják be folyamodványu-
kat , hogy a Fejedelemnek boldog országlásáért 
esdeni fognak. Aláírva: „Pozsonyi. Nagy-Szombati , 
Budai és Pest i Klarissák, halál árnyékai ." 

(Folytatjuk). 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest. A szent-István-napi budavári szentbeszéd.— 
Osi szokás e drága hazában, hogy első apóst, ki-

rályunk : sz. István ünnepét fényesen megüljük. Diadal-
masan hordozzuk körül sz. kezét, mely viszont a mi 
diadalmunk szerzője és hordozója volt hosszú szá-
zadon át. Mert e kéz vala az, melylyel István megragadta 
és nemzetének általadta a kath. vallást, ezt a nagy taliz-
mánt, mely a világot ujjá alkotá. Mélyreható államböl-
csesége ugyanis csakhamar átlátta, hogy szabaddá és 
erőssé csak oly nemzet lehet, mely hiszen, mig a hitetlen nép 
elkorcsosul, elpusztul. Yallást kerese hát népének és hogy 
ép a katholikát választotta, onnan volt, mert köröskörül 
azt tapasztalta, hogy minél inkább közelednek egyesek 
vagy nemzetek a kath. egyház elvei- és törvényeihez, 
annál messzebb távoznak a barbarismus visszásságaitól. 

Ha ez áll — aminthogy ezt saját nemzeti nagygyá-
létünk is bebizonyította — ugy igaznak kell lennie az ellen-
kezőnek is, v. i. annak, hogy minél inkább távoznak 
egyesek vagy nemzetek a katholikus egyház elvei- és 
törvényeitől: annál inkább közelednek a barbarismus 
visszásságaihoz. 

Ezt óhajtóm én ma sz. beszédemben feltüntetni ; és 
pedig igy: 

A szellem és anyag pikáns vegyülékét, az embert 
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socialis téren, lelkének e három tehetsége vezérli: ész, 
akarat, vágy. E három tehetségnek, egyesekre ép ugy, 
mint az egyesekből álló társadalomra nézve, e három fe-
lel meg : Isten, a tekintély s a tulajdon. Mihelyt eltér a 
kath. vallástól e három tehetség: 

1. az ész föllázad Isten ellen, és hitbeli tévelyekbe 
merül ; 

2. az akarat pártot üt a tekintély ellen és forradal-
makat szül; 

3. a vágy a tulajdonra tör, s társadalmi megrázkód-
tatásokat eredményez. 

Oly bő e tárgy, hogy minden egyes részletéről köny-
veket lehetne irni. S ha én mégis összefoglalám, csak 
azért történt, mert egész képet akartam nyújtani. Raj -
zolni fogok tehát, de csak főbb vonásokban ; a fejezetek-
nek inkább csak czimeit, mint tartalmát mondom el ; ugy 
teszek mint azok, akik csak „megütik a billentyűt," és 
hallgatóiktól várják, „hogy befejezzék a melódiát." 

Érzem a súlyt, mely ez órában vállaimra nehezül ; 
de lelkesít az igazság, s erőt ad azon tudat, hogy Isten 
szolgája vagyok, s egyháza küldetéséből szóiandok. 

I. 

Fénelon a következő alternatívát állítja fe l : „Ou 
catholique — ou atheist", vagy katholikus, vagy istenta-
gadó, nem oly értelemben, mintha mindaz, aki nem ka-
tholikus, okvetlenül vallástalan volna; hanem ugy, hogy 
aki ismervén a kath. vallás örök szent eszméit, elveit, 
eltér azoktól és következetesen halad, lejtőre lép, melyen 
hanyatthomlok rohanva meg nem áll, mig az is tentaga-
dás örvényébe le nem ér. 

A vallás ugyanis viszony, összekötetés Isten s a lé-
lek között. Mint minden viszonynál, ugy a vallásinál is 
kell tehát bizonyos érintkezési pontoknak, összekötő kap-
csoknak létezniük, melyek ha tünedeznek vagy szétsza-
kadnak, megszakad velük együtt a viszony is. 

Isten viszonyba lépett az emberrel már ennek te-
remtésekor. Kinyilatkoztatta neki Önmagát s változhatlan 
törvényeit eléggé érthetően, de nem egészen kimeritően, 
ugy, hogy az ember megismerhette Istent, mint a gyer-
mek anyját, ha fátyol takarja is azt. Az idők teljében 
azonban eljött szent Fia, a mi Urunk Jézus Krisztus, aki 
sem kép, ékírással, hanem tündöklő betűkkel irta le egy-
házának, a kath. vallásnak lapjaira Isten akaratát, mely 
tudtunkra adja, hogy mily fokban és mily modorban akar 
imádtatni általunk. Sarkkövet tet t le tehát az észnek, 
melyre hitét építse ; horgonyt adott neki, hogy a viha-
rok ellen biztosítsa ; fényt gyúj tot t előtte, hogy a Hozzá 
vezető utat megvilágítsa ; de egyszersmind határ t vont 
eléje, amelynek tábláin kutatásai közben ezt olvassa : 
„Eddig és ne tovább! ' s mindezt oly szigorral, mint 
amilyennel viseltetik az igazság a hamisság iránt. 

Ha nem e sarkkő vön épit ; ha nem e horgonyhoz 
ragaszkodik : ha nem e fényre tekint fel, és ha e határ t 
túllépni merészli a gyarló emberi ész, szóval, ha széttépi 
ezen, Istenhez őt egyedül igazán és elválaszthatatlanul 
fűző kötelékeket : Isten ugyan marad a régi, mind-
örökké szent és fölséges, de az ész borzasztóan téved, 
aberrál. 

Ellökvén magától az alapot, a kath. tant, melynek 
biztosságot a tévedhetetlen isteni bölcseség kölcsönöz, 
elindul az ész, s először is a kétely beláthatlan ingová-
ny ára ér, ezen — Lacordaire szerint — elysiumi mezőkre, 
melyeknek sem hoszszuk, sem végök, melyeken gyanús 
a fény, phantomok a lakók, s hol a boldogság a leg-
első phantom. Megragad egy eszmét, de kisiklik az 
kezei közül : megragad egy másikat, azt meg ő veti el 
magától ; mi igaz, mi nem igaz, tépelődik szüntelen, s 
mivel önmaga elégtelen a bírálatra, tekintélyt pedig el 
nem fogad, „mindig tanul" — mint az apostol irja — 
„de az igazság ismeretére soha sem jut," és végre is 
csüggedetten felkiált : Az tehát végzetem, hogy kutatása-
imban csalódjam szüntelen ! 

De észreveszrcsakhamar, hogy hisz ő, lerázván a kath. 
vallás hitczikkei fékét, tulajdonkép nincs is már korlátok 
közé szorítva, s mint a kalitjából kiszökött madár, föl-
repül, föl a fellegek közé, s még a nap utján is tul, ma-
gasan csapongva — s „mint az aetherben lakozó rideg 
SâS, cl földre se néz le." Mohóan szürcsöli az ott tenyésző 
menynyei harmatot ! hallani véli a sphaerák zenéjét, s azt 
hiszi a vakmerő, hogy az az őt imádó hymnusok accord-
jai. Fölötte semmi, és minden — alatta ; ez a rationalis-
mus, az észelviség kátéja. Kinyilatkoztatás, isteni szó, a 
kath . tan stb., mindez nem hallszik fel oly magas regi-
ókba ; neki esak egy btivös szó hangzik folyton fülébe : 
„Eritis sicut dii", leszesz, mint az Isten, és kedvtelve tart ja 

kitárva Icarus-szárnyait. 
De az Ur igy mennydörög reá prófétája ál tal : „Ha 

felemelkedel is, mint a sas, és ha a csillagok közé he-
lyezed is a te fészkedet: onnét is levonlak!" és olvadozni 
kezd a szárny, és a dölyfös ész lehull. Hová? a porba. 
Amily ellentétes e két szó hangzása: rationalismus, ma-
terialismus, ész- és anyagelviség, ép oly közel állanak 
azok egymáshoz, és ha valahol, ugy itt teljesül, hogy a 
szélsőségek találkoznak. I t t vajúdik, itt vonaglik tehát 
már a szegény ész a földön, s most azt karolja fel, amit 
előbb megvetett, lemond még egyedüli fönségéről, szellemi 
létéről is ; anyag előtte minden, siron innen, siron tul, s 
más után nem is vágyódik, mert amit kézzel nem érinthet 
— eltagadja. 

Igy hanyatlik a kath. egyháztól elszakadt gondol-
kozó ész. Ha van sok ilyen, van még több nemgondol-
kozó fő is, akik csak a következményeket vonják le e 
tévelyekből, és élődnek e gyászosan gondolkodók elhul-
latott észmorzsáin. Es kik ezek? Azok, akiket a világ 
most tapsol javában, azon szabadelvűek t. i., azon felvilá-
gosultak, férfiak, nők egyaránt, akiknek — habár nevök 
katholikus — szavok nincs az egyház védelmére, de van 
talán annak gyalázására, lenyiigzésére ; akik, noha e tör-
vény alatt állanak, mégis csak szánakodólag mosolyognak 
a böjt, gyónás, misehallgatás — ezen, szei-intök sötét 
eszmék — említésére ! továbbá azon toleransok, türelme-
sek is, akik minden vallást jónak, minden vallási elvet 
egyformán tiszteletreméltónák tekintenek és hirdetnek 
s ez által fényesen bebizonyítják azt, hogy mindegyik 
iránt közönyösek, mert aki mindegyikért egy arányban 
lelkesül, azt egyik sem lelkesítheti. 

De természetesen, kényelmesebb e szerencsétlenek-
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nek játszani a felvilágosultat, és úszni az árral, mint ta-
nulmányozni azt a kath. vallást, melyet édes anyjok ölén 
s ajkáról tanultak, mely oly szép, oly nemes, oly fönséges 
oly boldogító, de ma — oly népszerűtlen. 

A vallási közöny e nemétől már csak egy lépés-
nyire van az örvény feneke, a vallási közöny másik neme 
azé, aki nem csak a kath. egyház, de minden vallás felé 
igy kiált : Nem akarom, hogy az fölöttem uralkodjék! 
Azé, aki egy vallást sem tart szükségesnek; aki tetteit 
sem méri vallásos szabályokhoz : a kinek mi sem erköl-
csös vagy erkölcstelen ; a ki Istennek még a nevét is 
gyűlöli vagy kineveti ; aki előtt a vallás álomkép, chi-
maera ! a kath. egyház gyalázatos ; Krisztus ivedig ámitó, 
egy nagy történelmi hazugság, ábrándos rajongó . . . mi 
mind nem egyéb, mint a legdurvább istentagadás. 

Igy jut az ész, Rómának hátat fordítva, Babylonba, 
a kath. vallástól a vallási nihilismusba. 

„Ou catholique — ou atheist * 
Oh sz. István király, aki minket ez egy, szent, 

apostoli, katkolika egyházba vezettél, jöjj segítségünkre ! 
Őrizzen a te sz. jobbod, hogy egy hajszálnyira se távoz-
zunk el egyházunktól, mert láttuk és borzadtunk, hogy 
hova viszi az attól való eltérés az észt, hát még az aka-
ratot ! (Vége köv.) 

Kassa. Augusztus hóban. Kedves otthonomban. — 
Nincs nyugtalanítóbb érzés a honvágynál ; mi sem hat 
ránk az újság és meglepetés nagyobb ingerével, mint mi-
kor hosszabb utunkból, szobánk kulcsának első nyikor-
gását hallva, átléptük a küszöböt s a porlepte tárgyak 
fölismerése után, rövid pihenés közt visszaemlékezünk 
tartózkodásunk s megállapodásaink egyes helyeire, a tá-
jakra, melyeken átrepült a füstölgő vonat. — Hol vol-
tunk ? Mit láttunk ? Tapasztaltunk ? Első gondolatok, 
miknek elemezésében önkénytelenül bocsátkozunk s uti 
naplónk segítségével egyet-mást papírra téve azt közle-
ménynyé tömöritjük. — Nem emancipálhatom magam ez 
ujabb tollmunkánál az epés boszuság kellemetlen utóha-
tása alól — A faf alitások, jövet és menet, nyomomban 
voltak — O-Stubnvát e fürdői idény alatt kezdték épí-
teni, illetőleg a trencsény-tepliczinek mintájára átalakítani : 
zaj, por, a jármüvek dörömbölése itten épp úgy, mint 
Kassán. A körmöczbányai sz. Portiuncula napi bucsui áj-
tatosság a jó ferencz-rendi atyák közt, valódi oáz volt 
a turóczmegyei élet sivatagján, hol egy-egy borostyán-
szerű pálmaszál Babura1) és Pitrof2) fürdői vendégek 
személyében üditőleg lengett. — Miután fürdői jegyet 
nem adtak Kassán : körjegyet váltottam, tudván, hogy a 
vidék és légcsere kiegészíti a viz-curát ; de abban is há-
borgatott Pesten3) mindjárt az aug. 10-diki vihar s annak 
mintegy folytatása — a s.-pataki szélvész, mely közvet-
lenül lepett meg a kiszálláskor s űzött a paplakig, a 
lázas sietségemben felborult reggelit s a tropikus egri hö-

') Nagy-szalóki plébános, irő. 
2) Beszterczebányai spirituális sz. széki ülnök. 
3) A bevégzéshez közel álló Mátyás-templom jó benyomást 

tett . — Majláth gyászlaka ellenben bús érzeteket keltett. — Mind-
kettőre csak futó pillanatot vethettem egy napos rövid időmből 
Budán. 

séget nem is említve, mely itt a forró napok alatt mint-
egy katlanban megreked s a hévvizekben elgyengültet 
még jobban leapasztja. It t ft. Zsendovits J . prép.-kano-
nok ur a főmegyei tanfelügyelők és docensek alakuló 
gyűlésének megnyitásával és vezetésével levén elfoglalva, 
vele — mint házi gazdával csak kevés szót válthat-
tam s e kevés is ama lesújtó hírnek vételéből állott: 
hogy jó püspököm egyik közeli urad,alma Hejcze egészen 
leégett . Én, kit ő exja fürdői utamban csaknem minden 
évben segélyez, mély részvéttel vettem tudomást a 
tüzelem okozta károkról, miket a könyöradományokban 
kimerült s nagy jótékonyságáról országszerte ismeretes 
főpapunk legújabban szenvedett. Százszorosan kárpótolja 
a kegyes ég ! — Rövid találkám volt itt, az írók és köl-
tők Athenjében Szvorényi és Szmrecsányi urakkal, — 
láttam az „Egri Népújság" tollbuzgó és világlátott szer-
kesztőjét, kivel a fentjelzett prép.-kanonok ur ő nsga 
disz terítékű asztalánál kezet szorítottam, a tudományok 
fenkölt bajnokát, tankerületünk főigazgatóját azonban, ki 
izzó munkája után rendtársai közt pihen, honn nem 
találtam. A fasoros és sima asphalttal köritett Lyceum, 
szemben a magasztos főegyházzal — emeli Egert, e kis 
Rómát! (Folytatjuk). 

KATH. TANÜGY. 
A középisk. liittaiiárképesitésről. 

A hittanári képesítésnek e becses lapokban is szel-
lőztetett ügyéhez legyen szabad nekem is röviden hozzá-
szólanom ! Hogy „középiskolai hittanári vizsgáló bizott-
ság" czimen, akár állandón működő, akár esetenkint 
összehívott forum léteznék, mely előtt a megvizsgált 
egyének emiitett tanszékre képesítést nyernének, — erről 
nincs tudomásunk. Nekem legalább nincs tudomásom sem 
erről, sem az Expertus által említett s a püspök által 
esetről esetre kinevezett ilyen bizottságról. De igenis 
van egy ilyen bizottság, melynek czime „Examinatorium 
prosynodale, vagy Synodale" — zsinati vizsgáló bizottság, 
— s melynek vizsgálata alá esik felszenteltetése előtt 
mindenki, bármily jelesen végezte is theologiai tanulmá-
nyait. I t t nyer képesítést mindenki a hitbeni oktatásra, 
bármily néven neveztessék, még ha hittanár is, — ide nem 
értve a szoros értelemben vett theologiai professorokat. 
— Hogy pedig az igy van, kitűnik onnan, mert a szer-
zetes tanárok, jóllehet saját szakmájokból köteleztetnek 
a képesítés megszerzésére ; a hittanároktól azonban azti 

legalább tudtomra, soha sem követeltek, s most sem kö-
vetelik, jóllehet akár hányszor megtörténik, hogy a phy-
sikai, vagy philologiai tanszékre képesítettek neveztettek 
hittanárokká anélkül, hogy ezen szakmából vizsgázni kel-
lene, — bizonyára nem más okból, mint hogy még fel-
szenteltetésök előtt a zsinati vizsgáló bizottság kellőn 
meggyőződött képességökről. 

Ezzel írem akarom azt mondani, hogy a zsinati 
vizsga által tökéletes hittanárokká lesznek azok, kik azt 
jó sikkerei kiállották, valamint a tanári vizsgának sincs 
ezen rendkívüli eredménye ; csupán annyit óhajtók meg-
jegyezni, hogy éppen oly illetékes és elégséges az az illetők 
képességének megbirálására, mint az egyetemi tanári 
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vizsga. — Mert azt csak nem fogja senki tagadni, hogy 
azon ifjak, kik a gymnasiumi 8 osztályt és érettségi vizsgát 
jó sikkerrel végezvén, papi pályára igen megválogatva 
— 50 közül 10—15 — felvétetnek a papnöveldében, hol 
nemcsak erkölcsi, de tudományos kiképeztetésökre is, 
erre külön kiszemelt szakférfiak vezetése mellett a leg-
nagyobb gond fordittatik, úgyannyira, hogy aki ez utóbbi 
tekintetben nem tenne eleget, daczára példás viseletének, 
az intézetből elbocsájtatik, — négy év alatt szert tehet-
nek annyi képzettségre, mint azok, kik az egyetemi há-
rom év alatt készülnek a tanári pályára ! No meg talán 
azt sem fogja senki kétségbe vonni, hogy a zsinati vizs-
gálók, kiket az illető püspök mindig a legjelesebb theo-
logusok- és szaktudósokból szokott választani, egyesek-
nek theologiai képzettségét csak meg tudják birálni ugy, 
mint a világiakat a tanárvizsgáló bizottság tagjai ! 

Ehez járul még, hogy a zsinati vizsgáló bizottság-
nak elnöke maga a püspök vagy képviselője, ki mind a 
felszentelés előtt megejtett , mind azután hat évenkint 
megújí tot t vizsgák alkalmával személyesen szerez meg-
győződést a vizsgáltak képességéről, — sőt mindnyáját 
személyesen ismeri, úgyannyira, hogy ha esetleg gymna-
siumi hittanári szék jöve üresedésbe, ő legilletékesebb 
annak megbírál ására, hogy papjai közöl melyik legalkal-
masabb azon helyre ; s minthogy az ő beleegyezése 
nélkül papjai olyatén állást el nem foglalhatnak: a püs-
pöki ajánló, vagy elbocsájtó levél untig elég kezesség 
az illetőnek képessége mellett. Ezt igazolja azon körül-
mény, hogy hazánk nm. püspöki kara, bár az if júság 
vallásos oktatására és nevelésére nem csak a legnagyobb 
gondot fordított, — hanem e czélra milliókat is áldozott 
azoknak, kiknek feladatául jutot t a magasztos czél el-
érése, kiknek kezében van letéve az erkölcsoktatás és 
nevelés, a gymn. hittanárok képességének megbirálására 
külön vizsgáló bizottságot felállítani nem tartot ta szük-
ségesnek 

Ez igazolja a következő eset is, mely épen velem 
történt. 1869-ben Kaposvárott voltam káplán, s mint 
ilyen az elemi iskolában hitelemző. Ugyanezen évi októ-
ber 15-én meghalt az ottani gymnasiumi hittanár Tasch-
ler Elek. Pár nap múlva a veszprémi püspöki hivatal 
utján értesíttettem, hogy az üresedésbe jö t t hittanári 
állomás teendőit ideiglenesen végezzem. Ugyanazon év 
nov. 16-án a következő okmányt k a p t a m : 

375/869 Krisztusban kedves F iam! A főm. vallás- és 
közoktatási m. kir. minisztérium f. évi oktb. 25. 200059 
sz. alatt kelt s mai napon vett leiratában felkéretvén 
arra, hogy a kaposvári államgymnasiumnál a Taschler 
Elek halála következtében megürült hittanári állomásra 
képesített egyházi férfiút nevezzek ki, — kedveltségedet 
az említett hittanári állomásra a kaposvári állami gym-
nasiumnál, a szokott egyházi küldetés megadása mellett 
jelen soraimmal kinevezem stb. Veszprémben, nov. 16. 
869. Jó akaró atyja János s. k. püspök." 

Itt világosan képesített egyénről van szó : már pedig 
én semmiféle hittanárvizsgáló bizottságtól sem nyertem 
képesítést, mert ilyen legalább e czimen, nem volt, most 

sincs. A kérdésre tehát : miféle bizottság győződött 
meg az én képességemről, s nyilvánitott képesített-
nek hittanárságra ? A válasz ez : az a bizottság, mely 
előtt két izben: 1863-ban felszenteltetésem előtt és 
1866-ban, vizsgáztam : ez pedig nem más, mint a vesz-
prémi zsinati vizsgáló bizottság, melynek illetékességét 
soha sem vonta kétségbe sem a kormány, sem a tanha-
tóság. S saját szakmámon kivül más tárgy előadására 
nem voltam kötelezve, mint ez kitűnik boldogult Kádas 
főigazgató hivatalos leveléből, — szívességből vállalkoz-
tam még egy általam választott tantárgy előadására. — 
A fizetésre vonatkozólag dr. Zánkay barátomnak meg-
jegyzem, hogy mindig egyenlő volt az a többi tanáro-
kéval, sőt 4 öl fával több volt a kormány által kineve-
zetteknél: ha azóta talán egy más tantárgynak kötelező 
előadásától tétetett függővé a teljes fizetés élvezése, 
ez épen oly illetéktelen eljárás volna, mint a pályázat 
hirdetésben előforduló „nem képesített" kifejezés, 
mert az elmondottak után kath. gymn. hittanári állo-
másra nem képesített egyén nem pályázhat. 

Czovipó Gábor, 
enyéngi plébános. 

VEGYESEK. 
— Értik az egyleti élet becsét s fejlesztésének mód-

ját a német katholikusok, ugy mint senki e világon f. hó 
elején, illetve jul. 30-tól aug. 2-ig tartot ta fenállásának 
negyedszázados jubiliumát a tübingai egyetem mellett 
fennálló Geuestfalia nevü katholikus „Studentenverein." A 
felsőbb iskolai tanulók ilyen egyletekben szokják meg 
a katholikus összetartást és gyakorolják be magokat a 
katholikus társaséletbe, ugy hogy az ily tanuló egyletek 
volt tagjai nemcsak egész a sirig hivei maradnak ifjú 
koruk Studentenvereinjának, hanem a katholikus társas-
élet terén is minden irányban a legpéldásabb tevékeny-
séget fejtik ki. A Tübingában tartott emez ünnepélyen 
annyian vettek részt, még Amerikából is egy régi tag, hogy 
a kivonulás 50 kocsit vett igénybe. Jelen voltak az egye-
temi tanárok közöl és pedig a hittudományi karból : Dr. 
von Liensenmann, dr. Funk, dr. Schanz, és dr. Keppler, a 
többi karrból : von Maudry, v. Köstlin, v. Martitz, Na-
gel, Pfleiderer, Fehr. (Nálunk az állam zsidókat szeret 
nemesíteni, Wür t temberg a mint az idézett nevek von 
jelzője mutat ja , a tudomány férfiait nemesi rangra emelni. 
Van is ám látszata e megbecsülésnek !) Maga a király is 
megtisztelte a kath. egyetemi tanulók ez ünnepélyét az 
által, hogy kegyesen válaszolt a hozzá intézett hódoló tá-
viratra. Az elhunyt tagokért évfordulati szent-misére ala-
pítvány tétetett. Az egylet résztvevői (Castellverband) az 
eisenachi sz. Erzsébet templom számára jubileumi emlé-
kül egy üvegfestményes ablakot készíttetnek. 

— Sokba kerül — és mégis semmi eredménye a 
protestáns hitterjesztésnek. A protestáns hitterjesztő tár-
sulatok, írja a londoni ,Catholic Times' melyeknek czélja 
az amerikai zsidók megtérítése ép oly drága, mint az ir-
egyházi missio a connaughti katholikus földmivesek megté-
rítésére. E társulatok egyikének jelentése szerint, mely 
épen most jelent meg, a mult évben 4 zsidó tért meg és 
azok f'ejenkint 21,356 dollár és 75 centsba kerültek. 

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

Eudapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz. 
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K a s s a : Kedves ot thonomban. — Vegyesek. 

A görög egyházszakadás, különös tekintettel Pho-
tius és Caerularius jellemére. 

(Vége). 

Kelet Nyugattal a legbékésebb egyetértésben 
élt egészen 995-ig, amidőn II. Sisimus patri-
arclia megújította Photiusnak Róma ellen szórt 
vádjait, miben öt utódja is követte. Ehhez járult, 
hogy a konstantinápolyi patr iarchák ismét fel-
vették az „egyetemes" nevet, melyet Róma szó-
nélkül nem hagyhatott , s nem is hagyott. 

Ily viszonyok közt lépett a patriarchai székbe 
Caerulár Mihály, kinek ármánykodásai következ-
tében Kelet végleg elszakadt Nyugattól. 

Caerulár Mihály előkelő családból származott. 
Megelőző életéveiről csak annyit tudunk, hogy 
feltolakodván Constantinus Monomachus segélyé-
vel a patriarchai székbe, működését azzal kezdte 
meg, hogy Keleten a latin szertartású templo-
mokat egytől egyig bezáratta. Midőn már látta, 
hogy e tettével megadta az első lökést a moz-
galmaknak, levelet irt János thráni püspökhöz, 
melyben előadja a latin egyház bűneit, hogy t. i. 
ez nagyböjtben nem énekel „Alleluja"-t, hogy 
szombaton böjtöl, továbbá, hogy kovásztalan ke-
nyeret használ az Úrvacsoránál. „A rómaiak sem 
nem zsidók, sem nem keresztények, de még csak 
nem is pogányok, miután vérökben megfúlt álla-
tokat esznek; ők leopárdok, melyeknek szőrük 
sem nem fehér, sem nem fekete." 

János a levelet IX. Leo pápával azonnal kö-
zölte, ki kitűnő alapossággal és tudományossággal 
ir t levelében így válaszolt Mihálynak: „Te fáj-
lalni látszol az egyetemes egyház felbomlását, 
és annak oka után kérdezősködöl. Mi erősen ol-

talmazzuk az egység kötelékét, te azonban vi-
gyázva vigyázz, nehogy területeden a visszavo-
nás gyökereit növeld. Mi megerősítünk hivatalod-
ban, ha oda nem mint újhivő, mint államhivatalnok, 
két nejii vagy simonia ut ján jutottál ." És mi-
után IX. Leo bővebben megmagyarázza neki a sym-
bolumot, békére inti őt, végül pedig igy i r : „Mint 
halljuk, t i a latinok templomait bezártátok s a 
latin szerzetesektől kolostoraikat elvettétek, mer t 
szokásaitok szerint nem akarnak élni. Mi más-
képen cselekszik a római egyház ! Rómában és Ró-
mán kivül számos görög kolostor és templom léte-
zik, de még ezek hiveit soha senki sem kényszerité, 
hogy honi szokásaikkal felhagyjanak, ellenkezőleg 
intik őket, hogy tar tsák azokhoz magukat, mer t 
a római egyház tudja, hogy a különböző hely és 
időszerént való szokások nem ártanak a hivek 
üdvének, csak a hit legyen egy. Ne irigykedjetek 
a római egyházra azért, mert nála van a primá-
tus. Aki a fővel nincs összeköttetésben, az az 
egyház testének nem tagja." (Rapaics „Egyet, 
egyh. tört . II. k. 164. 1.) Levele legvégső sorai-
ban még egyszer szívélyesen üdvözli őt és alatt-
valóit. 

Azt hinné az ember, hogy Caerularius, lett 
légyen a pápa legelkeseredettebb ellensége, 
mégis szelid levelére, mely csak békét óhajt és 
jóakaratot lehel, megjavul. De fájdalom ! ez nem 
történt . 

Constantinus Monomachus politikai inditó-
okokból igen óhajtotta volna a békét Rómával. 
Igy történt , hogy a pápa szépen irt leveleket vett 
mind a császártól, mind Mihálytól, metyekben 
ígérik a békét, s az egyenetlenség tüzének kioltá-
sát. S hogy ez annál könnyebben menjen, a csá-

17 
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szár kérelmére IX. Leo három követet küldött az 
ügyek elintézésére. ') 

A császár t isztelettel fogadta a követeket, 
kik azonnal az ügyek megvizsgálásához fogtak. 
Sok ba j t okozott ezeknek bizonyos Niketas Pec-
toratus nevü szerzetes, ki dühös t ámadás t inté-
zett a latinok kovásztalan kenyere, sabbatismusa,2) 
és a coelibatus ellen. A császár jelenlétében folyt 
le a hires vita, a melyben a tudományával kér-
kedő szerzetes leveretett a követek hata lmas ar-
gumentumai által. 

Mihály azonban a legnagyobb g}'ülölettől el-
tel ten fogadta a követek megérkezésének hirét, 
s nekik mihelyt beléptek a városba, a misé-
zést megt i l to t ta s több egyéb méltat lanságo-
kat követett el raj tok, mi felett a követek 
megboszankodva, a jav í tha ta t lan pat r iarcha fe-
lett ki mondák az eg}7házi átkot. A formula igy 
szól: „Michael abusivus patr iarcha, neopliytus, et 
solo humano t imoré monachorum habi tum acle-
ptus, nunc et iam criminibus pessimis diffamatus, 
atque cum eo Leo Acridanus episcopus dictus 
etc. et omnes sequaces eorum in praefat is erro-
ribus et praesumtionibus sint ana thema (maran-
ata) cum Nicolaitis, et cum omnibus haereticis, 
imo cum diabolo et angelis ejus, nisi forte re-
sipuerint. "3) 

A követek eltávozása u tán Mihály ismét 
ravaszsághoz fo lyamodot t : emberei által elhiteté 
a néppel, hogy a római követek nem az ő ügyé-
ben já r tak a városban, hanem hogy a görög 
nemzet szabadságát I talia vezérének, Argyrus-
nak eladják. A néphez intézet t dühös kif'akadá-
saiban felúj í t ja Róma ellen a régi václakat és 
azokhoz ú jaka t is csatol, nevezesen: „hogy a la-
t inok szerdán hust esznek ; pénteken sa j t ta l és 
tojással táplálkoznak, a szenteket és ereklyéiket 
nem tisztelik (!); Vazult, N. sz. Gergelyt, Arany-
szájú sz. János t a szentek közé nem számít ják; 
a keresztelendő szájába sót tesznek; a keresztsé-
get csak egyszer eszközölt a lámerí tés által szol-
gál ta t ják ki ; papjaik beretválkoznak, szerzeteseik 
húst esznek, püspökeik gyürüt viselnek, — mind 
oly vádak, melyek r.észint alaptalanok részint lé-
nyegtelen fegj^elmi eltérések."4) 

x) A követek nevei Humbert és Frigyes biborosok ; 
Péter amalphii érs. 

2) A szombatnapi böjt. 
:J) Aug. de Roskovány „Coelibatus et Breviárium" 

Tom. I. p. 262. 
4) Rapaics, Egyh. tört. II. k. 166. 1. — Hefele 

Conciliengeschichte IV. b. 738. p. 

Péter antiochiai püspök nem késett szemére 
hányni Caerulár Mihálynak fondorkodásait, de 
többet nem tehetet t , a szakadás be lön fejezve. 

Mihály nem soká örülhetet t diadalának, mer t 
midőn vakmerőségében már annyira ment, liog}' 
összeesküvéseket for ra l t a császári t rón elnyeré-
sének czéljából, Komnen Izsák elfogatta és szám-
űzte. E várat lan csapást nem sokáig élte túl. 
mert 1059-ben búskomorság emésztet te életének 
a halál véget vetet t , s benne a római egyház 
egyik legnagyobb ellensége sírba szállt. 

Előbb-utóbb bekövetkezett tehát a gyászos 
szakadás, melynek kezdője Photius volt. Vájjon 
ez utóbbi, vagy Mihály volt-e nagyobb ellensége 
Rómának, nem tudjuk biztosan megmondani, de 
ha még is egybevetjük a körülményeket, azon 
meggyőződésre jutunk, hogy Mihály a gyűlölet-
ben felülmúlta Photiust. De szóljunk az előbbiről 
néhány szót. 

Je l lemének két fővonása volt : telhetetlen 
hata lomvágy és fajgyűlölet. A fondorkodást, két-
színűséget fölöttébb szerette, s lia szorúlt helyzetbe 
ju to t t , t e t t e t e t t alázatossággal igyekezett a hínár-
ból kiszabadulni. Minden te t tének rugója a nagy-
ravágyás volt, s mivel merész tervei nem álltak 
a rányban tehetségeivel, a szellemet és ügyességet 
aljas te t tekkel pótolta. Czélja volt a keleti csá-
szári t rónra jutni, hogy igy ugy vallási, mint 
politikai tekintetben Keletnek ura, zsarolója le-
hessen. De midőn a pápa száműzte az egyház 
kebeléből, elhagj-ta őt mindenki, szerencsecsillaga 
elliomályosúlt s végleg kialudt, midőn a császár 
is meghiúsí tot ta merész terveit . El lehetet t felette 
is zengeni „Deposuit potentes de sede, et exal-
tav i t humiles", mer t a bitorló pat r iarcha csúfo-
san elbukott, mig Róma fényes diadalt aratot t , bár 
millió hívének lelki üdve árán. Az, ki magát 
büszke gőgjében „egyetemes pa t r ia rcha"-nak ne-
vezte, a kietlen Proconnesos szigetén fejezte be 
életét, mig a nyugat i egyház és az egész világ 
lá tható feje, ki magát csak „servus servorum"-
nak nevezé, tovább fo ly ta t ja dicsőségteljes ural-
kodását. 

Halála után a pápák mindent megkisérlettek, 
hahogy sikerülne a béke létrejötte; II. Sándor, 
VII. Gergely, III. Sándor ennek áldozták életöket, 
de czélt nem értek. III. Incze alat t létrejött 
ugyan a kibékülés, de a jeles Palaeolog Mihály 
elhúnyta u tán minden visszatért a régi kerékvá-
gásba. Kelet nem engedett követeléseiből, Róma 
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pedig egy parányit sem engedhetet t jogaiból, s 
igy tör tént , hogy Konstantinápoly hol békében, 
hol vi tában volt Rómával egészen 1438-ig, a fer-
rara-flórenczi zsinatig. 

Most ú j ra megkezdet tek a tárgyalások, előbb 
Ferrarában, màjd a puszti tó vihar szárnyain ha-
ladó fekete halál miat t Flórenczben. hol a görö-
gök az ephesusi Márk kivételével elismerték, hogy 
a Szentlélek az Atyától és Fiútól származik. Egy-
szersmind elismerték a pápa primatusságát , csak 
azt kötvén ki, hogy a pat r iarchák eddig élvezett 
kiváltságai marad janak érvényben. A pápa ré-
szint, hogy a béke létrejöjjön, részint hogy a 
keleti patr iarchák kibékülésre irányuló törekvé-
seit megjutalmazza, e kívánságukba beleegyezett. 
A zsinat továbbá kimondotta , hogy a latinok 
ezentúl is kovásztalan kenyeret használnak az 
áldozatnál, mig Kelet, ősi szokásához hiven, ková-
szossal fog élni. Végre a tisztító hely létezését 
is elfogadták a görögök, vagyis, hogy: „azok 
lelke, kik Isten kegyelmében múl tak lu e világ-
ból, de ez életben bűneikér t eleget nem tet tek, 
haláluk után a t iszti tóhelyre jutnak, hol raj tok 
az élők jócselekedeteik, imádság és szent mise 
által segíthetnek, hogy továbbá az egészen tiszták 
azonnal mennybe vitetnek, s Istent, amint szili-
ről szinre van, meglát ják, de érdemök különbsége 
szerint egyik tökéletesebben, mint a másik, mig 
a halálos vagy csak eredeti bűnben kimúltak is 
azonnal a pokolra szállanak, de szintén különböző 
büntetésekkel." ') 

Mintán igy az ügyek t isztáztat tak, a redők 
elsimultak s a félreértések szétoszlottak, a zsi-
nati határozatok előbb latinul, azután görögül 
felolvastattak, mely u tán felzengett a „Te Deum" 
magasztos éneke, s a zsinat feloszlott. 

Az annyi gond és faradsággal létrehozott 
egyesülés különösen ephesusi Márk törekvései 
folytán ú j ra felbomlott, és többé — legalább 
hosszabb időre — nem egyesült Kelet Nyugat ta l 
egész a mai napig.2) 

Az isteni büntetés csakhamar elérte a büszke 
görögöket, mer t 1453-ban török ura lom alá ju-
tottak. Az erkölcsök teljesen megromlot tak, nem-
zeti becsületről már csak a tör ténelem beszélt, 
és egész nagyságában fel tűnt a görög-keletiek 

x) Rapaics „Egyet. egyh. tört . II . k. 534 lap. — 
Hefele, Conciliengeschichte. 

2) Azonban az örmények III . Incze a la t t ; később a 
mezopotámiaiak, chaldeusok és maroniták visszatértek az 
egyház egységébe. 

vallási és politikai bukása. Ott álltak védtelenül, 
elhagyatva, a barbár török ura lma alat t anyagilag 
szellemileg megtörve . A patr iarchai széket a 
szultán tö l tö t te be azzal, ki legtöbb a ranya t 
fizetett k incstárába. A legmélta t lanabbak nyer-
ték el a széket, beállt a sülyedés korszaka. 

Végül megjegyezzük, hogy „1589-ben ala-
p í t t a to t t az orosz patr iarchatus, mely az 1721-
ben Pé te rvá ro t t felállitott zsinat óta végleg el-
vált Konstantinápolytól."1) 

* 

Lát tuk ezekből a görög egyházszakadást; 
lá t tuk, hogyan lett a csekély egyenetlenségből 
nagy mozgalom, midőn a görög pat r ia rchák csak 
szenveclélyök szava u tán indultak. Midőn Kelet 
boszúja lángra gyúlt, az eszméket alig lehetet t 
többé tisztázni, vagy ha t isz tázta t tak is egy időre, 
a roszakarat ismét semmivé te t t e a reményeket . 

Hogy a szakadásban kiknek volt nagyobb 
részök, váj jon a görög keleti császároknak-e vagy 
a nagyravágyó pa t r ia rcháknak, e kérdésre a legtöbb 
tör ténet í róval azt felelhetjük, hogy az utóbbiaknak. 
Evvel azonban nem mondjuk azt, hogy a császá-
rok ár ta t lanok a dologban. Oh nem ! az ő elmé-
jöket is elhomályosí tot ta a kába fény, őket is 
megszállta — tisztelet a kivételeknek — a nagyra-
vágyás ördöge. Voltak közöttük, kik őszintén 
óhaj ták a békét Rómával, de közülök soknak hí-
zelgett a remény, haliogy Kelet vallási tekinte t -
ben is ura lmok ala t t lehetne. 

Addig, mig a görög keleti császárság napja 
le nem áldozott, csak állt a schismaticus egyház ügye 
valahogy, de midőn annak bukása bekövetkezett , 
erre a sötétség borúit, egyenetlenség dúlja, a vi-
szálkodás férge rág ja f á j á t napjainkig. 

Ha a mul tak emlékein elmerengünk, s visz-
szagondolunk ama szép időkre, midőn még a 
visszavonás nem ü tö t te föl fejét az egyházban, s 
ha egy futólagos szemlélet u tán összehasonlítjuk 
a régi állapotokat a mostaniakkal , s végre lia 
latba veszszük a görögök régi fényes, most pe-
dig szomorú helyzetét, — elszorúl bennünk a 
szív, és szánalommal nézünk elszakadt testvére-
inkre, kik az élet sűrű gondjai közt gazdátlan 

x) Fejők úgy vallási, mint politikai tekintetben a 
minden oroszo"k czárja. Sokat szenvedett tőlük Róma, de 
újabb időben amit Jacobini bíboros még mint bécsi 
nuntius 1879-ben a bécsi orosz nagykövettel megkezdett 
hosszas tárgyalások után kivitték, s most van remény, 
hogy az egyház Oroszországban szebb időket fog élni s 
talán nemsokára megéri a keleti egyház visszatérését a 
nagy világegyház egységébe. 
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nyájként egy istenileg rendelt fő nélkül fut ják i 
meg pályájokat. 

Vajha bekövetkeznék ama nap, midőn az 
igazság és béke egymás karjaiba omlandanak 
vajha mielőbb elérkeznék ama magasztos pilla-
nat, melyben a scliismaticusok felvilágosítva az 
isteni keg3relem aranynál tisztább, gyémántnál 
ragyogóbb sugaraitól, őszinte bűnbánó szivvel 
borúinak elhagyott és megtagadott jó anyjuk-
nak, a római egyháznak kebelére, s ott, ez édes 
kebelen sírják ki fájdalmaikat! Oh mily fényes 
diadala leend az Krisztus egyházának, ha mos-
toha gyermekei mind hozzá sereglenek, s egye-
sült erővel így zengenek : Hozzád megyünk jó 
anyánk, hozzád sietünk, mert nálad van az üdv 
kristálytiszta forrása ! 

Fiat, fiat, fiat ! Koncz Akos. 

A D A T O K 
árpádházi boldog Margit ereklyéinek történetéhez. 

A clarissa-rend eltöröltetik. 
(Folytatás). 

Nem is gyanították a jámborlelkü zárdaszü-
zek, hogy midőn ezen folyamodványukat beter-
jesztették, már el volt törve felettük a pálcza. 
Február 4-én kelt fejedelmi instruetio által ki-
adatott a cassatio módozatának terve és február 
21-én közrebocsáttatott az eltörölést Magyaror-
szágra is kiterjesztő rescriptum, melyekben maga 
a fejedelem a legcsekélyebb mozzanatokra kiter-
jeszkedő praecisióval rendelkezik ez ügyben.1) Á 
febr. 21-én kelt királyi leiratban ép ugy indokol-
tatik az eltörlés, mint a kültartományokban tör-
tént. Ezen indokolást emez egyszerű mondat fog-
lalja magában: „Gravibus adducti rationum mo-
mentis ordinem Monialium Sanctae Clarae per 
ditiones Nostras non amplius tolerandas decrevi-
mus." Üres phrasis, mely csupán a fejedelemnek 
önkényéről tesz bizonyságot ! Már eleve a me-
gyei és városi municipiumok felszóllittattak, hogy 
jelentsék be, nincs-e kebelökben ilyetén szerzet. 
Ezen felszólításra 132 jelentés érkezett a hely-
tartósághoz, melyekből kitűnt, miszerint csupán 
Pozsonyban, Nagyszombatban, Budán és Pesten 
vannak clarissák. Mindezen zárdák megszünteté-
sére külön királyi biztosok neveztettek ki. Ezek 
mellé, kik a politikai hatóságot képviselték, még 
a kamara részéről egy cameralis commissarius csa-

x) Mindkettő az orsz. levéltárnak helytartósági sza-
kaszában. Eccl. 27. sz. fonte 64. Okolcsányi. 1782. 

toltatott , valamely számvevőségi, vagy pénztári 
tiszttel, Pozsonyban biztosokul Csáky Imre gróf 
a m. k. helytartóságnál tanácsos mint politikai 
és Brunsvick Antal gróf, m. k. udv. kamarai ta-
nácsos, mint kamarai rendeltettek ki. Budán és 
Pesten Laczkovics Imre pestmegye alispánja, mint 
politikai és Majthényi Imre királyi ügyész, mint 
kamarai biztos működtek. Nagyszombatban e tisz-
teket adamóczi Ambró Mihály Pozsonymegye 
alispánja mint politikai és Rajcsány G3^örgy a 
szeredi sóliivatal perceptora, a kamara részéről, 
viselte. Ezen biztosoknak kötelességükké tétetett 
a legfelsőbb végzést a zárdák községével tudatni, 
és egyszersmind nekik meghagyni, hogy ezentúl 
senki többé fogadalmat ne tegyen, mert az sem-
misnek tekintetik. Ezen kihirdetésről azonnal 
jegyzőkönyv vétessék fel, melyet a zárda főnök-
női és idősbjei Írjanak alá. Mely jegyzőkönyvek 
magának a fejedelemnek voltak beküldendők. A 
kihirdetés után az összes pénz-, ruha-, levél- és 
éléstárak kulcsai vétessenek át és csupán a fa 
adassék szabad rendelkezésükre. A zárdáknak in-
gatlanai- és ingóságairól pontos leltárak készíttes-
senek. Ha valahol régi okmányok, kéziratok vagy 
ritka könyvek találtatnak, azok kiváló felügyelet 
alá vétessenek, és lia szükséges lepecsételve őriz-
tessenek. Ezen lajstromok a felségnek a helytar-
tóság közvetítésével félküldessenek. Hogy az ilyetén 
leltárak mentől hívebben összeállíthatók legye-
nek, a zárda főnöknői és az ingóságok kezelői 
esküvel köteleztessenek az összes vagyon beval-
lására, mely eskünek tartalma velők előbb köz-
lendő, és kellőleg figyelmessé tétessenek, hogy 
lelkiismeretes esküt tegyenek, mert a hamis es-
küért a legszigorúbban bűnhődnének. Az eskü 
szövegét sajátkezűleg irják alá, mely igy hang-
zott : „Én esküszöm az élő Istenre, szeplőtelen 
szűz Máriára és Istennek minden Szenteire : hogy 
én mindent, azt, a mi ehhez az Klastrom hoz, 
vagyis Közönséges Szerzeti Társasághoz és Tem-
plomhoz ingó és ingatlau Jószágban, Fundatiók-
ban, Praetensiokban, kész pénzben, pénz érőben, 
Kincsekben és akárminemű Névvel nevezett Jó-
szágban, mindenféle móddal tartozandó, liűven 
megvallani, általadni. következésképen semmit sem 
visszatartani, vagyis elvonni fogok. Esküszöm 
azon kévül, hogy én mostanában legkisebb Men-
talis Reservatióval nem élek, azaz : elmémben is 
legkisebb csalárdságot, a mei}7 által valamit, 
akármely módon el lehetne titkolni, elkövetni 
nem akarok és az olyan csalárdsággal élni nem 
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is fogok, sőt inkább azokat is, a kik az én tud-
tomra, akármely üdőben valamit eltitkoltak, vagy 
elhallgattak volna, béjelenteni ezentúl akarok. 
Isten engem úgy segéllyen, Boldogságos Szűz 
Mária és Istennek minden Szentei." 

Meghagyatot t a kamara i biztosoknak, misze-
r int a lel tározott ingóságokat kezelés alá vegyék. 
A készpénzt, kötvényeket és kincseket a kamara i 
pénztárba beszállítsák, melyekről ott , ugy mint 
a jezsuiták birtokával tör tént , külön számadás 
vezettessék. A zárdák fekvő bir tokainak hivatal-
nokai szintén a kamara i biztosok joghatósága 
alá rendelendők és a jószágok kezelését ezek 
igazgatása szerint köteleztessenek teljesíteni. Hogy 
azonban a királyi biztosok minden akadály nél-
kül a zárdáknak clausuráiba beléphessenek, me-
lyek különben, min t királyi biztosoknak sohasem 
szolgálhatnak akadályul, mégis nagyobb előrelá-
tás kedvéért a megyés püspökök oda u tas í t ta t -
nak. hogy ezen rendeletnek végrehaj tásához a 
szükségeseket eziránt megtegyék. Rendeltetet t 
továbbá, miszerint a szerzetesek ezen kihirdetés-
től számított 5 hónapig zárdájukban együtt meg-
maradhatnak, hogy ezen idő alat t életük jövő 
fel tartásáról gondoskodhassanak. A számukra ki-
tűzöt t nyugdíj csupán a zárdából tö r tén t kilépés 
napjától lesz folyóvá teendő. Mindaddig azonban 
naponként egyes rendtagnak harmincz krajczár , 
az apátnőknek egy forint számittassék és a zár-
dafőnöknek átadassék, hogy abból a közönségnek 
élelméről és el tar tásáról gondoskodhassék. Meg-
engedtetik egyszersmind, hogy a cselédség szá-
mára szintén valamely csekély díj utalványoztas-
sék. Ezen dijak előre kiszámitandók és a félhavi 
összeg a zárda pénztárában talál t készpénzből 
kiadandó. Ennek elégtelensége esetére a kamara i 
pénztárból pótlandó. A zárdák éléskamráiban ta-
lált élelmiszerekből piaczi vételáron megenged-
tet ik az apáczáknak, hogy a kiutalványozott 
összegből vásárlásokat tehessenek. A magán czel-
Iákban és a főnöknőnél talál t ingóságok, melyek 
magánbir tokot képeznek, minők képek, könyvek, 
bútorok, ruhák, maradjanak az egyes rendtagok 
birtokában, de mindezekről külön lel tárak vétes-
senek fel, melyek szerint távozásuk esetében azok 
nekik átadandók lesznek. Mindazon tagok, kik 
eddig fogadalmat nem tet tek, négy hét lefolyása 
alat t a zárdát kötelesek elhagyni és a zárda pénz-
tárából 150 f r t végkielégítést kapnak és mindazt 
magukkal vihetik, a mi t a zárdába hoztak. Azok-
nak a kik a fogadalmat letették, szabadságukra 

hagyat ik a birodalmon kivül levő rendűk zár-
dáiba átköltözni, mely esetben utilevéllel és a 
távolsághoz mér t útiköltséggel látandók el. Azon 
apáczák, kik magokat más szerzetbe, például az 
erzsébetiek rendébe óhaj tanák felvétetni, ezen 
szándékuk előmozdítására évenkint 200 f r t se-
gélydij adassék. Azok pedig, kik magokat a foga-
dalom alól fe lmentetni óhaj tanák, saját püspö-
keikhez utasitandók. Azon körülmény, hogy az 
olyanok, kik más szerzetbe lépni nem akarnak, 
tovább is együttesen élhessenek, még a tanácsko-
zás t á rgyá t képezi, s ezen esetre az előjárónőnek 
évi 600 f r t leend utalványozandó. A laica test-
véreknek, kik más szerzetbe nem lépnek, évi 100 
f r t , azoknak, kik fogadalmaiktól felmentve roko-
naikhoz távoznak, mindaddig évi 200 frt , mig 
hajadon állapotban maradnak. Távozásuk eseté-
ben, — a mi t velők előre tudatni nem szabad, 
ruhára 50 f r t adatik. Továbbá szigorúan megha-
gya to t t a biztosoknak, hogy magokat a zárdák 
fegyelmi ügyeibe ne avassák. A templomi ruhák 
szintén lefogialtatnak. A templom csak azon 
esetre, ha a lakosság számára az isteni szolgálat 
továbbra is szükséges volna, hagyatik nyitva, kü-
lönben bezára t ik ; ideiglenesen azonban az isteni 
szolgálat fe l tar tására , va lamint a templom és 
zárda épületének jó karban tartása,ra a költségek 
kiutalványozanclók. A lefoglalt vagyon tömegének 
kezelésére külön bizottság állittassék, melybe- a 
he ly ta r tóság két t ag ja is felveendő, a kamara i 
elnök elnöklete mellet t fog állani. Ezek a körül-
ményekhez képest he tenként kétszer tanácskoz-
nak és jegyzőkönyveiket a felségnek kötelesek 
benyújtani . 

(Folytatjuk). 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest. A szent-István-napi budavári szentbeszéd. — 
Arait Fénélon az észre nézve mondott, azt az aka-

ratra nézve így mondhatjuk: vOu catholique — ou anar-
chist", vagy katholikus, vagy forradalmár, mert mi ész-
ben hitetlenség, az akaratban forradalom. Esz ugyanis és 
akarat correlativ fogalmak ; egyik a másikat tételezi fel, 
ugy, hogy amily eszmékkel van saturálva az ész, olyanok 
megtestesitésére törekszik az akarat, és semmi sem lehet 
az akaratban, ami az észben előbb meg nem fogamzott, 
ha t. i. emberi cselekedetről (actus humánus) és nem 
pusztán az ember tettéről (actus hominis) vagyon szó. 
Ebből tehát következik, hogy a kath. ész kath. akaratot, 
a hitetlenség forradalmat eredményez. 

Azonnal találkoznának egyesek, sőt számosak, szól 
egy szellemes iró, akik elemezni kezdenék, megtámadnák, 
sőt meg is tagadnák még ezt az ésszel és kézzel egyke-
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pen megfogható igazságot is : kétszer kettő — négy, ha 
kötelességeket róna az reájok, ha akaratukat érintené. Ez 
fejti meg a kath. tanok ellen vitt harczokat is, mert az 
emberi a k a r a t . . . . de szóljon helyettem a költő, akinek 
drámája egy hosszú elegia az ember tragoediája fölött : 

„Van a léleknek" — énekli — „egy erős szava! 
A nagyravágy. A rabszolgában alszik. 
Vagy szük körében bűnné aljasul. 
De vérével táplálván, a szabadság 
Nagygyá növeszti, mint polgárerényt 
Ez költ életre minden szép- s nagyot, 
De hogyha túlerős, anyjára tör, 
S küzd vele, mig elvérzik egyikök." 

A sz. írás ezt igy fejezi k i : „Superbia vitae," az 
elet kevélysége. Igen, a nagyravágyás, az uralomvágy az 
emberrel veleszilletik, s minden attól függ, igen vagy 
nem, és mily fokban korlátozzuk azt, hogy meg ne ölje 
atyját : a szabadságot ; mert szabadság és korlátok szin-
tén correlativ fogalmak, mint Cicero is ál l i t ja: „Azért 
vagyunk a törvények szolgái, hogy szabadon élhessünk." 

Nem volt és nem is lesz oly bölcs törvényhozó, aki 
oly szigorú és mégis enyhe, oly isteni és mégis emberi 
korlátokat vont volna akaratunk köré, mint az, aki igy 
szólott: „Az én igám gyönyörűséges, és az én terhem 
könnyű." (Sz. Mát. XI. 30.) 

Csakis az, aki ezt, a kath. vallásnak ezen igáját 
hordja vállain, szabad igazán, legyen bár egyén, vagy 
nemzetté sorakozott testület. Meglátjuk ezt azonnal az 
az apostasiában, mely hogy annál szembeszökőbb legyen, 
nem az egyedeknek, hanem a nemzeteknek, az államok- | 
nak apostasiájáról szóiandok. 

Az összetartó kapocs a népek életében, a tekintély 
elve, melyet a kath. egyház az uralkodók és alattvalók 
között igy állit fel : „Általam (t. i. az Ur által) országol-
nak a királyok, és végeznek igazat a törvényszerzők." 
(Péld. VIII . 15.) Es : „Minden lélek engedelmeskedjék a 
fensőbb hatalmasságoknak : mert nincs hatalmasság, hanem 
csak Istentől, amelyek j ^d ig vannak, az Istentől rendel-
tettek. Aki tehát ellene áll a hatalmasságnak, Isten ren-
delésének áll ellene : az ellenszegülők ptedig maguknak 
szereznek kárhozatot." (Róm. XIII . 1 — 2.) Kell-e ennél 
ékesszólóbb apologia a tekintély számára és erősebb vesz-
szö az ellene lázadni akarók fékentartására ? ! Nincs is ott 
megzavarva az egyensúly, hol a mérlegben ezen kölcsö-
nös nehezék : a fejedelmek isteni tekintélye, s az alattvalók 
köteles tisztelete vagyon, v. i. ahol kath. akarat uralkodik. 
Vagy hallotta valaki valaha, hogy a vértanuk föllázadtak ! 

De nem azért emberi az akarat, hogy meghunyászkod-
jék, hanem hogy uralkodjék. Igy taniták ezt a sophisták, 
az álbölcsek s azok legelső mestere, a sátán. „Ascendam!" 
felülemelkedem a trónokon, „itt sem akarom, hogy az 
egyház tana fölöttem uralkodjék", szólott néhány század 
előtt az akarat és tagadni kezdé azt a nagy igazságot, 
hogy minden hatalom Istentől ered. Ez volt az állami 
akarat első apostasiája a kath. egyház tanától, igájától, 
mely a későbbieket mind magában foglalá, mint a fekete 
felhő a szelet, szélvészt s az orkánt. „A fejedelmek nem 
Isten által, hanem a nép megbízásából uralkodnak," 
a nép tehát önfejére tette a koronát. De nemsokára azt 

vette észre, hogy ez a korona töviskoszorúvá változott 
fején ; mert ha nem Isten osztja a koronákat, akkor 
nem szentségtörés azt a szomszéd uralkodó homlokáról 
letépni. Kezdődtek tehát a harczok ; az erőszak lett joggá, 
inert a jog erőszaknak lőn bélyegezve. Ily elveknek hó-
dolván a souverain nép, az állami akarat, feszélyezni kezdé 
a kath. egyház szigora. Félre tehát vele ! Plátó, mert 
veszélyesnek tartván a köztársaságra a költőket, szám-
üzé őket, de babért füzetett halántékok köré, és ze-
nével kisértette a kapukig, tiszteletből irántuk, a ben-
nök rejleni vélt isteni szikra miatt. Igv tett a fellázadt 
akarat is az egyházzal : dicsérte ugyan, magaszta' ta azt 
kezdetben — nehogy magok ellen zuditsa azokat, akik 
még vallásos előítéletekre adnak valamit — de lassan-
ként számüzé. Mind hangosabban hirdette annak szüksé-
gességét, hogy el kell választani az egyházat az államtól, 
v. i. ezt amattól, és lőn „szabad egyház a szabad állam-
ban", hogy az államnak minden, az egyháznak meg semmi se 
lenne szabad. Es mi lett ennek következménye ? Az, hogy 
midőn elhangzott a „Non serviam !" (Nem szolgálok!) 
az isteni tekintély ellen, felhangzott a polgári tekintély 
ellen is a törvényt zsarnokságnak, a hódolást szolgaság-
nak kürtölő akarat e szava: „Szaggassuk el kötelékeiket, 
és rázzuk le magunkról igájokat!" (Zsolt. II. 3.) Azok a 
mult század végső lapjaira jegyzett véres események csak 
paraphrasisát képezik e borzalmas thémának. 

De ki látott lavinát megállani a meredek közep>én ? 
Midőn szétzúzta az az út já t állani akaró alpesi házakat,, 
azok szétmorzsolt szarufáiról annál hatalmasabban gördül 
a mélyre le. Igy az akarat apostasiája. Nem kelle neki 
az egyház, detronizálta az Istent ; de mivel Isten nélkül 
nem élhet, alkotott bálványt magának, mindenhová tette 
az államokat. El jöt t tehát az aranyszabadság korszaka, 
az a korlátlan szabadság, melyet egy amerikai lap ilyké-
pen jellemez: „Soha sem volt annyiféle szabadság, mint 
ép napjainkban. Szabad az istenkáromlás ; szabad annak 
gyalázása, ami minden keresztény előtt legszent ebb. Sza-
bad a hitetlenség és erkölcstelenség, mely mindenütt fel-
ütheti tanszékét és műhelyeit. Szabad a hazugság s a be-
csületes polgárok rágalmazása. Szabad az uzsora minden 
neme. Szabad a polgári házasság, e törvényileg szabadal-
mazott ágyasság. Szabad az iskola a vallástól, a tanulók a 
fegyelemtől. Szabad a sajtó féktelensége, a színházak sze-
mérmetlensége. Szabad a lelkiismeret minden isteni vagy 
egyházi törvényektől." Hogy igazak e szavak, s hogy 
mint illenek — ritka kivétellel — nem csak az uj- de az 
ó-világ államaira is, csak az nem látja, aki nem akarja. 

Természetesen, az az ember, — a ki a Revue des 
Cours Scientif. szerint — megszerzé magának a jogot, ma 
már igy szólani : „Az anyagi viliágnak nincsenek titkai. 
Ismerem a földet zsenge korától ; újra egybeállitom a la-
kosságokat, melyeket táplált valaha fölszine, átalakulásá-
nak tudom pontos dátumát. 

Szemem behatol a mindenség mélyébe ; kiszab am 
mindegyik csillagnak helyét, s a pályát, melyen mozogni 
tartozik. 

Megmérem a nap súlyát, s elemezem az anyagot, 
melyből alkotva van ; meg tudom mondani, milyen che-
miai elemek vannak az égboltján ragyogó csilagban, 
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noha tőlem oly távol áll, hogy a belőle kiinduló fénysu-
gár hozzám csak évszázadok múlva érkezik. 

Játszom a természet erőivel ; átváltoztatom a fényt 
hővé, a hőt fénynyé, a villágosságot delejességgé, a dele-
jességet villauyossággá, s mindezt mechanikai erővel. 

Az állati mechanika is nyitott könyv előttem, mely-
ből tisztán kiolvasom kezdve a fogamozott petétől a be-
lőle származott lény haláláig, azt a szerepet, melyet a 
keringő vér, a dobogó sziv, a lélegző tüdő, az engedel-
meskedő izmok, a parancsvivő idegek, az intéző agy, az 
emésztő gyomor s a vérujitó tápnedv egyenkint és össze-
sen végigjátszanak" . . . 

igen, ez az égiekkel játszó földi tünemény, e fénye-
sen müveit emberiség csak nem nyöghet tovább is az 
egyház vaslánczain ! Kovácsolt tehát magának békókat 
aranyból, a modern szabadság-systemákból. Krisztus gyö-
nyörűséges igáját, szolgálatát — mely uralkodás — le-
rázván, igazán rabszolgává leve, s érczi azok közsorsát, 
mert „a rabszolgákat mindig ütik" ; érezi, hogy az arany-
láncz is szőrit, még pedig jobban ama vasnál ; ezért 
halljuk mindenünnen csörömpölését, amint azt e nagy fo-
gol, az apostata akarat lerázni törekszik karjairól. Láza-
dás itt, összeesküvés ott, forradalom amott, minden fenn-
álló tekintély ellen . . . 

Ou catholique — ou anarchist, vagy ha az tetszik ; 
antichrist. 

Hála a Gondviselésnek, hogy első sz. Királyunk 
Jobbja által megvédte nagyrészt kedves hazánkat az aka-
rat e tulcsapásaitól, melyek, hogy a tulajdon terén mire 
vezetnek, azonnal meglátjuk a harmadik részben. 

(Yége köv.) 

Kassa, augusztus hóban. Kedves otthonomban ! — 
Akadtam végre térti utamban egy bajmentes helyre 

— Pozsonyban, hová a szép Vág völgyön Rutkától öt 
<5ra alatt szélrohammal vitt a szikrázó mozdony. Eme, 
Budapest után első város falai közt, az „Emericanum"-
ban, melynek homlokzatán van az irat : 

„Seminarium S. Emerici Ducis MDCXLI. 
Hoc Emerice Lossy, plantasti lilia fundo 

Liligerae matri, Liligeroque Duci, 
Ergo Emericanae hic crescunt virtutis Alumni, 

Quos Deus, quos Virgo, quos Emericus amat." 

A liliomok közt jól éreztem magam. E szerény in-
tézetnek távollevő gazdáját (vice-rectort) ft. Valentovich 
I. társaskáptalani tag ő nsga volt kegyes helyettesíteni, 
kinek szivességét és kedves társalgását — becses meghí-
vása folytán — saját nri házában egy böjti napon át 
élveztem ; az ő érdeme, hogy azt, mint reconvalescensnek, 
a vendéglőben nem kelle profanálnom ; ő nsga szol-
gáltatta kezeimhez a salczburgi közleményt, melyet érde-
kénél, mint hazánkat is érintő és fenyegető jelzőt, szorul 
szóra a „Religio"-ba teszem át. „Salzburger Kirchenblatt. 
Nro 32. 7. Aug. 1884. Correspodenzen. Corn. Grinv. 
Georgenberg, in Ungarn, 29. Juli 1884. Als im Jahre 
1869 die gesammte Freimaurerei der Welt gegen das 
am 8. Dezember 1869 eröffnete vatikanische Concil in 
ihren Congressen zu Brüssel, Paris und Neapel de-
monstrirte, fasste der letzte Congress folgenden Beschluss : 

Wir unterfertigte amerikanischen, französischen, mexika-
nischen, deutschen, österreichischen und ungarischen.1) 
Deputirte der Freidenker auf dem neapolitanischen Frei-
maurer-Congresse bekennen und verkündigen folgende 
Grundprincipien : „In Anbetracht dessen, dass die Lehre 
von dem Dasein Gottes die Quelle aller Tyranneien (des 
legitimen Fürstenthum) und aller Schlechtigkeit (der Re-
ligion) ist; in Anbetracht dessen, dass die katholische 
Kirche das Dasein Gottes auf die wirksamste Art lehrt ; 
so halten es die Unterfertigten für ihre Pflicht, die ka-
tholische Kirche mit allen Mitteln, mit der Wurzel, und so-
bald als möglich auszurotten." — Es ist eine leichte Sache 
Aussprüche nicht nur einzelner Freimaurer, vou Voltaire 
angefangen, bis auf dem heutigen Tag, sondern auch der 
gesammten Secte als solcher anzuführen, aus denen her-
vorgeht, dass das Princip der Freimaurerei kein anderes 
ist als : unversöhnlicher, satanischer, blinder Hass gegen 
den allmächtigen Gott, gegen jede göttliche Institution 
und von Gott herstammende Macht und Auctorität. — 
Ebenso leicht lässt sich aus den Aussprüchen der Frei-
maurerei nachweisen, dass dieselbe das Menschenthum 
vergöttert, und nichts anderes als Satansanbetung ist. 

Aus dem officiellen Enunziationen der Freimaure-
rei geht drittens hervor, dass der moderne „Liberalismus" 
nichts anderes ist, als die offene accredirte Finna der im 
Dunkeln schleichenden Pest der modernen Gesellschaft, 
nämlich der Freimaurerei. — Viertens ist aus den ämt-
lichen Dokumenten der Freimaurerei erwiesen, dass die 
gesammte Freimaurerei der ganzen Welt nur ein einziges 
geheimes Oberhaupt hat, dessen Benennung vGott Mensch" 
ist. — Die Consequenzen aus diesen vier Punkten kann 
jeder denkende Mensch selbst ziehen. Dass dieselben auf 
den von Satan angestrebten Untergang des Menschen 
abzielen ist unumstösslich bewiesen, und darum ist diese 
Secte, welche wie keine einzige andere bisher in der 
Weltgeschichte bekannte Secte, das Antichristenthum 
vertritt und verkörpert, von der katholischen Kirche und 
deren sichtbahren Oberhaupte so viele Male schon auf das 
feierlichste verdammt und deren tapfere Bekämpfung 
allen Bischöfen und Priestern anbefohlen worden ist. 

Ich hatte dieser Tage Gelegenheit, mit. einem ungari-
schen Freimaurer aus Budapest, Advokat und Landtagsste-
nograph B . . . A . . . persönlich bekannt zu werden, und man-
ches über die jetzige ungarische Regierung und Freimaurerei 
zu sprechen. Wenn ich auch nicht schon seit vielen Jah-
ren davon fest überzeugt gewesen wäre, dass in Ungarn 
die Freimaurerei seit 1869 mit Genehmigung des Minis-
teriums in schreckenerregender Weise sich ausbreitet, so 
hätten meine Erlebnisse in Georgenberg mir die traurige 
Wahrheit zum klarsten Bewusstsein gebracht, dass Un-
garn ganz von der Freimaurerei beherrscht wird, an de-
ren Spitze die Juden stehen. Dass die ungarische Frei-
maurerei mit der italienischen, deren Filiale sie ist, in 
enger Verbindung steht, sowie auch mit der deutschen in 
fortwährender Fühlung ist, das ist eine unumstössliche 
Thatsache. Italiener haben im Jahre 1866. in Budapest 

') Der Vertreter der ungarischen Freimaurerei war ein ge-
wisser Ovdry. 
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fortwährender Fühlung ist, das ist eine unumstössliche 
Thatsache, Italiener haben im Jahre 1866 in Budapest 
eine Grossloge und in jedem einzelnen Comitate eine 
Loge gegründet. Dass die ungarische Freimaurerei stark 
politisirt, ist ebenfalls sonnenklar. Dass die ungarische 
Gesetzgebung und Regierung das Commando von der rö-
mischen Grossloge bekommen hat, ist allen klar, welche 
die Erreignisse in Ungarn mit Aufmerksamkeit verfolgen. 
Ungarn wurde in den „Weltkulturkampf" — wie eine 
Wiener Freimaurerzeitung sagt — hineingezogen, und 
unsere „liberalen" Schul- und Religionsgesetze seit 1868 
sind die praktischen Resultate dieses stillen gleichsam 
unterirdischen Culturkampfes. Übrigens hat die Freimau-
rerei schon im Jahre 1848 in Ungarn Politik gemacht ; 
denn Kossuth war damals schon Freimaurer, und schon 
damals wurde ihm zu Ehren in Pest eine Loge unter 
dem Titel „Kossuth zur aufgehenden Sonne" errichtet. 
Die neuesten Angriffe der ungarischen Regierung und 
Legislation auf die katholische Kirche und deren Dogmen 
ist ein Werk der Freimaurerei. Das bekennt die. Frei-
maurerei in ihren Organen, in ihren amtlichen Zeitungen 
offen. Die ungarische Freimaurerei wird nicht eher ruhen, 
bis nicht die katholische Kirche in Ungarn gänzlich er-
drosselt und beraubt sein wird. Dieser langsame Erstickungs-
tod findet an den gefügigen Werkzeugen des noch nicht 
verstorbenen Josephinismus die eifrigsten Schergen. 

Der Landtag und die Regierungsorgaue wimmeln 
von Freimaurern. Das gestehen die Freimaurer offen. — 
Nichts fürchten die Freimaurer mehr als den Sturz des 
Tisza-Trefort-Kabinets, nichts verursacht ihnen so grosse 
Herzensangst als ein Apponyi Albert Ministerium.1) 

Dieser Tage hat mir ein Freimaurer offen bekannt : 
Wenn in Ungarn Apponyi Albert an's Ruder kommt, 
dann ist die katholische Kirche in LTngarn so mächtig, 
als sie es noch niemals war, und dann ist keine Opposi-
tion denkbar im Lande, denn die Hierarchie und der 
Adel bilden, wenn sie sich im Apponyi-Ministerium ver-
einigen, eine solche ungeheuere Macht, dass die jetzige 
absolute unverantwortliche Tisza-Regierung ein Kinder-
spiel dagegen ist. Denn Tisza vertri t t den Freisinnigen (?) 
Protestantismus ; wenn aber Apponyi an's Ruder kommt, 
dann ist mit dem Protestantismus und Liberalismus so 
ziemlich geschehen. So politisirte dieser Advokat. Daraus 
ist zu ersehen, dass die Befürchtungen der „Magyar Ko-
rona", des „Uj katholikus Társadalom" und anderer Po-
litiker, welcher vor einem Apponyi-Ministerium das Gru-
seln bekommen, eigentlich nur das Echo der Tisza-Ma-
meluken sind, welche Todesangst und Krämpfe bekommen, 
wenn sie nur an die Möglichkeit eines Apponyi Albert-
Ministeriums denken. 

Für diese Leute scheint es besser zu sein, dass con-
stitutionellen Ungarn zwei Familien herrschen : die Szász 
und Pulszky. 

Diese bekommen alle AVürden und Amter. Unlängst 

*) Und merkwürdiger Weise auch in Georgenberg und an- | 
derwärts hörte ich dasselbe Lied herableiern ; das scheint höhere- ; 
res Commando zu sein, vom „grossen Orient." 

hat der junge Karl Pulszky, welcher in Georgenberg mit 
einer Stimmenmehrheit von acht Stimmen — mit Aufge-
bot aller Pressionen und Listen der Freimaurer und Ju-
den von der Regierung als Landtagsdeputirter durchge-
setzt worden ist1), — seinen Amtseid als neuernannter könig-
licher Director der Landes-Bildergallerie, auf Anordnung 
des Cultusministers Trefort, in die Hände seines freimaure-
rischen Vaters Franz Pulszky, Directors aller Landesmuseen, 
abgelegt. Ist das nicht schön „patriarchalisch" bei uns ? 
— Aber das macht die „Brüderlichkeit" der Freimaurer ! 

Wenn man so manche andere Beamtenernennung 
des verantwortlich sein sollenden Ministeriums Tisza-Tre-
fort betrachtet, so muss man gerühr t werden über diese 
echt freimaurerische Brüderlichkeit. 

Der Cultusminister Trefort hat in Pressburg gleich 
nach seiner Wahl zum Landtagsdeputirten dortselbst un-
längst eine sogenannte Programmrede (post festa cantare !) 
gehalten, welche gerade so klingt, als wenn sie ein Frei-
maurer dictirt hätte. 

Trefort ist wiederholter Weise öffentlich als Frei-
maurer apostrophirt worden ; —- hat aber bis jetzt öffent-
lich dagegen nicht protestirt ; qui tacet consentire videtur ! 
— Und doch ist, wie bereits oben erwähnt, die Freimaure-
rei nichts anderes, als die permanente Revolution, der 
Tod der Kirche, der Tod der Monarchie, der Tod der 
Familie, der Tod der ganzen menschlichen Gesellschaft. 

„Mysterium iam operatur iniquitatis," sagt der Welt-
apostel Paulus II. Thessal. Cap. II. Vers 7. — Das „Ge-
heimniss" breitet sich immer mehr aus", und die welche 
das „Zeichen" des apohalyptischen Thieres in Ungarn 
tragen, waren schon im Jahre 1879 in mehr als 56 Logen 
thätig. Die meisten Logen sind in Budapest und Pressburg. 
Seit 1879 hat sich die Anzahl der „Gezeichneten" ungeheuer 
vermehrt. 

Lieb' Vaterland kannst also ruhig sein, denn das 
apokalyptische Thier wird dich bewachen — so wie der 
Wolf das Lamm. Im Clerus scheinen noch immer viele 
zu sein, welche von dem Dasein und den Verwüstungen 
dieser teuflischen Sekte keine Ahnung haben, trotz aller 
päpstlichen Rundschreiben. 

Mögen diese „Hirten" nur nicht zu spät aus ihrem 
Schlafe erwachen !2) (Vége köv.) 

VEGYESEK. 
— A katholikus társasélet felvirágzásának kedvező 

jeléül tekintjük, hogy a budapesti két kath. legény-egylet 
elnökei, nt. Schiffer és Lehmann urak a kath. legény-egy-
letek elnökeinek f. hó 20—22-én Kölnben tartott összejö-
vetelén megjelentek s a tanácskozásokban tevékeny részt 
vettek. Adja Isten, hogy legényegyleteink buzgó vezetése 
alatt, az immár épülő közp. kath. legény-egyleti szép és 
terjedelmes ház valóban az legyen, a mi hivatva van 
lenni, — a kath. társasélet kiinduló pontja ! 

') Wie ich höre wird gegen diese Wahl von der Opposition 
Protest eingelegt. 

-) Im Jahre 1874, am 15. August, hat das Kaschauer Logen-
blatt „Haladás" (Fortschritt) sich sehr stark expektorirt über den 
Clerus. Es mögen die Herren Collégén diese Nummer nachlesen, 
dann wird ihnen klar werden, was der hohe und niedere Clerus in 
Ungarn zu erwarten hat 

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

Budapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz. 
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TARTALOM: Vezér eszmék és Tanulmányok: A vallás-erkölcsös nevelésről. — Adatok árpádházi b. Margit ereklyéinek tör téne téhez .— 
Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : A m i lutheránusaink. — B u d a p e s t : A szent-István-napi budavári szentbeszéd. — K a s s a : 

Kedves ot thonomban. — S o p r o n : Halálozás. — Vegyesek. 

A vallás-erkölcsös nevelésről. 
„A X I X . században é lünk!" Ez a büszkén han-

goztatott jelszó. Felvilágosultság, fennkölt gondolko-
dás, haladás, magas műveltség, szabadság s általában, 
a mi az emberi fejlődés magas fokának je lzője : mind-
ezeket napjainkban e két szó „XIX. század" íejezi M. 
É s ha ez valóban áll, ha a X I X . század megvalósí-
tot ta mindazokat, miket a büszkén kérkedők szá-
zadunk vívmányai gyanánt elősorolnak : büszkék is 
lehetünk korunkra ; mert akkor a művelt nemzetek az 
emberiség fejlődésének lépcsőjén csakugyan elérték 
ama fokot, a honnan csak egy-két lépés, az emberiség 
haladásának czélpontjához : a tökélyhez. De vájjon 
megvannak-e tényleg mind ama nagy vívmányok, me-
lyeket századunk elfogult magasztaléi a művelt nem-
zetek kincsei gyanánt felsorolnak? Elértt ik-e a tökély 
ama fokát, melyen korunkat a hangzatos jelszók ta-
lálni hiszik ? Vájjon az elfogulatlan szem a felvilágo-
sodottság, műveltség, szabadság megtestesülését fogja-e 
látni mindazon intézményekben, melyeket ilyenekként 
magasztalnak ? 

A boldogság az ember egyéni czél ja : boldogság 
e földön s a halál után. A Teremtő nem hiába ön-
tötte minden emberbe a boldogság iránti kiolthatlan 
vágyat. Nincs, nem lehet ember ki saját boldogságát 
tudatosan elvesse magától. Tökéletes csak az a tár-
sadalom lehet, melyben az emberek boldogok ; mert 
nem az ember van a társadalomért és államért, ha-
nem a társadalom és állam az emberért. És azt hi-
szem, kevesen kételkednek abban, hogy a társadalom 
és állam tökélyének fokmérője a benne élők bol-
dogsága. 

Ez t tartva szem előt t : vegyük szemügyre az ál-
lapotokat oly államokban, melyek kétségen kivül a 

X I X . századbeli cultura színvonalán állanak. És ime 
tátongó ür t találunk ez állapotok és a közt, a mit 
tökélynek tar tunk. Megelégedést — a boldogság alap-
já t — hiába keresünk! Socialismus, communismus, 
anarchismus ama rémes kisértetek, melyekben az elé-
gedetlenség alakot ölt, s melyek a müveit országok 
államféríiainak annyi nyugtalan éjszakát okoznak. Az 
öngyilkosságok folyton növekvő nagy száma szánandó 
képét nyúj t ja annak, mi javulást hozott létre a nagy 
haladás. A boldogság utáni vágy önzés alakját ölté 
fel. Mindenütt anyagi érdekek hajhászása, sivár pénz-
vágy, szivtelenség ! Ezekben nagyot haladt száza-
dunk ! Pedig ki tagadhatná, óriási léptekkel haladt a 
X I X . században tudomány, ipar, kereskedelem. Az 
ember a természet erőivel folytatott küzdelemben ha-
talmasabb le t t , mint volt bármikor. A felfedezések 
egymást érik, az ember szükségleteinek fedezésére 
szolgáló javakat bőségben és könnyen állithatja elő 
gépei segélyével; gyors közlekedési eszközei szédítő 
gyorsasággal viszik a legnagyobb távolságra ; még a 
félelmes villám is az ember gondolatait viszi. És ily 
óriási vívmányok birtokában oly félreérthetetlenül nyil-
vánul az emberek elégedetlensége, boldogtalansága, 
nyilvánul oly elkeseredetten és vészteljes alakban, mi-
nőt a történelem csak keveset jegyzett föl. Igen, az 
ismeretek véghetetlen sokasága sem nyújtott boldog-
ságot. Az ember tudvágya soha ki nem elégíthető. A 
kutató észt ellenállhatlan erő vonzza mindig előre, miként 
a nehézség a testet a föld felé ; de a test megtalálja nyug-
pontját a fölelön : az értelmi életben magában ily nyug-
pont nincsen. Bármily haladást tegyen a kutató ész : 
egymaga megelégedést, boldogságot szerezni nem fog 
soha. Az elégedettség és elégedetlenség, a boldogság 
és boldogtalanság széke az ember kedélye. Boldog-
ságot csak akkor adunk, ha az ember kedélyét emel-

18 
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jűk fel. Ezt hagyta figyelmen kivül a korszellem, 
ebben van azon nagy bíine, mely a társadalmi forron-
gást felidézte. 

Mit is követett el korunk a kedély nemesítése 
érdekében ? Semmit, s mi még annál is roszabb, hát-
térbe szorította, gúnyolta a legmagasztosabb eszmék 
és legnemesebb érzelmek ápolóját — a vallást. A 
felvilágosodás hangzatos jelszava alatt egész hajsza 
indult meg a vallás, s különösen a katholikus vallás 
ellen. A hit nevetségessé téve, a vallás isteni tanait 
kicsinylőleg megvetik. A „felvilágosult" szülőktől a 
gyermek csak vallás iránti közönyösséget l á t ; az is-
kolákban a vallásnak kegyelemből mégis egy kis zu-
got adtak s még azt a kevés vallásosságot is, melyet 
a háttérbe szorított vallás-tanítás mellett az ifjú szí- j 
vébe oltani sikerült, azt a nagyvilágban, a társaságokban 
tervszerüleg ölték ki. Oda jutottunk, hogy a jobb 
társasághoz tartozó emberek nagy része szégyenli 
vallása parancsait követni, szégyenli a szentségek fel-
vételét, sőt még a templomba járást is. 

Rövidlátásuk mellett is átlátták a kor vezérférfiai, 
hogy erkölcsösség nélkül a társadalom, állam nem áll-
hat fenn. Erkölcsösség nélkül a társadalmi s az ál-
lami kötelezettség súlyos bilincs, melyet az emberek, 
ha csak alkalmuk van rá, lerázni fognak. Kész volt 
a nagy terv: erkölcs vallás nélkül. Mit értek el vele, 
azt a következmények megmutatták. Megmutatták, hogy 
vallás nélkül az erkölcs csalékony délibáb. A vallás az 
anyaföld, melyben az erkölcsösség áldásos növénye 
táplálkozik. Szakítsd ki a növényt a földből: elher-
vad, elpusztul. 

Vallásosság nélkül csak látszat lőn az erköl-
csösség: a vallással együtt kiöltek minden magasztos 
érzést. Az ember keresi a boldogságot, a megnyug-
vást, melyet a vallás vigasza s az erkölcs magasztos 
eszmei nem nyújthatnak neki, mert nem érzi, nem 
ismeri azokat. Az eszméktől megfosztott kedély az 
érzéki gyönyöröket, földi élveket hajhászsza. Mindenben 
saját „én^-jének élvezeteit keresve, közönyös lesz 
embertársai java iránt. Nyomorogjon, pusztuljon a fe-
lebarát, csak a kedves „én"-nek legyen ebből előnye. 
A rút önzés ez, ebben nyer kifejezést a boldogság 
utáni vágy; s ha fenékig ürítettük is az anyagi örö-
mek poharát, a boldogságot még sem érjük el. Ha 
kimerült a földi gyönyörök, az anyagi élvek iránti 
reményünk, ha az életben csak nyomort, csak szomo-
rúságot látunk ; mi marad hátra annak, ki a jövő 
életben nem hisz, ki előtt az élet vége az örök 
megsemmisülés — mi? — az öngyilkosság. Ez sza-
bat itja meg a földi kínoktól, — s azután? azután meg-

szűnik reá nézve minden. Mit használ akkor az ész, 
a tudomány, mely az élvek ismeretét nyújtja? Azt," 
hogy még súlyosabban érezzük a hiányt, a fájdalmat. 

Miként a perzsa mythos Ormuzdja és Ahrimanja, 
ugy küzd folyton az ember lelkében a szenvedély és 
nemesebb érzület. Az ember magasztos és földi éle-
ten túl terjedő czélját ép az bizonyítja legékesszólób-
ban, hogy boldogságot csak akkor érzünk, ha éle-
tünket, cselekedeteinket a magasztos eszmékkel hoztuk 
öszhangzásba. 

Szenvedély és erkölcsös nemes érzés azon két 
ellentétes erő, melyeknek egymásra hatása, küzdelme 
az akarat elhatározásban és cselekvőségben kifejezésre 
jut . Ezek befolyása alatt vezérli az ész az akaratot. 
Az ész a mérleg, melyet mindkét erő maga javára 
iparkodik billenteni, s az erősebb lesz elhatározó az 
akaratra nézve. Kinél gyenge az erkölcsi érzés, kinek 
kebelében az eszmék iránti lelkesültség nem honol: 
annak lelkében a gyönge erkölcsi érzés soha senr 
fogja a maga javára billenthetni a mérleget, annál a 
szenvedélyek benyomása alatt fog dönteni az ész; az 
akaratában, cselekvőségében a szenvedélyek játékszere 
lesz. És igy keresni fogja, de egész életében hiába, 
a megnyugvást, megelégedést, boldogságot. 

A vallás-erkölcsös érzület kifejlesztése a szép, 
jó, nemes iránti lelkesedés felébresztése tehát az egye-
düli, melylyel az emberiség nemesítését, boldogságát 
előmozdítani lehet. S a mennyire súlyosak voltak e 
téren korunk mulasztásai és hibái, annál nagyobb 
erélylyel és buzgalommal keilend azok helyrehozásá-
hoz látnia. 

A vallás-erkölcsös érzés csiráját belé oltotta az 
ember lelkébe a Teremtő. Azt kifejleszteni és ápolni 
a nevelés feladata. A nevelésre első sorban a szülők 
hivatvák. Nekik s különösen az anyának jut első sor-
ban a magasztos feladat, fölkelteni a gyermek lelké-
ben és ápolni a vallás-erkölcsös érzületet. A fejlődés 
haladásával a gyermek nevelésének gondját a szülők-
kel megosztja az iskola. A fejlődő szellemű tehetsé-
geket az iskola rendszeres gondozás alá veszi. Nem 
csupán az ismeretek közlése, a tudományok elemeibe 
való bevezetés, hanem a nevelés folytatása, a szellemi 
tehetségek összhangzatos kifejlesztése az, mit jó isko-
lától elvárunk. Egy szellemi tehetség egyoldalú fej-
lesztésével a többit nyomjuk el, s e természetellenes 
eljárás szomorú következményei elmaradhatlanok. Mi-
dőn tehát az észt fejlesztjük az iskolában, neiu sza-
bad megfeledkeznünk a kedély nemesítéséről. A mi a 
lelket a földi gyönyörök hajbászásain, az önzésen felül 

! emeli : az az erkölcsösség s annak alapja a vallásos-
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ság. Az erkölcsösség és vallásosság ápolása az isme-
retek terjesztésével egyenrangú czélja az iskoláknak. 
Első lépés a jobb felé tehát az lesz, ha a gyerme-
kek vallás-erkölcsös nevelését az iskolákban minél 
kitérjedettebb mérvben helyreállí t juk. Vissza kell ad-
nunk az egyháznak üdvös befolyását azokra. Az is-
kolákban kell kezdenünk a vallás-erkölcsös nevelést s 
ha megtet tünk mindent lelkiismeretesen, buzgóan : az 
áldásos eredmény el nem maradhat . Akkor bizton re-
mélhetjük, hogy a társadalom legsúlyosabb bajai or-
vosolva lesznek, akkor számíthatunk reá, hogy a jövő 
nemzedéknek jó polgárokat, vallásos és erkölcsös em-
bereket adunk á t ; mert mint Kellner mondja : „A 
mit a komoly fegyelem és megszokás érdekében te t t 
a komoly tanitó, a mit a vallás-erkölcsös érzelmek 
fejlesztése körül elérni sikerült, az megmarad és ál-
dásos befolyását éreztetni fogja a későbbi életben is. 
A vallás-erkölcsös érzés nem lesz egészen kiirtva 
soha ; az erény és bün közti válaszúton mindig hal-
latni fogja szavát." , 

bárfy Ödön. 

A D A T O K 
árpádházi boldog Margit ereklyéinek történetéhez. 

A clarissa-rend eltöröltetik. 
(Folytatás). 

Midőn az abolitionak biztos híre az ország-
primásnak tudomására jö t t , egyházi főméltósá-
gának teljes öntudatában, szent kötelességének 
ta r to t t a , az eltörülésre szánt rendek ol ta lmára 
mindazt megtenni, mit a körülmények súlyos 
volta között tanácsosnak vélt. 1782. évi február 
7-én kelt nyomatékos indokokkal te l t á t i ra to t 
küldött a helytartótanácshoz, melynek éles ér-
veléséből röviden a következőket emeljük ki. Mi-
dőn, — mondja ő, — a folyó-évi január 26-án 
kelt legfelsőbb rendelet ál tal a kü l ta r tományok-
ban némely szerzetes rendek meg let tek szün-
tetve, azt remélet tem, hogy ezen rendelet Magyar-
országban vagy nem, vagy pedig a törvény ér-
telmében leend végrehaj tva, mely azt követeli, 
hogy az I74 l - i k évi 11. törvényczikk szerint az 
ország nagyjai meghallgatása nélkül ily rendel-
kezés ne tör ténjék. Mi ta r tozhatnék inkább az 
országprimás kötelességei közé, ki az országban 
egyszersmind a törvénynek őre, min t a felett 
őrködni, mi az ország törvényeinek mellőzését 
viselné magában. Kötelezi őt erre saját esküje, 
az 1723. évi 102-ik és 1741. évi 17-ik törvény-
czikk. Azért egész hűséggel, melylyel a fejedelem 

i rán t viseltetik, bátorkodik figyelmeztetni, hogy 
a királyi rendeletnek teljesítését törvényes aka-
dályok gátolják. Meg vagyok győződve, hogy ezen 
hűségem a dicsőn uralkodó fejedelem előt t annál 
is inkább ismeretes, mer t az évek hosszú során 
át a boldog emlékű Mária Terézia i rán t hűsé-
gemet bizonyítani elég alkalom mutatkozot t . Nem 
ismeretlen t ény , hogy a szemlélődő életet kö-
vető szerzetes rendek hazánkkal egykorúak. E m -
iit ilyen apáczákat szent László királyunk decretu-
mainak első könyve 21-ik fejezete az 1092-ik év-
ben. A mi magokat a clarissákat illeti, azokat IV. 
Béla Nagyszombatba 1240-ben vezette be és még 
most is hét szentemlékü kirá lynak adományozó 
okmányát képesek felmutatni . A pozsonyiak 1297 
óta Endre király adományából b i r ják javaikat , 
melyekben több szent emlékű királytól nemcsak 
megerősí t te t tek, de u j adományokkal is gazdagit-
t a t t ak . A budaiakat illetőleg azokat 1346-ban 
maga Erzsébet királynő I. Károly király özvegye 
alapí tot ta . Ezek szintén több királyi adományban 
és megerősítésben részesültek. A jelenleg Bu-
dán, va lamint Pesten tar tózkodókat VI. Károly ok-
mánya erősí tet te meg zárdájuk birtokában. Mind-
ezekből kitetszik, hogy ezen apáczák az országnak 
legidősebb lakosai, adományozot t ja i , és a szent 
koronának mágnásai és nemesei közé tartozók. 
Ennek következtében az ország törvényei őket ép 
ugy min t bármely mágnás t vagy nemest oltal-
mazzák : t ehá t bá rmi is Í tél tetnék felettök, csak-
is az ország statusai és rendei meghal lgatásával 
tö r ténhetnék . Ilyen volt a nézet az ország ke-
letkezése óta minden elődünknél és igy érzünk 
mi magunk is. Az ország törvényei közé tar tozik 
továbbá, hogy senkinek sem személye, sem javai 
felet t í télet ne hozassék a nélkül, hogy ő meg-
ha l lga t ta to t t volna. Az I 7 4 l - i k évi 8-ik törvény-
czik biztosit a királyi szent Ígéretről, hogy az 
alapjogok, kiváltságok csakis a statusok dietalis be-
leegyezésével lesznek megváltoztatandók. Ezen 
immuni tás t az ország kara i és rendei minden 
időben, de kivál tképen 1723-ban az országgyű-
lésnek második törvényczikke 10-ik pont jában, 
va lamint a 2-ik törvényczikkben sürgették, mely-
nek érvényben lételét sem a magas helytar tó-
tanács, sem én magam kétségbe nem vonhat juk. 
Tiszta i smeretében vagyok annak, a mi t a ki-
rályi ha ta lomnak a positiv törvények és a leg-
főbb kegyúri jogok, melyeket min t apostoli fe-
jedelem bir, az egyház terén nyúj tanak. Hason-
lólag t iszta öntudatában vagyok annak is, hogy 
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hazánknak szent koronájá t viselő fejedelmek szám-
talan okmány positiv törvény által megerősítet-
ték, hogy többet ne emlitsek, csak Károly és 
Mária Terézia 1715-én 3-ik és 1723-ik évi 2. 
és 3-ik törvényczikkét hozom fel, melyekben ki-
rályi szeut szóval igértetik, hogy az országnak 
ősi törvényei, jogai, kiváltságai, szabadalmai csor-
bí ta t lanul megőriztetnek. Ezek után miként le-
hetne egy szerzetes-rendet jószágaitól, jogaitól 
elmozdítani a nélkül, liog}7 valaki által vádolva, 
bíróilag meghallgatva, törvényileg elitélve lenne ? ! 
Miként lehetne a szerzetes tagokat zárdájuk el-
hagyására és a világban való életre kényszerí teni ? ! 
Ha ezek fogadalmuknak eleget tenni kívánnának, 
kénytelenek volnának hazájuk t a la já t elhagyni, 
s idegen t a r tományokba vándorolni. A nevezet t 
szerzetek eltörlése egyszersmind az ország összes 
statusainak és rendeinek jogait is sértené. Tagad-
hata t lan, hogy a királyi jogok közé tartozik, 
miszerint a nemes családoknak kihal tával azok 
vagyona a X. czim 1-ső §. szerint a király bir to-
kába megy át. Az egyházi méltóságokra nézve 
ugyanazon X. czim 1-ső §. szerint a király utó-
dokat köteles kinevezni. Hasonló áll a 44. és 
51. czim 2-ik §. szerint a káptalanokról. A tör-
vényben csakis egyetlen eset fordul elő az elha-
gyott szerzetes házakra nézve, melyeknek jószá-
gai az 1548- ikévi 12-ik törvényczikk és az 1550-
dik évi 19. törvényczikk szerint a plébánosok 
javadalmazására foglalandó le. Miután a clarissa 
apáczák semmiféle vétségről begyőzve nincsenek, 
mely mia t t el törölhetnék : t ehá t csupán azon okból, 
hogy szemlélődő életet követnek, a mi a 44. és 
51. czim 2-ik §-ba nem ütközik, mely a no-
torius vétséget elkövetet t egyh. testületek meg-
szüntetésével foglalkozik, el nem törölhetők annál 
kevésbbé, mer t eddig hozzájok kérdés nem intéz-
te te t t , hogy váj jon valamely foglalkozás elválla-
lása által a nyilvánosságnak hasznára válni nem 
ohaj tanának-e . A hozzám közvetí tet t folyamodvá-
nyok által nemes jogaik sértése nélkül igen ha j -
landóknak nyilatkoztak oly foglalkozások elválla-
lására, melyek a közjó előmozdítására szolgálnak. 
Igy névleg a budaiak hajlandók a betegek ápolását 
magokra vállalni és bizonyos számú betegágyat , 
saját jövedelmökből fentar tani , a mi Buda és Pest 
városok lakói számára felet tébb nagy jó té teményt 
nyú j t ana . A pozsonyiak és nagyszombatiak leg-
készségesebbek a leánykák nevelésére és ta-
nítására. Tény az , hogy a clarissák zárdái 
nem elhagyottak, hanem igenis virágzók és a 

hivatásszerű kötelesség teljesitéseben buzgók, 
A X. czim első §. ér telmében tehá t jószágaik nem 
gazdátalanok és igy az 1548. évi 12. törvény-
czikk és 1550. évi 19-ik tczikk értelme szerint 
nem fordí thatók más czélra. De még ar ra sincs 
elegendő ok. hogy u j növendékek felvételétől el-
t i l tva e rend kihalásra legyen szánva, mer t az 
anyaszentegyházban és e hazában a törvények 
ér telmében létele jogosult. Ez épen olyan vol-
na, mintha valamely nemes családnak megtil-
ta tnék . hogy utódai legyenek, mivel a fiskus jó-
szágára igényt ta r t . Bizonyos tehát , hogy ezen 
eljárás is minden joggal, a jámbor alapítók kí-
vánságával. a sz. életű királyok szándékával el-
lenté tbe jönne. A királyi legfelsőbb rendelet 
érvényre hozása esetében, vag}7 annak engedel-
meskedni, vagy pedig hazájukból kivándorolni 
lesznek kénytelenek, a mi által sem a királyi 
kiváltságok épen tar tása, sem a lelkiismeretnek 
szabadsága nem lesz biztosí tva; mer t ez által á 
hü alat tvalók eddigi kiváltságaik veszitésével 
számkivetet tekké válnának. A lelkiismeret sza-
badsága annál kevésbé sem volna biztosítva, mer t 
mindig kétes, váj jon a külföldi szerzetesházakba 
felvételt nyerhetnének-e, mit, hogy azok alapitvá-
nyai túl ne terheltesenek, jogosan megtagadhat-
nának tőlük. Ebből az következnék, hogy sem a 
hazában, sem a hazán kivül lelkiismeretük te r -
heltetése nélkül nem élhetvén, örökös nyomor, 
fá jda lom és búnak kitéve lennének. A mi to-
vábbá a szemlélődő életet illeti, a haza törvé-
nyei azt sem egyes polgárnak, sem testületnek 
nem t i l t ják, és szabadon hagyat ik bárkinek a 
közjót annyira előmozdítani, a mennyire képes. 
A végből pedig, hog}' valaki ezt tenni nem lát-
szik, jószágaitól meg nem fosztható. Már pedig 
a sz. Cláráról nevezett apáczák a közjót a szá-
zadok hosszú során át mindig a legtevékenyeb-
ben támogat ták . A hazának szerencsétlenségei 
között anyagi segítséget nyúj to t tak és mint a haza 
nemesei fegyvereseket ál l í tot tak. Az adó alól ki 
nem vonták magokat. Polgártársaik, kivált a sze-
gények, özvegyek, á rvák i ránt kifogyhatat lan bő-
kezűséggel viseltetnek. Templomokat, iskolákat 
építettek. Plébánosokat, iskolamestereket el tar tot-
t ak . sőt ők magok is, mint Zágrábban, taní tanak, 
vagy elemi taní tókat , min t Pozsonyban, fizetnek, 
következésképen a jogelv szerint „qui facit per 
alium. perinde est ac sí faciat per se ipsum" — 
elegendőleg előmozdították a közjót. Végre a 
mi szerzetes életüket illeti, oly példás magavi-
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seletüek, hogy a haza legelső főúri nemes és más, 
jeles családok leányai kívánják magukat közéjük 
felvétetni. És ezeket, eltekintve az 1715-ik 
évi 71. tczikktől, mety a szerzetesek hozományát 
szabályozza; gyakorta minden hozomány nélkül 
vesznek f'el s t a r t anak el, a mi szintén az ál-
lamnak és szegényebb sorsú szülőknek javára 
szolgál. Nem is emlitve buzgó imáikat a király 
és hazáért, az alapítványok ér te lmében tel jesí te t t 
ájtatosságaikat, mi ál tal nemcsak semmi roszat 
el nem követtek, hanem inkább, mióta léteznek, 
sok áldást kiesdekeltek. Ha mindezek daczára 
ezen apáczák továbbra is a szent korona haszon-
talan alat tvalóinak tekintetnének, ugy ezentúl 
női gj^engeségükhöz képest törekvésük leend a 
közjót még inkább előmozdítani. Azért az ország 
positiv törvényei s nemességi előjoguk ellenére 
meghallgatás nélkül sem személyeikben, sem jo-
gaikban el ne marasztal tassanak, annál kevésbé 
mer t b. e. Mária Terézia rendelete óta, melynek 
a legpontosabban eleget tet tek, a közjónak álta-
lok tör ténendő miként i előmozdítására soha fel 
nem szólit tattak. 

A mi az apáczák clausuráját illeti, a t r ient i 
zsinat szigorúan meghagyja a püspököknek, a 
mit az 1616. évi nagyszombati zsinat is elfo-
gadott, hogy még ők magok se hágják át azt. 
Igy tehá t mind eddig egy püspök sem t a r t o t t a 
magát jogosultnak arra, hogy bárkinek is a clau-
surába beléphetni engedélyt adjon, kivált olya-
noknak, a kik a clausurát megszüntetni kívánnák, 
a minők volnának a biztosok és a rend eltörlését 
végrehajtók. Ha mindennek daczára a legfelsőbb 
rendelet teljesítetnék, a főpásztorok egyike sem 
volna képes a clausurák megszegését akadályozni 
sem az eltörlés által az apáczákra bekövetkezendő 
polgári haláltól őket megmenteni . Mindazonáltal 
azon szilárd reményben vagyok, hogy a magas 
helytartótanács törvényszerű kötelességének fogja 
tar tani a legfölségesebb fejedelmet figyelmeztetni 
azon akadályokra, melyek legfelsőbb határozatá-
nak teljesítése elé gördülnek. Magam részéről 
pedig ne terheltessek agodalmaim felett, mer t 
keblemet érzékenyen érinti azon á r ta t lan lelkek 
sorsa, valamint nem minden érzület nélkül mon-
dom, — az egész magyar nemzetnek (conster-
natiója) megdöbbenése. A legsürgősebben kérem 
tehát a helytar tó tanácsot ezen ügynek pártoló 
felterjesztése és ő felségének az iránt tör ténendő 
informátiója tekintetében. 

(Folytatjuk). 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , augusztus 28. A mi lutheránusaiul:. — 

T. olvasóink tudják, hogy nem a mi szokásunk másnak 
az udvarába tekintgetni. Hadd hozza rendbe kiki a maga 
szénáját ! De azért nem hallgatunk, ha a közügyeket ér-
deklő mozzanat magára vonja figyelmünket, és ezt — 
ugy saját felfogásunk szerint — megbeszélni nemcsak 
megengedettnek, de szükségesnek is tar t juk. 

Legközelebb lutheranns atyánkfiai körében észlel-
tünk oly mozzanatokat, melyek a hozzászólást egyenesen 
provokálják. 

Azt nem akarjuk említeni, hogy rövid idővel ez-
előtt a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter az er-
délyi ágostai hitv. egyházkerület középiskolai tanárjelölt-
jei számára megengedte, hogy az 1883/4 tanév kezdetét kö-
vető tiz évig az általok az állami tanárvizsgáló bizottságok 
előtt teendő képesítő vizsgálatokat német nyelven tehes • 
sék le ; azt sem akarjuk bővebben fejtegetni, hogy a 
tiszai ág. hitv. superintendentia egyetemes gyűlésének az 
anyakönyvek magyar nyelven való vezetésére vonatkozó 
határozata tekintetében a turóczi és árvamegyei esperes-
ségi gyűlések elutasitó magatartása minő megítélés alá 
eshetik, ámbár nem tekintjük háládatlan feladatnak, már 
csak ezen két esetből is feltüntetni, hányadán vagyunk a 
protestánsok olykor az emélygésig hangoztatott irányadó 
hazafiságával. 

Mi hagyjuk ezeket ; hadd ítéljen az olvasó, hadd 
ítéljen az ország az ilyen eljárás felett ! 

Érdekesebbnek tar t juk a bányavidéki superinten-
dentia tegnapi ülésén előfordult mozzanatai között azt, 
mely egy országos protestáns alap létesítésére vonat-
kozik. 

Az nyilt titok volt, és becsületes protestánsok ma-
guk is beismerték olykor, hogy az ő középiskoláik — 
tisztelet a kivételeknek — általában meg nem felelnek a 
korigényeknek, és hogy e tekintetben sok panasz ellen 
sok orvosságra van szükség. 

Az u j középiskolai törvény akút stadiumba hozta 
ezt az ügyet. A törvény feltételeket szab, melyekhez a 
nyilvánossági jogot füzi. Ezen feltételek teljesítése azon-
ban pénzt, sok esetben sok pénzt igényel. Honnét ? ez a 
legelső kérdés. Ott van ugyan a Gusztáv Adolf-egylet, 
mely mint az emiitett ülésen hallottuk, az elmúlt évben 
is majdnem négy rzer forintnyi segélyt küldött (hjah ! 
volna csak ez katholikus !) De hát quid haec ad tantam 
sitim. 

Zsilinszky M. más expendienst talált. Teremtsen az 
állam protestáns alapot. Ennek elérésére szövetkezzenek 
a lutheránusok a reformátusokkal. Mert, igy vélekedik az 
emiitett főlutheránus, ha van katholikus tanulmányi alap, 
miért ne legyen protestáns alap is. Es a honnét a pénz a 
katholikus alapra került, onnét fog kerülni a protestáns 
alapra is. Volt öfelett nagy vita, persze nem annyira az 
alap létesítése ellen, de inkább az autonomia miatt. 

Yégre mégis csak határozattá vált az indítvány és 
a viribus unitis létesítendő protestáns alap most mar a 
a pium desiderium stádiumából a forte conamen stádiu-
mába lép. 
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Nincs közünk ahhoz, hogy legyen országos protes-
táns alap. Legyen, ha lehet. De először helytelenitjük az 
indikált forrást, az állam pénztárát, másodszor tiltako-
zunk az analógia ellen. 

Az állam, kivált a mi magyar államunk, nem le-
het arra hivatva, hogy országos protestáns alapot léte-
sítsen. Sokkal több kiadása, sokkal különb rendeltetése 
van az államnak, mint hogy protestáns alapot teremtsen. 
No még csak az kellene, hogy az ország adófizetőinek 
filléreivel tisztán protestáns czélokra oly alapot teremt-
senek, mely dúsan ellássa lutheránus testvéreinket! Ha 
ők már oly nagyon protestáns államnak tekintik ezt a 
szegény Magyarországot — mert hisz csak ily gondolatra 
jöhet az ember, ilyen javaslat után : — akkor azt véljük, 
hogy velünk együtt lesznek, talán még irányadó körök-
ben is, kik éppen az ellenkező nézetet vallják. Hadd 
gondoskodjanak önmagukról, amint azt eddig is tevék ! 

A katholikus alapra való hivatkozás nagyon sze-
rencsétlen analógia. Csak tudja azt talán Zsilinszky uram, 
hogy mikép keletkezett ezen alap ? ! Ennek létesítéséhez az 
állam nem csak hogy hozzá nem járult , de éppen ebből 
hasznot is húzott, lévén ez oly ügyletekkel összekapcsolva, 
melyek az illető körök előnyére váltak. A mi alapunk 
— fájdalom, oly kevéssé a mienk — az államnak, da-
czára annak, hogy sok jót hozott reá, legalább közvetve, 
éppenséggel semmibe sem került. Igy tegyenek ők is, a 
mi drága lutheránusaink ! 

Ennyit egyelőre a mi lutheránusainkról. Ha érde-
mes lesz, majd visszatérünk még e themára. ? 

Budapest. A szent-István-napi budavári szentbeszéd. — 
Sz. beszédem ezen utolsó részét is Fénélon szavai-

val kezdem el, melyek a tulajdonra vonatkozólag igy 
travestálhatók : Ou catholique — ou socialist, mert az 
az akarat, mely nem tür semmi tekintélyt, csakis oly vá-
gyat szülend, mely a tulajdon terén sem ismer korláto-
kat, vagy amely minden korlátot ledönteni kész. 

Mint a csillagok a nap körül, ugy keringnek a lel-
kek is központjok : Jézus sz. Szive, a világ e villágos-
sága körül. Ami az égi testeket a naphoz és egymáshoz 
fűzi, azt Newton vonzerőnek czimezi, mi pedig Krisztusra 
s a lelkekre nézve szeretetnek nevezzük 

E szeretet csodákat müveit, s müvei manap is. Olyat 
teremtet1-, ami azelőtt hallatlan volt a földön, mert ime 
azok, akik ama sz> sziv körül kerengtek, a 

,Kik a circusban hymnust énekeltek, 
Mig a bősz tigris keblöket kitépte, 
Uj eszmét hoztak : a testvériséget." 

Igen, a kath. igazság szabadságot ; a kath. igazsá-
gosság egyenlőséget ; a kath. szeretet testvériséget hozott 
az emberiségnek. 

Már maga a testvériség szó fogalma közös birtok-
lást involvál, s ha mást nem, legalább is közös szülőket 
tételez fel, akiknek gyámsága alatt békés együttlétnek 
örvendnek a családtagok. Innen a szólásmód: „testvérie-
sen osztoztak", „testvérek gyanánt élnek", „megér test-
vérek közt is ennyit'" stb. 

Ha valahol, ugy bizonyára a tulajdon, a vagyon te-

rén szükséges a testvéri érzelem : mert tulajdon nélkül 
a társas ember nem élhet, testvéri érzelem nélkül pedig 
e tulajdon nem létesülhet. Nem harcz szül békét, hanem 
béke vet véget a harcznak. 

A kath. vallás vala az, mely szeretetének törvényé-
vel, valódi testvériségével egy nagy Alliance-szá fűzte a 
nemzeteket, s megjavitá a socialis viszonyokat ép ugy, 
mint a vagyoniakat, mérsékletet hirdetvén a gazdagnak, 

I és kibékítvén a szegényt sorsával. Az a dúsgazdag s a 
nyomorult Lázár példázata nagyon az életből van merítve, 
intésül a lelketlen capitalistának, s vigasztalásul a kétség-
beeső communistának. 

De a világosság századában gyermekmeséknek tűnnek 
mindezek. Az ész és akarat megszűnvén a kath. egyház-
hoz centripetál lenni, követi a vágy is őket, és mi tör-
ténik? Mihelyt a meteor oly regiókba ér, hol a vonzerő 
megszűnik, forgása centrifugál leend, s sziporkázva, nagy 
robajjal lezuhan. Ez történik a vágygyal is, ha a sz. Sziv 
bűvös légköréből, Krisztus szeretetétől elszakad. 

Két iszonyú örvénybe szédül a vágy e szakadás után, 
az egyik neve : capitalismus, a másiké : communismus. 
Mindkettő socialismus, mert mindkettő a társas viszonyok 
felforgatására vezet, csakhogy az egyik positive, a másik 
negative. Az egyik összpontosítani, a másik meg megosz-
tani kivánja a vagyont, de mindkettő aránytalanul. 

A capitalismus tehát összpontosít. A felebaráti sze-
retetet az önszeretet, az önérdek, a legvastagabb egois-
mus foglalja el, és működik a holt tőke ugy, hogy az 
élő munkásokat is holt gépeknek tekinti : nem is „embe-
reket", hanem csak „kezeket" vesz számba; nyerészkedik 
a vállalkozón, hogy ez a munkásokon tegye azt, s igy 
leszállítja minimumra a munkabért ; lenyomja az árt mi-
dőn megveszi, és felszökteti mikor eladja a czikkeket; 
érdeke szerint meggyöngíti vagy megélénkíti a börzét 
és kereskedést; tönkre teszi a kis iparost, ki vele con-
currálni képtelen ; széttép minden morális köteléket, mely 
a munkát adó s a munkás között létezik, és mind tá-
tongóbbá teszi azon űrt , melyet a gazdag s a szegény 
közé ásott vala. Mindezt a holt tőke haj t ja végre, annak 
pedig nincs szive; de bezzeg nagyon is élnek a háttérben 
a tőkepénzesek, kik többnyire igen „aranyos" szivüek. 
Auri sacra fames ! Meggazdagodni, mód és mérték nélkül, 
ez az anyagias, a kath. szeretettől elszakadt ember jel-
leme. Kezdi a „szemek kívánságán". Midőn kezében 
van a roppant vagyon, jő „az élet kevélysége", a pöffesz-
kedés, s a luxus, utána pedig a „test kívánsága", a luxu-
ria. A pogány világnak nem kellene pirulnia, ha azt 
látná, amit manapság egy szernél többször láthatunk. 

De látják is ám ezt igen sokan ! Azok a kiszivaty-
tyuzott munkások, azok a tönkre ment családok, azok 
a félmeztelen proletárok látják, és kérdezik: Miért él a 
szegény ? . . . Követ hord a gazdag palotájához „s ál-
litván utódot jármába, meghal." — Milliók néhány miatt, 
„Nem akarjuk, hogy ezek raj tunk uralkodjanak!" „Rázzuk 
le igájokat!" „Nyeljük el őket, mint a pokol, elevenen 
és egészen!" „Egy erszényünk legyen mindnyájuknak!" 
(Péld. I. 12, 14.) igy kiáltanak. Hiszen arra tanítottak, 
élvezni kell a jelent, mert nincs öröklét ; hogy jogunk 
van mindenhez mert egészen és mindenben egyen-



r e l i g i o . 143 

lők vagyunk egymással ; testvéreink is ők, hogy merik 
tehát elrabolni a vagyont ! Igy dalol e communistahad : 

„Küzdést kívánok, diszharmóniát. 
Mely uj erőt szül, uj világot ád !a 

Es saját vérök ellen leselkednek, és önlelkök ellen 
forralnak ármányokat." (U. o. 18.) 

Bámulatos jelensége az emberi vakságnak, hogy 
azon államok, amelyek önmaguk táplálják vészes elveik 
s intézményeik emlőin e viperafajt, csodálkoznak és fel-
jajdulnak, ha az, óriás zuzárrá növekedve, sziszegni kezd, 
és vakmerően csatttogtatja méregfogait. 

Attól az isteni Mestertől, ki maga is iparos fia vala, 
aki szegénynek született és megszentelte a munkát, aki 
mindenütt szeretetet gyakorolt és parancsolt, elszakadva, 
gyűlölet támad a lélekben. Gyűlölet Isten ellen, ezt kö-
veti a gyűlölet a fensőbbség ellen, s jő a gyűlölet végül 
egymás ellen, és pedig akkora, amekkora volt a régi sze-
retet, mert a gyűlölet mértéke a szeretet, hisz „a gyűlölet 
megfordított szeretet." 

Innen a socialis kérdés fölmerülése, innen az élet-
halálharcz a szegény és gazdag között, mely nem is fog 
megszűnni mindaddig, mig a kath. szeretet a szivekbe 
vissza nem tér, mert ugy volt és ugy is leend minden-
koron, hogy 

Ou catholique — ou socialist. 
* 

* * 

íme láttuk, hogy mint lázad fel az ész Isten, az 
akarat a tekintély, s a vágytehetség a tulajdon ellen, ha 
a kath. vallás sz. tanaitól, törvényeitől elpártol. Láttuk, 
hogy mindez forradalomra vezet ; vallási, politikai s társa-
dalmi forradalomra : mi mind a barbársághoz tereli vissza 
a nemzeteket. Távol legyen tehát tőlünk a mai sz. evan-
gélium gonosz szolgáival igy kiáltani a kath. egyházra : 
„Nem akarjuk, hogy ez rajtunk uralkodjék", hanem in-
kább terjesszük és erősítsük folyton annak üdvös ural-
mát. Igy fogjuk igazán tisztelni dicső sz. királyunkat, 
sz. Istvánt, s érezni azt, amit Pascal mond, hogy élve-
zet vihartól hányatott csolnakon ülni, ha tudjuk, hogy 
az elveszni nem fog. Az élet manap oly tajtékzó ten-
gerén egyházunk e csolnak, mely hányatik-vetődik, de 
el nem merülhet, mert Isten-ajkak biztositának min-
ket arról, hogy az egyház élni, az egyház győzni fog. 
Amen. (Yége). 

Kassa, augusztus hóban. Kedves otthonomban ! — 
Az apostoli szózat, a „Humánum genus" világébresz-

tő bulla s főpásztoraink aggálya evidentiában tartják a 
mozgalmas időket, sejtik a vészt s mintegy rámutatnak 
a sújtó karra — — gladii ancipites in manibus eorum 
— ad faciendam vindictam in nationibus — ad alligan-
dos reges eorum in compedibus — et nobiles eorum in 
manicis ferreis. — — A szabadkőművesek ármánya, 
e pokoli szövetkezet behálózta földünket, ámítja népünket, 
szolgálatába ejti a törvény embereit, befurakodik a feje-
delmi udvarokba. — De van egy hatalom, mely útját 
állja — hitünk szellemi őre, XIII. Leo pápánk, ki nem-
töként terjeszti fölénk védszárnyait s kérve, óva, sora-

j kozásra int. „Et nunc reges intilligite, erudimini qui ju»-
dicatis tetram — servite Domino in timoré — aprehen-
dite disciplinam, nequando irascatur Dominus, et perea-
tis de via, — cum exsarterit in brevi ira ejus. — Két-
szeres okunk van ex Mandato Apostolico post quavis 
missa lecta elmondani a Preceseket a szent Atya szán-
dékára. 

Nagy érdekeltséggel nézegetem a káptalani dómot, 
hol — mint az alábbi dísz-felirat mutatja — annyi fe-
jedelem és fejedelemnő lett megkoronázva. Méltán ékíti 
tornyát a legmagasb jelvény. 

In hoc divi Martini Túron. 
Templo solemnia Coronationis 

Acta sunt Hungáriáé 
Regum et Reginarum. 

Maxîmihani et Mariae conjugis 1503. 
Rudolphi 1572. 
Mathiae 1608 et Annae conjugis 1615. 
Ferdinandi II. 1618 et Eleonorae conjugis 1622. 
Fer dinandi IV. 1646. 
Leopoldi I. 1655. 
Josephi I. 1687. 
Oxroli III. 1712 et Elisabethae conjugis 1714. 
Mariae Theresiae 1741. 
Leopoldi II. 1790. 
Mariae Ludovicae 1808. j successive conjugum 
Karolinae Augustae 1825.S Franc. I. 
Ferdinandi V. 1830. 
Mennyi fényes szertatásnak és ünnepélynek lehettek 

j különféle időszakokban tanúi e diszes falak ?! . . . Ily 
templomban aztán illő, hogy Doctorok legyenek a prae-
bendatusok. Fölemelő tapasztalat ! A stallumok nemes 
fából készitvék ; a faragás művészi — de nem ment min-
den naivságtól. Igy az állatszörnyek közt a szemüveges 
róka — mosolyt keltőleg — breviariumozik, a süveges 
majmok pedig hegedülnek és dudálnak: — „Benedicite om-
nia opera Domini Domino — Laudate eum de terra 
dracones — bestiae et universa pecora, serpentes et vo-
lucres pennatae" (Ps. 148) A fenti curiosum e szent szö-
vegben leli magyarázatát. 

Egy heti jövet után, körutam utolsó állomásáról, 
Patakról, másfélnapi pihenés után, bucsut vettem az — 
engemet mindig szívesen látó — apát-esperes úrtól, kí-
vánva : hogy a plébánia-templom és leánynevelő intézet 
körüli nagy újításokat pro gloria Dei et tutamine puella-
rum mielőbb bevégezve szemlélhesse ! Innét kellett volna 
tulajdonképen jelen közlésemet is datálnom : mert azt, 
nobel vendégszobában, egy — a világegyház temp-
lomát (Pétert) hiven előtüntető nagy falikép mellett he-
venyésztem, melyet az apát ur őnsga a vaticani zsinat-
kor látott már, én azonban még csak látni fogok — 
ha élek. 

Szerettem volna a nem nagyon félre eső czékei 
templomot megnézni, mely a hivek önkénytes fillérein 
minden idegen segély nélkül 1000 f'rtot meghaladó összeg 
erejéig renováltatott ; de kifogytam az időből és erőm-
ből. Egész belseje kifestve, u j oltár, u j nagy kép, szó-
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szék, rácsozat stb. Az ég áldása rajtok és buzgó lelké-
szük fölött ! ! 

Esztergom ünnepelt férfia, Dr. Zádori J. a nagy 
theologus és író, érdemleges előléptetése, főkáptalani tag-
jává történt fölavatása alkalmából, fogadja tőlünk kas-
saiaktól is, — kiknek annyi szellemi élvet nyújtott jeles 
folyó havi iratával s egyéb tudományos müveivel, — 
örömtapsainkat és sokszoros üdvözletünket ! Éljen a bí-
boros herczeg, éljen prímásunk ő eminentiája ! 

Sopron, aug. 27. Halálozás. — Tegnap kisértük a 
végső nyugalom helyére nt. Machan Antal, német-keresz-
turi esperes és ritzingi plébános földi maradványait. 
.Meghalt asgusztus 24., rövid súlyos, de példás béketű-
réssel viselt szenvedés és a haldoklók szentségeinek ajta-
tos fölvétele után, élte 42-ik, áldozárságának 18-ik évében." 
A boldogult egyike volt azoknak, kik 1858-ban az 
éppen akkor Simor piisj)ök által megnyitott győri kisse-
minariumba a 4. sz. osztályból lettek fölvéve. Tanulmá-
nyait itt is, a theologiában is, jeles sikerrel végezte. 
1866-ban történt fölszentelése után mint káplán és he-
lyettes plébános működött sz. Margiton, azután mint káp-
lán Kis-Boldogasszonyban és 1868—1872. Sopronban, hol 
egyúttal a városi főreáliskolában hittanár volt. Innen 
plébánosnak ment Harkára, onnan pedig 1878-ban Ritzingre, 
1883-ban kineveztetett a kerület esperesévé. — Aug. 
18-án még két temetést ta r to t t ; de már alig birt magá-
val, meghűlés következtében igen roszul volt. Temetés 
után lefeküdt, s többé el sem hagyta az ágyat. — A 
boldogultnak különös jellemvonása volt a szerénység, nem 
egykönnyen lehetett ruháján látni, hogy esperes; to-
vábbá hivatalos teendőiben buzgó lelkiismeretesség és a 
szegények iránti jótékonyság. Kitűnt olvasottsága által is ; 
könyvtárára sokat költött. — Nagy örömmel vett részt 
a mult évi Győrött tartott papi sz. gyakorlatokban, s 
midőn tudomása lett a bécsi „Associatio perseverantiae 
sacerdotalis"-ról, azonnal fölvetette magát tagjai közé. 
Utolsó évben fölöttébb buzgóan fáradozott a Sopron-vidéki 
sanitóegylet ügyei körül, mert belátta, mennyire fontos 
dolog, hogy a kath. tanitók egyletekbe sorakozva helyt 
álljanak azon támadások ellen, melyeknek a kath. isko-
lák ügye naponkint ki van téve. — Váratlan elhunvta 
pedig intő szózat és emlékeztetés ama szavakra; vQuia 
qua hova non putatis tilius hominis veniet " R . i . p ! 

~ H. 

VEGYESEK. 
— O felsége Füzy Szaniszlónak, az irgalmas-rend 

magyar tartományi főnökének a Ferencz-József-rend lovag-
keresztjét adományozta. 

— Az erdélyi r. kath. Statusgyülést nm. és ft. Lön-
hart Ferencz erdélyi püspök ur ő exclja f. évi szeptember 
hó 22, 23 és 24-ik napjaira püspöki székvárosába összehívta. 

— Papi szentgyakorlatok voltak e napokban előbb 
Pécsett, azután Esztergomban. Előbbi helyen Rostv és 
Hübner atyák vezették a lelki megujulás ignatianus re-
mek gyakorlatait. 

— A lyoni hitterjesztö társulat 1883-iki gyűjtése 
volt 6,370,516 frank és 94 centime, az 1882-iki gyűjtés-
hez képest 44,921 frank 86 centime-mai kevesebb. A 
fenti összegben Francziaország 4,215,224 frankkal van 
képviselve. Utána következnek : Olaszország 446,548, 
Németország 391,226. Belgium 333,212, Elsasz-Lotharin-
gia 272,949, Nagy-Brittania 151,229, Németalföld 104,304 
az északamerikai püspökségek 177,851 frankkal. A tár-
sulat 700missionariust gondoz. 1883-iki eredmény: 236.000 
lélek megnyerése. (Journal de Rome.) 

— Vallási nihilismus. Azt mondtuk minap e he-
lyen, hogy a protestantismus a következeteseket ide vezeti, 
s azért, méltán a vallási nihilismus melegágyának nevez-
hető. Most példával szolgálunk. Midőn 1830-ban dr. 
Reichlin-Meldegg kath. hitét elhagyta és protestáns hit-
vallomást tett, ez a protestáns hitvallás nem volt egyéb, 
mint, sorba véve a kath. hitágazatokat, annak kijelentése, 
hogy ő mindazt nem hiszi. Hogy vájjon mit hitt tehát 
mint protestáns, azt se nem mondta, se nem kérdezte tőle 
senki. {Germania). 

— Egy kis szemle. Spanyolországban igen erős a 
mozgalom a pápa világi fejedelemsége ügyében. A kath. 
lelkesedés hamu alatt pislogó tüzét erősen felélesztette a 
Propaganda javainak fenyegetett állapota. — Belgium-
ban a kath. kormány népiskolai tvjavaslata van napiren-
den. A bukott liberális párt óriási erőfeszitést fejt ki, 
hogy a Malou-kormányt megbuktassa. Utczai tüntetéseket 
szervez, csakhogy czélt érjen. Ámde a belga katholiku-
sok sem röstek. Ok is népgyüléseket és felvonulásokat 
rendeznek. Tehetik, mert a kath. élet ki van fejlesztve. — 
Francziaországban a liberalismus legutóbbi hőstette a 
közimák eltörlését indítványozó tvjavaslat. Megszavazni 
meg fogják, mert hiszen Francziaországban a szabadkő-
művességé a hatalom. — Németországban a fuldai püs-
pöki conferenczia még mindig beszéd tárgya a lapokban. 
Tény, hogy a conferencziák főtárgya a poroszországi 
papnevelés és papnevelő intézetek ügye vala. — A szom-
széd Ausztriában furcsán állnak a katholikus ügyek. A 
szerint a mint a kath. társas-élet actióját kifejteni tud-
ják vagy nem tudják, aszerint győznek most a hithű 
katholikusok vagy vesztenek a tartományi gyűlések tag-
jainak megválasztására hivatott Wahlmännerek válasz-
sásánál. Felső-Ausztriát véve p., hol a kath. élet annyira 
ki van fejlődve, hogy még a parasztság is kath. egyle-
tekbe van mintegy besorozva, liberális lapok jajveszé-
kelve jelentették, hogy a clericalisok „auf der ganzen 
Linie" győztek. Alsó-Ausztriában már nem ily hatalmas 
a katholicismus, pedig a lakosság óriási többsége katho-
likus. Saját szemeinkkel volt alkalmunk e napokban meg-
győződni az okról : mely nem más, mint, hogy a kath. 
társasélet Bécsben sehogysem tud oly erőre vergődni, 
a milyen egy ilv kath. világváros jellegének meg-
felel, s a milyen a liberális zsidószabadkömüves szövetség 
bécsi uralmának megtörésére szükséges. Hanem erről 
majd máskor talán bővebben ! 

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

Eudapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz. 
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h e l y . Az u j pap. — Irodalom-. 29. Mai 1884. Trauungs-Rede. — Vegyesek. 

A karthagói egyház feltámadása. 
Sajátságos megkülönböztető jele a kath. egy-

háznak az állandóság és változatlanság, az örök 
ifjúság e csalhatatlan jelei. 

Az egyház lényegében sziláru an mindig az 
marad, a mi volt kezdetben; s a mi változások 
kétezer éves élete folyásában tapasztalhatók va-
lának, azok mind csak mulandó jelenségek s kö-
zülök egy sem változtatott Krisztus hitletét emé-
nyén s az egyház alkotmányának lényegén egy 
jótát sem. 

Nem ily kép tárul fel előttünk, ha az egy-
ház egységéből kiszakadt különféle hitfelekeze-
tek történetét tekintjük. Azok lényeges átalaku-
lások után lassankint mind eljutnak oda, a hol 
reájok nézve a feloszlás és megsemmissülés k or-
szaka kezdődik, a hitbeli nihilismusig, amidőn be-
következni látjuk azt, a mi p. a protestantis-
mussal megtörtént, hogy a mit kezdetben leg-
szentebbnek tar to t tak s a miért véröket is készek 
lettek volna ontani, azt, mint elavult ócska ru-
hadarabot csak azok becsülik meg, kikben éppen 
az ódonságok tiszteletére hajlam van, mások azon-
ban — és ez az óriási nagy többség, — az egé-
szet többé semmibe se veszi. 

Csak egy példát legyen szabad felemliteni. 
Ott van Krisztus istensége. Mit nem t e t t e k 

volna mai protestáns atyánkfiainak első ősei e 
hitért, s mit nem kellett volna hallani annak, a 
ki valakit közülök e nagy hitigazság tagadásáról 
vádolni mert volna ! 

Ma ünnepelt protestáns vezérférfiu lehet, 
aki Krisztus istenségét nem hiszi ; sőt ez mintegy 
postulatuma a protestáns haladásnak. 

A kath. egyház ily lényeges átalakulásnak 
nincs alávetve. A szó teljes értelmében semper 
eadem manet. Ebben a ragaszkodásban az ősi 
hithez bir ja maradandóságának zálogát és azt a 
páratlanul hatalmas szellemi erőt, melylyel mint-
egy folytonosan megujit ja a földszinét, és elhalt 
tagjait , ha megjön annak az ideje, uj életre tá-
masztja. 

Ily világtörténelmi jelenség áll előttünk a 
hajdan nagy jelentőségű karthagói egyház feltá-
masztásában. 

E hajdan hatalmas egyházat,Afrika büszkeségét 
és czivilizácziójának középpontját, már a népván-
dorlás, kivált a vandalok pusztitásai nagyon 
megviselték, a mohamedanismus pedig végképp fel-
forgatta. 

Francziaország gyarmatositó politikájának, 
mely a kereszténység terjesztésével mindig kar-
öltve járt , köszönhetni legújabban, hogy a keresz-
tény polgárisodás édes anyja, a katholika egy-
ház, újból erős állást foglalhatott el Afrika éjszaki 
részén, névszerint Algirban, honnan a páratlan 
franczia hitterjesztés, Lavigerie bibornok-érsek, a 
lánglelkü apostol-utód vezérlete alatt, elhatolt 
egész a karthagói egyház romjaiig és azo-
kat immár uj keresztény hitéletre készül éb-
reszteni. 

Éppen most j á r ja be a világot az örvendetes 
hir, hogy a mit már tavaly mi is előre jeleztünk 
a Religióban, a karthagói egyház feltámadása, 
nem többé az aspiratiók, hanem a tények körébe 
tartozik. 

A nagy ügyet Lavigerie bibornok és XIII. 
Leo pápa vették kezükbe. Elégnél több biztositék 
arra, hogy sikerülni fog. 

149 
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A következőkben ismertetni fogjuk, először 
is Lavigerie bibornok zsinati beszédét, melylyel 
ez ügyet a legutóbbi tunisi zsinaton a teljes 
számban egybegyűlt tunisi papságnak felkarolásába 
ajánlot ta , azután ér int jük a dolog jelenlegi állá-
sát, a mint az a tunisi zsinatnak a kar thagói 
egyház visszaállítását az apostoli szentszéknél 
szorgalmazó kérése következtében kifejlődött. 

Lavigerie bibornok-érsek ekkép vezette be 
az emii tet t zsinat előtt élete egyik legfényesebb 
eme tet tének ügyét : 

Az „Africa Christiana" czimü mű szerzője, 
midőn müvét, melyben Afrika ősi egyházának 
tör téne té t vázolta, befejezi, azt az óhajá t nyil-
vánít ja, va jha ama mélyreható felforgatások után, 
melyek a mul t század végén s a jelen kezdetén 
uralkodtak, az isteni gondviselésnek tessék, mint-
egy kárpótlásul az apostoli szentszéknek okozott 
annyi ba j fejében, fel támasztani Afr ika régi egyházi 
életét. íme i t t vannak sa já t szavai ez istenes j 
és tudós férfiúnak, a melyeket VII. Pius pápához 
intézett ajánló levele végén mondo t t : 

„Utinam tot illae legiones mil i tum vetera-
norum, quae superioribus annis vis coelestis ob-
sumpsit, salutari expeditione in Romanam Africain 
adspirantes, quae olim Italiae aequabatur, in ma-
ri t imis illis regionibus t amquam in regno suo 
consedissent ! Prope iam redditus Tibi, Beatissi-
me Pater , ad miserorum salutein provincias sex 
amplissimus vidisses, quae iam dudum sarace-
norum armis occupatae veterem dignitatis splen-
dorem penitus amiserunt. 

Quidni tamen, pace iam magnós inter Pr in-
cipes f i rmata ac constituta, hor ta tore Te atque 
auctore sperandum sit fore, ut eo et iam aliquando 
respiciant, deductisque in illos t ractus coloniis 
stabile sibi regnum suumque Ecclesiae dominatum 
adquirant, ubi religio i terum et verae virtutis 
gloria latissime efflorescat ? Quam Tecum, Deo 
adnuente, gaudebunt coelestes, qui olim in Africa 
multiplici rectefactorum laude claruerunt, Cypri-
anus, Aurelius, Augustinus, Alypius, Evodius, Pos-
sidius, ceteri ex omni ordine summi viri, quo-
rum memoria apud nos adhuc viget, Martyres 
vero imprimis, qui non modo numero cum Roma 
Tua atque Italia certare videntur, sed magnorum 
et iam proeliorum perpetuarumque confessionum 
fama sunt et omnium sermone celebrati! Hisce 
enimvero auspicibus, quemadmodum Iustiniano 
Augusto auctores illi fuerunt Africae per Beli-

sar ium recuperantae, ita expectandum nunc est, 
ut ex bac copia virorum fortissimorum Belisarius 
al ter existât , quo duce hostibus christiani nomi-
nis profligatis et saraeenorum barbarie deleta 
eadam Romana auctoritas t amquam in propria 
sua redeat, et praeclarae quondam ecclesiae,1) 
quae olim amplius septingentae numerabantur , 
secundum inst i tuta maiorum novos a Te rectores 
moderatoresque recipiant. 0 ae rumnarum omnium 
maximorumque laborum, quibus perfunctus es, 
f ruc tum uberr imum atque immorta lem, si quidem 
ta lem ac t an tum percipere Ecclesia possit! (Mar-
celli, Africa Christiana, Epist. dedicatoria). 

Ezen óhaj, igy folyta tá zsinati beszédét La-
vigerie bibornok, mely néhány évvel azután, hogy 
VII. Pius, fogságából visszakerülvén, t rón já t újból 
elfoglalta, csakugyan valósulni kezdett , 16 évvel 
később, ugyanazon katonák által, kik a pápát 
fogva t a r to t t ák . Francziaország katonái ezek, 
akik 1830-ban megtörték a barbár rabigát, mely 
a la t t eme szerencsétlen vidékek nyögtek. 

(Folytatjuk.) 

A D A T O K 
árpád/iázi- boldog Margit ereklyéinek történetéhez. 

A clarissa-rend eltöröltetik. 
(Folytatás). 

Ez kivonatos t a r t a lma Bat thyányi József 
gróf bibornok Magyarország prímása classicus 
latin nyelven irt , Pozsonyban 1782. febr. 7-én 
kelt beterjesztésének.2) 

Az ország bíboros pr ímása ez erélyes és 
szilárd jogalapra helyezett felszólamlása megtet te 
a kellő hatást a magy. kir. helytartóságnál, 
mely felfogva a helyzetet, kötelességének öntu-
datában szintén nagy erélylyel karolta fel a cla-
rissa-rend ügyét, a melynek érdekében egyenesen 
ő felségéhez fordult. Nagy tájékozottsággal és 
t isztán jogi alapra helyzett érveléssel szerkesztett 
felterjesztése a következő pontokat foglalja ma-
gában. Először, ecseteli a jelenleg Magyarország-
ban létező clarissa-rendnek jelen állapotát, el-
mondja keletkezését, vagyoni helyzetét, tényke-
dését és törvényszerű létjogát. Másodszor elso-
rolja mindazon intézkedéseket, melyek ekkoráig 
e szerzetes-rendet illetőleg tör téntek. Harmadszor 

]) Püspöki székhelyek. Szerk. 
2) Az országos levéltár helytartósági szakaszában, 

1316. sz. Fonte 64. Relat, 7-a 1782. Okolicsányi. Eredeti. 
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tervezetet nyújt , mely szerint a fejedelemnek 
czélzott szándékai a legelőnyösebben végrehaj t -
hatók volnának; és negyedszer, ha a felség ezen 
inditvány daczára a rendnek feloszlatását ki-
vánná, mily módozatok mellet t volna az kivi-
endő. Ezen felterjesztésében a helytar tóság hiven 
követi az országprimástól hangsúlyozott érveket 
és maga is oly nyomatékos indokokat hoz fel, 
hogy az egész okirat a legjelesebb szerkezetű 
védiratok közé mél tán soroztathatik, s min t olyan 
tör ténelmi becscsel s jogi ér tékkel bir.1) 

Mindezen óvintézkedések, könyörgések, véd-
iratok s az egész ügynek a jogi alapra tör tént 
terelése II. József fejedelemnek fel te t t szándékát 
meg nem másí that ták . 

A királyi biztosok a kiadot t rendelet szerint 
eljárván, felkeresték a clarissák zárdáit . Márczius 
2-án beléptek a pozsonyi zárdába. 

Hogy fellépésük annál tekintélyesebb legyen, 
hivatalos diszruhába öltözve, számos hivatalnok 
kiséretében hirdették ki a szerzetet megsemmi-
sitő parancsot a zárda nagy te rmébe egybegyűlt, 
egész testükön remegő apáczáknak, kik mélyen 
meghajolva hallgatták a fejedelmi szót, melynek 
szigorú végrehajtásáról többé kételkedniök nem 
lehetet t . A királyi parancs, mely először latinul 
olvastatot t fel, kedvükér t magyar nyelven is el-
mondatot t nekik, mire szemeikből dús könyzápor 
hullott . Az előirt rendszabályok ér te lmében a 
kulcsok átvétet tek, a pénztárak lezárat tak, me-
lyekben összesen 7185 f r t 3/5 kr készpénzt ta-
láltak. Ezekből élelemre félhavi előleg gyanánt 
379 f r t 30 kr kiadatot t . A köteles eskü letéte-
lére felszólitva, azt, habár fá jdalomtel t szivvel, de 
nyugodt lelkiismerettel te t ték le. Ezek után min-
den kiváló pontossággal lel tároztatott , mi a kö-
vetkező napokon, kivéve a hó harmadikát , mely 
vasárnapra esett, fo ly ta t ta to t t és csak u. a. hó 
26-án fejeztetet t be.2) Azok, kik még fogadalmat 
nem tettek, elsők h a g j t á k el a zárdát és 150 f r t 
végkielégitéssel ellátva márczius 20-án távoztak. 
Ekkor egyszersmind a rendnek fekvő bir tokai is 
lefoglaltattak, melyek következő jószágokból ál-
lo t tak: Komárommegyében Apácza-Szakálos, (me-
lyet később ő felsége cserében adot t Eszterházy 
Károly grófnak) Pozsony megy ében : Nagy-Magyar, 
Tárnok, Boldogfalva, Vajas-Vata, a két Leány, 

J) U. o a 44. sz. alatt. 
2) U. o. ad. 2072. sz. Fonte 64. Praes.. 26-a mar-

tii 1782. Okolicsányi. Eredeti. 

Diószeg, (melyet szintén csere u t ján ő felsége 
u. a. grófnak adott) és végre Kolosvásárhely, Somló 
előfokkal, valamint a pozsonyi hajóvámnak egy 
része. Bir tak ezenkivül a pozsonyi ha tá rban gaz-
dasági épülettel, szőlővel, ker tekkel és rétekkel-

A királyi biztosok, kikre a budai zárda el-
törlése volt bizva, ugyanot t ápril hó 10-én meg-
jelentek és a zárda nagy te rmében feszes bureau-
craticai ünnepélyességgel latin, utóbb német, sőt 
magyar nyelven is kihirdet ték a zárdának lét-
jogát megszüntető királyi rendeletet, mely épp 
ugy, min t a pozsonyiaknál, i t t is a legérzéke-
nyebb hatás t gyakorol ta a zárdaszüzekre, kik azt 
zokogva hal lgat ták végig. A zárda pénztára, élés-
tára, stb. kulcsai á tvé te t tek s az ingóságok leltá-
roz ta t tak s egyszersmind meghagyato t t a ta-
goknak, hogy öt hó lefolyása alat t jövendő 
sorsukról s tar tózkodási helyükről gondoskodja-
nak. A még eddig fogadalmat nem t e t t néhány 
ujoneznak ki jelentetet t , miszerint három hét le-
folyta után a zárdát hagyják el. Jószágaik szin-
tén ^ fog la l ta t t ak , melyek a következők voltak : 
Pes tmegyében: Czegléd, a Nyulakszigete, Tak-
sony, Ülbősziget, Boros-Jenő. Pilisben : Üröm, 
Csaba. Esztergommegyében : Mogyorós, Kirva, 
Csolnok, Leányvár. Baranyamegyében : a Vaiszló-
uradalom (Yaiszló, Haraszti , Besencze, Poprád, 
Talpag, Szénégető-Szalanta, Hidvég, Dobraica, Sá-
mod, Magyaroska jószágokkal). Biharmegyében : 
Szent János uradalom Sebén jószággal. 

Laczkovics, a királyi coníiskáló bizottság élén 
másnap, úgymint április 11-én, Pesten h i rdet te ki 
az apáczák könyzápora között zárdájuk lefoglalá-
sát és rendűk eltörlését. A zárda pénztára és 
é léskamarája megvizsgáltatott , de az a biztosok 
nem csekély meglepetésére majdnem üresen t a -
lál tatot t , ugy hogy a napi alamizsnából élő sze-
gény szerzetesnőkről, hogy gondoskodva legyen, 
a kamara i pénztárból szükséges volt utalványo-
zást tenni. Fekvő bir tokokkal e zárda nem birt. 
Ingóságai is igen kevesek voltak, ugy hogy a 
cassationalis eljárás i t t rövid idő alatt végrehaj t-
ható volt.1) 

A nagyszombati zárdát a királyi bizottság 
Ambró alispánnal élén ápril 18-án kereste fel és 
hirdet te ki a kérlelhetetlen fejedelmi parancsot, 
meíy a legnagyobb megdöbbenéssel és szivbéli 

Az országos levéltár udvari kancelláriai szakaszá-
ból. Az 1782. évi ápr. 27-én tartott ülés protocollum a 
2428. számhoz. 

16* 
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keseredéssel fogadtatott , mindazonáltal a meg-
másíthatat lan végzés a legnagyobb belenyugvás-
sal mélyen meghajolva végig hal lgat tatot t . Ingó-
ságaik és ingatlanaik lefoglaltattak. Jószágaik a 
következő uradalmakból állottak : Boleráz, Nesztis, 
Paált, Geszt, a nagyszombati urasági ház és ma-
jorság, melyeket előbb Coloredo grófné ő felségé-
gétől megszerzett , ettől pedig ezeknek egy része 
Eszterházy Ferencz gróf bir tokába ment át. To-
vábbá bi r ta a rend Móriczhida, Árpás és Kap 
uradalmakat.1) 

Az öt hó lefolyása alat t a zárdákban gyak-
ran belá togat tak a királyi biztosok, u j meg uj 
királyi végzéseket hirdetvén ki, vagy azokat ismét 
érvényen kivül helyezve, ugy hogy az apáczák 
folytonos zaklatásoknak valának kitéve, azért mi-
előbb a biztosok ha ta lma alól menekülni és a 
zárdai együttlét től szabadulni óha j to t t ak ; kivált 
a budaiak felettébb sokszor zakía t ta t tak Maj-
thényi I m r e ügyvéd és kamara i biztos részéről. 
Félve néztek tehát azon időnek elébe, midőn az 
állam felügyelete alat t tespedő zárdába kell 
vonulniok. Ennek elkerülése czéljából julius 8-án 
magához a fejedelemhez 26 clarissa aláirásával 
igen r imánkodó folyamodványt2) küldtek be, mely-
ben kérik a fejedelmet, miszerint ne kényszerítse 
őket va lamely zárdában leendő együttélésre, ha-
nem engedje meg nekik, hogy a világba kilép-
hessenek. Ezen folyamodvány nagy port ver t 
fel. Az udvar i cancellaria ő felsége által azonnal 
megbízatot t ez ügyben való bővebb tájékozás 
adásra. I t t azonban azt sütötték ki, hogy ezen 
folyamodvány, mivel nem bir ta az apáczák sa-
játkezű aláírását, nekik subtrudáltatot t . A fejede-
lem mindazonál tal megengedte nekik julius 27-én 
kel t rendele tével a zárdán kivül való lakást. Mi 
a többiekre nézve is érvényre emeltetett . Azonban 
Laczkovics alispánnak, mint a királyi bizottság 
elnökének, szintén meggyült a ba ja Majthényivel, 
ugy hogy őt többször kénytelen volt feljelenteni. 
Ez utóbbi, hogy ha ta lmát mutogassa, kénye-kedve 
szerint bocsátotta el egyenként az apáczákat, ugy 
hogy azon időre, midőn a szétoszlás megtörté-
nendő volt, alig volt már néhány a zárdában.3) 

*) Az esztergomi érseki levéltárban. Berényi apátnő 
relatiója a prímáshoz. 

• 2) Az orságos. levtr. udv. kancell. szakaszában. Fonte 
3478. sz. 4 3 4 4/4 5 9 6 az 1782. évhez. 

') „Ita, ut pro clementer statuto termino nullám 
in Claustro suppermausuram videam". í r j a Laczkovics a 
helytartósághoz, keltezet nélkül. Praes. 9. 7bris 1782. 

Letelvén a feloszlató parancs kihirdetése 
óta az engedélyezett öt hó, a zárdáknak kiürí-
tése sürget te te t t ; csak nagy r imánkodásra lőn 
azoknak, kik még akkoráig is sehogy sem tudtak 
jövőjükről gondoskodni, még 14 nap hozáadva. 
A nagy többségnek a ha tárnapon kellet t ki-
vonulnia és pedig világos öltözetben. A feloszla-
to t t rendnek öltönyeit senkinek sem volt szabad 
viselnie, habár azt ot thon t i tokban mégis többen 
viselték. 

Pozsonyban a kivonulás napja éppen aug. 
12-kére, sz. Klára ünnepére té te te t t , szándékosan -e 
vagy véletlenül, fürkészni nem akarom, csupán 
azt emli tem fel, hogy ez sz. Klára leányait — 
m i n t fel van jegyezve1) — igen megszomoritá 
és fokozta bennük a keserűséget. 

A clarissák templomát, aug. 6-án kelt folya-
modványával, Pozson}7 város a tó ta jku liivek szá-
m á r a ta r tandó isteni szolgálat helyéül kér te ren-
deltetni;2) a zárdát pedig Bat thyányi pr imás árva-
házul a jánlot ta . Azonban miután József császár 
a zárdát tanodai czélokra rendelte, a templom 
is ezen czélokra használtatot t . Tornya a csúcsí-
ves styl jobb müvei közé számitható. Sajnos azon-
ban, hogy jelenleg romladozó félben van. 

Miután Budán szeptember 10-én tör tén t szét-
oszlás u tán a volt rendnek zárdaépülete és tem-
ploma üresen állott, annak további czélja jöt t 
kérdésbe. Először is a templom iránt kérdést t e t t 
a helytartóság3) a főváros tanácsánál, vájjon a 
lakosság lelki igényei megkívánj ák-e , misze-
r int e templomban isteni szolgálat tartassék, mire 
a tanács annak bezáratását indítványozta, mit 
azzal indokolt, hogy a várban különben is há-
rom templom van, melyek a lakosság igényeinek 
megfelelnek. Erre annak bezáratása rendel tetet t 
el. Bútorai, még az oltárok is, belőle kihurczoltat-
tak . Ez utóbbiak pedig magának Laczkovicsnak 
jelentése szerint felet tébb becsesek (praetiosissi-
mae) voltak. Kövekből és mesterséges márvány-
ból készitve és a templom oldalfalaiba bele-
épitve, ugy, hogy szétbontásuk teljes megrongálá-
sukkal volt csak lehetséges. A mellékoltárok kö-
zül csak ket tő vala fából, melyek eladásra lettek 

Lásd még ugyan e tárgyhoz Laczkovicsnak aug. 17. 
kelt és 20-án praesentált, valamint aug. 27. praesentált 
felterjesztéseit a helytartósághoz. 

*) Kósa, Antiquarii II. 122. 
2) A helytartóság levéltárában. Fonte 64. 1782. évhez. 
3) 1782. márcz. 4-én, az 1481. sz. ápril 2-án a 2232. 

és julius 25-én az 1314. sz. alatt, melyekre a tanács jul. 
19. és aug. 7-én felelt. 
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szánva.1) A templom tornya lebontatot t . A zár-
daépület felhasználása i ránt többféle tervezte te t t . 
Általánosan azon nézet körül tö r t én t megállapo-
dás, hogy Bécsből a sz. Borbáláról nevezett görög 
papnevelde helyeztessék át bele. Sőt az udvari 
kanczelláriában szó volt vele együtt a Pázmaneum-
nak áthelyezéséről is,2) azonban ez utóbbira nézve 
a primás3) az alapítvány ér te lmét kívánta fel-
tar ta tni . Midőn II. József császár 1783. ápril ha-
vában Budán tar tózkodott , maga megszemlélte 
ezen épületet és elég tágasnak t a r to t t a arra , hogy 
abban kedvencz eszméje szerint létesítendő egye-
temes papnevelde (seminarium generale) 400 nö-
vendékkel elhelyeztessék, a miről Bécsben 1783. 
máj. 3-án kelt leiratával tudósí t ja a helytartósá-
got és az átalakítás költségének megállapí tását 
kívánja.4) Mig ezek igy terveztetének, már ko-
rábbi határozat5) szerint a budai és pesti clarissa 
zárda ideiglenesen katonai gabnatárul lőn hasz-
nálva. 

József császár Budát az által k ívánta az or-
szág fővárosává ismét megtenni, hogy benne a 
legfőbb hivatalokat összpontosítja. 1783. nov. 
28-án Pozsonyból Budára legfelsőbb rendelet te l 
áthelyezte a magy. kir. udvari kamará t . 1785. 
ápr. 3-án ugyanonnan a helytar tóságot és ugyan-
csak 1784-ben a curiát vagyis a királyi és hét 
személyes táblát . Ezek számára a nagyobb épü-
letek véte t tek igénybe s ekkor igen jó szolgála-
tot t e t t a clarissák zárda-épülete, melynek a bécsi 
kapu felé levő szárnya országházzá á tépí t te te t t , 
az uri utcza felé eső részében pedig a curia he-
lyeztetet t el. A templom levéltárrá a lak í t ta to t t 
át, de mielőtt ez megtör tén t volna, elrendelte-
te t t a templomnak exsecratiója, melynek végre-
hajtásával 1784. április 12-én kelt levelével 
Bat thyányi primás Leidneker Döme budavári plé-
bánost bizta meg, ki ápril hó 19-én, a kapot t 
instructio szerint az exsecratiót ugy vi t te véghez, 
hogy a szenteknek ereklyéit az oltárokból ki-
emelte, ha azok portati lekben voltak elhelyezve, 
a szentelt oltárköveket, melyek az oltár aszta-
lát képezték, felemeltette és sekrestyéjében el-
helyeztette. A templom falairól a felszentelés je-

x) A m. k. helytartósághoz kelt,- Pesten 1782. 
jul. 2-án. 

2) 1783. ad 1371. Juxta mand C' R. de 18. Novb. 
782. No 8128. — 245. 

a) Az 1783. jan. 26. kelt átír ata értelmében. 
4) Eccle. 146. sz. Mind a volt m. k. helytartóság 

levéltárába. 
5) Rescriptum Reg. de 28. jan. 783 No 7 2 % 0 . 

leit a vakolattal együt t l evakar ta t ta és elégettette, 
a templom kr iptá jából a város tanácsa hozzájá-
rul tával a holtakat a köztemetőbe áthelyeztette1). 
Midőn 1791-ben a királyi táblák Pes t re á t té te t -
tek , ezek helyiségébe a helytar tóság költözött. 
Megjegyzésre méltó azon körülmény, hogy az 
országháznak nagy termében, mely a clarissák 
idejében az isteni buzgalom czéljaira szolgált volt, 
koronkén t tánczmulatságok t a r t a t t ak . Jelenleg 
benne az országos levéltár van elhelyezve. 

A nagyszombati zárda kiürítésének napja 
szeptember 18-ika volt, melyből, lakói letevén a 
szerzetesi öltönyöket, világi ruháza tban a szél-
rózsa minden i rányában távoztak. Miután az ár-
verés, melyen az apáczák bútorai dobra kerültek, 
megtör tént , több tárgy, mely eladható nem volt, 
a zárdában és templomban visszamaradt, névleg 
a kassai vér tanuk ereklyéi, ón koporsóban, va-
lamint még más két vér tanúnak teste. A ke-
vésbé értékes egyházi készletek 5 ládába elpa-
kolva a l iarminczadba átvi tet tek. Az orgona, pa-
dok, zeneszerek mikénti elhelyezéséről Rajcsányi 
biztos és a helytar tóság között hosszabb tárgya-
lás folyt.2) A kassai vér tanuk és a másik két szent 
ereklyéje az orsolyák zárdájába vi te t tek át. Er re 
a templom a zárdával együtt agastyán kato-
nák l ak tanyá jává lőn, mely czélra még most is 
szolgál. 

(Folytatjuk). 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szeptember 1. Az egyetemi tanév megnyi-

tása. — Jog és szokás szerint ma volt az egyetemi tanév 
megnyitása, illetőleg, mint a meghívó mondja : ünnepélyes 
közülés a budapesti kir. m. tudományegyetem 1884/5 tan-
évi rectora és tanácsának beiktatása alkalmából. Tanárok 
kevesen, hallgatók aránylag még kevesebben voltak. Pedig 
kár, hogy oly kevesen voltak. Számos távollevőnek bi-
zony meg nem ártott volna az a sok szép és jeles szó, 
mi ma ott elhangzott. 

A lelépő rector, — hogy mindjárt áttérjünk tár- ' 
gyunkra — beszámoló beszédjében több feljegyzésreméltó 
dolgot mondott. Nem akarunk a részletekbe bocsátkozni, 
mert nem is fekszik még előttünk az ő terjedelmes je-
lentése, hogy ezt részei szerint kellőleg méltatni képesek 
lehetnénk, de egyet-mást örömmel akarunk regisztrálni. 

Az első az, hogy bizonyos velleitások daczára az 
egyetem meg "akar maradni a jelenlegi szervezetében. Ez 
— igy elmondva — igen egyszerűnek tűnik fel. De van 

*) A budavári főtemplom levéltárában az egyházi 
rendeletek között. 

2) Eccl. Pos. No 34. Sessio 102. Eccl. 13220. Pro-
tocollum Commiss. Eccles. Sess. 33. Die 28. Nov. 1783 
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ennek háttere. Látszólagos ártatlan színben tünt fel a 
rectorság kérdése. Helyesebb administráczió, tüzetesebb 
szakismeret stb. és hasonló czimeken az inditványozta-
tott, hogy a rectorságnak a mostani szokásos turnus sze-
rinti betöltése eltörültessék és helyébe más mód alkal-
maztassák. Még ez sem látszanék nagyon gyanúsnak, ha 
az a gondolat önként nem kinálkoznék, hogy akkor a 
theologiai fakultás mellőzése, illetőleg kizárása lehetséges, 
sőt valószínű. 

Ez volt ama felvetett kérdésnek háttere, és örülünk, 
hogy leglább ez alkalommal eme sötét háttér eltűnt. 
Mert nagyon roszul ismernők a mindent nivellirozó libe-
ralismus természetét, ha azt nem tételeznők fel, hogy a 
theol. fakultás ilyetén mellőzésének elfogadása esetén 
csakhamar nőtt volna az étvágy más valamire is mire 
egy évtized előtt nagy hajlandóság mutatkozott, oly haj-
landóság, mely még teljesen ma sem sziint meg bizonyos 
körökben. 

A jelenlegi szervezés megtartása tehát nemcsak a 
theol. fakultás jogát a rectorságra, de létezését is bizto-
sította, legalább pro hic et nunc. 

Ez eme kérdés igazi értelme. 
A másik, mi a lelépő rector beszédében jól hatott 

reánk, volt ama békés hang, mondhatnók ama conservativ 
irány, mely az egész beszéden keresztül vonult és mely 
egyik-másik helyen egész világosan érvényesült is. Messze 
vagyunk attól, hogy ezen körülményből messzeható kö-
vetkezményeket vonnánk le ; de lehetetlenség nem konsta-
tálni, hogy — ezt a hangot és irányt egybevetve a még 
csak néhány évvel ezelőtt egy magas helyről tör-
tént nyilatkozatokkal, — itt pro hic et nunc javulás ész-
lelhető. Jobb belátásuak szava-e, személyes nézet-e, avagy 
felsőbb inspiráczió kif'olyása-e, vagy végre csak a viszo-
nyoknak hozott áldozat-e, nem tudjuk, nem kutatjuk. Vagy 
csak ama szélcsendet kellene abban látni, mely megelőzni 
szokta a nagy v i h a r t ? . . . Ha jól vagyunk informálva, 
legközelebb a főiskolák szervezése képezi a törvényhozási 
tanácskozások tárgyát, melylyel be akarják fejezni a nép-
iskoláknál megkezdett, a középiskolákban folytatott tan-
ügyi reformot. Majd az idő fogja megmutatatni, vájjon 
egy jobb jövőnek hajnali csillaga, avagy az elaltatás egyik 
fogása lappangott ezen eljárás alatt. Jóakarattal, még ha 
téved is, mindig fogunk tudni alkudozni ; de jogaink vé-
delmére bátran sikra fogunk szállani, ha a jogtiprás dé-
monja ujabb merényletekre vetemednék . . . . Türelmünkre 
már sokat vétkeztek, lesz ennek is mértéke és amannak 
is v é g e . . . . 

A székfoglaló beszéd, melyet a tud. egyetem e. i. 
rectora, főt. és tudós dr. Bita Dezső úr ő nga, az alap-
hittan ny. r. tanára tartott, megérdemli, hogy a legrokon-
szenvesebb elismerésben részesüljön a haza minden ka-
tholikusánál. A tudomány szabadságáról beszélt. Meg-
győző, mély érveléssel épp oly fényesen védelmezte a ker. 
álláspontot, aminő kíméletlen nyíltsággal feltárta a mai 
kor tudományos törekvéseinek bünlajstroroát. A legutolsó 
szálakig elemezte a tudomány nevével visszaélő hitetlen-
ség és a kérkedő skepsis gyökereit és ugyancsak kiza-
varta sötét rejtekeikből ama denevéreket, „kik akkor kiál-
tanak leginkább világosság után, midőn sötétségben van-

I nak." Ezen talpraesett apologia oly nemes nyugodtsággal, 
[ oly kíméletes tapintattal, de amellett oly elszánt határo-
; zottsággal volt előadva, hogy önkénytelenül is azt gon-

doltuk : Igy csak az beszélhet, ki az igazságot győztes 
fegyverekkel védelmezi. 

Ezen kitűnő beszéd szárnyain visszaszált merensrő 
* o 

lelkünk egy szebb mult édes-kedves emlékeibe. Eszünkbe 
jutott ama, nem is oly rég elmúlt korszak, midőn hazánk 
ezen főiskoláján a „professio fidei" volt az ut a tanárságra 
és ezen hit gyakorlata ugy a tanárok mind a hallgatók 
részéről közös kötelesség S Urain ! néhány évtized 
után ugyanezen főiskola aulájában védelmezni kell ugyan-

I ezt a vallást az ész és a bölcsészet minden fegyverével. 
í Ami akkor szent kötelesség volt, az most védelemre szo-

rult ; ami akkor az alapot képezte, annak ma nagy fárad-
sággal kis helyet kell szorítani ; ami akkor a közös at-
mosphaerát alkotta, azt most mindennemű támadásokkal 
szemben védelmezni k e l l . . . . 

Eltűntek-e ezen idők örökre ? Vagy vissza fognak-e 
még térni, hogy lehetségessé tegyék a már-már haldokló 
társadalom regeneraczióját ? . . . . 

Egyet tudunk, és azt hálásan konstatáljuk, hogy a 
keresztény álláspont mélytudományu, határozott, energikus 
hangsúlyozása a mai nap legszebb emlékei közé tarto-
zik. Ha el is hangzik e szép szó a pusztában, lesz annak 

I nyoma a történelemben, mely meg fogja őrizni a már 
csak két harmadában katholikus egyetem aulájában el-
mondott ezen fényes apologiát. ? 

Budapest, aug. 29. „Katholikus Közszellem". — 
E czirn alatt, többször már dicsérettel emiitett derék lap-
társunk, a „Veszprémi Közlöny", beható szellemű czikk-
sorozatot kezdett, melynek két első czikke fekszik éppen 
előttünk. A másodiknak zárszavai azt sejtetik velünk, 
hogy a velős fejtegetésnek még további folytatása is le-
szen. Mi ezt, ha talán a t. szerkesztőségnek szándékában 
nem volna, a tárgy jelentőségénél, a czél fenségénél és a 
a szükség nagyságánál fogva ezennel kérjük. Kérjük ezt 
azért is, mert a közügy érdekében igen jó hatása van 
annak, ha a katholikus sajtó közegei valamely nagy bajnak 
orvoslására vagy nagy szükségletnek kielégítésére kezet 
fognak és válvetve törekednek. 

A kérdés, melynek szellőztetéséhez t. laptársunk 
oly avatott kézzel hozzá fogott, mióta e lapok élén va-
gyunk, soha sem szűnt meg a Religióban napirenden lenni. 
Csakugyan, annak a sajátságos pangásnak, melyben vagyunk, 
s melyhez csak a bajorországi katholikus állapotok ha-
sonlíthatók némileg, nem más az oka, mint az, hogy hi-
ányzik Magyarországban egy imposans katholikus köz-
szellem. Vannak nagyszerű katholikus tényezők: hatal-
mas püspökikar, népszerű papság, tekintélyes szerzetes 
rendek és középiskolák, egész hálózata a katholikus nép-
iskoláknak és mindezekhez 9 millió katholikus az országban : 

i és mégis — gyengék vagyunk, félnünk, aggódnunk kell oly 
' ügyekben is, a mikben 9 millió katholikus akarata nél-

kül, kivált ha hozzá veszszük az apostoli király akaratát 
is, nincs e világon senki, aki csak egy jótát is képes volna 
változtatni. 

Honnan e viszás hel/zet; igen, honnan van az, hogy 
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mig a hitfelekezetek boldogulnak, gyarapodnak, alkot-
nak, tért tér után foglalnak el és immár az ország hege-
móniáját tart ják kezükben, — mi örülünk, ha mától-
holnapig egy kis nyugalmat biztosithatunk magunknak 
legszentebb jogainkban és tulajdonainkban ? 

Jól mondja t. laptársunk, hogy onnan, mert nincs 
katholikus közszellem. „E közszellem hiánya képezi, úgy-
mond, a katholikusoknak leggyengébb oldalát, melyet 
ellenfeleink nemcsak ellesnek, de ügyesen fel is tudnak 
használni." Ellenfeleink a mi katholikus actiónk der-
medtségének felhasználásában valóban mesterek! Mutat-
ják ezt mind amaz előnyök, melyeket velünk szemben 
vagy hátunk mögött az állami és társadalmi tevékenység 
valamennyi terén kivivtak. Hogy csak egy példa legyen 
emlitve. Ott van a budapesti tud. egyetem. Mily ügyesen 
töltötték meg ennek tanszékeit akatholikus tanerőkkel ! 
Yégehossza nem volna, ha mindent felsorolni akarnánk. 
De nem is erre van szükség. Katholikus bajainkat és 
gravameneinket, — mert ilyenekről is kell már szólni — 
ismerjük eléggé. Csak a további lépések nem akarnak 
sehogysem sikerülni. Nincs meg a kellő egyetértés a ba-
jok orvoslására és a veszélyek elhárítására vezető utak 
iránt, — és még inkább hiányzik sok minden, a mi 
nagy ügyek megmentésére és nagy átalakulások veszély-
telen eszközlésére nélkülözhetetlen : hiányzik az elszánt-
ság, a kitartás. Szóval : nincs meg a kellő katholikus köz-
szellem, nincs egy hatalmns katholikus közakarat, amely 
inponálna, parlamentnek, kormánynak, sajtónak és társa-
dalomnak. 

T. laptársunk czélul tűzte ki maga elé, hozzájárulni 
a maga részéről a baj orvoslásához. Üdvözöljük a katho-
likus társadalmi tevékenység e dicsőségben és tövisekben 
gazdag terén. Kívánságunk — csak egy : az, hogy ne i 
nyugodjék mindaddig, mig czélt nem ér, mindadig, [ 
mig hatása körében a katholikus közszellemet izmossá 
nem tette ! 

T. laptársunk azt mondja, igen jól, hogy „a katho-
likus közszellem hiányának egyik oka a papság és a vi-
lági elem közt levő ür, melyet, kitölteni vagy áthidalni 
a katholicismus érdekében elmulaszthatatlan kötelesség." 
Aláírjuk minden szavát, mindenekelőtt pedig azt, hogy 
a magyar kath. papságnak és kath híveknek egymással 
szemben igen sok dologban tanúsított elzárkózását, el-
szigetelését halaszthatatlan kötelesség megszüntetni. Mig 
az ür, melyet ez a kölcsönös elzárkózás okozott és tart fenn 
az egyházi és világi elem között, be nem lesz töltve, addig 
a katholicismus Magyarországban előre nem, hanem csakis 
hátra fog menni. Mig katholikus világi híveink sok katho-
likus jogot és dolgot kizárólag „papok dolgának" fog-
nak tartani: mindaddig Damocles kardja, mely folyton-
folyvást nyakunkat fenyegeti sok katholikus jogra és do- i 
logra minden pillanatban lehúlhat. 

Az első lépést ezen ür betöltésére a papságnak kell 
tennie. O a vezér, nála van a példaadás kötelessége és 
titka. A papság szeretetteljes leereszkedésében a világi 
elemhez, ebben látja t. laptársunk is a katholikus közszellem 
megteremtésének első és legfőbb garancziáját. Es teljesen 
igaza van. Gyönyörű az, amit a lelkipásztori leereszkedés 
ajánlására a többi között igy fejt k i : „Ha jónak, üdvös-

nek bizonyult ez a kereszténység őskorában, jónak, üd-
vösnek fog bizonyulni napjainkban is, a mikor, fájdalom, 
a nép örömeiben és fájdalmában egészen magára hagya-
t ik, és az örömekben fékvesztett és tulcsapongó lesz, 
mert nincs a ki puszta nemes jelenléte által megóvja, a 
fájdalomban pedig kétségbeesik, mert nincs aki ismét 
már puszta nemes jelenlétével vigasztalja'" 

Eddig ment t. laptársunk fölöttébb korszerű fejte-
getésében. 

Az első lépés kitűnően sikerült. Várva-várjuk a kö-
vetkezőket. 

Azok bizonyosan a katholikus közszellem leghatha-
tósabb élesztőinek és mintegy szentélyeinek : a katholi-
kus egyleteknek és köröknek, azok mielőbbi és mikénti 
megalakításának lesznek szentelve. 

Valóban, nincs eszköz, a mely alkalmasabb volna a 
kath. egyházi és világi elem actiójának összeforrasztására, 
mint az egyleti élet. 

E mellett tanúskodik napjainkban a katholicismus-
nak valamint előhaladása ugy hanyatlása és kárvallása is 
az egész világon. 

Kath. egyleti élet által hitközségenkint országszerte 
szervezett hivek, az, ami volt a macedóniai phalanx. Min-
den támadás megtörik rajtok. Egyleti élet nélkül scopae 
dissolutae az egész ; szétvert nyáj, melyben a farkasok 
kedvökre fojtogatnak és pusztítnak. ? ? 

flódmezö-Vásárhely. Az uj pap. — Ezen czim 
alatt a „Vásárhely és Yidéke" cz. lapban következő ve-
zérczikk jelent meg, amely mig egyrészről kellemes ha-
tást gyakorol a papi állás iránt benne kifejezett tisztelet 
által, addig másrészről kellő bepillantást enged az itteni 
viszonyokba. 

„A róm. kath. egyház uj plébánosa, igy szól a czikk, 
az elmúlt vasárnapon (még juliusban) érkezett körünkbe. 
A viharszerü zápor daczára, mely éppen a megérkezés 
órájában tört ki, hosszú kocsisorban vonultak ki a hivek 
az uj plébános elé és a kath. templom, melyben a kö-
zönséghez szólott és bemutatta magát, annyira megtelt 
minden rangú és különböző vallásfelekezetíi hívekkel is, 
hogy sokan kin rekedtek és az uj papot se nem láthat-
ták, se nem hallhatták. 

Az uj papot, ki az Űr nevében jött hozzánk, a leg-
melegebben üdvözöljük mi is. Az impozáns fogadtatás és 
érdeklődés azon hitet ébreszti bennünk, hogy mindazok, 
a kik fogadták, mindazok, a kik a templomban megje-
lentek őt meghallgatni, régen várták, és velünk együtt 
igaz szívből mondanak „Isten hozottat" annak, ki Isten 
nevében jött és a szeretetet jött hirdetni közénk. 

Mert hisz' ki tagadná, hogy az egymás iránti sze-
retet, testvéries együttélés, békés jó viszony, ha meg is 
van népünknél, de a mi a szorosabban vett társadalmi 
életet illeti, bizony nincsen az meg ; sem az egymás iránti 
szeretet, sem a ^testvéries együttélés, sem a békés jó vi-
szony kapcsa a közélet terén működő egyesek közt nincs 
meg, mert mindig vannak kezek, melyek vétkes könnyel-
műséggel e kapcsot meglazítani törekedtek, voltak és 
vannak, a kik a béke olajága helyett, éles vassal, majd 
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meg doronggal lépnek a küzdtérre, és a helyett, hogy 
magukba szállva azt mondanák : emberek vagyunk mind-
nyájan, tiszteljük egymás nézetét, s ha valaki velünk egy 
nézeten nincs, várjuk be, mire megy nézetével, s ha az 
rosz lesz, emberséges módon figyelmeztessük a hibára — 
e helyett, tekintet nélkül jóra, nemesre, tekintet nélkül 
a közérdek, a közhaszonra, tekintet nélkül jellemre, be-
csületre és családra, — a düh fegyverével csapnak az 
ellenfélre és gonosz alapot adnak a társadalmi jó béké-
nek, melynek peddig a szereteten kellene felépülve 
lennie. 

A pap, ki állásának méltóságát fel nem fogja, az a 
jó béke, testvéries együttélés és szeretet helyett ilyen 
állapotokat teremt. A minthogy ez állapotokat — roszul 
esik be vallanunk — papok okozták nálunk eddig is.*) 
De hát utóbbi időkben ugy látszik, a torzsalkodás gonosz-
sága kidühöngte magát, a gonosz szavak sértetlenül hul-
lottak a porba, a honnan előkerültek, és a tehetetlen ver-
gődés arra figyelmeztette az illetőket, hogy : elég lesz a 
rosz munkából. 

Legyen az u j pap hát nálunk a béke apostola, a 
jó mivelője, a szeretet terjesztője. A lelkészi teendők ki-
vül diszes állása magával hozza, hogy közöttünk élve, 
közérdekeink iránt érdeklődjék. A nagy közönség, mely 
üdvözlésére sietett, nagy várakozással is van iránta. Kö-
zénk vegyülve szép tere lehet működésének, mely hogy 
áldásos legyen, csak tőle függ. Előre el lehet ugyau ké-
szülve, hogy ha a közjó javát fogja akarni, — a mit 
bizton hiszünk — támadásnak lesz kitéve azoktól, a kik 
itt nálunk a magánérdek szülte önösségből irgalmatlan 
módon bántják a jóra törekvőket. De hát ő pap, és tü-
relme lesz elviselni a hántásokat, mert hisz a gonosz ugy 
is elveszi előbb-utóbb a jutalmát. 

Bár ne igy lenne ! 
De semmi jóra el nem lehet készülve itt clZj íl ki 

idegen. Hiszen csak nem rég olvashattuk ama bizonyos 
lapban, hogy itt nálunk az idegen, ha még ugy akar j a 
a közjót, ha még ugy munkál is, ha ambicziója küzde-
lemre sarkalja, — a gyanúsításoknak, a megtámadások-
nak van kitéve. De a kiben él a jó és nemes érzület, azt 
hiába bántja a gonosz nyelvek élessége, a nemes érez 
csak az marad, a mi volt. 

„A jó fa jó gyümölcsöt, a rosz fa rosz gyümöl-
csöt terem." Ezt mondá az u j pap a szószéken, e jel igét 
választotta beszédje alapjául. Ha nem csalódunk, e jelige 
fogja jövendő munkásságát nálunk vázolni. Azon lesz, 
hogy hivei közül a rosz fát, ha rábukkan, kiirtsa, hogy ne le-
gyen fa,mely rosz gyümölcsöthozzon, és azon lesz, hogy a jó 
fából minél többet ültessen, hogy legyen sok a jó fa, mely 
jó gyümölcsöt teremjen. 

Ha ilyen lesz működése, legyen üdvözölve nem csak 
hivei, de városunk nagy közönsége részéről is! S ebben 
a reményben üdvözöljük mi is az u j papot, szívből mondva 
neki : Isten hozott ! 

*) Illetékes helyről vett biztositás szerint i t t korántsem kath . 
papokról van szó. Szerk. 

IRODALOM. 
= 29 Mai 1884. Trauungs-Rede anlässlich der 

Vermählung des Grafen Weyprecht Riidt k. und k. 
Hauptmannes im Generalstabe und der Baronesse Nan-
dine Inkey. Gehalten am 29. Mai 1884 in der königli-
chen Universitätskirche zu Budapest von Dr. Laurenz 
Schlauch Bischof von Szatmár, Seiner k. und k. Aposto-
lischen Majestät Geheimrath. 2. Ausgabe, Lex. 8-rétü 
fényes kiadás, 12 lap. 

Az ékesszólásáról hires szatmári főpásztor szokott 
finom tapintatosságával, mély felfogással és kenetesen 
fejtegeti, hogy mi az az Isten nélküli szeretet és köte-
lesség, hathatósan odairányozva a felérzékenyitett szive-
ket, hogy az Isten-ember Jézus Krisztus vallását, mely 
nem bölcseleti rendszer, hanem istenes életrend, egész 
nagyságában uralkodni engedjék magukon. 

" VEGYESEK. 
— O felsége az apostoli király Aradon a 1. sz. 

katholikus klérus küldöttsége vezetőjének, mgs és ft. Né-
meth József püspök urnák üdvözlő beszédére, következő, 
viszonyainkat nagyon jellemző válaszszal felelt : 

„Szívesen fogadom a hadgyakorlatok közben is, me-
lyek engem ezúttal ide vezettek, a szentegyház férfiaiban 
képviselt béke apostolait, s örömmel használom fel ezen 
alkalmat is annak ismétlésére, hogy a katholikus klérus 
kegyelmemre mindenkor számithat, ha hagyományos szent 
és békés hivatása szellemében és elzárkózva a politikai 
hullámzások szenvedélyeitől hivei közt a vallásos erköl-
csiséget, testvéries békét és törvény iránti tiszteletet 
ápolja és őket a nemzetiségi vagy felekezeti súrlódások-
tól távol tart ja. Kövessék tehát — mert hinni akarom, 
hogy tulnyőmó többségük eddig is követte — ezen 
irányt, s mint jelenleg, ugy a jövőben is nemcsak kö-
szönettel veendem hódolatukat és hűségük biztosítását, 
hanem — mint mondám — irányukban kegyelmem is 
változatlan fog maradni." 

A görög kath. klérus nevében Pavel püspök üdvö-
zölte ő Felségét, a királyt. 

Er re a király következőképen válaszolt: 
„Hódolatukat és hűségük biztosítását kegyesen fo-

gadom és reménylem, hogy mind önök, mind példájuk 
által helyes irányban vezetett hiveik is ezen érzelmeket a 
trón, úgyszintén vallásuk és az ország érdekében minden-
kor tetteikben is fogják tanúsítani." 

Contraria iusta se posita magis elucescunt. Azért áll-
jon itt az a válasz is, melylyel szintén ő Felsége a re-
formátusok küldöttségének, a melyet Széli Kálmán sza-
lontai esperes vezetett, üdvözletére felelt : 

„Mindenkor kedvesen fogadom, szólt ő felsége, a 
hazafis reformátusok hódolatát s legjobb kivánatataim-
mal kisérem egyházuk uj szervezetének fejlődését. Legye-
nek meggyőződve változatlan kegyelmemről." 

Mi legmélyebb tisztelettel némán meghajlunk e ki-
rályi nyilatkozatok előtt, mert felelős kormányunkat ő 
felségének ezúttal föltétlen hódolatot igénylő szent sze-
mélye teljesen elfödi előttünk. 

— A budapesti kir. m. tud. egyetem 1884/5. tanévi 
rektora és tanácsának beiktatása alkalmából f. hó 1-én 
az egyetemi központi épület dísztermében ünnepélyes 
közülés volt. Tárgyak voltak: I. 188 74- tanév története, 
dr. Szabó József lelépő rektor. II. székfoglaló beszéd. 
Mondá dr. Bita Dezső, ny. r. tanár a hittudományi kar-
ban, a tud. egyetem e. i. rektora. Ezt a nagy figyelem-
mel hallgatott s végül élénken megéljenezett igazi theo-
logusi beszédet t. olvasóinknak legközelebb bemutatjuk. 
Szól a tudomány szabadságáról. 

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

Eudapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz. 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása:Buda-
pest, VIII., József-körut 
50., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

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

NEGYVENHARMADIK ÉYFOLYAM. 

: Előfizethetni 
E minden 
: kir. postahivatalnál ; 
jj Budapesten a szerkesz-
: tőnél, és Rudnyánszky 
\ A. könyvnyomdájában, 
ï IV., Papnövelde-utcza 
: 8. sz. alatt, hova a ne-
: taláni reclamatiók is, 
r bérmentes nyitott levél-
: ben, intézendők. 

Budapesten, szeptember 6. 20. II. Félév. 1884. 

TARTALOM: Vezéreszmék és Tanulmányok: A tudomány szabadságáról. — Ave Maria. —Adatok árpádházi b. Margit ereklyéinek törté-
netéhez.— Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : A királyi aradi válasza. — K o r p o n a : Főtisztelendő s Nagyságos Szerkesztő Ur. —• 
N é m e t o r s z á g : A német katholikusok ezidei nagygyűlése. — Irodalom-. Szent-István-napi beszédek: — A gyermek szent fohászai, 

— Jézus az én kivánságom. — Vegyesek. 

Ma született Éva, hogy összetiporja a pokoli kí-
gyót, mely a bűn mérgével megmérgezte az emberiséget. 

Ma született Eszther, hogy a világ leghatalma-
sabb királynője, és a leghatalmasabb király válasz-
tot t ja legyen, hogy a keresztényeket megszabadítsa 
elnyomóiktól, az undok Aman-lelkéktől. 

Ma született Debbora, a magasztal t hősnő, ki 
mellett mint rendezett tábor harczoltak a csillagok, 
és ki által a királyok mint csillagok a földön minden 
seb nélkül győztek. 

Ma született Judi th , hogy az assyr hadaktői fel-
szabadítsa Bethuliat, hogy a kevély Holofernes, a po-
koli sárkánytól megmentse népét, hogy igy oltalma-
zója legyen ne csak Izraelnek, hanem az egész em-
beriségnek. 

Ma született Abigail, hogy szelídségével kien-
gesztelje, nem az udvariatlan módon megsértett Dávi-
dot, hanem a bűneinkért méltán haragvó Istent. 

Ma született Ruth, nem csak, hogy kalászokat 
gyűjtsön, hanem hogy azokat az ég harmatával egye-
sítse, és azokból nékünk az élet kenyerét nyújtsa. 

Ma született nem testvére, de anyja az igazi 
Mózesnek, hogy Pharao legyőzött zsarnoki uralma fe-
lett győzelmi dalt énekeljen. 

Ma született Dávid legnemesebb leánya, Joachim 
és Anna legkedvesebb gyermeke, a szent Szűz, kinek 
kebeléből a liliomok lilioma származott . 

Ó szent gyermeke Joachim és Annának, mily 
fenséges czélból nyertél é letet! Nem létezik nagyobb 
méltóság az is ten-anyainál ; szebb világot t e remthe te t t 
volna Isten, de nagyobb méltóságot egy teremtmény-
nek sem adhatott, mint az isten-anyai méltóságot. 
Ekképen a názáreti Szűz, mint Isten anyja a legfön-
ségesebb teremtmény, aminőt Isten mindenhatósága 
csak létrehozhatott , minthogy a teljesen tökéletes 
Fiúnak tökéletesebb anyát alkotnia vagy azt jobban 
alkotnia lehe te t len 1 ) 

Ha Mária Istennek anyja, akkor a legszentebb 
Háromsággal sokkal szorosabb viszonyba lépett, mint 
bármely más teremtmény. Ő leánya lett az Atya-isten-
nek, anyja a Fiúistennek és jegyese a Szentléleknek. 
Mint leánya az Atya-Istennek, mindenhatóságának re-
meke ; mint anyja a Fiú-istennek, a bölcsesség széke, 
„Sedes sapientiae ; * mint jegyese a Szentléleknek 
kincsét. Szóval ő sz. Ágoston szerint „aeterni consilii 
o p u s ; " és sz. Bernárd nyelvezete szerint „radius di-
vinitatis. " 

A szent Szűznek a három személyü egy Isten-
nel való ezen benső összeköttetéséről az egyház hi-
tének egyik legrégibb s legkegyeletesebb emlékében, 
az apostoli hitvallásban, tesz ünnepélyes vallomást, 
melybefl" a szent Szűznek a lehető legfölségesebb hely 
jelöltetik ki, aminőt teremtett lény csak elfoglalhat. 
Ebben Szűz Mária neve a három isteni személy imá-

') Joseph Raphael Kröll, „Maria Geburt." 
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dásra méltí neveivel van összefűzve: itt ő az Atya, 
Fiu és Szentlélek közt nem mint idegen jelenik meg 
az isteni családban, hanem mint olyan, kit ehhez a 
rokonság legszorosabb és feloldhatatlan kötelékei csa-
tolnak, mint leány, jegyes és anya. Nincsen oly em-
beri, ünnepi beszéd, mely képes volna a dicsőités 
azon megmérhetetlen magaslatára emelkedni, mely ezen 
egyszerű szavakban foglalva majdnem két ezredév óta 
hangzik a hivők millióinak ajkairól : „Credo in Deum, 
Patrein omnipotentem, et in Jesum Christum, Fil ium 
ejus unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est 
de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine". Mária, az 
Istennel való ezen egészen páratlan összeköttetésénél 
fogva, a teremtmény által elérhető dicsőség legfőbb 
magaslatára emelkedett, ugy hogy a teremtett világ 
egész kerekségén nincs kitüntetés, mely az övével 
csak összehasonlítható is volna.1) 

Mária Istennek anyja, s igy szükségkép az em-
berek anyja is. Méltósága mint Istennek anyja hatal-
máról biztosit minket ; méltósága mint az emberek anyja 
jóakaratáról nyúj t kezességet. Ha egyedül a hatal-
mat birná jóakarat nélkül vagy egyedül a jóakara-
tot hatalom nélkül, hiába volna bizodalmunk ; de ahol 
a hatalom jóakarat ta l karöltve jár , ott feléled remé-
nyünk, és mi kétkedés és félénkség nélkül kegyelme-
ket kérünk. 

A szent Szűz olyan, mint a hajnal, szép mint a 
hold, tündöklő mint a nap, félelmetes mint jól ren-
dezett tábor. A hold megvilágítja az éjt, a hajnal a 
reggelt, a nap megvilágítja a nappalt . Az éj jelenti 
a bün állapotát, a reggel a bűnbánat idejét, a nap-
pal pedig a malasztot jelenti. Ki a bün sötétségében 
tévelyeg, tekintsen e holdra, hivja segítségül Máriát, 
hogy szent Fia malasztja által bűnbánatra gerjedjen. 
S ki elérte a bűnbánat szép reggelét, emelje fel sze-
meit e hajnal ra , hivja segítségül Máriát, hogy szent 
F i a malasz t ja által erőt nyerjen a bünbánathoz meg-
kívántató elégtételre. Minthogy pedig folytonos küzdés 
az ember élete i t t e földön, tekintsen mindenki, akit 
ellenségei; a világ, a test s a sátán megrohannak, 
fel ahhoz, a ki ezen ellenségek előtt félelmetes mint 
valamely rendezett tábor.2) Mária alapja egész remé-
nyünknek. Nála nem hiányzik sem a hatalom, sem 
az akarat, mert ő a mennyország királynője, az irgal-
masság anyja.3) 

Mária Siloe tava, hová a vakon született küldve 
lett, hogy szemeit megmosva lásson.4) Mária az ég 

x) Aquinói sz. Tamás „Mariologiája." 
2) Innoc. III. serm. 2 de festő Assumpt. 
3) S. Bern. in serm. de nativ. 
4) Richard a S. Laur. de laudib. Virg. 

felhőiben feltűnő szivárvány, hogy az emberiség ismét 
el ne pusztuljon.1) 

Mária Jákob kútja, melynél megtért a Samaria-
beli asszony. Hány bűnös köszönheti néki megtérését, 
hány istenes állhatatosságát, hány szent köszönheti 
neki dicsőségét és jutalmát az égben! 

Mária az újszövetség Judithja , lelkesítő szelleme 
a keresztényeknek. Ő az erény küzdhomokjára lépőt 
a hit , remény és szeretet hármas vértezetével környezi. 
Ha valamikor, ugy most van szükségünk ily hiterő-
sitő anyára ; mert tekintsünk csak körül századunkban, 
s mit látunk minden oldalról? a legsötétebb hitkö-
zönyösséget, alapjában rázatik meg a kereszténység 
és az erkölcs-világ. A bűnös ember egyik mélységből 
a másikba esve, a semmiség bálványai közt mély 
álomba kezd szenderülni. O h ! e borzasztó álomtól 
mentsd meg az emberiséget Mária! Szállj le hit-
erősítő szellemünk, szent szűz anyánk Mária, és 
adj erőt, hogy küzdjünk e förtelmes, meddő szörnye-
teg ellen, mely jég karjaival átkarolva tar t ja társa-
dalmunk kebelét. Igen ! ha valamikor, ugy most van 
erős hitre szükségünk, mely ha meg van, Dávidként 
legyőzendjük amaz álfelvilágosodást és hitetlenséget 
hirdető Góliáthot, ki egyházunkat gonosz pártosaival 
körülvevé. Ne álljunk vesztegen a hal lgatagság rej t -
fala mögött, hanem lépjünk bátran a küzdhomokra ; 
küzdjünk egyházunkért, s ne rémüljön el kebelünk, 
midőn megpil lant juk ama sötét szörnyeket, melyekkel 
meg fog kelleni vívnunk. Az „Auxilium Christianorum" 
erőt adand az erősnek ugy mint a gyengének, s győ-
zelmet akkor nem, soha nem fog kiáltani az álnokság 

fa jza ta ! Haugg Leo, 
tőketerebesi plébános. 

A tudomány szabadságáról. 
Székfoglaló beszéd. 

Mondotta dr. Bita Dezső, sz. Benedek-rendi áldozópap, a kir. ma-
gyar tud. egyetemen az alaphittan ny. r. tanára, e. i. magnificus 

rektor stb. 

Mélyentisztelt Gyülekezet ! 

Az ókor kitűnő szellemű férfiaiban sejdité ugyan, 
hogy az emberi tudás összegének minden egyes ága 
egy kiegészítő tagja a tudományok nagy családjának, 
miként Cicero mondja : „Est illa vox Piatonis vera 
omnem doctrinam ingenuarum et humanarum artium 
uno quodam societatis vinculo contineri,"2) de csak 
a kereszténység adott s csakis az adhatott a tudomá-
nyok egyetemességének kifejezést és életet is a tudo-

x) S. Bernardin. 
2) De orat. III. 6. 
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mányegyetemek alkotásában. Midőn ugyanis a keresz-
ténység a tudományosság és műveltség lehető legfőbb 
fokán álló társadalom romjain fölépülve, magasztos 
eszméit a tudás határa fölött eléggé magasra s az 
emberi szellembe eléggé mélyre rakta le arra nézve, 
bogy a tudás minden fokán világitó fénypontokul szol-
gáljanak, az általa tévelytől megváltott s megszentelt 
tudomány sem bírhatott ama kiváltsággal, hogy annak 
befolyásától kevesbbé maradjon menten mint maga a 
társadalom, mely azt minden részről érezte. A ker. 
ókor nem alkotta még ugyan meg a tudomány tel-
jes rendszerét ; az ő dolga egészen más volt, ő a 
tettek s nem a tudományos kutatás s rendszeralkotás 
kora volt. Ama kor tanítói a tanok bizonyítását saját vé-
rökkel irták le a római Arena és Colosseum fövenyére, 
s e vér nem is hullott hiába, az ő művök nem a tu-
domány, hanem a szeretet, a hit, a meggyőződés mun-
kája volt. Csak később, midőn nem volt már szükség 
ilyetén apologiára, külső kedvező körülmények elérkezté-
vel, kiváló szellemek közreműködésével mintegy önmagá-
tól fejlődött ki az „universitas magistrorum et scho-
larum" keretéből az „universitas scientiarum et fa-
cultatum", a tudományok összervezetének eszméje, 
mintegy képmása az isteni eszmének az emberi isme-
ret minden ágában, alakjában és lépcsőzetén, melyek 
mind mikép a napnak a szöghasábon megtört és szét-
szórt sugarai közös eredetökre, minden igazság napjára 
vezetnek vissza és utalnak. 

Az igy keletkezett tudományegyetemek mint az 
összes emberi tudás magasztos csarnokai, melyekben 
a tudomány fölkentjei őszinte komoly vizsgálódásával 
az igazságot felismerve közkincscsé teszik, nagy szellemi 
s erkölcsi erőt képviselnek, nagy eszmék hirdetői, 
nagy áldás tényezői, de ellenkezők is ' lehetnek. Az 
egyetemi oktatás adja a nemzetnek azon osztályát, 
mely ha nem is maga a nemzet, de jellemzi ezt ; erre 
csakhamar átszállnak annak helyes és helytelen eszméi, 
jó s rosz érzelmei; a tudományok e szentélyeiből ke-
rülnek ki a haza szellemi, munkásai, kiknek kezébe 
leend egykor letéve az ő sorsa. Azért az egyete-
mek fontosabb tényezők a nemzetek életében a fegy-
veres erőnél, hiszen az eszme és kard közt az élet 
s halálra vivott tusában a szellem diadalmaskodott 
mindig az anyagi erő fölött. A nyíltan támadó ellent 
lehet épenséggel fegyveres erővel visszaverni; de hol 
az erő, mely az alattomon terjedő tévelyt ellensúlyoz-
hassa, ha az a tudomány neve alá rejtőzik? Nekünk 
pedig, ha élni akarunk azon ezredévben túl is, melyet 
a magyarok Istene már-már megélni engedend, nem 
csak önmagunk iránt vannak feladataink, hanem mű-
velődési missióval is birunk ; a műveltség reánk nézve 

nemcsak eszköz arra, hogy a nyugateurópai nemzetekkel 
versenyezve azok rokonszenve s tisztelete legyen osz-
tályrészünk, hanem biztosítéka a nemzeti erőnek s 
államfenállásának, hogy ha a varázserejü szabadság 
jótékonysága nem bizonyul be oly kapocsnak, mely a 
szétágazó elemeket egy compact erős Magyarországba 
erősíthetné, a műveltség fölénye biztosítsa a politikai 
suprematiát. Ily magasztos, nagy horderejű hivatást 
teljesít első tudományegyetemünk, midőn a haza szi-
véből annak reményei közvetítése által vezeti át az 
igaz tudomány éltető vérét a nemzet nagy szervének 
tagjaiba: hozzá tartozni már nagy kiváltság, annak 
élén állani nagyon megtisztelő íkitűntetés. Ez jutott 
parányiságomnak osztályrészül. Sem nem hizelgek ma-
gamnak, mintha a tudomány férfiai által történt meg-
választatásom előlegesen gyűjtött érdemeknek lett 
volna következménye — mert az egyetemen töltött 
tanári évek száma vajmi keveset nyom önmagában, — 
se ezzel ellenkezőleg nein keresek szavakat magam 
mentegetésére ; — mert inkább becsülöm mélyen t. 
választóim bizalmát s felfogási Ítéletét, mint hogy 
mentegetés által arra némi homályt vetni akarnék : a 
tudományok hivatott művelői s képviselői, midőn testü-
leti jogaik egyik legfontosabb tényét gyakorolják, bár-
mily testületnél öntudatosabban teszik. Ebben látom 
én nagy becsét a bizalomnak, melyet megtiszteltetésnek 
vettem. De minél nagyobb reám nézve e megtisztel-
tetés, annál felelősségterhesebb a munka köre, melynek 
betöltésére kiszemeltettem. Az egyetem ügyeinek ve-
zetésére hivatva a rektori méltóság díszjelvényeit annak 
terheivel átvettem mint igénytelen utód érdemdús elő -
dömtől, kinek az egyetemi lefolyt tanév érdekesebb 
mozzanatait ecsetelő tüzetes előadásában csak az hiány-
zott, a mit a valódi tudást jellemezve diszitő sze-
rénység eltakarni javasolt. Ő rectori működési terén 
is az volt, kit tulhaladoi, megközelíteni alig lehet, de 
kit követni dicsőségemnek tartok, hosszú sorához 
csatlakozom annyi, tudományosságban nagynevű s ér-
demekben ragyogó férfiaknak, kik e tisztet diszban s 
jelentőségben egyiránt emelték. Érzem hivatásom fon-
tosságát s az önvizsgálat világánál számot vetve ma-
gammal, tisztában vagyok az iránt, mit vár működé-
semtől ez egyetem s minőnek kellene lennie működé-
semnek, hogy a lelkiismeretesen teljesített kötelesség, 
az erélyes és tevékeny jóakarat és buzgó munkásság-
gal kivívott siker megnyugtató s emelő öntudatával 
megállhassak helyemen legalább ugy, hogy fogyatkozá-
saim által a méltóság csorbát ne szenvedjen. Bízom Abban, 
ki erős a gyengében.1) 

J) Kor. I. 1, 27. 
16* 
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Az idők nagyszerű mozgalmai nem hagyják érin-
tetlenül a szellem dicső szüleményét a tudományt sem, 
melyről tudjuk, érezzük, tapasztaljuk, hogy nagy tényező, 
nagy emeltyűje az a jólétnek minden irányban. A 
szellemi világrend tengelye is két sark körül forog : 
ez erény s tudomány körül ; midőn ezt müveljük, aman-
nak számára készitjük a leghatalmasabb fegyvert, mert 
az igazság a valódi jónak alapja s a jóság az igaz-
ságnak mintegy próbája.1) Ugyanazon igazság, mely 
az értelemre nézve fény, az akaratra nézve erő. A 
mely mértékben és arányban tisztázva van az igazság-
megismerése, épp olyanban biztositva van az erkölcsi 
tökély ideálja, mint megfordítva az értelem tévedései 
csakhamar erkölcsi botlásokká fognak válni ; nagy 
tévedések az elmékben mindig nagy romlást eredmé-
nyeznek az életben.2) A mostani kor fegyvere a tu-
domány,mondá a franczia conferenczia-beszédek világi kez-
deményezője ; nincs ennél tartalmasabb fegyver a vallás 
védelmére sem. Ámde a tudománynak világosság ter-
jesztési re szánt szövétnekével emésztő tüzet is lehet 
gyújtani, mert mint minden, a mi valamely erőnek 
vagy hatalomnak képviselője, ugy a tudomány is alá j 
van vetve a visszaálésnek mindaddig, mig találkoznak I 
olyanok, kik azt irják és mondják, mit a kortársak 
akarnak vagy helyesebben a korszellem kiván, mely 
Buckle elmés megjegyzése szerint nem más mint a 
kor tudománya, s azon irány, melyben a tudomány 
halad. Nem látom helyén a szellemvilág avatottjai kö-
rében a tudományosság ismérveit felállítani, de kocz-
káztatni vélem azon megjegyzést, hogy magas felfogású, 
mély és széles tudományu férfiak már némi irtózattal 
tekintik amaz elfajulásokat, melyekre a tudomány egy 
neme vetődött. 

Igen nehéz tekintélyekre hivatkozni, mert sok 
előtt igen kétes becsű lehet az, a mit egy vagy más 
ember mond : azonban talán nem épen érdeknélküli 
Du-Bois-Reymond felkiáltása, melyet a féktelen ter-
mészetbölcselet merényei elé dobot t : „Ignorabimus", 
s az, mit Virchow az 1877-iki gyűlésen a természet-
tudósoknak javasol t : „Res t r ingamur!" Mindkét tudós 
a^ anyagelvi irány bajnoka, de átlátta, hogy minden 
képzelhető, néha nevetséges hypotesisek önkényes fel-
állítása árt a tudomány magasztosságának.3) 

A törekvő emberiség minél magasabb fokára jutot t 

x) S. Tom. Quaest. Quodl. q. XXI. de bono art. 3. 
2) V. ö. Simor G. bibor. Sz. István-Társulat nagy-

gyül. megnyitó beszéd. 1883. marcz. 15. Kath. Theol. Fo-
lyóirat I. 

3) V. ö. Dr. Schlauch Lőrincz: Tudomány és vallá-
sosság öszhangban képezi az igazi műveltséget. Szent-
László-társulati közgyül. elnöki beszéd 1880. szept. 30. 

a műveltségnek, annál nagyobb erőt fejt ki a tökély elé-
résére, a haladó korszellem merészebb s merészebb 
röptöt nyervén, a majdnem szédülésig jutot t haladás 
kevély folyóvá növekedett, mely medret törve az egy-
kor uralkodott eszméken át, fel tartóztathatatlanul rohan 
előre tengerébe a tökéletesbülés hónába. De e folyó 
hord magával iszapot is, melyet a félszeg tudomány 
felkavar azon sajátszerű szellemnél fogva, mely teljes 
kifejlettségében voltaképp nem egyéb, mint az emberi 
szabadságot az absolut függetlenségnek emberre nézve 
képtelen ábrándjaiban contempláló emberi szellem har-
cza az Isten által -számára megállapított világrend 
ellen, „emancipatio ment is" , midőn Cousin szer in t : „A 
rendszerek tehetetlenségűkben egyre szaporodnak s 
azon ponton vagyunk, hogy a legemelkedettebb 
elmék is elv nélkül az erős levegőt verik." Ez a 
szellem eszközli, hogy az isteni örök fix eszméktől 
elszakadt elme majdnem fölemészti magát az igazság-
kereséseben, s még sem képes azt megtalálni, vagy 
ha reáakad is olykor-olykor, nem tud hozzá hű 
maradni, nem képes hozzá szilárdan ragaszkodni. A va-
lódi tudomány ront a hol kell s alkot a hol szükséges. 

Legyen szabad ez ünnepélyes alkalommal ne-
kem a tudomány szabadságáról szólani, annak főbb 
mozzanatait azon oldalról emelve ki, melynél fogva 
az az egyetemi élet- és tevékenységgel legbensőbb 
öszefiiggésben van, nem mellőzhetvén természetesen 
a theologiai szempontot oly időben, midőn oly sokan 
foglalkoznak theologiával a nélkül, hogy sokan érte-
nének hozzá, s midőn Lacordaire szerint : a vallásos 
tudat lanság s a szellem más oldalú képzettsége kar-
öltve haladnak, hol a tévely merészebb mintsem tudo-
mányos és mély. ' ) 

(Folytatjuk.) 

A D A T O K 
árpádházi boldog Margit ereklyéinek történetéhez. 

A clarissa,-rend eltöröltetik. 
(Folytatás). 

A pesti zárdából az 5 hó letelte u tán szep-
tember l l - i k é n tör tén t a kivonulás. A rendelte-
tés nélkül levő üres épületet Pest városa óhaj-
to t t a megnyerni s aug. 5-én kelt, a helytartó-
sághoz intézett folyamodványával a templomot 
a tót ajkú hivek, a zárdát pedig kórház számára 
kérte. Ugyanezen időben Bat thyányi primás az 
épületet polgári és katonai árvaház számára 

6) Sermon. 1837—47. 
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ajánlotta. József császár pedig 1783. febr. 14-én 
kelt rendeletével abban a katonaság gabonáját 
hordatta össze; 1783-ban pedig a városnak kér-
vényét teljesitve, kórházi czélokra, 1802-től pe-
dig zálogházzá engedte át. A templom már 
1785-ben Hildebrand udvari épitész által nagy 
sietve egész alapjáig lebontatot t , s hogy ezt tel-
jesíthesse, annak exsecratióját sürgősen végrehaj-
t a tn i kívánta, a mivel Bat thyányi pr ímás Tóth 
Is tván pest-belvárosi apátplébánost bizta meg, 
ki ezen parancsnak 1785. junis 7-én oly módon, 
mint Budán történt , t e t t eleget. 

A clarissák ingóságai elharácsoltatnak. 
Mind a négy zárdában a megtör tén t szét-

oszlatás u tán az ingóságok elárverezése dobszó 
mellett következett . Az egyházi készletek koráb-
ban két csoportra osztat tak : olyanokra, a melyek 
értéket képviseltek és olyanokra, a melyek cse-
kély vagy semmi értékkel nem bír tak. Előbbiek 
Laczkovics julius hó 2-án a helytartósághoz in-
tézet t relatiója1) szerint Budán ládákba pakol-
t a t t ak és megyei poroszlók kíséretében Pozsony-
ba útnak indí t ta t tak, a hol a helytar tóság épüle-
tében ezen egyházi tá rgyak számára külön kincs-
t á r a lkot tatot t , mely előtt, hogy fegyveres őr 
legyen, Pozsonynak katonai parancsnoka felszólit-
ta to t t , ki készséggel adot t rendelkezésre katona-
ságot. Ezen rak tá r idővel az úgynevezett „Königl. 
Kirchen - Gerathschaften-Deposi ten-Amt"-tá ala-
kult át. I t t először is az egyházi kincsek közül 
az arany és ezüstneműek, drágakövek és gyön-
gyök kerültek áruba. Az árverezés napjául a m. 
k. helytartóságnak 1784. ápr. 5-én kelt2) köröz-
vény e által május 3-ika tüzete t t ki, s megha-
gyatott , hogy ez a községekben a vasárnapi sz. 
mise után a szokásos dobszó mellet t adassék a 
ker. híveknek tudtára . 

Az árverezés a ki tűzött és a reá következő 
napokon meg is tör tént , a midőn nemcsak a po-
zsonyi Schlossbergről, hanem közel és távolról 
egybesietett mózeshitüek a legjutányosabb üzlete-
ket csinálták. Hogy ennek némi bizonyságát ad-
hassuk, egy kis számvetési példával kedveske-
dünk. A pozsonyi apáczák lel tárában 215 semi-
uncia aranyat találunk feljegyezve, a mi 2110 
császári aranyat képvisel, ez pedig 10.550 
f r to t tesz. Ugyanot t 67611U semiuncia ezüstöt 

*) Az esztergomi érseki levéltárban. Protocollum I. 
P. E. 181. Nr". 51. 

2) Eccl. Pur. 34. Ex Consilio Sess. 28. 

16,9 0 2 72 f r t értékben, Igy az arany és ezüst ér-
téke együttesen 27,4527a f r to t tesz. Már pedig 
az 1783. máj. 31-én készített bevételi táblá-
zatos k imuta tásban a pozsonyi clarissák zárdá-
j ának összes kincseért csak 16,393 f r t 7 dénár 
vé te te t t be. Számitásunk szerint ezen összeget 
már csupán az ezüstnemüek sulyszerinti ér téke 
is meghaladta . Igy tehát a mi ezen felül volt, az 
a rany 10,550 í r t ta l , a gyöngyök, gyémántok, 
drágakövek, paszomántok, nagybecsű kelmék mind 
elprédál ta t tak. 

Ha mindazon t á rgyaka t felsorolnók, melyek ek-
kor elharácsol tat tak,még inkább bebizonyulna az ak-
kor elkövetett prédaság. De elég lesz az elárverezet t 
t á rgyak közül csak egyet felemlíteni, a mely az 
elárverezésre szánt kincsek lel tárában a 9-dik 
szám alat t igy fordul elő: „ E g y kis oltár, két 
szárnynyal, házi kápolna számára való, melynek 
közép részében a bold, szűz Máriának alakja, a 
mint a kisded Jézusnak emlőjét nyújtja, két oldal-
ról szüzek alakjaival környezve. Az egész megara-
nyozott ezüstből készitve." Ezen ol tárka nem más, 
min t boldog Margitnak táblá ja vagyis házi oltára, 
melyet már maga helyén, mint a Rotschild csa-
lád egyik tag jának jelenlegi tu la jdonát felemii-
te t tünk, melynek becsértéke körülbelől 14,000 
f r t o t képvisel, s e szerint ezen ol tárka megér te 
fe lé t azon összegnek, a melyet az összes kincse-
kér t bevettek. A megszünte te t t öt clarissa zár-
dának akkor elárverezett kincsei következő jö-
vedelmet adtak. A pozsonyiaké 16,393 f r t 7 
dénár, a budaiaké 10,474 f r t 31 dénár, a nagy-
szombatiaké 12,104 f r t 69 dénár, a pestieké 
1151 f r t 78 dénár, a zágrábiaké 2797 f r t 95 
dénár, tehát összesen 42,921 f r t 80 dénár. 

(Folytatjuk). 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szept. 5. A király aradi válasza. — 

Vasárnap óta széles köröket igen élénken foglalkoztat 
ama válasz, melyet felséges urunk királyunk az Ara-
don előtte megjelenő és hódolatukat bemutató római 
katholikus klérusnak adott. 

A csanádi egyházmegye teljhatalmú püspöki helynöke, 
főtiszt. Németh József ő méltósága vezette a katholikus 
klérust és a következő szavakkal üdvözölte ő felségét : 

„Felséges császár és apostoli király, legkegyelme-
sebb Urunk ! A csanádi- és nagyváradi (lat. szert.) egy-
házmegyék főpásztorai, káptalanai és összes papsága ne-
vében, vallásos és hazafias lelkesültséggel, hódolatteljesen 
üdvözöljük Felségedet és felhasználjuk e boldogító alkal-
mat Felséged felkent személye iránti legbensőbb kegye-
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létünk, legmélyebb alattvalói hódolatunk, tántorithatlan 
hűségünk, rendithetlen ragaszkodásunk és lángoló szere-
tetünk kifejezésére, imaszerű fohászt röpitve a Magasság-
belihez s kérve, hogy a jó Isten Felségedet fejedelmi 
gondjai és népei boldogitását czélzó fáradozásai közepette 
Isten kegyelmével és áldásával kisérje és Felséges csa-
ládjával együtt igen-igen soká tartsa és boldogul éltesse." 

Ezen lelkes szavak után ő felsége válaszolt. Vála-
szát már mult számunk közölte ; de jónak látjuk ezt új -
ból ideigtatni. Felséges urunk igy válaszolt : 

„Szívesen fogadom a hadgyakorlatok közben is, me-
lyek engem ezúttal ide vezettek, a szentegyház férfiaiban 
képviselt béke apostolait, s örömmel használom fel ezen 
alkalmat is annak ismétlésére, hogy a katholikus klérus 
kegyelmemre mindenkor számithat, ha hagyományos szent 
és békés hivatása szellemében és elzárkózva a politikai 
hullámzások szenvedélyeitől, hivei közt a vallásos erköl-
csiséget, testvéries békét és törvény iránti tiszteletet 
ápolja és őket a nemzetiségi vagy felekezeti súrlódások-
tól távol tart ja. Kövessék tehát — mert hinni akarom, 
hogy túlnyomó többségük eddig is követte — ezen 
irányt, s mint jelenleg, ugy a jövőben is nemcsak kö-
szönettel veendem hódolatukat és hűségük biztositását, 
hanem — mint mondám — irányukban kegyelmem is 
változatlan fog maradni." 

Igy jelent meg e királyi válasz az összes lapokban 
és minket ez annyira meglepett, hogy alig mertünk sze-
meinknek hinni. De midőn f. hó 2-án a „Budapesti Köz-
löny" hivatalos módon közzétette a királyi válasz telje-
sen azonos szövegét, már nem lehetett kételkedni, hogy 
ezen válasz csakugyan igy s nem máskép hangzott. 

Azon körülmény, hogy a bécsi hivatalos lap, a 
„Wiener Zeitung" az oly nagy megdöbbenést keltett 
szavakat kihagyta, csak azt sejteti velünk, hogy még a 
hivatalos körökben is az illető részleteket sokalták és 
éppen nem győztek meg arról, hogy e szavak valóban el 
nem mondottak. 

A királyi válasz közzétételével persze, hogy meg-
kezdődött a véleménynyilvánítás a sajtóban épp ugy, mint 
ezenkívül. 

A félhivatalos és quasi félhivatalos, a nyilt és krypto-
kormánypárti lapok persze megelégedéssel és némi kár-
örömmel fogadták e királyi szavakat. Hisz, ha csak tő-
lük, illetőleg kenyéradójuktól függött volna, talán még 
többet, még erősebbet is mondottak volna. Jóakaratuk-
ban mi sohasem kételkedtünk ! — Az ellenzéki lapok 
természetesen döngették a kormányt ezen királyi válasz 
miat t ; malmukra haj tot ta a vizet, miért is mulasztanák 
el a kedvező alkalmat. 

Hogy mit szóltak az emberek a sajtón kivül ezen 
királyi válaszról, azt mind nem tudjuk, nem is tudhatjuk. 

Nekünk ezúttal publiczistikai kötelességünk nagyon 
nehezünkre esik. De a nehézség nem ok, hogy valaki kö-
telességének teljesitésétől elálljon. 

Kettőt azonban előrebocsátunk. 
Az első az, hogy teljes és rendithetetlen tisztelettel 

és hódolattal viseltetünk Felséges Urunk felkent személye 
iránt. Szivünk, lelkünk egész hevével, őszinte loyalitásunk 
egész odaadásával tiszteljük azt a királyt, kit nemcsak jog-

gal legalkotmányosabbnak neveznek, de a ki mint a kath. 
egyház legfőbb kegyura, hazánkban számtalan esetben fé-
nyesen kimutatta, hogy azon egyháznak, melynek ő Felsége 
maga buzgó hive, védője és pártfogója is. 0 Felsége 
iránt — ismételjük —, jobbágyi hódoló tisztelettel visel-
tetünk ; ezt megőrizni és terjeszteni szent kötelességnek 
ismerjük. 

A másik az, hogy alkotmányos országban a király-
nak hivatalos és ünnepélyes nyilatkozataiban, az uralkodó 
párt kebeléből származó kormánynak nézeteit szabad és 
kell kifejezve látni. A jelen esetben is csak ugy vagyunk. 
Es azért joggal fordulhatunk ezen czimhez. 

Er t jük az egészet. Zokon esett a kormánynak, hogy 
az utóbbi választások alkalmával a papság egy része nem 
az ő zászlait, hanem az ellenzékéit követte. Ez boszút 
követelt. Aradon volt reá alkalom. Felhasználták. Sikerült. 
Amaz ajkak, melyek még soha nyilvános és ünnepélyes 
alkalommal megrovandónak nem találták a kath. klérust, 
megtették ezt most. S érezték ennek súlyát a jelenlevők, de 
az egész ország papsága annál jobban, mennél kegyesebb 
volt a „hazafias" reformátusoknak s más egyéb küldött-
ségnek adott válasz. 

Mi nagyon, indiskret dolognak tartjuk, hogy a fel-
séget a politikai hullámzások körébe vonták. Nagyon 
indiskrét dolognak tart juk, a legfőbb világi tekintély nyo-
mós és tiszteletreméltó szavát felhasználni pártérdek szol-
gálatában. Nagyon indiskrét dolognak tar t juk a „túl-
nyomó többség" elismert helyes iránya daczára a — dato 
sed non concesso — törjie minoritás nem tetsző maga-
tartása miatt egy oly testületet megbélyegezni, melynek 
hazafias loyalitásával versenyezhetnek mások, de sohasem 
oly eredménynyel, hogy azt felülmúlnák. 

Ha a politikai hullámzások az összes papságot eset-
leg a kormánypárt táborába egyesitették volna, vájjon 
hasonló nyilatkozatot szükségesnek tar tot t volna-e a kor-
mány ? . . . 

Alig hiszszük, hogy erre igenlő választ kapnánk. 
Ha pedig, mint nem kételkedünk, tagadó válasz adatnék 
e kérdésre, akkor meg volna annak a beismerése, hogy a 
kath. papságnak nem szabad mást, mint kormánypárti 
politikát követni, vagy más szóval tönkre volna téve az 
alkotmányos szabadság, melyben a papságnak épp oly 
joga van, mint bárkinek ezen országban, ki polgári kö-
lességeit teljesiti. 

Ha van a papságnak alkotmányos szabadsága, akkor 
ezt ugy érvényesitheti, amint jónak és szükségesnek látja. 
Minden ez ellen intézett * kisérlet megboszulja magát. 
Visszahatást szül vagy nyomorult jellemeket. Melyiket 
tar t ja kivánatosnak a kormány ? 

Ha van az országban politikailag érett osztály, 
akkor ez kétségkívül a papság. Éret t osztálynál pedig 
nyomással czélt érni nem igen lehet ; az ellenkezőjét már 
gyakran tapasztaltuk. A kormány ezen eljárása aligha 
fogja szaporitani híveinek számát a kath. papság körében ! . . . 

Végre egy nagybecsű magánlevélből akarjuk a kö-
vetkező részletet közölni egy tekintélyes és higgadt szem-
és fültanu tollából : „Ugy megleczkézett bennünket a 
kálvinista Tisza a lutheránus Tabajdy (aradi főispán) 
informátiója alapján a királyi ajkak által, hogy mindnyá-
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jan megrezzentük. Ellenzéknek lenni még nem dvnasztia-
ellenség — s vigaszt meritünk onnan, hogy Tisza 
múlik — a király nem múlik, a klérus nem múlik, —• 
és a király tudja, hogy első és legbiztosabb támasza a 
trónnak az egyház, annak szolgái!" ? 

Korpona, aug. 18.*) Főtisztelendő s Nagyságos Szer-
kesztő Ur ! — 

Az elmúlt héten nagy sürgés-forgás támadt csendes 
városunk lakói közt. Megélénkült az egész város. A há-
zak tulajdonosai és lakói szépitették házaikat, lakásaikat, a 
házaik előtti tért megszabaditottak minden szeméttől és 
piszoktól. A hét vége félé, szombaton, legszebb virágai-
kat helyezték ablakaikba. — A „Felső kapu"-nál nagy 
élénkség uralkodott. Ugy méreteiben, valamint feldiszité-
sében nagyszerű diadalkaput emelt a város közönsége ; a 
piacz házai feldiszitve, fellobogózva, a városház ablaka-
ból egy nagy, selyemből készitett és a város czimerével 
ékesitett zászlót lobogtatott a gyengén fuvalló szél. — 
Aug. 16-án délután ünnepi ruhába felöltöztetett népsereg 
hullámzott ide-oda a város szép téres piaczán s ragyogó 
kocsik robogtak ide s tova. 

Miért e nagy élénkség ? mi okozza ezt ? Miért 
öltött ünnepi szint az egész város ? 

E napon volt megérkezendő a beszterczebányai 
egyházmegye szeretett főpásztora, Ipolyi Arnold püspök 
úr ő nagyméltósága, hogy másnap — aug. 17-én — ki-
szolgáltassa itten a bérmálás szentségét. — A város kö-
zönsége fényesen akarta fogadni nagy vendégét. 

A szt. bérmálás előtti napon, a délutáni órákban, a 
város határára küldöttség ment számos kocsin. A város 
határán ő nagyméltóságát a város nevében Bory Arnold 
városi főjegyző igen sikerült és nagy hatást tett be-
széddel üdvözölte. 0 nagyméltóságának megköszönő ke-
gyes szavai után, a püspök úr az összes harangok zúgása, 
mozsarak durrogása és a nép lelkes éljenzése mellett 
63/4 órakor bevonult a városba. A megérkezés után temp-
lomba ment, hol az összes helybeli papság igen számos 
hivővel várakozott. A templomban elhangzott rövid ima 
után a plébániára szállt be. Kíséretében volt : Hyross 
kanonok ő nagysága és még két áldozár. Rövid pihenés 
után a püspök ur fogadta a tisztelgő küldöttségeket. A 
városi képviselő-testület nevében Bujkovszky Mihály pol-
gármester — az ágostai evang. egyház nevében Kiiment 
Lajos ev. lelkész — a kir. járásbíróságéban pedig Liber-
tini József járásbiró üdvözölték ő nagyméltóságát, ki 
minden küldöttségnek igen szívélyesen válaszolt és sokáig 
társalgott a bemutatott tagokkal. E küldöttségek után 

*) Ezt a tudósítást a következő becses levél kíséretében vet 
tük. A Religio olvasóközönsége bizonyára nagy örömmel fogja tudo-
másul venni annak tartalmát. 

„Főtisztelendő, Nagyságos Ur ! 
Igen tisztelt uram ! 

Becses lapját a „Religiót" Czapko Ignácz igazgató ur szíves-
ségéből igen gyakran és pedig nagy élvezettel-olvasom — evang. 
ember létemre. A benne tárgyalt dolgokról elmélkedem s lelki üdü-
lésemre s ismereteim gyarapítására fordítom. Szóval : a lap minden 
egyes számának tartalma örömöt okoz és hoz nekem. Ismétlem : 
nagy élvezettel olvasom. 

Becses lapja iránti meleg érdeklődésemnek tulajdonítsa Nagy-
ságod az ide mellékelt levelet is, melyet kegyeskedjék b. lapjában 
felhasználni stb." 

még a helybeli ipariskola tantestülete tette tisztelgését, 
melynek tagjaival az iskolát érdeklő ügyekről értekezett. 

Másnap — aug. 17-én — reggel a templom és kör-
nyéke ünneplő közönséggel telt meg. A bérmálás szent-
ségében 640 korponai és majdnem 400 bábaszéki, dob-
ronai, szászii és baczúri személy részesült. 

Bérmálás után az apát-plébános, ngs Mikulka 
György fényes ebédet adott, melyen 50-en vettek részt. 
Jelen voltak a püspök úr ő nagyméltóságán és kíséretén 
kívül: a környékbeli papság (köztük Stéger Imre ipoly-
sági plb. és a nagy-oroszii esperes-plébános) és a város 
értelmiségének szine-java. — A harmadik fogásnál a házi 
gazda felköszöntőt mondott, melyben — elmondván a 
püspök úr ő nagy méltóságának Korpona iránti kegyességét, 
érdeklődését illustráló tényeit — felemiitette, miszerint 
oly sejtelem szállja meg lelkét, mintha a püspök ur ő 
excellentiáját ilyen ünnepélyes alkalommal már utoljára 
tisztelné szerény egyháza körében. Arra emeli poharát, 
hogy e sejtelme ne valósuljon meg. A püspök úr becses 
válaszában érintette, hogy valamint a régi ázsiai népek 
öregebb tagjai, ha már haláluk idejét érezni kezdették, elza-
rándokoltak oda, a hol őseik csontjai pihentek: ugy ő is 
elzarándokolt ide Korponára, hol két ősének csontjai 
porladoznak, hol gyermekkorát élte át. 0 is már nagyon 
érzi, hogy megszémlálvák napjai. Bárhol fognak porai 
nyugodni, kéri a korponaiakat, hogy tartsák meg őt emlé-
kezetölcben. A korponaiakra üríti poharát. Toasztja végső 
részében a meghatottság oly nagy erőt vett rajta, hogy 
csak igen szakadozva birt szólani s könyezni kezdett. 

Ebéd végeztével 23/4 órakor szívélyes búcsúzás után 
harangok zúgása, mozsarak durrogása és a nép igen lel-
kes éljenzése közt elutazott ő nagyméltósága Besztercze-
bányára, hogy a felséges király születésnapján tartandó 
szt. misén pontifikáljon. 

Adja a Mindenható, hogy a püspök úr ő nagy-
méltósága, a magyar püspöki kar e kiváló disze, ugy 
egyházmegyéje valamint édes hazánk javára még igen 
sokáig éljen! Ad multos annos ! Adja Isten! 

Egy evangelikus. 

Németország. A német katholikusok ezidei nagy-
gyűlése alkalmából a „Germania"-nak Ambergből irják : 

„Mint eddig történt, ugy ezúttal is remélhető, hogy 
a katholikus sajtó előmozdítása ismét minden oldalról 
meg fog vitattatni. Sajnos azonban ezen tárgy eddigi 
megbeszélése mindenkoron igen csekély eredménynyel 
járt . A megbeszelés egymagában természetesen nem vezet 
czélra, hanem csak a cselekvés, a közremunkálás az 
erőkhöz képest. Ha őszinték akarunk lenni — és ez el-
engedhetetlen minden jó vállalatnál — be kell vallanunk, 
hogy még mindig nem méltatják kellőleg a katholikus 
sajtó fontosságát sem a nép, sem a közép, sem a maga-
sabb osztályok körében. 

„Ha Pál apostol ma élne, akkor katholikus újságot 
irna" — ezen szavakkal jellemezte Ketteler mainzi püspök, 
maga is nagy iró, a katholikus sajtó fontosságát. Kath. 
hírlapok írását eszerint apostoli munkálkodás gyanánt 

I kellene becsülni. E tekintetben az utolsó években minden-



160 r e l i g i o . 

esetre sok javulás történt, különösen Éjszak-Németor-
szágban, hol a culturharcz következtében a kath. sajtó 
értékét s jelentőségét meg tanulták becsülni. A hirlapi 
munkát ma nem tartják többé olyannak, amely lelki-
ismeretes áldozárhoz nem volna méltó munkás lelkészek 
szemében. De hiányzik még egy. Lehet sok papot ta-
lálni, kik p. előszeretettel viseltetnek a tűzoltóság iránt, a 
gazdászat terén dijakat nyernek, állattenyésztés, hal-
tenyésztés, méhészet körül dicsérő oklevelekre tesznek 
szert. De nagyon kevesen vannak, kik egyáltalán a katho-
likus sajtó szakmájában többet keresnének, mint játékszerü 
és átmeneti foglalkozást : a kik abban elvi foglalkozást lát-
nának. A felső-bajorországi tűzoltóság kitüntetésénél tizen-
kilencz pap nyert nyilvános dicséretet. Ennyien nem áll-
nak a kath. sajtó rendelkezésére — egész Bajoroszágban. 
A „Sajtó Apostolsága" Bajorországban tehát még jám-
bor óhaj.*) 

A katholikus sajtó előmozditását véleményünk sze-
rint abban kell keresni, hogy azt igazi apostolság szel-
lemében fogják fel és műveljék. Csak oly lapoknál van 
helye a katholikusok támogatásának, a melyek teljesen és 
tekintet nélkül üzleti vállatokra, védelmezik a katholikus 
érdekeket. Szint kell vallaniok, vagy magukra kell őket 
hagyni. A vészes sajtó kiirtása, mely a vallástalanságot 
és az erkölcs megrontását naponkint százezer példány-
ban egész a legutolsó kunyhóig viszi, az valóban ki-
válóan apostoli lelkipásztori működés a katholikus vallás 
épségben tartására. E tekintetben — enyhén szólva — nagy 
mulasztás uralkodik : itt közbelépni, ez a kath. egyház kép-
viselőinek föladata. Hogy katholikus férfiaink végre ne 
váljanak oly közönyösökké vallásuk iránt, mint Olasz- s 
Francziaországban, és végre egészen hátat ne forditsanak 
a katholicismusnak, azért a papságnak összeségében kell 
ezen kérdést fölfognia és organisatorius tevékenységet ki-
fejtenie a kath. vallás tisztántartására és az ellenséges 
sajtó támadásainak visszautasítására. 

A rosz sajtó káros voltát következőleg jellemzi 
Senestrey, regensburgi püspök a szabadkőművességről 
közelebb kiadott pásztorlevelében : 

„Nem kevésbé romlást okozók a rosz társaságok 
mellett a rosz könyvek és lapok. El velük tehát házai-
tokból ! ne engedjetek egyet se küszöbötökön át ! Ezek 
még rosszabbak mint a rosz társaságok, mert mindenüvé 
behatolnak, mert naponkint jőnek látogatóba, mert a 
mérget a szemen át gyorsan és biztosan közlik a szívvel, 
mert azokban oly dolgok iratnak és ábrázoltatnak, me-
lyeknek kimondását a társaságban talán a legroszabb 
ember is átallaná, szégyenlené." 

Vajha a buzgó főpásztor e találó szavai visz-
hangra találnának a katholikusoknál ! 

IRODALOM. 
Szent-István-napi beszédek : 

1. Egyházi beszéd, melyet szent István király ün-

*) Svajczban és Francziaországban a Schorderet freiburgi 
kanonok által alapitott e nevii szövetség már virágzik. SzerTc. 

népén 1884. aug. 20-án a budai helyőrségi templomban 
mondott Molnár János, mindenszentekről nevezett egedi 
cz. apát s Komárom sz. k. v. lelkésze. Esztergom, 1884. 
8-r. 15 1. 

T. olvasóink már ismerik. 
2. Szent beszéd, melyet szent István Magyarország 

első ap. királyának ünnepén Bécsben a nt. kapuczinus 
atyák templomában 1884. Kisasszonyhava 20-án tartott 
Hajóssy Gy. Krizánt, sz. Máriáról czimzett sz. ferencz-
rendi áldozópap, révkomáromi hitszónok, hitoktató, a 
„Jó-Pásztor" cz. egyházszónoklati folyóirat szerkesztő-
kiadója. Komárom, 1884. 8-r. 13 1. 

Tétel : Hit, remény, szeretet képezik sz. István nagy-
ságának és dicsőségének hervadhatatlan koszorúját. 

= Megjelent beküldetett: Rózsa Kálmán és neje 
ezelőtt Bucsánszky könyvkiadó hivatalában. A gyermek 
SZent fohászai. Ima és énekes könyv. A budapesti egy-
házkerület megbízásából Budapest főváros községi tano-
dáinak mindkét nembeli római katholikus növendékei 
számára szerkesztette és az énekeket kettős gyermek-szó-
lamra alkalmazta Bogisich Mihály, budavári prépost-plé-
bános. Negyedik javított kiadás. Az esztergomi érseki ha-
tóság jóváhagyásával. 

Ajánljuk ezen különösen a tanuló ifjúság számára 
irt imakönyvet az uj tanév kezdetén a n. t. hitelemzők 
szíves figyelmébe. 

Ugyanott : Jézus az én kívánságom. Katholikus 
imádságos és énekes könyv, oktatással és istenes életre 
való bevezetéssel, minden korú, rangú és nemű katholikus 
hivek számára. Szerkeszté Meisermann Ignácz, esztergom 
főegyházmegyei áldozó-pap, bátorkeszi plébános. Az esz-
tergomi érseki hatóság jóváhagyásával. 

VEGYESEK. 
— XIII. Leo pápa, tekintettel az Európát fenye-

gető koleracsapásra, a mit tavaly a szent-olvasó imádságra 
vonatkozólag rendelt, felújítja és hathatós szavakkal buz-
dít az Isten anyja segítségének leesdésére. Legközelebb 
teljes szövegét adjuk. 

— A német katholikusok e napokban egymásután 
két nagygyűlést tar tanak: az egyetemest és a sziléziait. 

— Moreno bibornok, toledói érsek és indiai patriarka, 
aug. 24-én éjjel szélhűdés következtében elhunyt. Szolgái 
reggel csak hült tetemét találták. A boldogult szül. 
1817-ben. Az iskolás testvérek és a jezsuiták nevelték. 
Madridban jogtudori fokozatot nyert és az ügyvédi pá-
lyára lépett. Mint ügyvéd és mint iró nagy hirre vergő-
dött. Egy jogtudományi müvét a kormány tankönyvül 
elfogadta. 1849-ben áldozópappá szenteltetett, 1857-ben 
oviedói püspök, 1863-ban valladolidi érsek, 1868-ban 
bibornok, végre 1875-ben toledói érsek és indiai pat-
riarka lett. 

— Caverot bibornok, lyoni érsek, a szabadkőműves-
ségről szóló pápai encyclikáról főpásztori levelet intézett 
papságához Ez a levél a szabadkőműves franczia kultus-
ministerium nem tetszésével találkozott s azért most hi-
vatalos herczehurcza tárgyát képezi. Az ily eljárás végre 
is azt a meggyőződést fogja a katholikusoknál Franczia-
országban szülni, hogy az a kultusminiszteri intézmény 
tulaj donképen nem egyéb, mint a kath. egyház vexálására 
kitalált szabadkőműves expositura. 

— A prágai bibornok-érsek, tekintettel az egyház 
nyomasztó viszonyaira, az ezévi kisasszony napja alkal-
mából 3 napi Triduumot rendelt. 

— Serajevóban aug. 25-én tették az első kapavágást 
az építendő kath. főszékesegyházhoz. 

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

Eudapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz. 
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SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 
L E O I T I S 

DIVINA PROVIDENTIA 
HP IE? 3EH ZKIIII 

EPISTOLA ENCYCLICA 
AD PATRIARCHAS PRIMATES ARCHIEPISCOPOS ET EPISCO-

POS CATHOLICI ORBIS VNIVERSOS GRATIAM ET COM-
MVNIONEM CVM APOSTOLICA SEDE HABENTES. 

VEN ER ABILIB V S FRATRIBVS PATRIARCHIS PRIMATIBVS 
ARCHIEPISCOPIS ET EPISCOPIS CATHOLICI ORBIS VNI-
VERSIS GRATIAM ET COMMVNIONEM CVM APOSTOLICA 
SEDE HABENTIBVS. 

n-iiEO :E=:F. x m . 
VENERABILES FRATRES SALVTEM ET APOSTOLICAM 

BENEDICTÍONEM. 

Superiore anno, quod singuli novistis, per 
litteras Nostras Encyclicas decrevimus, ut in om-
nibus catholici orbis partibus, ad caeleste praesi-
dium laboranti Eeclesiae impetrandum, magna 
Dei Mater sanctissimo Rosarii ritu, Oetobri toto, 
eoleretur. In quo et iudicium Nostrum et exempla 
sequuti sumus Decessorum Nostrorum, qui diffi-
cillimis Eeclesiae temporibus aueto pietatis stu-
dio ad augustam Yirginem confugere, opemque 
eius summis precibus implorare consueverunt. — 
Yoluntati verő illi Nostrae t an ta animorum ala-
critate et concordia ubique locorum obtempera-
tum est, ut luculenter apparuerit quantus religi-
onis et pietatis ardor exstet in populo christi-
ano, et quantam in caelesti Mariae Yirginis pat-

rocinio spem universi reponant. Quem quidem 
declaratae pietatis et fidei fervorem Nos, t an t a 
molestiarum et malorum mole gravatos, non 
mediocri consolatione leniisse profitemur, imo 
animum addidisse ad graviora quoque, si ita Deo 
placeat, perferenda. Donee enim spiritus precum 
effunditur super domum David et super habita-
tores Ierusalem, in spem certam adducimur, fore 
ut aliquando propitietur Deus, Ecclesiaeque suae 
miseratus vicem, audiat tandem pueces obsecran-
t ium per Earn, quam ipse caelestium grat iarum 
voluit esse administram. 

Quapropter incidentibus eausis, quae Nos ad 
publicam pietatem excitandam uti diximus, anno 
superiore impulerunt, officii Nostri duximus, Ye-
nerabiles Fratres, hoc quoque anno hortari popu-
los christianos, ut in huiusmodi precandi ratione 
et formula, quae Rosarium Mariale dicitur, per-
severantes, sibi valiaum magnae Dei Gfenitricis 
patrocinium demereantur. Cum enim in oppugna-
toribus christiani nominis t an ta sit obstinatio 
propositi, in propugnatoribus non minorem esse 
oportet constantiam voluntatis, quum praesertim 
caeleste auxilium et collata nobis a Deo bénéfi-
cia, perseverantiae nostrae saepe soleant esse 
fructus. — Ac revocare iuvat in mentem mag-
nae illius Iudith exemplum, quae almae Yirginis 
typum exhibens stultam Iudeorum repressit im-
patientiam, constituere Deo volentium arbitrio 
suo diem ad subveniendum oppressae civitati. In-
tuendum^item in exemplum Apostolorum, qui 
maximum Spiritus Paraclit i donum sibi promis-
sum expectaverunt perseverantes unanimifcer in 
oratione cum Maria Matre Jesu. — Agitur enim 
et nunc de ardua ac magni momenti re, de ini-

21 
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mico antiquo et vafer r imo in elata potent iae suae 
acie humiliando; de Ecclesiae eiusque Capitis li-
bertate vindicanda; de iis conservandis tuendis-
que praesidiis in quibus conquiescere oportet se-
curi tatem et salutem humanae societatis. Curan-
dum est igitur, ut luctuosis hisce Ecclesiae tem-
poribus Marialis Rosarii sanctissima consuetudo 
studiose pieque servetur, eo praecipue quod hu-
iusmodi preces cum ita sint compositae u t om-
nia ex ordine salutis nostrae myster ia recolant, 
maxime sunt ad fovendum pietatis spir i tum com-
paratae. 

Et ad I ta l iam quod at t inet , potentissimae 
Virginis praesidium nunc maxime per Rosarii 
preces implorare necesse est. quum nobis adsit 
potius, quam impendeat , nec opinata calamitas. 
Asiana enim lues terminos, quos na tu ra posuisse 
videbatur, Deo volente, praetervecta , portus Gal-
lici sinus celeberrimos. ac finitimas exinde I tal iae 
regiones pervasit . Ad Mariam igitur confugien-
dum est, ad earn, quam iure meri toque salutife-
ram, opiferam, sospitatricem appellat Ecclesia, 
uti volens propitia opem acceptissimis sibi pre-
cibus implora tam afl'erat, impuramque luem a nobis 
longe depellat. 

Quapropter adventante iam mense Octobri, 
quo mense sacra solemnia Mariae Virginis a Ro-
sario in orbe catholico aguntur: omnia ea, quae 
praeter i to auno praecepimus, hoc anno i te rum 
praecipere statuimus. — Uecernimus i taque et 
mandamus, u t a pr ima die Octobris ad secundam 
consequentis Novembris in omnibus curialibus 
templis, sacrariisve publicis Deiparae dicatis, aut 
in aliis e t iam arbi tr io Ordinarii eligendis, quin-
que sal tem Rosarii decades, acliectis Litaniis, 
quotidie rec i tentur ; quod si mane fiat, sacrum 
inter preces pe raga tu r ; si pomeridianis horis, 
Sacramentum augustum ad adorandum propona-
tur deinde qui intersunt r i te lustrentur. Optamus 
autem, ut Sodalitates Sanctissimi Rosarii solem-
nem pompam, ubicunque per civiles leges id si-
nitur, vicat im publicae religionis causa ducant. 
Ut vero christianae pietat i caelestes Ecclesiae 
thesauri recludantur, Indulgentias singulas, quas 
superiore anno largiti sumus, renovanms. Omni-
bus videlicet qui statis diebus publicae Rosarii 
reci tat ioni inter tuer int, et ad mentem Nostram 
oraverint, et his par i ter qui légitima causa im-
pediti pr ivat im haec egerint, septem annorum 
itemque septem quadragenarum apud Deum indul-

gent iam singulis vicibus concedimus. Eis vero qui 
supra dicto tempore decies saltem vel publice 
in templis, vel iustis de causis inter domesticos 
parietes eadem peregerint, et cr iminum confessi-
one expiati sancta de altari l ibaverint, plenariam 
admissorum veniam de Ecclesiae thesauro imper-
timus. Plenissimam hanc admissorum veniam et 
poenarum remissionem his omnibus et iam largimur, 
qui vel ipso beatae Virginis a Rosario die f'esto, 
vel quolibet ex octo insequentibus, animi sordes 
eluerint et divina convivia sancto celebraverint, 
et par i ter ad mentem Nostram in aliqua sacra 
aede Deo et sanctissimae eius Matr i supplica-
verint.-

lis denique consultum volentes qui rur i vi-
vunt et agri cultione, praecipue octobri mense, 
distinentur, concedimus ut singula, quae supra 
decrevimus, cum sacris et iam indulgentiis octobri 
mense lucrandis, ad insequentes vel novembris 
vel decembris menses, prudenti Ordinariorum arbi t-
rio differri valeant. 

Non dubitamus, Venerabiles Fratres, quin 
curis hisce Nostris uberes et copiosi fructus re-
spondeant, praeser t im si quae Nos plantamus, et 
vestra sollicitudo rigaverit , iis Deus gra t ia rum 
suarum largit ione de caelo aiferat incrementum. 
Pro certo quidem habemus populum christianum 
fu tu rum dicto audientem Apostolicae auctori tat i 
Nostrae eo fidei et pietatis fervore, cuius prae-
ter i to anno amplissimum dedit documentum. Cae-
lestis autem Pa t rona per Rosarii preces invocata 
adsit propitia, efficiatque, ut sublatis opinionum 
dissicliis et re cliristiani in universis orbis ter ra-
rum part ibus resti tuta, op ta tam Ecclesiae t ran-
quillitatem a Deo impetremus. — Cuius auspi-
cem beneiicii, Vobis et Clero vestro, et populis 
vestrae curae conreditis Apostolicam Benedictio-
nem peramanter impert imus. 

Datum Romae apud S. Pe t rum die XXX 
Augusti MDCCCLXXXIV. Pontificatus Nostri Anno 
Septimo. LEO PP. XIII. 

A tudomány szabadságáról. 
Székfoglaló beszéd. 

Mondotta dr. Bita Dezső. sz. Benedek-rendi áldozópap, a kir. ma-
gyar tud. egyetemen az alaphittan ny. r. tanára, e. i. magnificus 

rektor stb. 

A jelenkor nagy elvkérdéseinél nem egyszer 
terelik az elméket tévútra jó hangzatu, s roszul 
megválasztott szavak, melyek alatt a jó mellett annyi 
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értelmi, vallási, erkölcsi, politikai s társadalmi tévely, 
vonul meg és t e r j e d ; mert valamint alig volt tévely 
bármennyire képtelen vala is, melyet Cicero ismeretes 
mondásaként valaki nem védett volna: ugy szintén 
alig van tévely, melyben, mint Bossuot mondja, ne 
volna valami az igazságból, legalább annak látszata. 
Innét magyarázható a tévely nagy uralma a lelkeken, 
mert az igazság orzott fényével kérkedvén eredetileg 
igaz fogalmakat is szegődtet szolgálatába, s a kor i 
rokonszenvének, hajlamainak s hibáinak is tökéletesen 
megfelel, sőt hizeleg.1) Ámde a tévely s igazság közti 
nagy különbség az, hogy amaz képes oly oldalakat 
fel tüntetni , melyekről tekintve semmi hibát sem árul 
el, hasonlóan a drága kőhez, melynek folt ja van, de 
melyet ugy lehet a szemnek fordítani, hogy a fény-
játék segittetve mesterfogás által azt e lrej t i : de ha 
csak kissé elfordítva más szög alat t szemléljük, ki-
mutat ja hibáját. Az igazság ellenben oly drágakő, 
melynek nincs szüksége mesterfogásra, mely mi-
után hibátlan, homálynélküli, minden oldalról, minden 
irányban fordítható a t iszta verőfénynek, s mindig 
ugyanazon tisztaságot, tökélyt és szépséget fejti ki. 
De egyúttal az igazságnak sok árnyalata levén, azo-
kat meg kell tudni különbözhetni, vagy bele sem avat-
kozni, sokat kell megkülönböztetni, hogy sokat össze ne 
zavarjunk. „A zavart és helytelen fogalmakkal — úgy-
mond Liebig — az értelem ugy jár el, mint a t iszták-
kal és helyesekkel, csakhogy az előbbiek téves és 
bizonytalan következtetésekre, mig az utóbbiak szilárd j 
igazságok felismerésére vezetnek. Az értelem működése 
első esetben olyan, mint a rosz gépé, melynél súrlódás 
által sok erő vész el, holott az utóbbi esetben a legkisebb 
munka felhasználásával a legnagyobb eredményt ér 
el. A szellemerők oeconomiája a fogalmak tisztaságá-
ban és helyességében ál l ."2) 

Aristoteles müvét, melynek „metaphysica" czi-
met adtak, ama lélektani ténynyel kezdi, melynek 
igazságát a legskepticusabb ész sem vonhatja két-
ségbe : minden ember természeténél fogva tudásra tör. 
Az emberi szellemnek e törekvése oly természet-
szerű, mint a szemnek a látása. De nem minden tu-
dás, valódi tudomány, a tudomány teljes fogalmához, 
a tárgy egyszerű megismerésén kivül, okainak meg-
ismerése is kivántatik. Ez az oknyomozás gondolkozó 
szellemünknek legéletrevalóbb tevéknysége, ez képezi 
értelmi munkásságunk egyik főczélját, szellemi fej-
lődésünk útját , eszközét, mely által az igazságra tö-
rekszünk. A tudomány szoros értelemben az igaznak 

Döllinger egyetemi beszéd 1845. jan. 11. 
k) Reden und Abhandl. v. I. v. Liebig 1834. 181. 
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rendszeres ismerete, vagyis a léleknek ama ténykedése, 
mely által a tárgyakat alapokaiban felismeri. A sza-
badságot illetőleg tudjuk, hogy arról csak emberek 
közt lehet szó a földön, minden egyéb a természet-
ben nem szabad; az ember szabadsága az ő istenha-
sonlóságának kifolyása, viszfénye az emberi szellembe 
ihlett isteni képnek, azért az ember szabadságának 
van hasonlósága azon szabadsággal, mely Istenben 

I van, de ettől amaz lényegesen különbözik. A szabad-
ság általában véve képesség választani.1) Az értelemre, 
a gondolatra, melynek szentélye csak Istennek tárul 
fel, vive át a fogalmat, a tudomány szabadsága kér-
désénél arról van szó : vájjon a kutató ész röptének 
vannak-e bizonyos határok szabva, vagy az épen semmi 
és senki által nem korlátolható ? 

Meggyőződésem szerint a tudomány föltétlenül 
korlátlan szabadságjogot a józan észnek, a tudo-
mánynak érdekében sem igényelheti magának : de 
ezt állítva, korántsem akarom szavamat a szellemi 
szolgaság javára emelni, sőt az igazi tudománynak, 
mely magát a gondolkozás és morál elveitől nem 
tar t ja szabadnak, a lehető legteljesebb szabadságot 
lehet, sőt kell engedni, mert a kinyilatkoztatás szerint 
is : Isten a világot átadta az emberi vélekedések vi-
tatkozásainak.2) Az emberi észnek, az isteni ész e 
fényteljes szikrájának jogai t tagadni vagy csak csorbí-
tani akarni is merényletnek tartom Isten ellen ; a sza-

! bad kutatás t , az emberi észnek az összes szellemi 
I s anyagi természet tüneményeibe, valamint ezek ösz-

szefüggésébe és okaiba való mély behatását , szó-
val a dolgok lényege, alakja és viszonyainak für-
készését ugy tekintem mint a tudomány palládiu-
mát, s oly paizst, melynek védelme alatt az em-
beri szellem az ő háborithatatlan működésének él-
h e t ; az előttem is egy érinthetlen szentély, mely-
nek temploma előtt a tudomány minden őszinte 
működője kell, hogy őrt á l l j o n . . . Vallásom tana is, 
mely mitől sem idegenkedik, mi igazságra ta r tha t 
számot, mert az igazság kutforrásaul a végtelen iga-
zat ismeri el, nem csak akkor, ha az a kinyilatkozta-
tás szavaiban és tényeiben, hanem ha az ész meg-
megdönthetlen lehozásaiban nyilvánul is, követeli min-
den az emberhez méltó igaz megisméréséhez az érte-
lemnek szabad hozzájárulását , hogy az értelmi igaz-
nak indokai, melyekből az igazság megismerése fel-
sarjadzik, az emberből magából induljanak ki. Idegen 
alapra nem építhetni bázat, szintúgy nem lehet meg-
állapítani a valódi önmeggyőződést sem másnak gon-

S. Thorn Sum. I. g. 8. a. 4. 
2) Prov. 3, 11. 
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dolatán, bármennyire igaz is másnak gondolata, még 
is az ember saját gondolatává kell előbb válnia, hogy 
egyes ember gondolatának értelmi alapjává legyen.1) 

Az szokott világosság után kiáltozni, ki sötét-
ségben ül, kire a nap süt, az használja, nem szól róla. 
Roszúl ismeri századunk jelszavát, a ki azt hinné, 
hogy a tudomány korlátlan szabadságának követelői 
igazi tudományról beszélnek ; tudományról, mely a 
névre érdemes. Ő nekik tudomány minden eszme, min-
den elv, minden rendszer akár jó az, akár rosz, akár 
igaz, akár téves ; az emberi elme minden nyilatkozata, 
akár fény az, mely világot dérit, akár sötétség, mely 
elvakit. Ezek azok, kik szüntelen keresik az igazságot2) 
és soha sem találhatják fel ; mert midőn talán már 
kezökben tar tanák is azt, eleresztik oktalan fé-
lelmükben, hogy az szabad vizsgálatuknak s abso-
lut függet lenségüknek vagyis szenvedélyeiknek határ t 
fog szabni. Az ezek által sürgetett tudomány szabad-
sága ellenkezik a józan észszel. A léleknek ismerő 
tehetsége az értelem, képesség az értésre, s ezért ha 
az ismerettárgy az ismeret alanyával érintkezésbe jő, 
ugy annak tevékenysége szükségkép kell, hogy be-
következhessék, e tekintetben az ismereti tevékenység 
nem szabad, ha az ész és igazság felismerésére jut , 
azon ismeret szükségképeni, saját természetében rej-
lik a megismert igazságnak szükségképeni elfoga-
dása. Az akarat tusakodhatik ugyan az általa felis-
mert igazság ellen, de az ész magva nem. Az igazság-
elménkre nézve kötelező erővel bir, a mi az előtt 
igaz, azt igaznak kell tar tani , e tekintetben sem sza-
bad a tudomány, neki nem áll szabadságában az iga-
zat sem tagadni, sem biztos tudatát kétségbe vonni, mert 
a mi magában véve nem igaz, nem lehet a valódi tu-
domány tárgya, mert hamis ismerettel birni = igazat 
nem ismerni, hiánya a tudománynak inkább mintsem 
tudomány. Képtelenség tehát állítani, hogy a tévely-
nek tudománya is létezik, s hogy a tévedésnek korunk-
ban bizonyos részről követelt szabadsága a tudósok-
nak alapjogaihoz tartozik ; a tévely csak az igazság-
látszata által nyerheti meg az elme beleegyezését. 

A tudomány minden józan művelője előtt 
kétségtelen, hogy az észnek tudományos működése 
kezdetén már el kell fogadnia bizonyos igazságokat, 
mindannyi föltételeket bizonylat nélkül, ámbár nem 
egyúttal elegendő ok nélkül, minthogy jelzett igazsá-
gok is egy közös tettünk természetében rejlő okon 
alapúinak. 

V. ö. Ketteier, Freiheit Auetor. und Kirche 
1861. 12. 

2) Tim. II. 3. 7. 

Vannak bizonyos sarkalatos elvek, melyek min-
den igazság és lét legfőbb szabályait magokban fog-
lalják ; ez általános elvekből származik minden igaz-
ság, ') az ész és tudomány elvei azok, melyek igaz-
ságát az ember minden okoskodás nélkül egyszerű 
értés ut ján felismeri, mert az ész alapjait képezik. 
Azért minden tudománynak a tudomány természeté-
nek megfelelő elvek szolgálnak alapul, melyek fölött 
a tudomány épülete nyugszik.2) Legyen valamely tu-
domány positiv, vagy az észen vagy az experimentatión 
alapuló, mindegy : alapigazságnak kell lennie, melyből 
kiindul, melyen alapul s fejlődik, melyet az élet bár-
mely viszonyaiban sem szabad feláldozni, módosítani, 
különben feláldoztatnék, változtatnák az, mi a tu-
dományban örök, mert lényeges, tehát magát a tudo-
mányt képezi, teszi. Maga a skepsis elég következet-
lenül állít fel ily elvet kimondva: hogy mindenről ké-
telkedjünk, az is tudja ugyanis, hogy ha nincsenek álló 
csillagok, nincs a bolygóknak semmi körül bolyogniok. 

Igaz, hogy a minden tudományos tevékenység-
alapja a gondolkozó „ész" látszik, de az nem bizo-
nyíthat ja be létét, hanem azt mint alaptényt véve, 
természetszerűleg szükséges feltevésként kell elfogad-
nia. Ha ugyanis a bizonyítékot ama tevékenységé-
ből vonom, melynek tudatával a gondolkozó „ész" bír. 
alanyát már mint létezőt mégis fel kell tennem, mert 
cselekvés cselekvő alany nélkül lehetetlen. Az is bi-
zonyos, hogy a lélek az igazság felismerésére termé-
szeti képességgel bír, de erről sem győzheti meg 
magát bizonyítékokkal, hanem a természeti képességet 
ismereti tevékenységének alapfeltételéül kell tekin-
tenie, ezt is mint természeténél fogva szükséges fel-
tevést bizonyíték nélkül kell elfogadnia, mert e képes-
ség nélkül semmi bizonylat sem lehetséges. Ha tehát 
a valódi tudományos kutatás lényeges kelléke volna 
mit sem tételezni fel s mindent bebizonyítani : akkor 
a tudomány nem is lehetséges, mert nem mindent a 
mi igaz lehet bebizonyítani. 

De nemcsak tudományos működése kezdetén van 
az elme tudományos tevékenysége kötve jelzett föl-
tételekhez, hanem további fejlődése s legtökéletesebb 
fejlettségében is korlátok s törvények közé van osztva ; 
már maga az észnek az igazság megismerésében való 
haladása sem végtelen, hanem korlátolt, s e tekintetben 
sem szabad a tudomány 3) 

(Folytatjuk.) 

*) S. Thom. De Vérit. qu. II. art. I. 
2) V. ö. Grotius De Vérit. Rei. Christ. II. §. 22. 
3) V. ö. Wenig Ján. Székfogl. beszéd 1877. — Rei. 

1879. II. 9. 10. sz. ^ 



r e l i g i o . 165 

A D A T O K 
árpádházi boldog Margit ereklyéinek történetéhez. 

A clarissák ingóságai elharácsoltatnak. 
(Folytatás). 

Idővel más helyeken is á l l i t ta t tak fel egy-
házi készletek állami raktárai , névleg midőn a 
királyi kamara Budára helyeztetet t át, o t t is ily 
rak tá r jö t t létre, melyből, hogy a plébánosok vá-
sárlásaikat eszközöljék, 1786. év jan. 17-én a 
helytartóság körlevele által h ivat tak fel.1) 

Hogy ezen r ak tá rakban mily felületesen és 
hanyagul kezeltettek a készletek, legjobban bizo-
nyí t ja József császárnak 1786. decz. 17-én Bécs-
ben kelt Kresel báróhoz intézet t levele, melyből 
a következőket átvesszük: „Kedves báró Kresel. 
Miután legközelebb magam szemtanuja vol tam 
azon meg nem engedhető hanyagságnak, mely az 
egyházi tá rgyak i t teni r ak tá rában uralkodik, mi-
után az i t t lerakot t tá rgyak nagy része részint 
elégett, részint a ki tör t tűznek oltása alkalmával 
megrongál tak) t t és mivel egyátalán azon látszatja 
van, miszerint ezen raktárak csupán azért perpe-
tualtatnak, hogy a benne alkalmazott biztosok és a 
többi személyzet az állam költségén alkalmat talál-
janak még hosszú ideig magokat hizlaltatni, azért 
tehá t határozot t irányul meghagyom önnek, hogy 
mindazon tar tományokban, a melyekben a temp-
lomok szabályozása már keresztül vi te tet t , a 
templomi készletek rak tá ra i kiüríttessenek." 

Elrendeli e czélból, hogy a még meglevő 
tá rgyak azonnal elárvereztessenek, az arany és 
ezüstnemüek beolvasztassanak. Bécsben az utóbbi 
tüz által megrongált tárgyak, melyek templomi 
használatra többé nem alkalmasak, minden áron 
zsibárusoknak adassanak el, ugy hogy az 1787. 
évi f'ebr. hó 1-éig ezen rak tá r kiüríttessék. 

A clarissák lefoglalt vagyonából a könyv és 
levéltárak árverezésnek t á rgyá t nem képezték, mer t 
azok az állam számára t a r t a t t ak fenn. A mi a 
könyvtárt illeti, a clarissák nem rendelkeztek 
számos könyvvel, de voltak felette becses kézirataik, 
melyek, mint látszik, a cassatio alkalmával egye-
sek czelláiban lehettek, és az illetők által, mint 
magánvagyon, el is vi te t tek mert csak igy ma-
gyarázható meg, hogy e becses kéziratok hossszu 
időn át mig közkincsekké váltak, magánkézen 
forogtak. Nem mulaszthatom a bir tokukban volt 
irodalmi kincset részletesebben felsorolni! 

3377. számú körlevél az 1786. évből. 

A dominicana apáczáktól, de kivált a nyu-
lakszigetbeliektől a következő magyar codexek 
marad tak : 

A dominicana apáczák szabályai, melyeket 1474-
ben „absolvit die S. Remigii in Conventu Vigety, pro 
Insula leporum" Váczi Pál dominicanus, a szépmüvészetek 
mestere és a hittan tanára. Ezen kéziratot még Fer-
rarius láthatta,1) de jelenleg nyom nélkül eltűnt. 

Az Apor-codex, véleményem szerint a nyulakszi-
getebeli apáczáknak liturgikus könyve volt. Erre mutat 
kora, mely az irás characteréből, a XV. századbeli három 
kéztől származó régi barátgót betűk után meghatároz-
ható. A benne foglalt: „Kanthryx és „ fejedelem ázzon" ki-
fejezések jellemzők. A Margit legenda ugyan a főnöknőt 
gyakrabban „pn'orúsa"-nak nevezi, de fordul elő benne 
a „feyedelem" kifejezés is.2) Hogy ép a szigeti domini-
canaké volt, abból tiinik ki, mert a nálok szokásban 
volt feketézés kifejezés, mely az ünnepélyes fogadalom 
letevését jelenté, szintén előfordul: „myndenyk fekethws 
athyazw egh eghez zoltharth olvasson . . . kyk nem feke-
thivssek az toebh sororokal eghyethemben" stb. Mind ez a 
szigetbeli dominikánákra vall. E mellett tanúskodik to-
vábbá azon körülmény is, hogy e könyv utóbb a clarissák 
birtokába került, mert hátulsó táblájára későbbi nőkéz 
által ez van irva: „een edez. clar." A mi nyilván „een 
edez claraui"-ra egészítendő ki, mely név a clarissáknál 
igen gyakori volt. A becses kézirat a clarissák birtoká-
ból Apor Péter tulajdonává lett, mint a könyv tábláján 
található „Petrus Apor" bejegyzés bizonyitja. További 
tulajdonosa Apor Zsuzsanna bárónő volt, ettől kapta 
Cserey Farkas, a ki a táblára bejegyezte: „Báró Apor 
Susánna, Pünkösdi Gergelyné úrasszony ajándéka." Cse-
rey özvegye, Zathuretzky Emilia asszony, az általa alapí-
tott háromszéki muzeumnak adta, melyben jelenleg is 
őriztetik." 

(Folytatjuk). 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szept. 9. Szentséges atyánk és a közelgő 

október hava. — Semmi sem mutatja fényesebben az egy-
ház helyzetének szomorú képét, mint szentséges atyánk 
ismételt sürgetése és felszólítása közös imára. 

A hajónak kormányosa látja és tudja a veszélyeket, 
metyekről a hajón levők talán még sejtelemmel sem 
birnak. 

Péter hajóján ülve mi is látjuk beborítva az eget 
nehéz és vészteljes felhőkkel, de Péter utódja, ki oly 
bámulatos bölcseséggel és kitartással kezeli a kormány-
rudat, messzebb lát, messzebb tekint és atyai tekintete 
sok és sürgős okot talál az imára, sok, közös, buzgó 
imára, — imára a leghathatósabb pártfogóhoz, kitől még 
soha senki_sem hallotta, hogy a benne bizókat elhagyta 
volna. Non est auditum a saeculo . . . 

Az elmúlt hónap utolsóelőtti napján kiadott „Su-

') De Rebus Hung. Prov. Praedi catar. 449. és 529. 
-) Eredetiben 202. — Volfnál 75. 
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periore anno" kezdetű apostoli körlevél október havára 
ugyanazon intézkedéseket eleveníti fel, melyek az elmúlt 
esztendőben ugyanezen hónapra elrendelve let tek. 

A szt. olvasó mindenkor diadalmas fegyverével 
akar ja közös szentséges atyánk felfegyverezni a keresz-
tény világot, hogy u jabb ostromot intézzünk az isteni 
irgalmasság t rónja ellen, annak dicsőséggel teljes zászlai 
alatt , ki mindenkor győztes és soha le nem győzetet t . 

Mária védpaizsa alatt victrix nunquam victa phalanx 
a kereszténység. 

Egyházunk történelmének, lapjaiból olvasta szentsé-
ges atyánk azt, mit saját fenkölt bölcs lelkében, gyöngéd 
szivében már régóta bir t — azt, hogy : Maria auxilium 
Ohristianorum. 

Azért újból ő hozzá vezeti a kathol ikus világot, 
azért újból kezébe adja engedelmes híveinek a szt. olva-
sót, azért újból imára hívja fel a keresztény világot. 

„Coeleste auxilium et collata nobis a Deo bénéficia 
perseverantiae nostrae saepe soient esse fructus," mondja 
szentséges atyánk. Igen, ál lhatatosságra, ki tar tásra van 
szükségünk ; kérni kell, mig ki nem nyitnak, keresni, 
mig nem találunk. 

Mennyi van, mit találni — mennyi, mit megnyerni 
óha j tunk ! . . . 

Mennyi, mi elzárva vagyon és minek megnyitását 
óha j t juk ! . . . 

Hisz nem csekély dolgokról van szó ! „Agitur enim 
et nunc de ardua et magni momenti re, de inimico anti-
quo et vaferrimo in elata potentiae suae acie humiliando ; 
de Ecclesiae ejusque Capitis l ibertate vindicanda ; de iis 
censervandis tuendisque praesidiis in quibus conquiescere 
oportet secur i ta tem et salutem humanae societatis." 

Milyen hatalmas és nagyszerű három ti tulus az 
imára, a közös, k i tar tó imára. 

Mindegyik ezen három okból elég erős volna önma-
gában, hogy egy egész világot imára bir jon. 

Avagy nem az egyetemes egyháznak, az „ecclesia 
militans" közös czélja és feladata odahatni „ut inimicos 
sanctae Ecclesiae humiliare dignetur Deus" ! Mikor volt 
szükségesebb ezen „humiliatio" ? Talán soha sem inkább, 
mint napjainkban, mert talán soha sem volt nagyobb 
azoknak vakmerősége, kik ellenünk és szent ügyünk el-
len sikra szállanak. 

Avagy az egyház és dicső fejének szabadsága, nem 
oly czél, melyért ezen közös atyának és ezen közös anyá-
nak minden gyermeke buzgó, ki tar tó imát szüntelenül az 
égbe röpiteni kötelezve nem érezné magát ? Nincsen-e 
a negyedik parancsolat fensőbb felfogásában Istentől ren-
delve ezen szent kötelesség ? 

Avagy az emberi társadalom alapjainak a család, a 
vagyon, a tekintély védelme és megőrzése nem oly czél, 
melyért mindenki, kinek szivében becsület és tisztesség 
uralkodik, szives örömest ne imádkoznék ? Hisz az alap-
ról van szó, melyen állunk, annak megmentéséről és vé-
delméről, a min összes létünk alapszik. Család, vagyon és 
tekintély nélkül elpusztulunk. Vagy csak képzeljen valaki 
magának emberi társadalmat ezen trias nélkül. Még gon-
dolatban is képtelenség, valóságban merő lehetetlenség. 

Ne legyen tehát, ki buzgóan ne teljesítse közös 
szentséges atyánk óhaját . 

„Cum enim in oppuguatoribus christiani nominis 
tanta sit obstinatio propositi, in propugnator ibus non 
minorem esse oportet constantiam voluntatis" : — igy 
tanít minket szentséges atyánk. 

Megszégyenitsen-e minket ellenfeleink buzga lma? 
Vagy kevésbé fekszik szivünkön annak megmentése, 

minek megrontására ők törnek ? 
Ha — nem : akkor imádkozzunk. — Ez lesz győztes 

fegyverünk. v 

Veszprém. Még egyszer a hittanári képesítésről. — 
A „Veszprémi Közlöny" aug. 31-iki számában olvassuk: 

A hit tanári képesitésről irt, s e becses lapok f. é. 
13-iki számában megjelent , a „Magyar Állam" s a „Re-
ligio" igen tisztelt szerkesztői által is átvett czikkemhez 
a „Magyar Ál lam"-ban ket ten is hozzászólottak : az 
egyik Expertus aláírással, a másik pedig Czompó Gábor 
jelenleg enyéngi j^lébános, volt kaposvári hi t tanár . 

Átolvasván a tisztelt urak sorait, minden szerény-
telenség nélkül legyen mondva, sem egyik, sem másik 
állítását el nem fogadhatom. Nem Exper tus urét, mer t 
az általa felhozott különben helyes eljárás, ha volt is 
szokásban, ma már nincs ; nem Czompó barátomét, mer t 
a zsinati vizsgáló bizottság nem képesít középiskolai hit-
tanárokat . 

Exper tus ur azt állítja : ha állandó hittanár-vizsgáló 
bizottság nincs is, mindazáltal az a szokás, hogy a püs-
pök egyházmegyéje papjai sorából esetről-esetre közép-
iskolai hi t tanár-vizsgálóbizottságot nevez ki, mely előtt a 
már talán helyet teskép működött , vagy pályázat esetén 
mások is a nevelés-tudományból és a vallástannak a kö-
zépiskoláknál tanitni szokott összes részeiből szó- és írás-
beli vizsgát tesznek. 

Ily szokásról sem nekem, sem Czompó barátomnak 
tudomásunk nincs, sőt tekintélyes egyének után írhatom, 
hogy a szomszéd-megyékben sem tudnak ily szokásról 
semmit. Porubszky idézett helye csak azt bizonyítja, hogy 
volt, vagy legalább lehe te t t ; de hogy jelenleg is az ott 
előirt eljárás volna szokásban, azt nem, hisz a tisztelt 
Exper tus ur velem együt t igen jól tudhat ja , hogy az 
egyházjogokban igen sok meg van irva, de sajnos, sok-
szor már csak megírva. Különben ő maga is a kö-
vetkező szavak kíséretében idézi Porubszky he lyé t : 
„Áll ugyan, hogy ez intézkedés a concordatum ki-
folyásának látszik, mely hazánkban nem érvényes." Te-
há t . . . 

Dr. Czompó Gábor barátommal sem értek minden-
ben egyet. A legnagyobb készséggel aláírom mindazt, mit 
a növendékpapok kiképeztetéséről, a püspökök illetékessé-
géről ír, de kétségbe kell vonnom ama véleményt, hogy 
őt, vagy bárki t a zsinati vizsgáló bizottság képesítet t 
volna középiskolai hi t tanárrá . A trienti zsinatnak, mint 
minden egyházjog előadja, egészen más s nem az volt 
czélja, hogy a zsinati vizsgálók középiskolai hi t tanárokat 
képesítsenek, s Czompó barátom is, midőn 1863. s 1866-
ban vizsgát tett , alig gondolt arra, hogy ő valaha ka-
posvári hi t tanár lesz; de nem is azért tet t vizsgát, ha-
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nem először azért, hogy különösen a gyóntatásra ; má-
sodszor pedig azért, hogy egy plébánia önálló vezeté-
sére képesitést nyerjen, s a bizottság tagjai is minden 
bizonynyal oly kérdéseket intéztek hozzá, melyeket egy 
gyóntatónak s plébánosnak kell tudni. Hisz ha vélemé-
nye állna, akkor azok is, kik a jurisdictionale vizsgán ki-
vül semmi más vizsgát nem tettek s szükség esetén a 
püspöktől theologiai tanárrá neveztettek ki, szintén 
szabályszerűen képesített theologiai tanároknak tart-
hatnák magukat ; pedig ezt Gzompó barátom sem en-
gedi meg. 

Igaz ugyan, hogy a szerzetes hittanárok nem kö-
teleztetnek képesítésre ; de az is igaz, hogy mig valamely 
más tudományszakból oklevelet nem szereznek, nem is 
számittatnak a képesített tanárok közé, mint ezt a tanári 
névtár eléggé bizonyítja. Es hogy nem köteleztetnek a 
szerzetes tanárok a hittanból képesitést nyerni, annak 
oka nem az, mint Czompó barátom hiszi, „hogy mig fel-
szentelésük előtt a zsinati vizsgáló bizottság kellőn meg-
győződött képességűkről hanem az, mert nem tudják, 
hogy hova, kihez forduljauak. 

Ezekután ismételve azt merem állítani, hogy képe-
sített s nem képesített hifctanárok között, legalább egy-
házi szempontból, miután a tanári oklevél általi hittanár-
képesitést csak el nem fogadhatjuk, különbséget tenni 
ma nem lehet, s szerény nézetem szerint leghelyesebb 
volna, ha akár állandóan működő, akár esetről-esetre ki-
nevezendő középiskolai hittanár-vizsgáló bizottság előtt 
tennének a hittanári állomást elnyerni akarók vizsgát, s 
ha ott képesitést nyernek, habár a törvényszabta óra-
számok miatt a hittanon kívül más tárgyat is kellene 
tanitaniok, még se köteleztetnének — mint eddig — 
más tárgyból is oklevelet szerezni. Ezt nemcsak a mél-
tányosság, hanem az igazságosság is követeli ! Mert ha 
a latin s görögből képesített tanár az óraszámok miatt 
németet is tanit s nem köteleztetik ebből is képesitést sze-
rezni, hogyan lehetne igazságosan követelni, hogy a képe-
sített hittanár, ha az óraszámok miatt mennyiségtant is 
tanit, ebből is szerezzen oklevelet ? 

Dr. Zánkay Gyula. 

Arnberg. A német katholikus ok XXXI. nagygyűlése. 
— Mindenekelőtt közöljük XIII. Leo pápa levelét, mely-
ben a gyűlés előkészítő bizottságának feliratára válaszolt : 

„Szeretett fiaink, üdvöt és apostoli áldást! 
A julius vége félé hozzánk érkezett jelentésből öröm-

mel vettünk tudomást a németországi katholikusok amaz 
elhatározásáról, hogy nagygyűlésük augusztus végén Am-
bergben lesz, s méltányoltuk azon elhatározásukat, mely 
szerint egybeliangzólag kitűnő főpásztoraitok és más te-
kintélyes emberek véleményével, ez évben a gyülekezés 
helyét az ország keletibb részében választottátok meg. 

Mivel jól tudjuk, mily fontos a jelenlegi viszonyok 
között, hogy a katholikusok minden törekvéseikkel és 
erejűkkel az igaz vallás, az erkölcsi rend és az egyház jogának 
védelmére főpásztoraik vezetése alatt tömörüljenek, tel-
jes elismerésünknek adhatunk kifejezést azok előtt, a kik 
buzgón hozzájárultak e nagy mértékben hasznos és nemes 
mü létrehozásához és akik azon fáradoznak, hogy Német-

ország katholikusainak bő alkalmat és tág teret nyújt-
sanak, amelyen képességeiket valamint a katholikus 
érdekek megvédésére irányuló buzgalmukat kifejthessék. 

Reánk nézve e dicsérendő mozgalom az öröm és 
vigasz forrása, mert legszebb világításban tünteti föl a 
küzdelemben való szilárdságotokat és állhatatosságotokat: 
mert uj tanújelét látjuk továbbá ebben a buzgalomnak, 
tetterőnek és ama gyermeki odaadásnak, melylyel Né-
metország katholikusai mindig viseltettek az apostoli 
Szék iránt. 

Tudjuk, mily üdvös gyümölcsöket hoztak Isten ál-
dása alatt a mostani megelőző nagygyűlések. Nem ké-
telkedünk tehát abban, hogy a jelenlegi is bő aratást 
fog eredményezni. E szerint meggyőződést szeretett fiaim, 
az a valóban ájtatos és vallásos érzület kelti bennünk, 
melylyel elhatároztátok, hogy a Szűz Istenanyának tisz-
teletére bucsujárást rendeztek Arnberg közelében levő 
szentélyéhez, hogy hathatós segélyeért könyörögjetek. Mi 
nem kételkedünk, hogy Isten szent Anyja kegyesen fog 
letekinteni mindnyájatokra, kik vallásunk követelményei-
nek szentelitek erőiteket, s jámbor törekvéseiteket kegy-
teljes védelmével kisérendi. 

Egyszersmind nemes érzületeiket jelét is atyai jó 
indulattal fogadjuk és szivünk mélyéből könyörögni fo-
gunk azért a kegyért, hogy Urunk Jézus Krisztus és az 
Isten szeretete legyen veletek. 

Egyúttal az isteni védelem jeléül s őszinte jó hajlan-
dóságunk zálogául szeretetteljesen adjuk rátok s testvérei-
tekre apostoli áldásunkat, 

Adatott Rómában szent Péternél, 1884. augusztus I 
1-én, pápaságunk hetedik évében. 

XIII. LEO pápa. 

* 

Lehetőleg teljes képet óhajtván adni a német katho-
likusok, eme nagygyűléséről, melyre, mondhatni, az egész 
világ katholikusai figyelemmel tekintenek, kezdjük aug. 
31-én a vendégek érkezése és ünnepélyes fogadása napján. 

Az egyház főpásztorai közöl megjelentek : a salz-
burgi herczeg-érsek, a regensburgi és eichstiidti püspö-
kök. Ausztriából átalában szép számmal jelentek meg. 
Vasárnap (aug. 31.) délben egyházi zene zendült meg a 
főtemplom tornyárol. Este 8 órakor a torna-csarnokban 
katona zene nyitá meg az üdvözlés ünnepélyét. Első szó-
nok Arnberg polgármestere volt. Utána szónok szónok 
után következett, kik küldőik, illetve vidékük üdvözletét 
jelentették be. 

Szept. 1-én volt a nagygyűlés első napja. Ünnepé-
lyes szentmise nyitotta meg, melyen 8 órakor a regens-
burgi püspök pontifikált. Mise után a jelenlevők ezrei a 
maltai lovagok épületébe vonultak, hol az első zárt ülés 
tartatott, a nagygyűlés tisztikarának megválasztására. A 
gyűlés első elnöknek báró Huene birodalmigyülési és kép-
viselőházi tagot választotta, második elnöknek Schmidt 
birodalmigyülési tagot, a harmadik elnöknek gróf Kuef-
steint, Ausztriából. A sectiók elnökei a következők : 
missiók : v. Rochow, keresztény szeretet : gróf Matuska, 
társadalmi kérdés : herczeg Isenburg ; művészet : dr. Hüls-
kamp ; tudomány : Haffner mainzi kanonok ; sajtó : báró 
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Roszhirt ; iskola : P . Koneberg ; formáliák és külsőségek : 
br. Loë. 

Az ülés megnyitása után herczeg Löwenstein állan-
dó biztos előadta jelentését a mult nagygyűlés óta való 
működéséről. Yégül pedig köszönetet mondott a salz-
burgi, regensburgi és eichstätti főpásztoroknak megjelené-
sökért. 11 óra tájban érkezett meg Ambergbe Windthorst 
és báró Frankenstein ; mindakettőt nagy lelkesedéssel 
fogadták a vasúton és az utczákon. 

Délután 5 órakor nyilt meg az első nyilvános ülés 
a szent György-templomban, mely a máltai lovagrend 
palotájához van épitve. Ezen ülésben résztvettek a salz-
burgi herczegérsek és a regensburgi püspök. 

Huene báró elnök röviden kifejtvén a nagygyűlés 
czélját, a regensburgi püspöknek atyai áldását kérte, mi-
vel a nagygyűlés a regensburgi egyházmegye területén 
ülésezik. A regensburgi püspök ezt rövid, de igen szép 
beszéd kíséretében meg is tette. 

Az elnök erre Knab bécsi érseki tanácsosnak adta 
át a szót, ki a katholikusoknak, mint állampolgároknak 
kötelességeiről szólt. 

Dr. Pruner eichstätti seminariumi regens XIII . LEO 
pápa dicsöteljes uralkodásáról, monumentális encyclikáiról, 
s általában működéséről beszélt ; dr. báró Gruben pedig 
a közelgő sociális veszélyekre figyelmeztette a katholi-
kusokat. 

Ezzel az első nyilvános ülés véget ért. 
Este a tornacsarnokban Abendunterhaltungs kedélyes 

vacsora volt, mely alkalomal Habbei ambergi könyvkiadó 
által mintegy provokálva, felszólalt a nap hőse Windhorst. 

(Folytatjuk.) 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
Az egri egyházmegyei irodalmi egylet 1884. évi szept. 

hó 11-én tar t ja a lyceum jogigazgatósági termében ren-
des közgyűlését. Tá rgyak : 1. Elnöki megnyitó beszéd. 2. 
Titkári jelentés, a) Az egylet tevékenysége, b) Az ez 
évi pályázat eredményének kihirdetése, c) Kegyeletes 
megemlékezés Korének József és Magyar Ferencz elhalt 
egyleti tagokról. 3. Pénztáxmoki jelentés. 4. Értekezés a 
lelkipásztorkodás köréből. 5. Indítványok. 6. Tisztújítás. 
Az indítványok tárgyalására nézve irányadó az alapsz. 
10. §-ának c) pontja. A közgyűlés délelőtt 10 órakor 
kezdődik. Miről az egylet összes tagjait ezennel értesíteni 
s őket a közgyűlésre tisztelettel meghívom. Egerben, 
1884. aug. 15-én. Zsendovics József, elnök. 

VEGYESEK. 
— Különcz ötlet. Egy budapesti magyar lapban 

D. J . azzal az inditványnyal lép fel, hogy miután már a 
„tőlünk idegenkedő osztrák delegáczió is akar magának 
a magyar fővárosban palotát építtetni," püspökeink, „az 
országház mellé, az egyház méltóságának megfelelő fő-
papi palotát épitsenek, melyben a főrendi ülésezés végett 
megjelent főpapok laknának, a püspöki kar tanácskozá-

sait tartaná" stb. — Nem arra van nekünk, t. D. J . ur, 
szükségünk, hogy a püspökök valami főpapi palotában 
együtt lakjanak és a budavári primási palota mindig elég 
tágas a püspöki conferencziák számára. Az, a mire nekünk 
szükségünk van, egy oly palota a fővárosban, mely 9 
millió katholikushoz méltóan ezt a nevet viselje : Katho-
likus Egyleti Ház, s a mely a katholikus társaséletnek 
középpontja legyen, hol első sorban a világi katholiku-
sok sürgölődjenek, forgolódjanak a katholikus ügy érde-
kében. 

— Az ó-testamentum uj szövege. Pétervárról írják : 
A tudományos akadémia emlékiratainak legutolsó kötete 
dr. Harkavv jeles orientalista tudós jelentését közli az 
ó-testamentumnak általa fölfedezett héber nyelvű szöve-
géről, mely pergamen tekercsekre van irva s a próféták 
és hanographusok iratait tartalmaznak. Dr. Harkavy 
egészben 51 db. kéziratot talált, melyek közül 31 már 
meg van fejtve. Vizsgálalatai alapján a tudós arra a 
következtetésre jutott , hogy a kéziratok a tizenkettedik 
századból valók s hogy Cyprus szigetéről egy zsidó sec-
tától maradtak fenn. E secta abban tért el a többi zsi-
dóságtól, hogy a szombat kezdetét nem péntek estétől 
számította, hanem szombat reggeltől a következő nap 
reggeléig. Több utazó, ezek között Tudela Benjamin, 
Ibn-Efra Ábrahám s mások irtak e sectáról. Bár a fel-
fedezett kéziratok több eltérést mutatnak az eddig ismert 
bibliaszövegtől s ezért érdekesek is, mindazonáltal az ed-
dig megállapított szöveg megváltoztatására nem fognak 
befolyással lenni s értékök inkább csak a philologia és 
archaeologia szempontjából bír jelentőséggel, mint a val-
lás szempontjából. 

f Egy áldott jó lélekkel kevesebb van a földön. A 
boldogult, kiről az alábbi jelentés szól, a régi jobb világ-
ból való vallásos ember volt. Rendkívül szerette az Isten 
házát s ennek diszeért ezreket áldozott. Példa a kispesti 
templom, a mely benne legnagyobb jótevőjét veszítette 
el. Isten nyugosztalja! A családi jelentés igy szól: Szath-
máry Gábor nyug. es. kir. huszár százados, Szathmáry 
Kornél m. kir. ministeri számtiszt, Niedermann Gyuláné 
szül. Szathmáry Ilon mint gyermekei, Szathmáry Gá-
borné szül. Rácz Etel, Szathmáry Kornélné szül. Jakson 
Janka mint menyek, Dr. Niedermann Gyula orsz. tébolyda 
igazgató, Brázay Kálmán nagykereskedő, mint vők, — 
Szathmáry Margit, Emma és Vilma, Niedermann Jolán, 
Blanka és lues ; ifj. Brázay Kálmán és Zoltán mint uno-
kák, szomorodott szívvel jelentik édes atyjuk, illetőleg 
apósuk és nagyatyjuk, nemes Szathmáry Mihály nyug. 
semmitőszéki irattárnoknak, 1884. évi szeptember hó 7-én, 
életének 79-ik évében, hosszú szenvedés és a halotti szent-
ségek ájtatos felvétele után bekövetkezett elhunytát. Bol-
dogult hült tetemei f. évi szeptember hó 9-én délután 4 
órakor fognak a róm.-kath. hittvallás szertartásai szerint 
(Budavár, uri-utcza 45. sz. házból) a vízivárosi temető-
ben örök nyugalomra elhelyeztetni. Az engesztelő szent-
mise áldozat f. évi szeptember hó 10-én délelőtt 9 óra-
kor, fog a helyőrségi templomban megtartatni. Budapest, 
1884. szeptember havában. Béke hamvaira! 

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

Eudapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz. 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása .-Buda-
pest, VIII., József-körut 
50., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 
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Budapesten, szeptember 13. 22 , II. Félév. 1884. 
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Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : A „Magyar Korona" szives figyelmébe. — A r n b e r g : A német katholikusok XXXI. nagygyűlése. — 

F i e s o 1 e : Körlevél. Vegyesek. 

A tudomány szabadságáról. 
Székfoglaló beszéd. 

Mondotta dr. Bita Dezső, sz. Benedek-rendi áldozópap, a kir. ma-
gyar tud. egyetemen az a laphi t tan ny. r . tanára, e. i. magnificus 

rektor stb. (Folyt.) 

Mikor a theologus csak emliti is a haladás korlá-
toltságát, könnyen jönnek sokan azon gondolatra, hogy 
azt czélzatainak alapja gyanánt szükségelvén, hivatás-
szeriileg túlhaj t ja , azaz lenyomja az ész tehetségeit , 
ugy okoskodva, hogy minél gyarlóbbnak tűnik fel 
az értelem, annál készebbek lesznek az emberek a 
kinyilatkoztatás elfogadására. Pedig dehogy ! más a 
mi felfogásunk az emberi ész természetéről és emel-
kedettségéről. Az isteni értelmiség részleges utánzata 
az, az isteni ész képe, értelmünk világa, a teremtet-
len világosság származéka. Isten trónjának közelében 
egyik kezével, hogy ugy szóljunk, a teremtetlen vilá-
gosság sphaerájának határait érintve az ember az ő 
eszébe benyomva hordozza az isteni értelmiség pe-
csé t jé t ; az értelmi világosság, mely benne rejlik, le-
nyomata az első igazságnak, s az által fejlik ki, ölt 
alakot s nyeri meg végső tökélyét.1) Mi sincs a mi 
kivül esnék ama körön, melyre értelmiségünk cselek-
vése kihathat . A végtelen és véges, a lényeges és 
esetleges, az idő és örökkévalóság, a testek és szelle-
mek, az érzéki és értelmi rend, a való és lehetséges 
lény ; Isten és a teremtmények mind, de mind belül 
esik értelmünk uralmán, mindenre kiterjed cselekvése; 
értelmünk tulajdonképeni tárgya az általános lény fo-
galom ; a mi csak valami módon a létező és igaz 
fogalma alá esik, az mind az ő tárgyi tökélyének kö-
rébe tartozik,2) mert az értelem minden létezőt meg-

S. Thom. Sum. I. r. 84 q. art. 88. Quaest. 3. art. 
ad I. 105. Quaest. I. art. ad III. 

2) 87 Quaest. 3. art. ad I. 

i ismerni képes tehe tség ;x) tulajdonképeni tárgya az 
! érthető lény, mely a, lény minden lehetséges különb-

ségeit és fajai t magában foglalja, mert a mi lehető 
az érthető is.2) Nagysága valódi, mondá a hires F é -
nelon,a) össze nem zavarva egybeköti a multat a je-
lennel s okoskodásai folytán a jövőbe is behat. 

Van eszméje a testekről, a szellemekről ; bir fo-
galommal a végtelenről is, mert állítja arról mindazt, 
mi annak megfelel s tagadja, mi azzal nem egyez. 
Mondja csak valaki neki, hogy a végtelen háromszögű, 
felelni fogja, hogy az minek nincsenek határai, sem-
miféle alakkal sem bírhat. íme mily nagy az ember 
szelleme a keresztény rationalismusban ! bámulatos, ön-
magát fölülmúló az, mit magában hordoz!4) Az érte-
lemről való ily fogalom talán még sem akadályozza 
gondolatainkat természetes törvényeik szerinti fel-fel-
szárnyalásaikban, erre-arra röpködéseikben ! 

Egyetemes törvény, hogy minden érzéki vagy 
szellemi képesség ama tárgy felé irányul és törekszik, 
melyre alkotva van, abban keresi kielégítését, találja 
föl s éri el tökélyét. A mi a testi szemnek a vilá-
gosság, az a szellemre nézve az igazság : ez a lélek 
törekvésének tárgya, melyet minduntalan keres, az él-
teti a szellemet, kölcsönöz neki erőt s röptének szár-
nyakat, hogy keresse, és birtokában életét, tökélyét, 
nyugtát találja ; s az ember keresi az igazságot ön-
magában, kívüle mindenütt . Elméje u j és uj fölfede-
zésre indul, szüntelen kutatva a valót s örül, ha va-
lahol egy még addig nem ismert igazság felragyog 
előtte, a z t ^ m a g á h o z ragadja, szövétnekül használja 

*) Sent. L. III. Dist. 14. art. 1. quaest. 2. 
2) Summa cont. Gent. II. Lib. 98. cap. 
3) Isten léte 50 fej. 
4) V. ö. Gonzalez: Tanúim, aquin. sz. Tamás böl-

csészet. II. 52 f. 
'22 
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búvárkodása további ut ján — halad. A haladás és 
vívmányok korát éljük, a természet sok titkát kilestük 
anyagi és szellemi téren, a bámulatos működésbe ho-
zott emberi erőnek visszatarthatlan hatalma mindent 
magával ragadva mintegy uj világ felé sodor, melyet 
a látnoki szavak szerint teremteni akar, teremthetni 
hisz.1) Ha a tudományok roppant birodalmában szét-
tekintünk, abban a legdicsőbb, a legjótékonyabb eszmék 
millióit látjuk felragyogni, melyeket az emberi ész 
szétárasztot t ; a kérlelhetlen tárgyak késztetnek elis-
merni, hogy minden tudományban bizonyos haladás 
észlelhető kivétel nélkül, s ezt nem tartom fölösle-
gesnek hangsúlyozni, mert vannak, kik kétségbe von-
ják még haladhatását is azon tudománynak, mely mint 
szokták mondani a dogmák változhatlan alapszabályai-
hoz van lánczolva, az a hittudomány. — Az absolut 
igazságaitól merevnek látszó theologia éppen látszóla-
gos mozdulatlansága által készíti elő a többi tudomá-
nyok áldásait és gyümölcseit, éppen ezen oly sokszor 
fonákul magyarázott stabilismus által tiizi az ki a 
tudományok sarkpontjai t , melyeken tul azok hasztalan 
keresnek igazságot, emelkedést; kettős fény világítja 
meg út já t mint semmi más tudományét : az észé és 
kinyilatkoztatásé, együttesen védelmezi az az észt és 
hitet, az észt a sophisták, a hitet az istentelenek el-
len, s a szellemnek az ő haladásában csak azon kor-
látot szabja, melyet maga az igazság vet, midőn az 
maga magával nem ellenkezhetik. Ez értelemben 
mondja Wind i schmann : „Európa azért jutot t az is-
meretek, a műveltség s polgárisodás magas fcÁára, 
mivel a theologiával kezdé, s mivel az összes tudo-
mányok ez isteni törzsbe beoltva és innét szíván az 
az éltető nedvet szemlátomást e m e l k e d t e k , m e l y je-
lenség mélyebb okát igy adja Cousin: „A tudomány 
egy ága sem fejlődhetik üdvösen, ha csak nem a fő 
és egytittleges tudomány ölében, az pedig fő és vég-
elveit az Istenről való tudományból merít i ."2) Igaz, 
hogy a hittudományban nem arról van szó, hogy mi 
magunk födözzünk fel uj igazságokat , mert az igaz-
ság örök; a hittudós nem magától találja föl, hanem 
átveszi, s igazán eredeti hittudós csak egy van : Isten, 
kitől minden igazság származik, kiről sz. Anzelm 
mondja : „Quam ampla est Veritas, in qua est omne, 
quod verum est, et extra quam nisi nihil et falsum est ," 
mi ő tőle bírjuk minden ismeretünket s minden tudomá-
nyunk az ő tudományának hasonlatszerü utánzása — 
imitatio scientiae Dei per participationem. — A theologia 
kizárólag birja az igazságot s benne oly hatalmat, mi 

x) Tith. jel. 21. 1. 
2) Cours de 1819. 11. part. 339. 

semmitől sem fél, semmit sem ignorál, melynek fölé-
nye a tisztán emberi legmagasb tudomány, a philo-
sopliia fölött abban áll, hogy ez keresi, amaz birja 
az igazságot. Hogy a dogmák tárgyilag nem fejlőd-
hetnek, az ellen épp ugy nem tehető kifogás, mint 
nem az ellen, hogy miért maradt kétszerkettő négy, 
s miért nem fejlődik ötté. Yégre is a valódi haladás 
föltétele a változatlan szabály és alap. Ha egyéb tu-
dományok fejlődése sem alapulna valami változatlanul 
érvényesen, ezeknél sem lehetne szó valódi haladás-
ról : haladni ugyanis annyit tesz, mint valamely czél 
felé menni, de mikép tudom, hogy haladok, ha nem 
létezik előttem semmi bizonyos, s mi által választja 
el az ész az igazságot a tévéijétől, ha megelőzőleg 
nem ismer valamely szilárd állandó nyilvánvaló igaz-
ságot ? 

A haladásnak végtelenség a szónak metaphysicai 
értelmében már csak azért sem tulajdonitható, mert a 
haladásnak föltételei a tökély, képesség és változan-
dóság : de a végtelenség e tulajdonságokat kizárja, s 
a ki ez értelemben vett végtelen haladást állitana, az 
változatlan változandóságot, vagyis képtelenséget vi-
tatna. Az emberi haladás s igy a tudomány is leg-
fölebb t annyiban mondható határtalannak, hogy az 
emberi szellem kedvező feltételek alatt ugy egyesek-
ben, mint az egész emberiségben idők folytán a már 
szerzett ismeretek kincsét mindinkább szaporitandja, 
a tévelyek halmazát, — ha mégis — megkevesbíti, 
s az igazság felismerésében halad, ámbár az ilykép 
előhaladó ismereti tevékenység is a lehető legnagyobb 
haladás daczára is bizonyos korlátok közé van s lesz 
is szorítva. 

A tudomány bármely ágában mindenütt természe-
tes korlátokra bukkanunk, melyek véget vetnek a tu-
dásnak. Minden tudomány kiindulási pontja s vége 
egy titkot tár föl, mely a netovábbat kiáltja, s a tu-
domány életerős gyümölcshozó fáját nem egyszer lát-
juk ellepve fattyusarjakkal, melyek elhúzzák a termő-
ágaktól is az életnedvet, s az életerős meddő galyak-
ban lát juk elenyészni; s ha az emberi szellem műve-
lődésének történelmét átfut juk, a mellett, a mit 
korunk haladásában valónak ismerünk s nagyszerűnek 
csodálunk, vájjon nem bizonj'ul-e be számtalanszor, 
hogy az, a mi sokoldalú értelmiség művében is mint 
szellemi képzettség ragyogott, nagyobb részt csak 
hervatag virág volt ? Az emberi szellem mint szorgal-
mas bányász mindig újra száll le a sötét mély ak-
nákba, az ismeretek aranyát napvilágra hozandó 
igazságot keres is talál is, de nem minden igazságot, 
és csak ritkán egészen tisztán menten a tévedés 
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salakjától, fo l j tonos küzdelemben az éj homályával, mely 
az ismeretek országa fölött elterül, s az igazság cri-
teriumával biró ismeretek mellett egyenjogúságot kö-
vetelő tévelyek sok bámuló védőre találnak, s a szét-
oszlott elméletek csillogó halmaza látásánál hányszor 
teszszük a busitó tapasztalást , hogy ott, hol minden 
fénylő, minden hatályos, biztosnak, s megdönthetlen-
nek, örökérvéűyűnek Ígérkezett, minden üres, törékeny 
és férgesnek muta tkozot t ; uj igazságok fölfedezésével 
s több tévely kiirtásával ujak merültek fel, sőt elavult, 
már örökre eltemetetteknek hit t tévelyek uj alakban 
támadnak fel, mert a nyugtalan emberi szellem a le-
hetséges tévelyek teljes körét egész a nihilismusig 
megjárva már most néha csak a körutat kénytelen 
ismételni. Ennek oka pedig az emberi ész természet-
szerű hibázhatóságában rej l ik; tévely és emberi gyar-
lóság elválhatlan társak. Értelmünk mig egyrészt 
megközelíti Istent , kinek fénye és eszméi tükröződ-
nek vissza benne, mint az örök eszmék részesében, 
másfelől homályos árnyak borítják azt, mert mind a 
mellett, hogy az isteni ész utánzása és a teremthet-
len s végtelen fény destillatuma, de nem oly tökéle-
tes s közvetlen utánzat, mint a csupa szellemi értel-
miség, s távolabb esve a közös értelmi központtól, az 
isteni fényt és eszméket sem tükrözi vissza oly élén-
ken mint amaz. Azért kénytelen fáradságosan dol-
gozni ki, hogy ugy szóljak eszméit és ismereteit, csak 
lassanként s egymásutánt tartva ju that el a tudomány 
birtokába. Innét a gyöngeség és lehetet lenség a ha-
tály és erélyesség mellett ; a sokféle tévedések s le-
győzhetlen nehézségek, melyekbe minden lépten-nyo-
mon ütközik az igazság és tudomány ut ján, innét a 
tudatlanság és homály szellemünkben nagyszerű tudo-
mányos fogamzatai s fényes eredményei mellett.1) 

(Folytatjuk.) 

A D A T O K 
árpádházi boldog Margit ereklyéinek történetéhez. 

A darissák ingóságai elharácsoltatnak. 
(Folytatás). 

ComideS Codex. Ez tulajdonképen nem önálló, 
hanem első és harmadik része azon terjedelmes kézirat-
nak, melyet az egyetemi könyvtár az ötvenes években 
szétszedetett és 5 kötetbe osztatott. A részek igy követ-
keztek egymás után: Cornides Codex 1—420. 1, Bod Co-
dex, Cornides Codex 421—430. 1., Könyvecske a szent 
a-postolok méltóságáról, Példák könyve, 69—86. ]., Pél-
dák könyve 1—68. 1., és Sándor Codex. Ezeket 1500—30 
között Ráskay Lea és más öt nyulakszigetbeli dominicana 

Gonzalez i. m. 52 1. 

apácza irta. E kézirat másolásánál Ráskay, ugy mint a 
Margit-legendában tette, szintén több bejegyzést tett, 
igy az 1515. évhez: „Ezen esztendeiben zenteltek meg az 
Kápolnát, zent Katerina ázzon napyan vasarnapon.u Az 
1517. évnél, melyben a másolást befejezte, megnevezi ma-
gá t : „ Vegeztetyk zent iustina azzonnak elete vrnak ezten-
deyben. Ezer. evt zaz. tyzenheet eztendevben. raskay lea.11  

Tartalma mind az öt résznek : szentek legendája és ró-
luk predikácziók. — Valószínűleg a clarissák lefoglalt 
könyvtárával kerülhetett az egyetemi könyvtárba, mely 
a megszüntetett szerzetes rendek könyvtáraiból alkot-
tatott. 

Szent Margit Élete. Ezen 1510-ben, Ráskay Lea által 
irott codexről tárgyalásunk folyamatában többször meg-
emlékeztünk, itt csupán azt akarjuk felemlíteni, miszerint 
a dominicana apáczák összes ingóságaival, 1615 óta a 
pozsonyi clarissák birtokába jutott, Pray 1770-ben ki-
adta midőn azt „codex meus11-nek"l) nevezi és megkülön-
bözteti azon XVIII. százedbeli kézirattól, mely a apáczáké 
volt, és melyből a hiányzó részeket kiegészítette. Hogy 
és mi módon kerülhetett a codex a cassatió, sőt 1770. 
előtt, Pray birtokába, nem tudni. Pray azután, a minek 
Horváth István csak „ezer bajjal" tudott nyomára jutni,2) 
eladta a „hires Héderváry Viczay Mihály" grófnak, ettől 
pedig »nagy hazafiúi áldozatok mellett" megszerezte 
Jankovics Miklós. Hogy miben állott légyen ezen „nagy 
hazafiúi áldozat", azt maga feljegyzette volt a könyv táb-
lájára : Nicolai .lankowich Exemplar e Comité Micha-
ele Viczay pro aureis Graecis et Romanis Rarissimis, uti 
Basileos, Basilion Farnacis et aliis Nro 65. redemt. Uni-
cum hoc pretiosissimum, Linguae Hung. Ciuielion". Tőle, 
mint Mátray Gábor a könyvtáblán feljegyezte, „első gyűj-
teményével", tehát 1836-ban megvette a magy. nemz. 
Muzeum, a hol Hung. Quart. 406. sz. alatt őriztetik. 

Gömöri Codex 1516. kezdve „Atyánk szent Domokos-
nak octáváján." Kezdetét Tetemi Pál pálos, nagy-vásonyi 
vicarius, a többit két dominicana irta. Ezek egyikét 
„Kateriná"-nak hivták. Összesen az egész codexet kilencz 
kéz irta. Muzeumé. 

Szent Domonkos élete. Ezen Ráskay Lea által 
1517-ben befejezett élete rendje alapitójának a többi, 
általa másolt codexekkel hasonló sorsban részesült. Ezen 
kéziratában is szokása szerint beleszőtte a másolat közé 
saját észrevételeit, melyek közt igen figyelemre méltó ez: 
„Ezer evt zaz es tyzenheet eztendevben vegeztetet e 
kevnyv, zerdan hvsuet napya vtan. Ezen eztendevben ha-
lanak meg az ven sororok, legendy Kato ázzon mynd az 
tevbby.u A clarissák cassálása után, mily módon, nem 
tudni, Szerdahelyi Gábor, beszterczei püspök birtokába 
jutott , mint a könyv első táblájának belső oldalán ra-
gasztott lapocska bizonyítja, melyen a püspök czimere 
alatt ez olvasható: Ao 1800. Gabriel Zerdahelyi de Nitra 
Zerdahely eppus Neosoliensis." Jelenleg a nemz. Mu-
zeum bírja. 

Horváth Codex. Ráskay Lea kézirata az 1522-ik 
évből, a nyulakszigetbeli dominicanak számára szánt sz. 

') I. mű. '249. 251. 
Tud. Gyűjt. 1835. II. k. 110. 

16* 
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beszédekkel és elmélkedésekkel. Sorsa egyenlő volt a 
Margit legenda, Cornides codex és a sz. Domonkos életeé-
vel. A cassalás után, már 1803. előtt Jankovics Miklós 
birta, kitől a nemz. Muzeum megvette, hol most „Egy-
házi Beszédek 1522." Hung. Quart. 236. sz. alatt őriz-
tetik. Szabadjon itt még megemlitenem, miszerint belőle 
az első és második sz. beszédet sok tekintetben változ-
tatva átvette a Tihanyi-, a másodikat a Kazinczy-codex. 

Azérsek újvári Codex, melyet 1530—l-ig nagyobb-
részt Sövényházi Márta irt, ki magát igy irta alá: „Se-
wenhazy soror marta keze myath.u Hogy apáczák számára 
készült, bizonyos e szavakból: „Thysztelencloe Zyzek.u Es 
hogy különösen dominicának számára, pedig e szavakból : 
vzent domokos atyanka mi felettébb gyakran előfordul. 
Az evangéliumi perikopákon kivül áhítatra való elmélke-
déseket és legendákat tartalmaz. E díszes codex az érsek-
újvári ferenczrendi zárda ajándékából az Akadémia birto-
kába jött. 

A clarissa apáczáktól, leginkább az óbudaiak-
tól, a következőket bir juk. 

Az Ehrenfeld Codex, mely a legrégibb magyar 
könyv, és mint nyelvmaradvány is a Halotti Beszéd és a 
Königsbergi Töredék után következik. Kora, nyelvésze-
tét és jjalaeographiáját tekintve, a XY. század első felére 
tehető. Tartalma assisi sz. Ferencznek élete, k i : „my 
attyank Bodog Ferenc11-nek neveztetik, a mi kétségtelenné 
teszi, hogy e mü rendének tulajdona, a mű irója pedig 
rendének tagja volt ; ki ezen kéziratot szintén sz. Ferencz 
rendén levő apáczáknak, tehát clarissáknak készítette. A 
mire azon körülményről lehet következtetni, mert benne 
sz. Klárának „bodog ferencz nemes plantayaL-nak, két 
egész fejezetet szentel. Azonban ezen becses nyelvkincs a 
clarissák birtokából átment valamely más szerzet birto-
kába, s ekkor e szavak „my attyank" áthúzva kitöröl-
tettek. Ezen körülmény azon következtetésre jogosít fel, 
miszerint e codex a nagyvárad melletti sz. Jánosi claris-
sáké volt, ezektől pedig a dominicánák kapták meg, kik 
vagyonukat örökölték és kik a törlést is eszközölték. Igy 
tehát a codex iróját is Nagyvárad vidékén kell keresnünk. 
A dominikanáktól akár Nagyszombatban, akár Pozsony-
ban ismét a clarissák tulajdonává lett, s ezek egyike a 
rend cassalása után vitte, több más könyvvel Nyitrára, a 
hol mind azon délutánig háborítatlanul a padláson fe-
küdt, mig labda szerepre nem jutott, és Ehrenfeld Adolf 
akkor (1850—l-ben) VI. gymnasialis osztálybeli tanuló, 
most bécsi jogtanácsos és tudor által meg nem mente-
tett, kinek jelenleg is birtokában van. 

Lobkowitz Codex, mely a clarissák számára 1514— 
1521 között irt imádságos könyv. Benne búcsúkkal biró 
alkalmi imádságokon kivül, szentek legedái és példákkal 
fűszerezett erkölcsi olvasmányok is vannak. 1585-ben Gebbl 
Jánosé volt, mint az első boríték tábla belsejében talál-
ható feljegyzés mondja: v1585 Hanns Gebbl von Milt-
feld der Röm. Kay. May th. Dienner.u Jelenleg herczeg 
Lobkovitz Mór raudnitzi könyvtárában őriztetik.1) Való-
színűleg a clarissák vándorlásai alkalmával jutott birtokuk-
ból idegen kézre. 

') Csontosi, Magy. Könyvszemle 1?79. 189. 

A Lányi Codex. A clarissa apáczák számára szol-
gáló „ordinarium", mely 1619-ben készült. Másolóját há-
rom kéz eszközölte. Ezek harmadika Kálmáncsey László, 
igy nevezi meg magát : „ Laudetur deus necnon sua ge-
nitrix vnica : quum finis ad esse videtur perme ladislaum 
pbrm de kalmanchey ... 1519." Hogy a codex a pozsonyi 
clarissák birtokában vala, bizonyos mert első táblája 
belső oldalán e szavak olvashatók: „Anno 1689 Die 27. 
Decembris Adom Szent Prophessioia Napjan Ezt a kóny-
uet Soror Catharina Franciska Vlassichnak Emlékezettől 
hogi Sorgalmatossan tanullia Oluasny Sor Maria Victo 
ria Balassa Ordinis S. Clarae." Az adományozó pedio' 
Pozsonyban abbatissa volt. Mivel e könyv 1519-ben íra-
tott, a clarissák pedig oda Ó-Budáról csak 1541-ben 
mentek, azért Kálmáiicsey e kéziratot csakis az ó-budai cla-
rissák számára készíthette. Ezek által megőrizve Pozsony-
ba került, a cassálás után Nagyszombatban megtelepült 
egyik vagy másik ex-clarissától átment Schuster nevii 
gyógyszerész birtokába, ettől megszerezte Lányi Károly 
tanár, ki az Akadémiának ajándékozta. 

A debreczeni Codex, mely 1519-ben fejeztetett be. 
Hat író készité a clarissák számára. A mi bizonyos a 
benne előforduló eme mondatból : „ Legietök Alasatossok 
0 cristosnak megszentölt iegössi mert alazatos atiatoc 
tvdnya mint az dichoseges zent ferenez, amiatok is ala-
zatos vot tudnya mint az dichoseges zicz zent clara." Sőt 
Temesvári Pelbártot in„pelport atianc"-nak nevezi. 1613-61 
Erdélyben volt a bejegyzések tanúsága szerint. Azután a 
debreczeni collegium kapta. (Ez az erdélyi clarisákké 
volt.) 

VitkovicS Codex, mely az „ Vyh zerzeteseknec Re-
gvlaia*-t tartalmazza, t. i. az apácza ujonczok számára buz-
galmi s tankönyvül szolgált, 1525-ben készült. Nem le-
hetett másoké, mint szintén a clarissáké, a benne foglalt 
„sz. Bonaventura Regula" után ítélve. Hogy apáczáké 
volt, kitetszik a gyakori „leánom" kifejezésből. A cla-
rissák birtokából Egerbe került, a hol Yitkovics Mihály 
1803 körül fedezte fel. Utóbb Jankóvich Miklós birto-
kába jutott, kinek első gyűjteménye megszerzéséből még 
1836. előtt a magy. nemz. Muzeum tulajdonává lett, a hol 
Hung. Duód. 8. sz. alatt őriztetik. Csak mellesleg jegyez-
zük meg, miszerint a cassalás után Kuthy Klára a pesti 
zárdának ex-abbatissája, Egerben telepedett meg. 

Keleti Codex 1525—31-ig szintén clarissa apáczáké 
volt, négy kéz által Íratott, a negyedik magát megnevezi 
igy : „ f rá te r ferenc sepsiszentgyörgyi vesztegettea Az er-
délyi vásárhelyi clarissa apáczák számára készült, jelenleg 
Marosvásárhelyen a Teleki-könyvtárban őriztetik. 

Razinczi Codex, mely három férfi kéz által 1526— 
1541-ig barátgót, az utólag bejegyzett tiz parancsolat 
ujabb folyóbetükkel legfeljebb a XVII. században Íratott, 
apáczákhoz intézett példákat és beszédeket tartalmaz. A 
kifejezés : ihs, maria, zent ferenc", világosan sz. Ferencz 
rendüekre vall. A gyakori: „húgaimnak, zyzeknek, Cris-
tus iegössynek" pedig sz. Ferencz rendén létező apáczákra 
bizonyít; ezek pedig a clarissák. Hogy valóban ők még 
később is birták, mutatja az MDCXXV. évszám és „Con-
ventus posoniensis" szavak, melyek kártya boritékára Írat-
tak. Nézetem szerint ezen codex Ó-Budán készült, onnan 
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1541-ben, félbeszakítva Pozsonyba vitetett, de 1714-ben 
ismét Budára hozatott, Budáról Pestre, innen a cassatió 
alkalmával Kuthy apácza által Egerbe vitetett, ott 1803. 
előtt Vitkovich Mihály birtokába jött . Később Jankovics 
könyvtárába került, és ennek megvételével a nemz. Mu-
zeum tulajdonává lett, a hol a Duód. Hung. 21. sz. alatt 
őriztetik. Csak mellesleg hozom azon állitásom bizonyí-
tására, hogy e kézirat az ó-budai clarissák számára ké-
szült, azon körülményt, hogy a nyulakszigetebeli dominicá-
nak predikácziós könyvéből (most Horváth Codex) az 
„azzonyonk zeplevtelen zvz marianak halalarol" szóló 
terjedelmes predikáczió ügyes kivonatban meg van benne, 
„ázzonunk marianak halalarol", mi mindenesetre a beszéd 
átdolgozőjának a kézirat tulajdonosával való érintkezésére 
vall, a mi a két zárda közelsége következtében igen le-
hetséges vala. 

(Folytatjuk). 

EGYHÁZI TÜD0SITAS0K. 
Budapest, szeptember 12 A „Magyar Korona" 

szíves figyelmébe.— T. olvasóink tudják, hogy mi a békét 
szeretjük. Igen, szeretjük, de nem az igazság árán. Mert 
amicus Plato, amicus Cicero, sed magis arnica Veritas. 

Katholikus laptársainkkal jó viszonyban lenni és ma-
radni egyik őszinte és hő óhajtásunk. Megmutattuk ezt 
eddig, és — ha Isten segit — még a jövőben is meg 
fogjuk ezt mutatni. De engedje meg a „M. K." t. czikk-
irója, a jó viszony nem abban áll, hogy az igazság-
talanul és e lap majdnem félszázados tiszta becsülete és 
jó hirneve ellen intézett oly heves támadást, minőt a ne-
vezett lap szept. 10. 250. számában olvastunk, egykedvűen 
fogadjuk. Si inimicus meus raaledixisset m i h i ! . . . 

Ha a M. K. jónak látta a Religiót utolsó előtti tu-
dósításunkért ily módon megtámadni, mint ezt ujabb idő-
ben egyik kath. laptársunk sem tevé, meg fogják bocsá-
tani t. olvasóink, lia ez egyszer — eltérve eddigi szoká-
sunktól — magunk érdekében emelünk szót. 

A M. K. egész támadása nem más, mint teljes 
félreértése, hogy ne mondjuk elferdítése, a Religio 20. szá-
mában megjelent levelünknek. Mi foglalkoztunk a herme-
neutikával, megtanultuk a szövegből az elrejtett értelmet 
kiolvasni, de belevinni, belemagyarázni a szövegbe, mi 
ott nincs, sőt — akár külső, akár belső oknál fogva — 
nem is lehet, azt semminemű, legalább semminemű becsü-
letes hermeneutikában nem találtuk. 

Mit is olvasott a M. K. idézett levelünkben ? Azt, 
hogy az ellenzéki lapok visszatükrözéseként mi is „igno-
ráljuk a magyar kath. egyház és apostoli korona közti 
jogviszonyt, az Isten kegyelméből való királyság jellegét 
és tulajdonságait, valamint a papság hivatását az állam 
életében „az egyházi szellem teljes hiányával, az egyház 
czéljainak merő félreértésével 

No legyen nyugodt a M. K. ! Mi ugyan jól ismer-
jük mindazt, miben oly nagy jártasságot vindikál magá-
nak a M. K., ismerjük legalább is olyan jól, mint a M. 
K., sőt képesek vagyunk ezt hiteles módon documentaliter 
is bebizonyítani. Még több ! Nem csak ismerjük, de el is 
ismerjük mind ama jogokat, s azok épségben tartása mel-

lett bármikor is sikra szállunk, azokat fenntartani és vé-
delmezni akarjuk és fogjuk is mindenkor. Hisz a M. K. 
szives volt azt a néhány sort levelünkből idézni — miért 
is különösen fogadja köszönetünket — mely sorokban 
„áradozó kifejezésekkel", mint a M. K. megjeggyzi, con-
testáltuk újból ezen meggyőződésünket. Biztosítjuk a 
a M. Iv.-t, hogy jobban ismerjük és tiszteljük a logikát, 
mint hogy azt pár sorral későbben arczúl csapnók. Ennyit 
bízvást feltételezhetett volna mi bennünk a M. K. Egy 
kissé több igazságszeretettel nem jutott volna oly kö-
vetkeztetésekre, melyek ő vele azt mondatták, hogy le-
velünkben „az egyházi szellem teljes hiányával, az egy-
ház czéljainak merő féleértésével" találkozott. 

Engedje meg. t. laptársunk, csak van különbség 
bizonyos jogok elismerése és ezen jogok magyarázata, 
illetőleg kiterjesztése között. Kik az elsőben megegyez-
nek, eltérhetnek az utóbbiban. Csak egy példát mondok. 
A jozefinizmus idejében egyetértettek a hithű katholikus 
és az udvari theologusok és kanonisták abban, hogy a 
Felségnek, nevezetesen Magyarországban az apostoli 
királynak, vannak bizonyos jogai az egyházzal szemben ; 
az eltérés közöttük csak ezen jogok magyarázatában, ille-
tőleg kiterjesztésében állott. S vájjon, kik állottak kö-
zelebb az igazi helyes egyházi felfogáshoz : azok-e, kik e 
jogokat kiterjesztették, vagy azok, kik ama határokba 
akarták ezeket szorítani, melyeket az egyház alkotmánya 
és függetlensége kiszab V 

Ha a M. K. néhány hónap óta hangoztatott állás-
pontja csakugyan benső meggyőződésnek kifolyása, kö-
vesse azt, ha tetszik. De ne keresse]— azt joggal követel-
hetjük — „az egyházi szellem teljes hiányát, az egyház 
czéljainak merő félreértését" ott, hol saját felfogásával 
nem találkozik. Utoljára ő is, mi is csak fiai vagyunk az 
egyháznak, kiknek kötelességük szives engedelmességgel 
követni közös anyánk szavát és Ítéletünket ezen legfőbb 
tekintélynek örömest alárendelni. Nem akarjuk tehát 
retundálni az argumentumot, de egész bátran merjük állí-
tani, hogy nem a M. K. Ítélete állapítja meg sem ne-
künk, sem másoknak, hogy mi „az egyházi szellem teljes 
hiánya, az egyház czéljainak teljes félreértése," — és 
mi nem. Mi e tekintetben más bírókat ismerünk el egye-
dül illetékeseknek : ha ezek szólnak, majd meghajlunk. 
Addig azonban legyen szabad azon kellemes meggyőző-
désben élnünk, hogy — amint szent kötelességünk pa-
rancsolja — mi egyházi szellemben és az egyház czéljai-
nak teljes tudatában működünk. 

Arra, mit a M. K. állitólagos ellenzéki álláspontunkról 
mond, sok szót nem vesztegetünk. Kifejtettük álláspontun-
kat a Religio első félévének 43. és 48. számaiban ; az ott 
elmondott dolgokat ismételni annál kevésbé látszik szüksé-
gesnek, mert a M. K. szives volt mind a két idézett le-
velünkről nem csak egyszerűen tudomást venni, de azo-
kat behatóbban is méltányolni. Ha ezeket újból felemlít-
jük, teszszük ezt azért is, hogy kijelentsük teljes ragasz-
kodásunkat az ottan kifejtett álláspontunkhoz, nem levén 
szokásunk egy fél év alatt irányt és programmot vál-
toztatni. 

Végre a M. K. czikkének három utolsó bekezdésére 
ézve, nőszintén sajnáljuk, hogy nem vagyunk képesek 
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megérteni t. laptársunk nagymérvű felháborodását azok 
miatt, miket a „félhivatalos és quasi félhivatalos, a nyilt 
és krypto-kormánypárti" lapokról és „kenyéradójukról" 
mondánk. Az szokott feljajdulni — mondják — kmek 
tyúkszemére hágtak; pedig mi t. laptársunkat egy árva 
betűvel sem emiitettük s nem is értettük. „Gyáva gyanú-
sítás1' nem volt soha kenyerünk, azt a M. K.-nak keller.e 
tudnia. Ha lesz majd dolgunk, majd fordulunk nyíltan 
cziinéhez, mint ezt most teszszük. ítéljen a t. olvasó, ki 
vádolható gyanúsítással : mi, kik in genere irtunk azon 
elvi szempontból, mely nálunk mindenkor irányadó, vagy 
az, ki egyenesen nekünk ront és az idézett módon minket 
megtámad ? 

Csak még egy szót ! T. laptársunk, ugy látszik, 
minket is azokhoz számit, kikben vannak „kézzelfogha-
tóbb czélok és vágyak, melyeknek elérése és kielégítése 
a jelen kormány alatt nem teljesülvén, a factiosus ellen-
zék felülkerekedésében látják minden reményüket, mit 
sem törődvén az egyház sorsával." 

Az csakugyan „gyanúsítás" ! Mi csak jobban tudjuk, 
miféle czélok és vágyak vezérelnek bennünket, azt csak 
elhiszi nekünk a M. K. Es biztosítjuk, hogy nincsenek 
olyan czéljaink vagy vágyaink, melyeknek teljesülését 
bármely ellenzék íélülkerekedésétől várnók. Ez talán 
elég lesz. Ha még sem, akkor gondolja meg t. laptár-
sunk, hogy ilyen czélok és vágyak teljesülétét gyorsabban 
és hamarább érhetnők el, ha megtennök azt, mit mások 
tesznek. Nem beszélünk a levegőből, nem is gyanusitunk 
senkit, de ismételjük, hogy bolondok volnánk, ha a nekünk 
imputait czélok és vágyak teljesülését egy bizonytalan 
jövőre biínók, holott — ha ilyenek volnának — a jelen-
ben is elérhetnők azok teljesülését. 

Ezeket szükségesnek tartottuk röviden sine ira et 
studio — az igazság és a Religio tiszta nevének érdekében 
elmondani. Különben szent legyen köztünk a béke! ? 

Arnberg. A német katholikusok XXXI. nagygyű-
lése. — (Folyt.) 

Windhorst ama beszéde, a melyet az első nagy esti 
társas össszejövetelen mondott, magyarul, egyedül teljes 
szövegben, a következő. A német kedélyesség és ko-
molyság csodálatos vegyüléke az, melyből megtanulhatni, 
hogyan lehet komoly harczokra mulatva edzeni a katho-
likusok ezreit. 

„Mélyen tisztelt barátim! Nem találok más szót, 
amelylyel ugy kimondhatnám azt, a mit érzek, mint 
e szót : barátim ! A hogy önök engem megjelené-
semkor fogadtak, és a hogy azután egészségemre poharat 
emeltek, azt mutatja, hogy nekem itt csak barátaim van-
nak. (Viharos bravó !) Éppen ezért voltam bátor önöket igy 
szólítani, habár teljesen átérzem a merészséget, mely e tett-
ben rejlik. (Derültség.) Tehát még egyszer : igen tisztelt 
barátim ! Az az ut, mely ide vezet, nem igen rövid, és 
az én koromban levő embernek nem igen könnyű éjjel 2 
órakor felkelni és a vasútra menni. (Derültség.) De én 
ezt az utazást nem bántam meg ; mert a mit idáig 
itt láttam, teljes bizonyítékul szolgál nekem, hogy mily 
szerencsés gondolat volt Németország katholikusainak 
nagygyűlését ezúttal Ambergbe hívni össze. (Bravó.) Ez 

a hely Bajorország szivében fekszik, története által hírne-
ves s mindenki közülünk Németországban tudja, mily nagy 
emlékek fűződnek Felső-Pfalzhoz. (Elénk tetszés). Ezeket 
ma itt tárgyalni igen hosszú eljárás lenne ; nekem pedig 
az a sajátos gondolatom van mellette, hogy miután ujabb 
időben ezen gyűléseket éjszakon és éjszaknyugaton tartot-
tuk, igen rendjén jött, hogy most itt délkeleten tartjuk, 
hogy eme vidékek jó katholikusai is összejöhessenek a 
végből, hogy velünk érintkezésbe jőve közös munkával 
ugyanazt tegyék, a mit mi éjszakon tettünk.*) Uraim ! 
Bajorországnak a történelemben dicsőségteljes lapjai van-
nak, (Elénk tetszés) és nincs történetünkben jelenet, a 
melyben a bajorok döntőleg nem folytak volna be. (Hosszas 
viharos tetszés.) Bajorország ama világtörténelmi krízis-
ben, melyben vagyunk, helyzetét be tudta tölteni, azaz, 
a derék bajor nép kötelességét egész lélekkel teljesítette 
(Bravo); vájjon mások is-e, azt ma nem kutatom. (Derült-
ség és bravó.) 

Uraim ! Az egyház szababságáért vivott nagy világtör-
téneti harcznak még épen nem vagyunk végén. Kezdődött Po-
roszországban és általánossá lőn az egész világon. Ezút-
tal is Németország rendeltetése, hogy az első sorokban 
küzdjön az egyház szabadságáért, s az egész világ ránk 
tekint, hogy kibirjuk-e a harczot s kivivjuk-e a győzel-
met. (Igaz.) Mert az iránt nincs kétség: azon a napon, 
a melyen Németország kivívta az egyház szabadságát, ki 
lesz ez viva az egész világ számára. (Viharos bravó.) 
Uraim ! Nagyjelentőségű momentum ez. S ebben a harcz-
ban az első sorokban állni, büszkesége minden egyes né-
met férfiúnak. (Elénk tetszés) Uraim! E nagy egyházi 
küzdelem mellett mindinkább kifejlődik a társadalmi harcz, 
melyről ma oly jelentős beszédet hallottunk (Bravó.) Ez a 
harcz még tovább fog tartani, mint az egyházi szabadságért 
vivott harcz, mert a társadalom egén mutatkozó fe-
nyegető felhők fognak véget vetni az egyházi küzdelem-
nek. Azok, a kik ma még azf, hiszik, hogy az állami te-
kintély biztosítása végett az egyházat ktll leigázni, — 
csakhamar gyengédtelenül fö l fognak zavartatni (Bravó.): 
akkor majd jajgatva kiabálnak az egyház segélye után. 

Szomorú mindnyájunkra nézve, de hát nincsen más-
kép : a világ mindig experimentál, és ha egyszer mélyen 
lesujtatott is, újra elfeled mindent, mihelyt u j lélekzetet 
vehet. 

Mi azonban semmiképen sem akarunk hozzájárulni 
ahhoz, hogy a socialis küzdelem aggasztóbbá váljék (Tet-
szés) ; mi mindig szilárdan és hűen ragaszkodunk azon 
tekintélyekhez, a melyeket Isten fölénk helyezett ; mi a 
mint nagyra becsüljük az egyház tekintélyeit, ép ugy 
nagyrabecsüljük az állam tekintélyeit, s meg vagyunk 
győződve, hogy az állam teljes, jól rendezett fensőbbsége 
nélkül, igazi polgári szabadság nem létezhetik. (Helyeslés.) 
— De ez nem tartóztathat vissza bennünket abban, ha 
látjuk azokat, kik az államot képviselik, hibát elkövetni, 
hogy ne lépjünk velük szembe egész őszintén és teljes erély-
lyel. ( Bravó.) Ha önök tisztelt barátim, most irántam a ragasz-
kokodás különös jeleit adják az nem, mást jelent, mint elis-

*) Mily finom ozélzás a katholikus Délnémetország politikai 
elmaradottságára ! Szerk. 
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mérését annak, hogy a centrumfractio, a mely a márkák 
homokján kénytelen csatáit vivni (Tetszés), az önök vé-
leménye szerint kötelességét teljesítette. (Elénk tetszés) 
és hogy én már oly régóta részt veszek a csatákban. Na-
gyon örvendek, hogy az én sok beszédeim, a melyeket 
sajnos, mondanom kellett, önöket nem untatták. (Derült-
ség). Ez bátorit, hogy még nehánynyal több3t is mondjak 
(Viharos tetszés és derültség) ; s minthogy akkor, ha már 
az ember régóta mozog a parlamentaris parketten, könnyen 
hozzá szokik, hogy beszéde elpuhul, azért én most, itt a 
bajorok őseredeti törzsénél kissé meg akarok erősödni, 
hogy még világosabban tudjak szólni. (Derültség és élénk 
tetszés.) Ha azonban küzdelmünket be akarjuk fejezni, 
akkor minden erővel arra kell törekednünk, hogy a cent-
rumpárt a képviselőházban egész sulylyal léphessen föl 
ismét. Ez csak akkor lehetséges, ha megjelenik minden 
tagja s csak akkor jelenthetik meg, ha a választások he-
lyesen és ügyesen vitetnek keresztül. (Bravó). En, uraim, 
a választás napját még nem mondhatom meg, de már 
nincs messzire, azt hiszem, ugy október h a v á b a neglesz, 
— ugy gondolom vége felé ; de lehet, hogy akarnak 

bennünket lepni: egy jó hadseregnek azonban mindig 
szárazon kell tartania a puskaporát. (Derültség és tetszés). 
Tehát az mondom önöknek; hogy szárazon tartsuk a pus-
kaport ! (Derültség.) Minden választókerületben kell egy 
bizottságnak alakulnia, mely e kerület választási munká-
latait kezébe vegye, gyűléseket hiv egybe, s a képviselő-
ket felhivja, hogy beszámolójukat tartsák meg. S hogy 
ha a kerületek ezzel vagy azzal a képviselővel vizsgála-
tot tartanak, (Derültség) engem is vizsgálatra hivtak, 
(Derültség) s ezt szeptemberben még a magam választó-
kerületében is ki kell állanom s még egyáltalán nem tu-
dom, hogy mikép fog sikerülni. (Derültség) — ha tehát 
ilyen vizsgálatot rendeznek, akkor mondják is meg azok-
nak az uraknak, akiket megválasztanak, hogy mindég 
helyükön kell lenniök. (Derültség és élénk tetszés.) Az 
olyan hadsereggel, a mely otthon van, csatákat nyerni 
ugyancsak nem lehet. 

Vannak egyes esetek, a hol jogosult a tartózkodás, 
de a rendes szabály az, hogy résen kell lenni. Szüksé-
ges továbbá, hogy tevékenységünk ne szorítkozzék egyes 
választókerületekre. Bajorországban már rég kellett volna 
szervezni központi választási bizottságot és én már most 
megnevezhetnék egyes kerületeket, ahol a készületek a vá-
lasztásra még be sincsenek fejezve. Ennek változnia kell. 
Nem látják önök, hogy az u. 11. nemzeti liberálisok mint 
sietnek mindenfelé jelöltjeiket győzelemre segíteni. Meg-
int a mi rovásunkra akarnak compromissumokat kötni, 
és ezért ép oly irgalmatlanul kell ellenük harczolnunk, 
mint a hogy ők harczolnak ellenünk. Semmi esetre sem 
kell nationalliberalist választani ! (Bravó.) Örvendek, hogy 
ezekről mindjárt ma este szólhatok, mert véleményem 
szerint, ezek a kath. nagygyűlés zárt és nyílt ülései elé 
nem tartoznak. Ide azonban minden tartozik (Derültség) 
és én minden alkalmat felhasználok arra, hogy ami szi-
vemen fekszik, kimondjam. Tehát, uraim, minden kerü-
letben derekasan kell dolgozni és szépen áttekinteni más 
kerületbe is, ha vájjon dolgoznak-e ott is, ha vájjon kö-
rültekintenek-e tüz és világosság után. A mostani biro-

dalmi gyűlési választásoktól függ jó részben Németor-
szág fejlődése ; a birodalmi gyűlés jövő ülésszakában a 
legfontosabb kérdések fognak tárgyaltatni. Arról van szó, 
hogy a szabadságokat, melyekkel még birunk, megtar t -
juk-e és kivivjuk-e azokat, melyekre szükségünk van ; a 
kormánynyal meg kell értetni, hogy a katholikus képvi-
selők nélkül mi sem történhetik ; hogy ezekkel nem le-
het játszani, hogy követeléseiket figyelembe kell venni 
és hogy az egyház szabadságát helyre kell állítani tel-
jesen, Poroszországban, Bajorországban és Bádenben, min-
denütt. 

Uraim ! Teljesen megfoghatatlan, hogy Badenben, ahol 
olyan sok a katholikus, olyan kevés centrum-párti kép-
viselőt választanak. Ha Dél-Németország jobban figyel és 
erélyesebben dolgozik, még legalább is öt-hat kerületet 
nyerhetünk. Tehát erélyes, elszánt, fáradhatatlan munkára 
van szükség ; máskülönben elbukunk. De ha megteszszük 
e munkát, ha alapos választásokat csinálunk, ha elront-
juk a nemzeti liberálisok dolgát, akik uralmuk ideje alatt 
lábbal tapostak minket, akkor a győzelem nincs meszsze. 
(Elénk tetszés.) En az előtt azt gondoltam, hogy én e 
harcz végét nem fogom megérni. De megélem, ha a vá-
választások jól sikerülnek. A mi engem illet, meg lehet-
nek győződve, hogy utolsó lehelletig fogok küzdeni. (Tet-
szés, viharos tetszés.) Es ha utolsó órámban az az öntu-
datom lehetne, hogy már kivívtuk az egyház szabadságát, 
akkor uraim, elmondanám : Bocsásd el, Uram, a te szolgá-
dat ! Es, uraim, nemcsak az egyház szabadságát kell kivív-
nunk, de a polgári szabadságot is, mert ez a kettő egymás-
tól el nem választható. Es azt hiszem, hogy a bajorok, 
kik mindig olyan vitézül küzdöttek a múltban, most is 
igy fognak küzdeni az egyházi és polgári szabadságért. 
Es a győzelem jórészben a bajoroktól függ. Azért 
poharamat a bajorokra emelem!" (Zajos, szűnni nem akaró 
taps.) 

Windhorst után dr. Daller tanár és képviselő szólt, 
köszönetet mondva a centrum vezérének a bajorok nevé-
ben. Nevezetes pedig beszédében az, a hol azt mondá, 
hogy Bismarck erős toronynak nevezte a centrumot. Ezt 
a tornyot nem veszi.be senki, hacsak mi nem nyitjuk 
meg a kapukat. 

Még egyszer emelkedett fel Windhorst és ismét 
gyújtó beszédet tartott, szólva a nők szerepéről a politi-
kai és társadalmi küzdelmekben. Minden körülmények 
közt, úgymond, gondoskodni kell a nőknek, hogy egy 
nationalliberalis se választassék meg. Ezek készek velünk 
késhegyire menni. Majd meglátjuk, kinek a kése hosszabb. 
(Viharos derültség ) 

Ezzel végződtek a XXXI. nagygyűlés első napjának 
főbb mozzanatai. 

(Folytatjuk.) 

Fiesole Körlevél, a melyet ft . Anderledy, a Jézus-
társaságnak főnöke, f'. évi jun. 4-én az összes rendhez 
intézett:*) 

„A legfőbb törvény, melynek a szerzetes rendek 

*) A pastoraliä levélírás és classikus eloquentia e remekét 
közölni kedves kötelességünknek tartottuk. Szerk. 
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alá vannak vetve, a római pápa iránt való engedelmes-
ségben és az ő akarata s óhajai iránt való odaadásban áll. 
Krisztus helyettese • az első azok közt, kik parancsolnak ; 
ő jogával és hatalmával mindent felölel ; mindama cselek-
vési eszközök, a melyekkel más elöljárók rendelkeznek, 
tőle, mint valamely gazdag, kimeríthetetlen forrásból 
származnak. 

A szentszék, támaszkodva eme hatalmára, kitűnő 
törvényekkel ruházta fel a szerzetes rendeket, s őket ke-
gyességgel, szeretettel és jóakarattal kormányozza, ugy, 
hogy kivonva őket több tekintetben idegen befolyás alól, 
a maga személye iránt ragaszkodóbbakká és neki kizáró-
lag engedelmeskedőkké tette. 

Ezt a kiváló jótéteményt ő szentsége XIII. Leo 
pápa ünnepélyesen, (ex jure) világos és bizonyos jog-
erejűnek nyilatkoztatta ki. 

Illő tehát, hogy kegyeletünk, hálánk és engedelmes-
ségünk megfeleljen a pájja bőkezűségének és nagylelkű-
ségének. Azonban, minthogy daczára minden készségünk-
nek, mindig lehetetlenség lesz ily nagy jótéteményt vi-
szonozni, ismerjük el legalább alázatos szívvel, hogy mi 
nem vagyunk méltók ily jótéteményre. Ezt kötelessége 
mindenekelőtt a mi társaságunknak teljesíteni, melynek 
úgyis főczélja : szolgálni a pápának és neki engedelmes-
kedni. 

Szent Ignácz szerint : kötelességünk szolgálni Isten-
tennek a kereszt zászlója alatt, és szolgálni az ő földi 
helytartójának, itt e földön legfőbb urunknak, a római 
pápának. yConst. Paul. Regimini.) 

íme rendünk főszabálya, amint azt szent atyáink 
.Jézus Krisztus helytartója elé terjesztették s a mint azt 
a pápa meg is erősítette. 

Ha abban áll rendünk sajátsága és ereje, hogy 
mindig készek legyünk közvetlenül a pápa rendeletének 
engedelmeskedni : akkor bizonyára, mennél mélyebben 
be lesz vésve ez a szabály lelkünkbe, annál jobban fogunk 
hasonlítani szent Ignáczhoz és annál hajlandóbbak le-
szünk a mi akaratunkat szent Péter utódja akaratához 
szabni. De nemcsak készségesen engedelmeskedni fogunk 
neki, hanem tisztelni is szentséges tekintélyét, hódolni 
méltóságának, gondolattal és szóval, és szavainkat bátran, 
kitartással és erélylyel véghez vitt tettekkel kisérni. 

Minden perczben késznek kell lennünk erélyes te-
vékenységre és harczra is, ha az egyházat veszély fenye-
geti. Ez a veszély jelenleg feltűnően nagy, óriási, rette-
netes. 

Az okok, mik e veszélyt félelmessé teszik, fel vannak 
enilitve a Humánum genus kezdetű pápai körlevélben, 
ebben a pápaság felségéhez oly illő okmányban, a mely 
igazán csodálatunkat kelti fel és örökké idézés tárgya 
leend. 

Esdve kérlek, nagytiszteletii atyák és testvéreim 
Jézus Krisztusban, hogy figyelmeteket erre a körlevélre 
lekössétek és mélyen szivetekbe véssétek Jézus Krisztus 
helytartójának szavait, ugy, mintha azok magának az Ur-
nák ajkairól jönnének. 

Ez az okmány korunk szomorú leirása, és nekünk 

valóban szükségünk van figyelembe venni és tanulmá-
nyozni azokat a machinatiókat, csalárdságokat és furfan-
gokat, a melyekkel az egyház ellenségei élnek, valamint 
alaposan ismerni a fegyvereket, melyeket a pápa szolgála-
tára készen kell tartanunk. 

Ez a levél megtanít, hogy a keresztény világnak 
nincs hatalmasabb ellensége mint e titkos szövetség, a 
mely homályban születve sötét rejtekéből kezd kibonta-
kozni és impudens bizalommal kijelenti, hogy magát 
már elég erősnek érzi Isten egyházának lerontására. 

Ennek a titkos szövetségnek alkotmánya tettetésből 
s álnokságból áll. Mialatt külsőleg ugy cselekszik, mintha 
tisztességes, jó és jószándéku volna, czéljait elrejti és 
kendőzi, és nem fedi. fel csak azok előtt, kik egy bizo-
nyos jelre készeknek jelentik ki magukat az ő despotis-
musának engedelmeskedve minden gonoszság elkövetésére. 
Mindeme gonoszságok közt pedig legborzasztóbb az hogy ala-
postól fel akarja forgatni azt a vallást, a melyet Jézus 
Krisztus alapított, és hogy vallást akar faragni magának 
vágyai szerint, rendszerének alapjait puszta nataralismusra 
fektetve. (XIII. Leo körlevele.) 

Azt vitatva, hogy az emberi ész egyedüli vezér és 
tanitó, tagadja a kinyilatkoztatást és megtámadja a kath. 
egyház tekintélyét és institutióját. Eme szövetségnek tag-
jai mérgöket és fegyvereiket egyenesen az egyház ellen 
irányozzák és azt praetendálják, hogy Jézus Krisztus hely-
tartójával, ki világi fejedelemségétől meg van fosztva, 
kényök-kedvök szerint bánhassanak. 

Miután az igazság tanúságát visszautasították, vissza-
élnek magának az észnek világával is, annyira, hogy el-
hitetik magukkal az Isten nemlétét is, és meghasonolván 
a természeti morállal, minden erkölcsi romlottságnak tárt 
kaput nyitnak valamint a köz- ugy a magánéletben. 

íme néhány vélemény, a melyeket mi méltán tévesek-
nek és félrevezetőknek nevezünk. 

(Vége köv.) 

VEGYESEK. 
— XIII Leo pápa ismét egy nagybecsű mű kiadá-

sát tette lehetővé. Massaia hitküldér püspök, apostoli mű-
ködésének Felső-Ethiopiában töltött harniinczöt évét tör-
ténetileg feldolgozta és sajtó alá elkészitette. A vaskos 
mű 10 negyedrétü kötetre fog terjedni. Kiadásának költ-
ségeit részben a szentatya fogja viselni. 

— Nem jó hirek érkeznek Spanyolországból. Az 
„Annales Catholiques "-nek irják, hogy Alfonz király csak-
ugyan szabadkőműves. A porosz koronaherczeg vette 
fel a titkos társulatba Frankfurtban. Szabadkőműves Ca-
novas is, a jelenlegi miniszterelnök. Az Alfonz királyra 
vonatkozó hir szerintünk még megerősitésre vár. 

— Nevezetes jelenség, hogy a Mildwaukeeben (Egye-
sült Államok) aug. 4-én tartott meetingen, melyen a 
Propaganda megrablása ellen tiltakozandók sok ezeren 
jöttek össze, valamennyi szónok protestáns volt. Jele, 
hogy a Propaganda elleni merénylet sért minden embert. 

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

Eudapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz. 
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A tudomány szabadságáról. 
Székfoglaló beszéd. 

Mondotta dr. Bita Dezső, sz. Benedek-rendi áldozópap, a kir. ma-
gyar tud. egyetemen az alaphi t tan ny. r . tanára, e. i. magnificus 

rektor stb. (Folyt.) 

De talán a gyakori tévedéseknek kitett értelem 
botlásai daczára is kinyomozhatja a sokáig- elfödött 
igazságot, ha az „errando discimus" szólam szerint 
gyarlóságát nem feledve, sőt ugy számitásba véve, va-
lamint a csillagász az égi testek fénysugarainak aber-
ratióit : mi sem fog útjába állani a haladásnak, s eljő 
az idő, midőn az igazság napja teljes fényben felra-
gyog, sőt az emberi lélek előtt nem lesz semmi t i-
tok, s az ügynevezett természeti s természetfölött i 
igazságok közti különbség is meg fog szűnni ! — 
Uraim ! ezt még a legélesebb látású s legelmésebb 
vizsgálódásnak sem fog sikerülni soha, s ez áll nem-
csak a tudományok jelen vagy meghatározott állapo-
tán, hanem mindazon fejlődési fokain, melyekre az 
még emelkedni fog ; mert valamint a véges nem lehet 
végtelen, ugy a természeti és természetfölötti közt 
levő különbség sem szünhetik meg soha. Kell tehát 
oly igazságoknak is lenuiök, melyek lelkünk ismereti 
tevékenységeinek tárgyát soha sem képezendették, ha-
csak egy fensőbb szellem befolyása által nem közöl-
tettek volna, melyek semmi természeti haladás utján 
el nem érhetők és pedig tekintet nélkül a kinyilat-
koztatott vallás igazságaira a tudomány terén is elég 
ily kérdésre találunk, melyek örökre kikutathat lanok 
maradnak.1) A tudomány naponként foglal ugyan el 
tér t a titokteljes örvényekhez vezető uton, hanem 
ugyanakkor növekszik is előtte az örvény feneketlen-
sége, tágul a gondolattal bejárhatlan tér. Ilyen a 

T) Religio, 1878. II. 43. 

kezdet és a vég, mikép keletkezett a v i lág: ezekről csak 
úgy oem tanuskodhatik a tudomány, valamint nem az 
ember saját születéséről. A tudomány a törvények meg-
figyelésében áll, t ehá t szükséges, hogy a tárgyat meg-
kapta légyen. A kezdetre nézve jobbat nem tud min t : 
.,Kezdetben teremté Isten az eget és földet.1) A tudo-
mány be nem hat a teremtés titkába, csak tovább 
mozdítja, tolja azt, és bár ez uton még nagy eredmény-
hez is ju that , de legfölebb csak addig emelkedhetik, 
honnét tudatlanságát egy fensőbb forrásból szár-
maztat ja . — „Kutatásunk — úgymond Yirchow — soha 
sem mutat valódi befejezettséget. Ugy vagyunk mint 
valami nagy utazáson, és senki sem remélheti közü-
lünk, hogy czélját eléri. Mindig újra és újra nyilik előt-
tünk a nem tudás országa, s a mit tudunk, ki nem elégit. 
A tudás folyó valami, s egyedül a hitnek van előjoga 
minden pillanatban helyt állani. De a hivő sem tudja, 
a mit tudni szeretne, hanem csak reméli annak tudá-
sát. E reményében lel vigaszt minden földi tökélet-
lenségre, s lemond alázatosan az érhetlenről, jó tet-
tekben készíti elő lelkét egy szebb jövőre. Csak olyan a 
természetbúvárnak is az utja. Mert valamint van kutatás-
beli erény s tudósok közti egyesség: szintúgy van tu-
dásban alázat s megismerésben res igna t ion 2 ) Az előbb 
atheus de kérőbb hivő Lit tré pedig : A „positiv bölcsé-
szet — úgymond — oly rendszer, mely felölel mindent, a 
mit a világról, az emberről s a társadalomról t udunk ; de 
az egyszersmind oly általános módszer, mely magá-
ban foglalja mindazon utakat, a melyeken mindazon 
dolgokat tanultuk ; a mi ezeken tul van, legyen az 
anyagilag véve a megmérhetlen űrnek végpontja, 
vagy szellemileg véve a végnélküli okok lánczolata, 

Móz. I. 1. 25. 
2) Természettud. Közi. 1870. 12. f. 

1883. I. 1870. X. 763. 
Uj M. Sión 
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mindez az emberi szellemre nézve teljesen (?) elérhetlen. 
Azonban a mi elérhetlen nem mondható nem létező-
nek. Mind az anyagi mind az értelmi véghetetlen szo-
ros kötelékkel van ismeretünkhez fűzve, s e kapcsolat 
által válik positiv eszmévé, — azt akarom mondani, 
hogy a midőn érintjük ezeket, a midőn nekik határ t 
szabunk, ezen véghetetlen nekünk kettős jellegben tű-
nik elő : valósága és elérhetetlensége által. Ez egy 
Oczeán, melynek hullámai part ja inkat csapdossák, de 
a melyhez nincs, sem bárkánk, sem vitorlánk, de a 
melynek tiszta látása éppen oly üdvös, mint félelmes." 
Ilyenek a nagy szellemek, kik nagyságuk daczára is 
mindig emberek maradnak, ha a sejtelmek országát 
érintik, megdöbbennek, de tovább menni nem engedi 
a büszkeség, mely az emberrel azt monda t ja : semmi 
sem igaz csak az én gondolatom, melyet szüntelen 
változtathatok, minthogy annak ura vagyok: ,én va-
gyok az igazság. ' Azonban csak a mindentudásnak 
hamis érzete, mely előtt ismereretlen a tudományos 
haladás azon alaptétele- „scio me nihil scire," gon-
dolkozik igy ; a valódi tudós, ki a tudományokba oly 
mélyen behatott, mint azt ember csak teheti, máskép 
beszél. Hasonló vagyok — úgymond Newton — azon 
gj-ermekhez, ki a tengerparton vizzel játszik, mely-
ben a fövényt füröszti. Amit ismerek, az a viz, mely-
lyel játszom, a mit nem ismerek, az az előttem elte-
rülő Oczeán.1) A lélek megismeri az igazat, de nem 
minden igazat, s nem a legtökéletesebben ; a bevég-
zett megértés nem a földi lét czélja. A természeti 
törvényeknek nem ura, hanem megfigyelője az ész, s 
megfigyelése akkor helyes, ha a természet törvényei-
vel öszhangzik. Korlátoltságunk egyenlő a két vég-
le tben: tehetetlenek levén a végtelenül nagyokban és 
kicsinyekben, az extrem dolgok, mintha nem létezné-
nek számunkra s mi reájok nézve, elvesznek előttünk 
s mi előttük. Ez a mi sorsunk, valamint a földnek 
csak egy része világittatik meg a naptól, ugy szelle-
münk is a souverain igazságnak csak részét képes, 
hogy ugy szóljak felfogni ; bármennyire hatol is elő 
az igazság szentélyébe legbensejébe nem juthat . Csak 
az fogja fel tökéletesen a substantiakat, ki teremte 
azokat : a mi feladatunk a Teremtő gondolatait a 
mennyire lehet megérteni s a homálynál, mely tovább 
tolható, de végkép el nem oszlatható „resignatióval" 
megnyugodni. Az ész messze tul barangol az érzéki 
világ határain, de bármennyire hangoztat ja is jelsza-
v á t : excelsior! nem emelkedik oly magasra, hol nem 

r) Lettres a une princesse t. 1. 18. 
2) T . ö. Muir Pattison id. a Principles of Science II. 

k. 145. Természt. k. ford. u. Pauchet. Les infiniment, grands 
et les infiniment petits. 1868. Uj M. Sion. 1870. x. 772. I 

tátongana reá a miért és meddig-. Nem oldhatjuk 
meg sem a physical világ mysteriumát, sem az elmei 
világ mysteriumát, sem a kettő közt való összefüggés 
mysteriumát ; s nincs tudomány, melynek fái az egekbe 
nőnének, mindeniknek megvan, nemcsak megoldásra 
váró problémája, hanem megoldhatatlan talánya is. 

(Folytatjuk.) 

B E S Z É D , 
a melyet az 1884—5. egyetemi tanév iinnepies megnyitása-
kor 1884. szeptember 8-án a Mr. m* tudomány-egyetem 

ifjúságához intézett 
R A P A I C S RAYMOND, 

egri íomegyei áldozópap, hittudor, cs. kir. t . udvari káplán, az egy 
háztörténelem ny. r. tanára, a hittudományi kar dékánja. 

Az uj tanév küszöbén üdvözlöm önöket, t. egyetemi 
polgárok ! Üdvözlöm azokat, kik egyetemi pályájok ki-
sebb-nagyobb részét megfutva, jelen tanévvel már-már 
megközelítik vagy épen elérik czéljokat : üdvözlöm azo-
kat, kik a szeretett haza különféle vidékeiről most első 
izben sereglettek e főiskola falai közé, hogy itt magukat 
— ki-ki abban a szakmában, melyet választott — kiké-
pezzék s ekként jövőjük épületéhez a szükséges alapot 
lerakják. 

Nem kétlem, mindnyáj ok kebelében élénk a vágy 
és erős az elhatározás, hogy mindazon eszközöket, me-
lyek önöket tudományos törekvéseikben elésegithetik, a 
melyeket ez Alma Mater oly bőséges mértékkel nyújt, 
hiven és lelkiismeretesen fogják felhasználni s nem en-
gedik meg, hogy egyetemi éveik, ezek a drága évek, 
mikor ,minden sziv a jóért lángolni, a nemes után vá-
gyódni, a fenségesért áldozni tud,' üresen és meddően 
röppenjenek át felettök : ellenkezőleg, rajta lesznek, hogy 
azokat szilárd kötelességérzet és ernyedetlen munkásság 
által megszentelve, jövőjökre nézve minél gyümölcsö-
zőbbekké tegyék. 

A foglalkozás, mely önökre vár, éj) oly nemes, mint 
kellemes. Avagy mi lehet emberre nemesebb foglalkozás, 
mint szellemi tehetségeinek kimivelése, tudományos is-
mereteinek gyarapítása, az igazság kutatása és elsajátí-
tása ? s mi töltheti el szivét tisztább örömekkel, mint 
mikor az ismeretek országában lépésről lépésre elöreha-
tolva, látja, mint oszlik lelki szemei elöl a köd és setét-
ség, mint tágul fokonként látóhatára, mint lesznek ho-
mályos sejtelmei alapos tudássá, mint jut el végre az 
igazság boldogító birtokába? Igen, ha van .auri sacra  
fames', melyet a költő s vele mindnyájan elitélünk : van 
.ardens scientiarum sitis' is, melynek, nem mondom, ki-
oltása — mert az itt e földön nem adatott, de enyhítése, 
részben való kielégítése is magasztos gyönyört szerez 
mind azoknak, a kik meg vannak győződve, hogy e vi-
lágon más czélok is vannak, mint a puszta anyagi érde-
kek vagy muló élvezetek hajhászása. 

Igaz, hogy e nemesebb örömek élvezése egyúttal 
munkával és fáradsággal jár. De hát van-e czél. ha még 
oly jelentéktelen is, melynek elérése bizonyos fokú mun-
kásságot nem tételezne fel ? Dii laboribus omnia vendunt. 
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Ez egyetemes törvény, mely alól senki magát ki nem 1 

vonhatja, legkevésbbé pedig az, a ki magasabb szellemi 
mivelteégre és tudományosságra törekszik, mert ezek meg-
szerzésének csakugyan nincs más módja, mint a kitartó 
munkásság, az ernyedetlen fáradozás. I t t sikert csupán a 
munka a ra tha t ; ennek hiányát sem pénz, sem pártfogás, 
sem a szerencse bármely kedvezése, sőt maga a legfé-
nyesebb tehetség sem pótolhatja. A ki nem tanul, az 
nem is fog tudni ; ezt nem szükséges hosszasan bizonyít-
gatni. 

Czéljok elérésének, feladatuk megoldásának első és 
fő feltétele tehát a komoly, következetes és kitartó mun-
kásság, melytől sem nehézségek miatt visszariadniok, sem 
kényelemszeretetből eltántorodniok soha nem szabad. 
Csak a munkás ember felel meg rendeltetésének, csak az 
becsüli meg igazán emberi méltóságát és a rábizott ta-
lentumokat, melyeket bizonyára nem azért nyert, hogy 
azokat parlagon hevertesse, hanem hogy munkája ál-
tal, egykori számonkérés terhe alatt, a maga és a mások 
javára minél bővebben kamatoztassa. A tétlenség leala-
csonyítja az embert, s midőn czéljától eltereli, midőn ren-
deltetésétől elvonja, ráadásul még boldogtalanná is teszi. 
Mert ne vélje senki, hogy a munkátlanúl hivalkodónak 
élete csupa boldogság ; épen az ellenkezője. Az a sivár 
üresség, mely szivében tanyát üt ; az az unottság, mely 
valóságos teherként nehezedik lelkére s a melytől sza-
badulni nem bir ; az a megvetés, melyet komolyabb pil-
lanataiban saját hitványsága iránt érez : mi egyéb, ha 
nem gyötrő boldogtalanság ? Hiába, az emberi szellemet 
tétlenségre kárhoztatni nem lehet ; annak — épen azért, 
mert szellem és nem anyag — munkálkodnia kell és nem 
munkálkodnia nem lehet, s ha tevékenységének megfelelő 
táplálékot nem nyujtunk, hát önmaga ellen fordul és 
maga-magát fogja emészteni. Innen a kínzó nyugtalanság, 
a lélekepesztő vergődés, mely a tétlen embert untalan ül-
dözi s a melynek gyötrelmei százszorta terhesebb a leg-
fáradságosabb munka erőfeszítéseinél. Ezek előbb-utóbb 
véget érnek s a kivívott sikerben, az elért eredményben, 
a hiven lerótt kötelesség tudatában dús kárpótlásra és 
édes jutalomra találnak ; mig a tétlen embernek a köny-
nyelmüen elfecsérelt drága időért (vajha ne az eljátszott 
czélért is !) késő bánat és keserű szemrehányás lesz ki-
maradhatatlan osztályrésze. A .munkátlanság csak az 
élet'-féle elv, ha mindig dísztelen volt és kárhoztatandó, 
kétszeresen az napjainkban, midőn a társadalom igényei 
fokozottabbak, midőn minden irányban úgyszólván lázas 
tevékenységet tapasztalunk, midőn különösen a tudomá-
nyok és irodalom terén oly nagy az elmék versenye, 
hogy ugyancsak igyekeznie kell annak, a ki a mindinkább 
fejlődő szellemi haladással csak saját szakmájában is lé-
pést akar tartani. 

Legyen tehát megmásíthatatlan elhatározásuk a fá-
radhatatlan szorgalom, a szűnni nem tudó tevékenység, a 
tudomány őszinte és munkás tiszteletében való állan-
dó kitartás. A recto instabilis tramite se nullus re-
trahat, meta sed ultima tangatur ! Ezt kívánják önöktől, 
általános rendeltetésükön kivül, a haza, melynek remé-
nyei ; a társadalom, melynek egykor érdekeit gondozni 
fogják ; a felelősség, mely minden állással együtt jár, a 

helyes önszeretetet, mely mindenkit arra ösztönöz, hogy 
soi'sát, a mennyire ra j ta áll, biztosítani igyekezzék. 

* 

De midőn én igy önöket, uraim, a tudományok lel-
kes mivelésére buzdítom ; engedjék meg, hogy ez ün-
nepies alkalommal utmutatásul egy-két észrevételt te-
hessek. 

Első észrevételem az volna, hogy a tudomány minden 
becsülése mellett óvakodjunk annak túlbecsülésétől. 

Ki ne becsülné és tisztelné a tudományt nagyszerű 
fölfedezéseiért, bámulatos eredményeiért, melyekkel szá-
zadunkat megdicsőítette és a késő utódok előtt is örök-
nevezetességüvé tette ? Mert akármiként Ítéljen is az utó-
kor a XIX. század egyes uralkodó eszméiről : azt az egyet, 
hogy a tudományokat, s nevezetesen a természettudomá-
nyokat páratlan sikerrel mivelte és fejlesztette, az eddi-
giek után tagadásba többé nem vonhatja. E tekintetben 
korunk a már elmúlt s a még jövő századok díszes so-
rozatában örökre előkelő helyet biztosított magának. 

Tiszteljük és becsüljük tehát a tudományt; hódoló 
elismeréssel adózunk neki ; hálát adunk Istennek, hogy 
az emberi szellem ily hatalmat gyakorol az anyagon s 
azt mintegy arra kényszeríti, hogy nagysága diadalosz-
lopának talapzatául szolgáljon. De jól tudván másrészt, 
hogy a tudománynak is megvan a maga köre, megvan-
nak saját határai : nem várjuk tőle oly feladatok meg-
oldását, melyekre nem hivatott. Es ezzel bizonyára leg-
kevésbbé sem sértjük meg a tudományt, távolról sem 
alacsonyítjuk le jogos tekintélyét. Miért ne lehetne valami 
rendeltetése körében jeles és dicső, s egyúttal abban, a 
mi nem hivatása, fogyatékos vagy éppen tehetetlen ? 

Vannak azonban, a kik ezt a megszorítást nem 
akarják megengedni. Ok a tudományt mindenre valónak, 
úgyszólván mindenhatónak, erejét és hatalmát korlátlan-
nak hirdetik. Nincs baj, nincs szükség, melyre szerintök 
írt ne nyújtana. A társadalom újjászületését, az emberi-
ség mindennemű tökéletesedését és teljes mértékű bol-
dogságát a tudománytól, és egyedül csak a tudománytól 
várják ; nem haboznak azt a ,jövő vallásául', sőt egy olasz 
állambölcselővel1) ,amaz egyedüli istenségül kikiáltani, 
mely az Olympus elhagyott magaslatain még él és ural-
kodik.' 

Ez, uraim, a tudomány túlbecsülése. .Hiu tömjéne-
zés, beteges áradozás, melyben a józan tudomány maga 
sem gyönyörködik. 

A tudomány — még egyszer hangoztatjuk — nagy 
kincs, nagy hatalom, s amíg egyedüli czéljához, az igaz-
sághoz hü marad, nagy áldás is az eníberiségre ; de nem 
panacaea, nem absolut jó. Rendeltetése, hogy az ész bi-
rodalmában uralkodjék ; de nem , hogy a társadalom 
összes bajait orvosolja, nem, hogy az erkölcsök terén ve-
zérkedjék, legkevésbbé pedig, hogy vallásul szolgáljon. 
Ha valami igaz, ugy kétségbevonhatatlan igazság az, 
hogy a tudomány soha sem pótolhatja a vallást ; nem 
pótolta a múltban*, nem fogja pótolni a jövőben sem; 
már csak azért sem, mert a tudomány, bármennyire nép-

Ó Mamiani. 
16* 
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szerüsitsük is, aránylag mindig csak kevesek birtoka leend, 
mig a vallás természeténél fogva egyetemes köztulajdon ; 
de meg azért sem, mert épen azokra a nagy kérdésekre, 
a melyekkel a vallás foglalkozik, a tudomány vagy éppen 
nem, vagy csak határozatlanúl felel. A mit e tekintetben 
a pogány hajdankor nagy szellemei saját tajiasztalásuk 
u tán bevallottak, ugyanazt a jelen és jövő kor tudósai 
is kénytelenek lesznek beismerni ; mert az ész gyarapod-
hat! k ugyan ismereteiben, de nem változhatik meg ter-
mészetében. A mire végkép elégtelen volt eddig, nem 
lesz elégséges ezután sem. 

Altalán ; nagy igazság rejlik ama megjegyzésben, hogy 
a legjobb dolognak sem ár tha tunk semmivel is inkább, 
mint azzal, ha azt mindenre alkalmasnak és üdvösnek 
állítjuk. Absolut jó csak egy van — Isten ! a viszonyla-
gos jó ilyen csak a viszonyokhoz képest lehet. Minden 
túlzás, mely e sarkalatos igazságot figyelmen kivül hagyja, 
szükségképen tévedés és hiba. 

Tartsuk azért folyton szemünk előtt a nagy római 
költő mondását : Sunt certi denique fines, quos ul tra cit-
raque nequit consistere rec tum; 1 ) s midőn a tudomány 
jogos területét fentar tva és védve, annak jogtalan meg-
szorítása, vagyis a .citra' ellen t i l takozunk : vigyázzunk 
másrészt, hogy határainak illetéktelen kiterjesztése által 
viszont az ,ultra ' ellen se vétsünk. 

Ez volna egyik jóakaratú észrevételem. A másik az, 
hogy ne csatlakozzunk azokhoz, a kik azt vitatják, hogy a 
hit akadálya a tudományos haladásnak. 

Ez szomorú dolog volna, uraim ; mert végső ered-
ményében a hivő, de egyszersmind tudomány után sóvárgó 
egyedet azon kínos alternatíva elő kényszerítené, hogy 
vagy hitéről, ha valódi tudós akar lenni, vagy a tudo-
mányról, ha igaz hivő kiván maradni, lemondjon: 
minthogy e nézet szerint a kettő egymással meg nem 
férhet. 

Nem, uraim, a hit nem akadályozza a tudományok 
haladását ; nem pedig egyszerűen azért, mert a tudomány 
kútfejét , az észt, sem működésében meg nem bénítja, sem 
jogaitól meg nem fosztja. A hit, úgymond maga Lessing, 
nem lemondás az ész jogairól, csupán annak beismerése, 
hogy az észnek is vannak határai . Az által, hogy az ész 
magát a hit tekintélyének szabadon aláveti, nem szűnik 
meg saját birodalmában úr maradni. Mind azt, a mi e 
téren megilleti, a hit sértetlenül hagyja . Az ő feladata 
az, hogy az embert örök rendeltetésével megismertesse 
és arra elvezesse ; a mi ezen kivül esik, azt az ész kuta-
tásaira bízza. Az egész mindenség roppant birodalma tárva 
áll a tudomány előtt : a meddig ereje elhat, kutasson, 
fürkészszen, vizsgálódjék : lesse el a természet titkait, 
nyomozza törvényeit, tanulja ki erőit és igyekezzék azo-
kat az emberiség hasznára fordítani : mindaddig, mig sa-o ö - o 
ját körében mozog, a hit bizonyára nem fog út jában ál-
lani ; mert ha hirdeti is saját elveinek csalhatatlan igaz-
ságát, azt nem vitatja, hogy minden tudásnak ő egyedüli 
forrása és eredete. 

Saját területén tehát a hivő ész semmivel sem kor-
látozottabb, mint a hitetlen, s valamint a hitetlenség 

i) Horat. Satyrar. I. 1. 106—7. 

maga senkit sem teszen tudósabbá, ugy bizonyára a hit 
sem gátol senkit abban, hogy a tudományok magaslatára 
feljuthasson. E r r e nézve ékesen szóló bizonyítékul szol-
gál azon tudósok nagy száma, kik mély vallásos meggyő-
désök daczára a tudomány egén n-int elsőrendű csillagok 
ragyognak. Mellőzve a régieket, csak azt említem fel, 
hogy Dr. Lefebvre, a brüsseli Société scientifique elnöke, 
egy 1875-ben tar tot t előadásában csupán az u jabb időből 
nem kevesebb mint negyvenhat kimagasló tudóst sorol 
fel. kik mindannyian hivő keresztények, őszintén vallásos 
férfiak voltak, ') kézzelfogható tanuságaul annak, hocy 
hit és tudomány széjien megférnek egymás mellett s hoo-y 
a hit nagyrabecsülése épen nem akadály abban, hogy va-
laki a tudományok előbbre vitelén egész lelkesedéssel és, 
ha tehetsége van hozzá, a legfényesebb sikerrel is mun-
kálkodjék. 

Ha ennek daczára hit és tudás közt, kivált napja-
inkban, mégis gyakori összeütközésre, ellenmondásra ta-
lálunk : legyünk meggyőződve, hogy ennek oka nem ma-
gában a hit és tudomány természetében, hanem rendesen 
valamely külső mellékes körülményben keresendő. Gyak-
ran félreértés vagy tévedés, olykor a megszabott határok 
tiszteletben nem tartása, néha bizonyos elfogultság vagy 
épen ellenszenv idézik elé a súrlódásokat, melyek a leg-
több esetben könnyű szerrel elkerülhetők volnának, lia a 
tudomány, illetőleg annak mivelői a hit némely jogos és 
méltányos kivánalmait szem előtt tar tanák. 

Engedjék meg uraim, hogy e kivánalmak közül né-
melyeket felsoroljak. Látni fogják, hogy azok a lehető 
legméltányosabbak ; olyanok, melyeket a tudomány ha-
bozás nélkül elfogadhat, sőt maga is alapelvek gyanánt 
hirdet. 

Ilyenek például : 
1. Maradjon minden tudomány a maga illetékes köré-

ben és működjék saját elvei és módszere szerint. Nem egy 
úgynevezett ellenmondás azonnal megszűnnék, vagy inkább 
fel sem merülhetne, ha ez aranyszabály állandó mélta-
tásra találna. De megtörténik olykor, hogy egyik-uiásik 
tudomány illetékessége körét átlépi s a saját határai közt, 
de csakis ott, kétségtelenül helyes és kifogástalan elveket 
és módszert oly dolgokra is alkalmazza, melyek a meg-
ismerés egészen más törvényei alá esnek s azokból aztán 
csodálatos logikával oly következtetéseket von le, me-
lyekre egyáltalán nincsen feljogosítva. Áll ez különösen 
a tapasztalati tudományokról, vagy helyesebben, azok bi-
zonyos irányú kéjiviselőiről. Hogv köznapi példával éljek, 
a fiziológ például azt mondja (már t. i. a ki mondja) : Nem 
találtam bonczoló késemmel a lelket — s a nyilt vagy 
hal lgatag következtetés természetesen az : tehát nincsen ; 
a csillagvizsgáló azt mondja : Hasztalan kerestem a csil-
lagok közt Istent : tehát nincsen. Mondják meg uraim, 
nem léjn-e itt a tudomány nyíltan át saját jogkörét , s 
nem ragadtat ja-e magát jogosulatlan következtetésekre ? 
Mióta szoktuk a lelket bonczolókéssel, vagy a jó Istent 
messzelátóval keresni ? Nem szólal-e fel maga az ész a 
megismerés szabálvainak ilyetén összezavarása ellen ? A 

') Felsorolva Mir. Zusammenhang zwischen Wissenschaft und 
Glauben. Regensb. 1883- 192 3. 11. 
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tudománynyal jő-e ellenkezésbe, vagy annak lialadását gá-
tolja-e tehát a hit, midőn az ily eljárás ellen a maga ré-
széről szintén tiltakozik s a Suum cuique elvét hangoz-
tatva, a jogkörét illetéktelenül átlépett tudományt saját ha-
tárai közé utasítja ? 

Szokása szerint szépen és alaposan nyilatkozik erre 
vonatkozólag a helyes bölcselet szempontjából Greguss 
Ágost, 1859-ben tartott akadémiai székfoglalójában. Mi-
után előzőleg a materialismus fonák érveléseit és tartha-
tatlanságát kimutatta, igy folytatja : „Gondolataimat bizo-
nyára roszúl foglaltam szavakba, ha eddigi előadásomból 
azt lehetend következtetni, hogy a tudomány az anyagot 
ne vizsgálhassa. Ezzel az összes természettudomány jogo-
sultságát tagadnám, a mit koránsem teszek : csak azt ki-

es o " 
vánom, hogy az a maga körén belül maradjon s ne tűz-
zön magának oly feladatokat, melyeket meg nem oldhat. 
A természettudomány mennyiségileg még folyvást halad-
hat, a világ ismeretét u j meg u j adatokkal szaporíthatja, 
tán a tüneményeket végül egyetlenegy törvényre is vi-
heti vissza ; de minőségileg meg van határozva köre, meg 
is van jelölve a zárvonal, melyen tul más rendbeli jelen-
ségekkel találkozunk, s anyagi magyarázatnak helye nincs. 
A baj nem az, hogy a természettudós például a szervek 
szerkezetét, az agy érzékileg felfogható vonatkozásait 
vizsgálja (mert ez tökéletesen helyén van, s lia a tudo-
mány haladását akarjuk, nem is lehet másképen); a baj, 
melybe az anyagelviség az összes tud«mányt sodorta, 
csak az, hogy a mi érzékileg nem fogható fel, a miről 
nem csupán eszünk folytonos tiltakozása, de szigorú ta-
pasztalatok alapján is bizton kimondhatni, hogy az anyagi 
rendszer körén kivül esik, azt anyagképen vizsgálják, anyag-
képen akarják értelmezni."1) 

2. Ne állítsa a tudomány hitigazságnak azt, a mi 
nem az. Gondolom ez is olyan elv, a melyhez szó nem 
férhet. A hit csak azért lehet felelős, a mit valóban hir-
det és tanít. A ki olyasmit tulajdonit neki, a mit nem ta-
n í t : az legfeljebb azzal jöhet ellenkezésbe, a mit ő hit-
nek képzel, de nem magával a hittel. Ha valaki, teszem 
azt, a tudomány nevében azért vetné el a biblia tekin-
télyét, mert ez azt mondja, hogy Isten hat nap alatt te-
remtette a világot, holott a geologia kimutatja, hogy 
bolygónk jelen állapotáig, fejlődése évezredek alatt ment 
végbe : igazságtalanul állítaná ellentétbe a hitet a tudo-
mánynyal, mert a hit egyáltalán nem parancsolja, hogy 
itt a héber ,jom' kifejezés alatt 24 órás napokat értsünk. 
Non omnia possumus omnes. A legkitűnőbb természettu-
dós is lehet középszerű vagy épen gyenge theologus. 
mert utoljára is nem hivatása, hogy a theologiával 
tüzetesen foglalkozzék; de épen mert igy áll a dolog, 
jogos a hit kívánalma, hogy a tudomány e téren óvatos 
legyen, s lia épen azt véli, hogy kutatásának eredménye 
ÍX hit valamely tételével ellenkezik, addig ne mondjon 
ítéletet, mig magát az illető hittétel valódi értelme felől 
kellőleg nem tájékozta. 

3. A mi még csak puszta feltevés, azt a tudomány 
ne hirdesse bebizonyított igazságnak. A liypothesisek 

.sorsa bizonytalan; ma valószinüeknek, sőt alaposaknak 

A materialismus hatásairól. Pest 1859. 14—15. 1 

látszanak, holnap ugylehet a tudomány végkép elejti őket 
Köztük és a hit között tehát valódi ellenmondás nem lé-
tezhetik ; mert a szembeállított két tétel egyikének bizo-
nyító ereje még függőbben van : a hypothesis helyessége 
még kérdés alatti. A józan ész követelése szerint tehát 
legalább is várnunk kell, mig sorsa eldől. Mondanom 
sem kell, hogy a hit e kívánalmát a tudomány egész ter-
jedelmében pártolja és helyesli. Tizenhat hóval ezelőtt 
ugyanezen helyről, bár más minőségben, hangoztatta tu-
domány-egyetemünk akkori tudós és e téren kiválóan 
illetékes rectora a következő szavakat: „Vonjon k ö r é b e a 
tudomány minden kérdést, törekedjék kitalálni a termé-
szetnek minden titkát, próbáljon ki szigorú bírálattal e 
találgatásnál minden hypothesist : óvakodjék azonban biz-
tosnak állítani már azt, a mi talán még csak a valószí-
nűség kis fokával sem bír, és hirdetni ilyent idő előtt 
beavatlan s azért bírálatra sem képesített körök előtt."1) 

4. Valamint a hit elismeri, hogy a megismerésnek 
nem egyedüli forrása : ugy a tudomány is engedje meg, 
hogy az igazságnak nem egyetlen kútfeje, hogy tehát 
körén kivül is lehetnek még igazságok, melyekről csak 
azt látja, hogy saját kútfejével, az észszel nem ellenkez-
nek, de melyeket különben magától sem felfedezni, sem, 
miután róluk értesült, benső mivoltukban átérteni nem 
képes. A hit e kívánalma, jól tudom, napjainkban me-
résznek tetszik ; és mégis, uraim, nem lehet azt vissza-
utasítanunk a nélkül, hogy sokkal merészebb állításba ne 
essünk. Ezt a kívánalmat t. i. csak az alatt a feltétel alatt 
utasí thatjuk vissza, ha kimondjuk, hogy elménk korlát-
lan, végetlen, mindentudó ; ez pedig nemcsak merész, de 
egyenesen tarthatatlan állítás, melynek összes tapaszta-
lásunk és lényünk legbensőbb mivolta ellennyilatkozik. 
Avagy nem kénytelen-e az ész és vele a tudomány lép-
ten-nyomon végességét, korlátoltságát bevallani ? Nem 
ütközik-e mindenfelől t i tkokba ? A természet, mely 
előtte tárva áll, melyet tüneteiben olvas és tanulmá-
nyoz, nem rejtőzik-e el előtte éppen legérdekesebb 
részeiben ? Mit mondok, a természet ? maga az em-
ber nincs-e telve titkokkal ? Lehet-e ez iránt csak 
legkisebb kétséget is támasztani? Ne piruljunk azért 
uraim, bevallani, a mit nem tagadhatunk, vagy in-
kább : ne állítsunk olyasmit, a minek ellenkezőjéről 
lehetetlen meg nem győződnünk. A legnagyobb elmék 
beismerték, hogy tudásuk korlátolt, hogy csak bizonyos 
határokig terjed, melyeken tul egy u j birodalom kezdő-
dik, hová elméjök világa be nem hato lhat ; és azt is hoz-
zátették, hogy a tudomány, mely ennek beismeréseig el 
nem jutott , még kiskorú. A tudomány csak az eszetlenes-
tül irtózik, de az észfölötti ellen saját végessége érzeté-
ben alapos kifogást nem emelhet. A természetben, az 
emberben, szóval saját területén titkokra bukkanván, nem 
ütközhetik meg azon, hogy a hit az Istenről való isme-
ret dolgaiban sem képes mindent átérteni. A hit e kívá-
nalma tehát teljesen jogosult, s mert jogosult, szintén 
szem előtt tartandó, valahányszor a hit és tudomány egy-
másközti viszonyáról vita-kérdés támad. 

i) Jendrássik Jenő rectori beszéde. Az exact vizsgálati mód-
szer jelentőségéről, 1883. máj. 12-én. (Acta Reg. Scient. Universita-
tis Ung.) 



182 r e l i g i o . 

De nem folytatom tovább. A futólag érintettekből 
kiviláglik, bogy a hit a tudományt saját körében nem 
korlátozza, valódi haladásában nem gátolja, vele nem el-
lenkezik. A tudománynak tehát nincs mit tartania tőle ; 
nincs oka, hogy bizalmatlan legyen irányában ; legkevésbé 
lehet pedig az a hivatása, hogy ellene síkra szálljon, 
vagy — a mi méltóságával homlokegyenest ellenkeznék 
— magát a hit ellen eszközül felhasználtassa. A kettő 
közötti tennészetes viszony inkább az, hogy egymással ' 
békében, egyetértésben legyenek ; egymástól ne idegen-
kedjenek, de kölcsönösen támogassák egymást. Ez soha-
sem lehet ártalmára a tudománynak, ellenkezőleg csak 
használhat neki, mert kutatásainak végső pontjainál, a 
hol habozni, ingadozni, szédülni kezd, sok esetben a hit 
szende fénye hint világot éjbe borult ösvényére. 

Szerény véleményem szerint éppen a hit ellentéteül 
hangoztatni szokott szabadgondolkozás veszélyeztetheti a 
tudomány haladását. Mert mi is az a szabadgondolkozás ? 
Ha csak azt jelenti, hogy az emberi észnek jogában áll 
gondolkozni vagy nem gondolkozni, avagy hogy saját körén 
belül minden illetéktelen beavatkozástól mentes és szabad 
— mi ujat sem mond, hiszen ezt senki sem tagadja ; de 
ha azt jelenti (és a szó valódi értelme szerint bizonyára 
azt jelenti), hogy a gondolat korlátlanul szabad, teljesen 
független és semmiféle külső vagy belső szabálynak, tör-
vénynek vagy elvnek alávetve nincsen : ugy azt kell mon-
danunk, hogy ilyen gondolatszabadság nem létezik, s ha 
mégis igénybe vétetnék, a tudományt komoly veszélybe 
döntené, sőt megsemmisitené. Tagadhatlan ugyanis, hogy 
mind a gondolkodásnak, mind a tudománynak megvan-
nak a maga elvei, szabályai, törvényei, melyek egyrészt 
megannyi korlátok, de másrészt lételöknek is föltételei, 
a melyeket tehát a tudomány mivelésében ki-ki szükség-
ségképen tiszteletben tartani köteles, különben nem hogy 
a tudomány haladásáról, de létéről, fenmaradásáról sem 
lehet szó. Már most röviden azt mondom : vagy alkal-
mazkodik a szabadgondolkozás e törvényekhez, s akkor 
nem korlátlanul szabad ; vagy megveti, lerontja azokat, 
s akkor azokkal együtt megveti, lerombolja a tudományt 
is. II pensiero assolutamente liberó, mondja egy jeles 
olasz vallásbölcselő1), è il finimondo della scienza: a 
korlátlan gondolatszabadság a tudomány végmegsemmi-
sülése. 

Szeressük eszerint, uraim, egész lelkünkből a tudo-
mányt, de szeressük minden túlzás nélkül és elfogulatla-
nul. Ne terjeszszük ki arra, a mi nem rendeltetése, és 
ne féltsük attól, a mi nem lehet ártalmára. Tartsuk Ho-
ráczczal : Sapere aude ! de tartsuk szt. Pállal is : Sapere 
ad sobrietatem ! 

* I 

A tudomány azonban még nem teszi az embert, és 
én nem zárhatom be beszédemet a nélkül, hogy figyel-
möket legalább pár szóval ama másik kellékre is fel ne 
hivjam, mely nélkül egész ember nem képzelhető. E kel-
lék a jellem. A tudós csak arra képesit valakit, hogy 
állása kötelmeinek megfelelhessen : de hogy azoknak va-
lóban meg is feleljen mindig, bármi viszonyok közt, egész 

') Alimotida, I problemi del secolo XIX. vol. III. pag. 313. 

az önfeláldozásig : azt a jellem eszközli, vagyis az a ha-
tározott elveken alapuló benső önállóság, melyet a he-
lyesnek ismert útról sem guny, sem fenyegetés, sem kegy, 
sem hízelgés soha le nem tántor í that ; mely nem azt 
latolja, mit mondanak mások, de mit parancsol a köte-
lesség; mely nem követi az önszeretet és érdek sugal-
mait, de folyton azt vizsgálja, mit kiván tőle a becsület. 
A ki tehát az életbe kilép, necsak tudományt vigyen ma-
gával, de jellemet is, különben egy végzetes órában, min-
den tudománya mellett, megtántorodhatik. Hány oly em-
bert mutat fel a történelem és tapasztalás, a kikben ki-
magasló tehetség alapos tudománynyal volt párosulva, a 
kik tehát értelmi képzettség tekintetében kiválóan alkal-
masok voltak valamely állás betöltésére, s mégis, mert 
akaratuk nem volt fegyelmezett, mert jellemök nem volt 
edzett, pályájokat, melyhez mind maguk, mind mások 
annyi reményt kötöttek, dicstelenül végezték. Igen ; mert 
csakis e kettőnek : az értelemnek és akaratnak, a főnek 
és szívnek öszhangzatos kiképezése nyújthat elegendő biz-
tosítékot arra, hogy valaki az élet sikamlós pályáján, a 
rá zucluló viharok és fergetegek közepett is rendithetet-
lenül fog megállni. „Az ember valódi becse, mondja szé-
pen báró Eötvös J., nem eszének, hanem akaratának ere-
jétől függ ; a kiben ez hiányzik, azt a nagy elmebeli te-
hetségek csak gyengébbé teszik. Nincs szerencsétlenebb, 
sőt néha alábbvaló teremtés e világon, mint a nagy ész, 
melynek a jellem meg nem felel." 

Gyakran halljuk a panaszt, hogy korunk képzése 
egyoldalú ; hogy csak azt észt miveli, a jellemképzést el-
hanyagolja. Ha csakugyan igy van, nagy hiba ; mert hogy 
jellem nélkül nem egész az ember s hogy azt szintén nem 
ajándékképen nyerjük, de képzés által szerezzük, ugy 
hiszem, kétségbe nem vonható igazságok. Qui studet op-
tatam cursu contingere metam, multa túlit fecitque puer, 
sudavit et alsit1). Ha ez áll a testi edzésről, még inkább 
áll az akaraterő szilárdításáról, mit szintén csak hosszas 
küzdelmek, következetes munka utján lehet elérni. I t t 
is a ,puer'-nek kell kezdeni, hogy annak idején .justus ac 
tenax propositi vir1 váljék belőle. Egyébiránt uraim, önök 
ezt bizonyára igen tudják, fölösleges azért hosszasb fej-
tegetésekbe bocsájtkoznom ; vegyék azonban szívesen, ha 
még egy minden kétségen felül álló axiómát hangozta-
tok : azt t. i., hogy egyedül valódi jellem az erkölcsös 
jellem s hogy a legtisztább, legönzetlenebb és egyszer-
smind az egyedüli szilárd erkölcs az, mely vallásos mo-
timuvokban gyökeredzik. A ki biztos alapokra akarja fek-
tetni jellemét, a vallásra fektesse. Ez az a sziklatalaj, 
melyen a valódi jellemnagyság gránit-temploma bizton 
felépülhet és vészszel-viharral bátran szembeszállhat. Ha-
nem legyen az aztán vallás a szó igazi értelmében, azaz 
„nem pusztán valami elvont elmélet, vagy játszi felvilla-
nás, vagy meddő érzelgés ; hanem elv és törvény, mely 
napról-napra szilárdulván, az egész életre kihasson és 
annak egységes irányt adjon."2) 

Az eszmény tehát, uraim, melyet én magamnak egy 

') Horat. De arte poetica 412—3. 
2) Simor J. bibornok. Magyarország herczegprimásának meg-

nyitó beszéde a Sz.-István-Társ. 1884. márcz. 20-iki közgyűlésén. 
Religio, 1884. I. 188. 1.). 
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pályavégzett egyetemi hallgatóról alkotok, s aszerint a 
czél is, melyre önöknek törekedniök kell, e ket tőben nyer 
megtes tesülés t : valódi tudós, jellemes ember ; de mer t 
omne t r inum perfectum, tegyük még hozzá : hazájá t és 
királyát hiven szerető polgár . Kell-e önöket, uraim, a ha-
za szeretetére buzdítanom ? E r r e az édes kötelességre, 
melynek teljesítését szivünk legbensőbb érzelmei sürgetik 
és parancsolják ? Ivi ne szeretné hazájá t ? Ki ne szeretné 
azt a földet, a melyen született, a mely egykor hamvait 
takarni f o g j a ? Ki ne kívánná lelke egész hevével, hogy 
hazája boldog, nagy és virágzó legyen ? Es az is lesz 
Isten áldó jobbja alatt, csak iránta való szeretetünk olyan 
legyen, a milyennek lenni kell : igaz, önzéstelen, áldozatra 
kész ; nem ephemer elméletek, de az igazság és rend, az 
erkölcs és j o g örök elvei után induló ; nem hangzatos 
szavakban áradozó, de munkás tevékenységben nyilvánuló ; 
mert igazak a költő szavai: 

Szép vagy ó lion ! hegy. völgy váltakoznak gazdag öledben : 
Nagygyá csak fiaid szent akaratja tehet. 

Es ezzel végezek, azon hő óhajtással zárván be be-
szédemet: Legyen e tanév Isten jóvoltából mindnyájokra 
nézve békés, áldásos, minden jóban és nemesben dúsan 
gyömölcsöző ! 

Az 188'/s-ki tanévet megnyi to t tnak nyilvánítom. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szeptember 16 A liberalismus. — Ama 

visszaélés a jó Isten egyik legszebb adományával, a 
nyelvvel, ama képmuta tás és szemfényvesztés, melyet a 
legszebb hangzású szavakkal űznek, talán soha sem vi-
rágzot t jobban, mint századunkban. I t t van egy szó : li-
beralismus. Mily szép ez a maga eredeti és tu la jdonké-
peni jelentésében ! Mily magasztos fogalmat fejez az ki, 
mily dicső erényt, melyért szívesen mindenki lelkesül. S mi 
lett a liberalismusból a je lenkorban V 

Éppen az ellenkezője annak, amit e fogalom magá-
ban zár. 

Szabadságot jelent — de azt a szabadságot, hogy 
vakon és szó nélkül kövesse kiki a liberalismus zászlaját : 
ellenben rabszolgaságot mindenki számára, ki ezt a zász-
lót elhagyja, vagy mást mer kitűzni. 

Nagylelkűséget jelent azok irányában, kik saját meg-
győződésük árán követik tüskön-bokron keresztül az ő 
jelszavát, mely oly csalfa is oly hazug! — De viszont 
kiengeszteli] eteti en gyűlöletet és üldözést annak, ki más 
véleményen lenni, más elveket követni, más utón járni mer. 

Bőkezűséget jelent olyanok számára, kik oda adják 
magukat akarat nélküli eszköznek, de a megfoj tásig ter-
jedő szűkmarkúságot azok iránt, kik talán saját lábukon 
járni merészelnek. 

Ilyen a liberalismus mindenütt . Szép, csábitó jelsza-
vaiban, hangzatos phrasisaiban, talán háladatos követői 
iránt, de egyoldalú, szűkkeblű, zsarnoki minden más iránt, 
ami nem ő. 

Leg ujabban lá t juk ezt Belgiumban. 
Ez az ország, mely éveken keresztül tűr te — nagy 

katholikus többségének daczára a szabadkőművesség igá-

ját , mivelhogy felszabadította magát ezen lealázó és igaz-
ságtalan j á rom alól, kénytelen mindazt eltűrni, mit min-
den más országban lát tunk, ahányszor csak felülkerekedet t 
a nagy elnyomás után a konzervatív vagy kathol ikus 
többség. 

Mikor az elnyomott kath. többség feliratokban, kér-
vényekben az ál lamhatalomhoz fordult a tűrhetet lenné vált 
állapotok megváltoztatása végett , számba sem vették ké-
résüket ; most, hogy a felbérelt utczai tömeg — persze a 
liberálisok szelleme és izlése szerint — nyilvános botrá-
nyokat idéz elő, most a vox populi vox Dei ! 

Mikor a szabadkőmivesek az ideiglenesen bírt hata-
lommal visszaéltek a katholikusok legvitálisabb és leg-
lényegesebb jogainak megnyirbálására, a hatalom jogos 
és méltányos használatának neveztetett ezen rú t visszaélés, 
holot t most, midőn egy az ország nagy többségének meg-
felelő és ennek akaratából uralkodó kormány ezen nagy 
többség érdekeinek megfelelőleg oldja meg törvényhozási 
feladatát , most erőszakról, zsarnokságról stb. nem szűnnek 
meg panaszkodni ugy a belga, mint a külföldi liberális la-
pok, a mint látszik a páholy általános parancsa értelmében. 

Ez a liberalismus természete. Zsarnoki, ha hata lomra 
ju tot t , mást nem ismervén, mirit saját érdekét ; forradalmi 
és féktelen, ha hatalmától megfosztva azoknak kénytelen 
hódolni, kik felett nemrég zsarnokoskodott . 

Mi remél jük, hogy a mostani belga kormány tapin-
tatos eljárása ép ugy fogja biztosítani a belbékét, amint 
kifelé meg fogja mutatni , hogy elég erős egy forradalmi 
féktelen pá r t t a l szemben fentartani tekintélyét . 

Remél jük, hogy a mostani kath . kormány Belgi-
umban nagyobb sikerrel és eredménynyel fogja felhasz-
nálni ha ta lmát és állását a belga nép igazi érdekeinek 
védelmére és az igaz ügy győzelmére. ? 

Arnberg. A német katholikusok XXXI. nagygyű-
lése. — (Folyt.) 

A nagygyűlés szept. 2-iki, második napja ünnepé-
lyes Requiemmel kezdődött, melyen a vérnélküli szent-
mise-áldozat a német kathol ikus egyletek s első sorban 
a német katholikusok nagygyűlésének tagjaiér t muta t ta to t t 
be. 10 órakor volt a maltai lovagok palotájának maria-
nusi termében a második zárt ülés. B. Huene elnök be-
muta t ta a szentatyához Jacobini bibornok közvetitésével 
intézendő hódolati táviratot . Több más folyó ügy elinté-
zése után szószékre elsőnek tikarzeícski képviselő lépett, 
köszönetet mondva a lengyel katholikusok nevében a 
meghivásért . Mikor a világ, úgymond, két részre oszlik, 
Krisztus mellett és el len: az a nép, melyhez ő tartozik, 
mindig Krisztussal t a r to t t s vele is fog tartani . — Utána 
dr. Porsch birodalmi és országgyűlési képviselő nagy 
figyelem közt jelentést tesz a németországi Katholikus 
Jogászegylet tegnapi közgyűléséről. Ama tantermekben, 
úgymond, a melyekben jus- t doceálnak, a professorok 
közt kevés kathol ikust lehet (Poi-oszországban) találni, és 
e kevés kntholikus tanár közt sokan nem lépnek fel 
nyilvánosan vagyis a kath. egyleti és irodalmi életben 

való részvétel által mint katholikusok.*) Attól félnek, 
! 7 

*) Si hoc in viridi : quid in arido Szerlc. 
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hogy nem lesznek a tudomány magaslatán, ha katholikus-
nak mutatják magukat és katholikus folyóiratokba dol-
goznak. Mindenekfölött érdekel bennünket az egyházjog 
müvelése. Ha össze akarnók olvasni mindazokat, kik egy-
házi állásponton vannak és az egyházi szellemhez érte-
nek, egy kezünk elég volna reá és még akkor sem jutna 
minden uj junkra egy katholikus szellemű egyházjogtudós 
(t. i. világi). I f jabb juristák sarjadéka az egyházjog te-
rén nincs és pedig azért nincs, mert nem lehet remélni, 
hogy tanintézeteinkben rendes tanárokul fognak alkalmaz-
tatni. Sokkal könnyebben jut tanársághoz egy zsidó ma-
gántanárka mint egy katholikus jogtudós. (Hangok : saj-
nos !) Jelenleg az egyházjog tudományát oly kezek mo-
nopolizálják, a melyek a májusi törvényhozástól nem 
messze esnek és azt egész lélekkel támogatták. Vannak 
ugyan theol. intézetek, a melyekben egyházjogot taníta-
nak ; ámde ezek az intézetek is halálra vannak ítélve, és 
nekünk a bírói és ügyvédi pályán praktikus juristákra 
van szükségünk. Ajánlja a Katholikus Jogászegylet fel-
karolását. 

Következett a missióügyi bizottság jelentése, illető-
leg javaslata. Szó volt a kapuczinusok keleti missióiról, 
s a steyli missióházról Venlo mellett. Windhorst e pont-
nál azt mondta, hogy a német lobogó mellett idegen vi-
lágrészekben a katholicismus zászlaját is ki kell tűzni. A 
Bonifácz-egylet érdekében sürgős ajánlást hoz a nagygyű-
lés, ajánlja továbbá a Szent-József-egyletet, melynek czélja 
a külföldön tartózkodó német katholikusok lelkipásztori 
gondozását előmozdítani. Végül lelkes felszólítás szavaz-
tatott meg a vasár- és ünnepnapok megülése érdekében. 

Délután, a bizottságok ülésezése után, 5 órakor volt 
a második nyilvános ülés. Első szónok fin. dr. Eder salz-
burgi herczeg-érsek. XIII . Leo pápa Humánum genus 
kezdetű körlevele alapján a szabadkőművességről szólott. 
A mi, igy szóltca többi közt, lelki vezéreink nem sötét 
titokba burkolvák, hanem a nap fényes világában járnak. 
A szabadkőműves oly embernek köti le magát, a kihez Is-
ten akarata nem fűzi őt s a kit gyakran se nevénél, se 
jelleménél fogva nem ismer. Lehet-e erkölcstelenebb, em-
berhez kevésbbé méltó tett, mint ily ismeretlen ember-
nek engedelmességet igérni és parancsait teljesíteni? A 
lelkes egyháznagy főpapi áldásával végezte beszédét. 

Hitze, a nagygyűlés főtitkára, országgyűlési képvi-
selő a kath. egyleti életről szólott, ajánlva különösen az 
iparos és munkás-egyletek felvirágoztatását. 

Kahensly, l imburgi kereskedő, a Szt. Ráfael-Egylet 
ügyeit fejtegette. 

Huh n müncheni plébános a missiókról mondott nagy-
szabású beszédet.*) 

Az ülés vége 7^4 órakor. 
Este a torna-csarnokban a kath. tanuló-egyletek la-

komája volt. Windhorst meglepetésben részesült. Az am-

*) Németország egyik leghiresebb egyházi szónoka. Csak a 
bold. Klimkowström József atyát hallottuk oly imposans szónoki 
tehetséggel beszélni, mint Huhnt-t a német katholikusok freiburgi 
nagygyűlésén 9 év előtt. Szerk. 

bergi kath. hölgyek nevében csokrot nyújtott át neki 
Habbei könyvkiadó kedves kis leánya. Arnberg egyéb-
iránt Windhorstot díszpolgárai közé is beválasztotta. Az 
ünnepély, mint a „Germania" levelezője megjegyzi, nagy-
szerű volt, az óriási terem tultömve. Windhorst kedélyes 
felszólalásaival ismét remekelt. A katholikus tanuló-egyle-
tek a német egyetemeken nagy, kiszámíthatatlan be-
folyással vannak az ifjúságra. Ily időben, ily korban 
világosan és határozottan megvallani a világ előtt vallá-
sát : ez férfias bátorság. Néhány évtized múlva az ifjúság 
többsége ilyen lesz. Az ifjúsági egyletek gyakorló iskolák 
a parlamenti testületekhez. A katholikus egyetemi tanulók 
hivatása az egyetemen korán hozzászokni az egyház vé-
delmének gondolatához. — Szóltak még dr. Steinle, Her-
chenbach káplán, Brentano tanár és Habbel könyvkiadó. 

(Folytatjuk.) 

VEGYESEK. 
— A ,Magyar Korona; .Religio'-ellenes apró czik-

keinek irója mult számunk békés szellemű budapesti le-
velét alkalmul használja ujabb mérges invectivák insceni-
rozására. Minthogy a czikkiró ur ismét csak miscet 
quadrata rotundis, és nem tudja magát bele találni abba a 
hangba, a melyen katholikus irók egymással szót válthat-
nak, kijelentjük, hogy további személyeskedéseit engedni 
fogjuk monologiává fejlődeni. 

— Egyházi kitüntetés. Személyem körüli magyar 
miniszterem előterjesztése folytán, Ormay Antalnak, a 
nógrádi kerület alesperesének és rétsági plébánosnak, 
sok évi lelkészkedése alatt a népnevelés és a közügyek 
terén szerzett érdemei elismeréseiil, Ferencz József-rendem 
lovagkeresztjét adományozom. Kelt Bécsben, 1884. szept. 
hó 7-én. Ferencz József, s. k. B. Orczy Béla s. k. 

— Belgiumban a katholikus és független politikai 
körök és szövetkezetek f. hó 7-ére nagy felvonulást rendez-
tek az ország fővárosában, ama petitio ünnepélyes átadása 
végett a királynak, hogy ő felsége a jelenlegi parlamenti 
többség által támogatott kormány intézkedéseit sanctio-
nálni kegyeskedjék. Megjegyzendő, hogy a bukott liberális 
pártaug. 31-én tartott ellenkező czélbóí szintén felvonulást 
Brüsszel utczáin fel a királyi palotáig. A különbség a 
két felvonulás közt minden tekintetben nagy volt. A li-
berálisok már előzetesen mindent megkíséreltek, hogy a 
katholikus manifestatio létre ne jöhessen, mig a katho-
likus és független politikai pártiak semmi akadályt sem 
gördítettek a liberálisok elé s őket a menet megtartásá-
ban semmi tekintetben sem zavarták, a liberálisok ellen-
ben, midőn a katholikus és független pártiak felvonultak, 
sértegetéseikkel s támadásaikkal annyira mentek, hogy 
vér is áztatta Brüsszel utczáit. Rendkívül bosszantotta 
ugyanis a liberálisokat, hogy mig ők összesen csak vagy 
136 város vagy faluból és Brüsszelből vagy 20,000 em-
bert tudtak összecsőditeni : addig a katholikus és függet-
len pártiak 80,000 embert állítottak ki, ugy hogy egyedül a 
zenekarok száma kétszázra rúgott . Ily felvonulást Bel-
gium csak akkor látott, midőn függetlenségét 1831-ben 
megpecsételte. A szabadkőműves és liberális párt azt 
hitte, hogy az utcza az övé. A rend férfiai birtokukba 
vették az utczát is. íme mire képes egy nép, ha egyle-
tek és társas élet által hadsereggé van begyakorolva ! 

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

Eudapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz. 
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A t u d o m á n y s z a b a d s á g á r ó l . 
Székfogla ló beszéd. 

Mondotta dr. Bita Dezső, sz. Benedek-rendi áldozópap, a kir. ma-
gyar tud. egyetemen az alaphittan ny. r. tanára, e. i. magnificus 

rektor stb. (Vége). 

A tudománynak végre a maga természetében 
rejlő korlátja az is, hogy sem nem czélja önmagának, 
sem nem autonom az. A tudomány ugyanis nem te-
kinthető olyasminek, a mi az észtől elkülönzött, ön-
magában létező önálló volna, hanem inkább — ala-
nyilag véve — az észnek tevékenysége, maga a 
tevékeny ész. Ha az ész és tudomány önmagának 
czélja: ugy az minden alárendeltséget kizár, fölötte 
semmi sincs, minden alatta van s azért önmagának 
törvénye lenne. De ez képtelenség, mert ha az ész 
és tudomány autonom volna, ugy csak saját természe-
tének törvényeihez volna kötve ; de a mint láttuk, 
mindjárt tevékenysége kezdetén természetszerűleg kötve 
van bizonyos alapigazságokhoz mindannyi föltételek-
hez, melyek reá nézve törvények, de a melyeket nem 
maga hozott, mert ha ő hozta volna, tőle függnének 
s nem ő tőlök, s e törvények őt nem köteleznék. Sőt 
ezek létével együtt, melyet nem magától bir, neki 
mint korlátok adattak. Az ember nem eszköz ugyan, 
hanem saját egyéni czélja levén önjogu személy ; de 
mivel véges teremtmény, függetlensége s önállósága 
sem oly föltétlen önjoguság, mint az önmagától való 
lényé, ki egyedül souverain természeténél fogva, kié 
egyedül a föltétlen függetlenség. A mi függetlensé-
günk csak viszonylagos ; önjogu az ember, mert más 
teremtményekkel szemben önjogunak teremté Isten, de 
nem föggetlen Istentől, kitől létét, értelmét, szabad 
akaratát vette. Viszonylagos függetlenségünk alapja 
Isten souverain akarata, az ő föltétlen függetlensége : 
azért vagyunk függetlenek minden mástól, a mi nem 

Isten maga, mivel a legszabadabb isteni akarat ben-
nünk a maga hasonképét akarta teremteni. 

Az ember szemlátomást arra lőn teremtve, — 
mondá Pascal, — hogy gondolkozzék, ez képezi mél-
tóságát, érdelmét; kötelme abban áll, hogy helyesen 
gondolkozzék s észjárásának helyes rendje abban rej-
lik, hogy önmagából, Teremtőjéből s végczéljából in-
duljon ki."1) De a gondolat nem teremtés, mint 
Cousin állitá,2) ez csak az absolut végetlen lény tu-
lajdonsága, az Ő gondolkozása teremtő gondolkozás. 
Mikép a szem nem teremti a tárgyat, melyet lát, ha-
nem a légen keresztül rezgő fénysugár által izgatva 
lesz képessé a reá ható tárgy alakját magába fogadni, 
látni : ugy az igazság sem az ész müve ; felismeri 
ugyan azt, de nem teremti ismeretünk ; csak utána való 
gondolkozás azon igazságnak, mely előbb létezett már, 
mintsem hogy fölötte elmélkedtünk volna és a mely 
az marad, gondolkodjunk fölötte vagy sem. „Ha én 
teremtettem volna az igazságot — mondá a keresz-
tény bölcs sz. Ágoston, akkor azt mondhatnám : az én 
igazságom."3) Istené az igazság, mienk a kutatás; az 
igazság végett van inkább teremtve az ész s nem az 
igazság az ész által, azért semmi tudomány sem te-
remti meg a tartalmat, a mi tulajdonképeni tárgyát 
képezi. A gondolkozás nem forrása az igazságnak, 
hanem eszköz az ismeretre; ha a tudományban a gon-
dolkozás semmiből indul ki, eredménye is semmi fog 
lenni. Minden igazság forrása az, ki maga az igaz-
ság.4) Minden tudománynak, mely az emberi szellem 
műve, tárgya már adva van, s azért a tudomány az 
ő legbensőbb lényege tekintetében nem „productió" 

*) Pensées. Paris, 1678. 177. 
2) Hist, de la philos. 1828. leç. 5. 
3) Confess. XII. 25. De immort. anim. 4, 6. 
4) Ján. 14, 6. 
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hanem „reproductiója" a valódi létnek, az igazságnak, 
íme a syraeusai mathematicus is a fajsúly törvénye 
felfedezése alkalmával nem azt kiáltotta: „nsnoiTjxa" 
hanem: „tipr^a", megtaláltam. A tudomány tehát lé-
nyegében véve se nem törvénye, se nem czélja önma-
gának, hanem eszköz valami magasabbra, az igaz-
ságra, melynek alá van rendelve, melyért kell működ-
nie, melynek kell szolgálnia. A tudomány csak azáltal 
tudomány, mert az igazság kötelezi, s kötelezve meg-
óvja a vélemények szolgaságától. De azért a tudomány 
előtt egy egész világ áll, melyben jelzett korlátok 
közt a legnagyobb működési térrel s legszabadabb 
mozgással bir. Szabadon keresheti, sőt joga s kötel-
me is keresni az igazságot, eloszlatni a kételyeket, 
megdönteni a tévelyeket, s e szárnyalása s mozgása 
csak akkor van akadályozva, ha túl lép ama határkö-
rön, melyet az vont, a ki a tudományok Ura Istene, 
s előtte tárvák a gondolatok.1) 

És ezzel önként tolul fel egy más, a tudomány 
lényegét ugyan nem oly közelről érintő korlát, mint 
az előbbiek, de azt a valódi tudományosság szintúgy 
nem mellőzheti, s ez a hit. A tudományos működés 
lényegéhez tartozván az igazság felismerése után való 
őszinte törekvés, ennek a rendelkezésre álló ismeret- j 
forrás a hittartalom is. A megismerés tárgya minden 
létező az istenségig; az ész az igazsághoz, az igaz-
ság pedig Istenhez vezet, ki már Plato szerint : avx6 
ró âXïj&Éç : „Van, úgymond, a tudományon fölül még a 

lény és igazság maga, mely a tárgyaknak valóságot 

és a szellemeknek ismerő erőt ád. Ha a tudomány és 
igazság oly szépek, forrásuk még szebb ; nagyon csa-
lódnék, a ki hinné, hogy a világosság és látás maga 
a nap, azok ennek csak képei, visszasugárzásai."2) A 
mi az anyagi világnak a nap, úgymond ugyanezen 
Plato s utána naz. Gergely — az a szellemek vilá-
gának az Isten ; a szellemek természetszerű tudni vá-
gyát csak biztos, helyes, igaz megismerés képes meg-
nyugtatni, az ész az ő vele született törekvésénél 
fogva az utolsó alapelv és ok nyomozására való ké-
pességeiről, legfőbb büszkeségéről nem fog lemon-
dani. — A kinyilatkoztatás történeti tény, mely az 
egész emberinem művelődésére leglényegesebb befo-
lyása gyakorolt; vagy elfogadja, vagy megtagadja azt 
s annak igazságait a tudomány embere, de észre nem 
vennie lehetetlen, vizsgálnia kötelme, nincs helye sem a 
kitérésnek, sem a felületes elutasításnak, különben az 
igazság ismerete után való törekvését a gondatlanság 

x) Kir. I. 2, 2. V. ö. Rede d. Prof. Dr. Friedrich [ 
Wörter . Freiburg 1880. 31. 

2) V. ö. Gratry De la Connaiss. de Dieu, I. 101—115. j 

vádja fogja érni. Ha tehát a valódi tudósnak sem az 
igazság iránt gondatlannak, sem ellenséges indulattal 
nem szabad lennie: a tudománynak sem szabad hi-
tetlennek lennie, s ha ez még is hitellenesen lép 
föl, azért van, mivel önmagától s valódi alapelvei-
től eltért, vagy pedig azok ismeretére még el sem 
jutott.1) A hitetlen tudós bolygó csillaghoz hasonlóan 
fénylik, az ember figyelmét is magára vonja, de midőn 
róla beszélnek, eltűnik: csak a napnak világa állandó. 
Az ily tudós mindazt tartja, hogy sokat tud, mit sem 
hisz; s mivel mit sem hisz, igen keveset tud. A hit 
az észre nézve nem ellenség, mely ellene harczol, 
hanem tekintély, mely szabályozza ; az a valódi tekin-
tély, melynek minden szellem függetlenségének felál-
doztatása nélkül hódolhat, éppen azért, mert isteni. 
E hit igazságáról vallja Malebranche: hogy valahány-
szor nálok nélkül vagy ellenök kezdett bölcselkedni, 
mindannyiszor fönakadt. Csak a felületesség, büszke-
ség vagy a tagadásban megrögzött fanatismus ta-
gadja, hogy a hit nemes magasztosságában évezredek 
óta állt a tudományok mellett az emberiség életében, 
és állni fog az, daczára minden felfedezés és rend-
szernek — általok nem sértve, annál kevésbé ledöntve 
— mint a közművelődés tényezője, az ész gazda-
godni fog, de a sziv sem leend szegényebb, mert az 
emberiségnek mindig szüksége leend oltárra. Isten elle-
nében csak Isten lehet elég erős, mondá Lamartine.2) 

Bármily paradoxnak hangozzék : minden tudomány, 
ha lehetetlenné nem akarja magát tenni, feltételezi a 
hitet, ebből kell kiindulnia. Minél szilárdabb a hit, 
annál erősebb a tudomány, mely maga feltételezi már 
a hitet azon igazsághoz, melyet megismerni akar. E 
hit intensivitásától függ az igazság után való törek-
vés ereje és hatálya, a hit az ismét, a mely kitar-
tást kölcsönöz a tanulmányozásban czéljának elérésére, 
az igazság fölismerésére, s a kutatás fáradságos tövises 
utján megóv a lankadtságtól, kedvtelenségtől. E hit 
hiánya lehetlenné teszi a tudományt. A ki nem hisz, 
nem kutat az igazság után s nem találja meg azt, 
mondja sz. Ágoston3). A skepticismus minden tudomány 
halálos ellensége. 

A tudomány szabadsága imént kifejtett természet-
szerű korlátainak erőszakolásán főkép szenvedtek ha-
jótörést sokszor a nagy elmék is, megkísérelve azok 
áthidalását; teljesedett rajtok Lessing ismeretes mon-

1) Deutinger, Renan u. d. Wunder 53. Kleutgen, Die 
Philosophie d. Vorzeit 1878 I. 141. Abh. 

2) Entrétien 9. sur la Metaphvs. VI. n. 
3) Elméik. Ist. 36. 

j 4) Contra academicos 1. II. 3. De liberó arb. 1. II. 2, 6. 
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dása: hogy ezreknél a gondolkozás czélja ama pont, 
hol a gondolkozásban elfáradnak. E tudat birta Jules 
Simon senátort s az egyetem tagját a senátusban 
1888. márczius 5-énmondott e szavaira: „A tudomány 
az, mely önöket akadályozza útjaikon. De én is igyek-
szem önöket visszatartani, nehogy igen messze men-
jenek, és ezzel a haladásnak teszek szolgálatot, mert 
az örvénybe rohanni nem épen haladás." Minden elv-
nek hatalma abban nyilvánul, hogy egyszer megálla-
pítva önmagától működik s következményeit önmaga 
teremti meg. Csalódik, a ki hiszi, hogy a tudomány 
messze esik az élettől ; a tudománynak forrása is az 
élet, maga Isten, czélja is az élet. A mely tudomány 
nem az életből merit s nem az élet számára tanit, 
csak ábránd s nem tudomány, mely mint a nap vilá-
git, melegít, éltet. Természetében fekszik az minden 
élő ismeretnek s tudásnak, hogy az életre vezetőleg, 
nemesitőleg s átalakitólag visszahat. Mivel pedig az 
élet az ő általánosságában igen sokszerü és sokoldalú, 
s a tudomány körétől, és viszont a tudomány az élet-
től gyakran távol esik, nem ritka eset, hogy a tudo-
mányból áramló fénysugarak nem azon pontjára es-
nek az életnek, mely azt szükségeiné, vagy pedig igen 
gyéren világítják azt meg. Tény az, hogy korunkban 
az elterjedt tudományosság mellett is az életet nem 
igen látjuk felemelve, megnemesitve, mert a tudo-
mány részben arra tör, hogy az észt koronájától, kut-
forrásától, magasabb sőt egyedül igazi erejétől az is-
teni ész fénye segélyétől megfoszsza. Pedig a nélkül 
mi sincs állandó és erős, mondá Lacordaire, hanem 
szél van, mely rombolva megy keresztül. Ha a társa-
dalom Európa egyik végétől a másikig megrendül, 
mit gondolnak önök, mi ingatja meg alapjában? Nem 
az aczél mely aczél ellen küzd, nem az erő mely 
erőbe ütközik, hanem az okoskodás, mely nem bír 
többé a tekintély sulyjával.1) 

A erő, mely az égi testek rendjét összetartja, a 
nehézkedés törvénye, a szellemi rend zűrzavaros képet 
mutat, ha a szellemek visszaélve szabadságukkal el-
kalandoznak messze azon iránytól, melyben a minden-
ség Alkotója felé kell gravitáloiok. Maga Voltaire 
mondá : Az elméleti istentelenség az eszelősségek 
legkiválóbbika, a praktikus istentelenség pedig a bű-
nök legnagyobbika. Az istentelenség minden vélemé-
nyéből egy fúria kel ki, felfegyverezve sophisma és 
gyilok által, mely az embereket érzéketlenekké te-
szi."2) Több országban az egyetemeken a tudomány 
szabadságának örve alatt terjesztették a felforgató esz-

x) Confér. 78. 
2) Quvres. Tora. 36. p. 32. 

méket, tanították a természettudományt, de a mely 
azt vitatta, hogy a földön minden, a túlvilágon pedig 
semmi. Az eredményt tudjuk. Nemzetünk viszonyai ugy 
alakultak, hogy meg vagyunk fosztva ama dicsőség-
től, miszerint a kultúra terén úttörők lehetnénk: de e 
körülményből nagy előnyök háramolhatnak reánk, csak 
tudjuk azokat felhasználni ; mert meg vagyunk mentve 
azon aberratióktól, melyeknek a még töretlen utakon 
járni kénytelen népek vannak kitéve, kiknek talán sok 
bajjal gyűjtött tapasztalatait idő- s erő-kímélettel, sőt 
azok pazarlása nélkül magunk részére felhasználhat-
juk, követve őket azon ponton, a hová azok a kísér-
letek utján a tapasztalatok szomorú esélyei után ju-
tottak, mert a legújabb nem mindig a legjobb is. 

Mélyreható bölcs belátással jelzé már évtizedek 
előtt a mély gondolkozású nagy államférfiú, világhírű 
tudós s legnemesebb eszmék képviselője b. Eötvös a 
tudományok regeneratiójának szükségességét. Sok száz év 
előtt mondotta Dante hazánkról : „Boldog Magyaror-
szág, ha nem engedi magát tévútra vezettetni."1) Nagy 
Széchenyink pedig: ^Elsülyedünk már régóta, mi oly 
fölötte ügyetlen hajósok, ha földinél erősebb kéz néha 
meg nem ragadja gyenge bárkánk kormányrudját, s 
tengeri zivatarjaink, annyi szirtek és sziklák s örökös 
meghasonlásaink közt valami magasabb láthatlan ha-
talom nem ment meg a hajótöréstől minduntalan. Már 
rég el volna temetve a legutolsó magyar, sőt egykori 
létünk emlékezete is örökre elsülyesztve már, ha fel-
sőbb hatalom segédkezet annyiszor nem nyújt. A nem-
zet tehát a férfiú kebel ihletése s a keresztény val-
lás útmutatása szerint egyedül az értelem köréből 
igazgassa magát."2) E gondviselésszerű nemzetet csak 
a valódi, nem a hitetlen, Istentől emanczipált tudo-
mány boldogíthatja. . . Az a bő ismeretekkel bíró mély 
belátásu s gazdag tapasztalatú férfiú, ki közoktatá-
sunk ügyeit bölcs tapintattal intézi, működésének irá-
nyát ismertetni kívánván, a nála megszokott éles fel-
fogással oda nyilatkozott, „hogy terve a közoktatást 
öszhangzásba hozni a társadalom szükségleteivel, a 
budapesti egyetemet pedig, úgymond, el fogják látni 
azon egész apparatussal, mely nélkül az egyetemi ok-
tatás sikeres nem lehet."3) A tényleges eredmény 
azonban, uraim, végtére is Isten után tőliink tanárok 
s tanulóktól függ. A mi vezetésünk alá bízza a nem-
zet nagyrésze ifjúságának tudományos kiképzését, a 
mi szellemi befolyásunk ad irányt a haza reményei-
ben sok nemzedéken át a nemzet szellemi fejlődésé^ 

0 Par . XX. 112. 
2) Kelet népe 43. 1. 
3) Választ, programmbeszéd 1884. jun. 23. 
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nek : e nagy fele lősség te rhének érzetében mi nem 
fogjuk e léggé meg nem rostál t , annál kevésbé téves 
tanok hirdetése ál tal fonák i r ányba te re ln i a jövő 
nemzedék helyes ész járásá t , szel lemi munkásságá t . 
I f j ú bará ta im, t. egyetemi polgárok ! önök is szép hiva-
tásuk tuda tában szemök előtt fog ják t a r t an i Schel l ing 
e sokat mondó szavai t* r A t aná r sokat t ehe t , de a 
tanulók nélkül semmit sem tehe t . Né lkü lök , azok kész-
séges fogékonysága, buzgósága né lkü l , semmi nagy 
czél csak egyesül t erővel vihető ki óha j to t t ered-
ménynyel. 

A D A T O K 

árpádházi boldog Margit ereklyéinek történetéhez. 

A clarissák ingóságai eíharácsoltatnak. 
(Folytatás). 

A tihanyi Codex, mely 1580—32-ig valamely fe-
rencz-rendi által irott , és clarissa apáczáknak mondott 
sz. beszédeket tar talmaz. A szövegnek számos helye bi-
zonyítja ezt. Például a : „bodog zent ferenc attiank" ki té-
tel, nemcsak a beszélőre, de a hal lgatókra is vonatkozott . 
Leginkább bizonyít állitásom mellett eme m o n d a t : „ezert 
oluastatok amaz egh apacarol : ki nem uata ketsegos : sem 
ragalmazo : sem álnok: mint nemelek kozoletok:" Azon-
ban a „kozoletok" szó más tentával szorgalmasan ki van 
törölve. Látszik, hogy a ferencz-rendű irótól később az 
apácza kezébe került , ki a rendre nézve sértőt, kitörölte. 
Nézetem szerint az ó-budai clarissáké volt, már csak 
azért is, mer t a nyulakszigetebeli apáczáknak predikácziós 
könyvéből (most Horváth-Codex), két predikáczió benne 
át van véve, névleg: isten fyanak test fel vetelereol" ily 
czim alatt : „Eg igon zep predicacio urunk eristusnak fo-
ganattarol . " A másik: azzonyunk zeplevtelen zvz maria-
nak halalarol" ily czimmel : „Nag zep predicacio : azzonunk 
marianak halalarol." Ezen átirás, vagyis inkább átdolgo-
zott leirás igen bizonyít a hely közelére. 

A Virginia-Codex a XYI. század elején az ó-budai 
clarissák számára készült asceticus buzgalmi könyv, mely 
több tanulságos adatot beszél el „zent ferencz atyank" 
— mint a szöveg nevezi, — életéből. Berekesztésül pe-
dig : „Zent apaczaknak eletekre rwuyden való regula" — 
vagyon. Tulajdonosáról nyíltan tanúskodik az első tábla 

belső papiros lapján található eme bejegyzés: vSorores 
Conuentus Posoniensis de Veteri Buda." E kézirat 1844-
ben a tisz alöki plébánián találtatott , honnan Simon András 
plébános beleegyezésével Dessewffy József grófnak leánya 
Dessetvjfy Virginia grófnő az Akadémiának küldte, mely 
azt a küldő nevével nevezte el és jelenleg is bir toká-
ban őrzi. 

A veszprémi Codex, mely a XVI. század elején 
ferenezrendi szerzetes által szintén ezen renden levő aj)á-
czák számára Íratott, mint ezt e kifejezések : Iesus maria 
ferencneku és „húgaim" vCRistus yegyeseyu stb. eléggé bizo-

Ers te Vorlesung in Berlin, 1841. s. 21. — SS. 
Werk . 2. Abth. 4. Bd. 367. 

nyi t ják. Tar ta lma két részre oszlik : az elsőben Krisztus 
kínszenvedésének tör ténete van. Ez iránt a könyv első 
táb lá jának belső részében utasításul á l l anak : „ebol Virág 
Vaszarnap estve s Nagi Csütör estue olwasznak." A má-
sodik részben: „Zenth bonauentura atyánknak kenywe eleth-
nek tekelletessegevelu vagyon. Egyik lapján ezen, későbbi 
kézzel tör tén t bejegyzés is fordul elő. „Az Somodi né-
ném konue ez." Ki volt légyen e Somodi, apácza-e vagy 
világi, megmondani nem tudjuk . S igy az sem világos, 
hogy melyik clarissa zárdáé volt. 1801-ben Winkler Mi-
hály pécsi kanonok ajándékozta az egyetemi könyvtárnak, 
melynek még most is tu la jdonát képezi. Nevét onnan 
nyerte, mer t első ismertetője, Horvát István, ezen ismer-
tetést Veszprémi Istvánnak a jánlot ta . (Tud. gyűj t . VIII . ) 

A c l a r i s s á k k é z i r a t - k i n c s é h e z t a r t o z t a k m é g 
k ö v e t k e z ő m a g y a r c o d e x e k , m e l y e k r ő l n e m t u d o m 
h a t á r o z o t t a n m o n d a n i , v á j j o n a d o m i n i c a n á k 
v a g y a c l a r i s s á k s z á m á r a Í r a t t a k , n é v l e g : 

A Winkl er-Codex 1506-ból. 
A Döbrentei „ 1508-ból. 
A Nádor Simor-Codexek 1508-ból. 
A nagyszombati „ 1512-ből. 
A Jordánszky „ 1516—19-ig. 
A pozsonyi „ 1520-ból , melyet Mihály 

deák irt . Ujabban elveszett. 
A keszthelyi Codex 1522-ből. 
A ^Thewrewk „ 1531-ből. 
A Kriza „ 1532-ből. 
A Guari „ a XVI. századból. 
A gyöngyösi „ szintén a XVI. századból. 
Az Érdi-Codexröl bizonyos, hogy a carthausi apá-

czák számára íratot t volt. 

E t e m é r d e k nyelvkincs, m e l y t ö b b e t é r m i n t 
a r a n y és d r á g a k ő , s z e m l é l e t e h a t á s á n a k b e n y o -
m á s a a l a t t , n e m t a g a d h a t o m m e g a v a l a m i v e l 
t o v á b b i i d ő z é s t e k i n c s e l ő t t , h o g y b e h a t ó b b a n 
s z e m l é l h e s s ü k m e g a z o n j e l e s e k e t , k i k t ő l az r e á n k 
m a r a d t . E g y ü t t t a l á l j u k az a p á c z á k g o n d o s a n 
m e g ő r z ö t t k i n c s e i b e n m a j d n e m összes n y e l v e m -
l é k e i n k e t , s m é g b i z o n y á r a t ö b b e t i s t a l á l n á n k 
n á l u k , h a J ó z s e f c s á s z á r á l t a l t ö r t é n t s z é t s z ó r a -
t á s u k k ö v e t k e z t é b e n a v i l á g b a n s z é t f u t v a k ö n y v e i -
k e t m a g u k k a l s z é t n e m h o r d j á k . G o n d o s á t t e k i n -
t é s u t á n f e l e t t é b b é r d e k e s a d a t o k a t s z o l g á l t a t n a k 
b . M a r g i t r e n d é n e k t a g j a i s z á r d á j á b a n u t ó d a i , 
mert a nyulakszigetebeli dominicanák 1414-tol 
1522-ig 12 kéziratot készítettek. L e g a l á b b e n n y i r ő l 
h a t á r o z o t t a n k i m u t a t h a t j u k , h o g y ö v é k v o l t . L e -
h e t , s ő t b i z o n y o s , h o g y m é g t ö b b e l is b í r t a k . E z e n 
12 k é z i r a t o t ö s s z e s e n 5 f é r f i és 1 3 n ő i k é z i r t a . 
A f é r f i a k k ö z ü l k e t t ő n e k n e v é t i s m e r j ü k , e z e k : 
Váczi Pál és Tetemi Pál, az e l ső s z i g e t i , a m á s o -

d i k n a g y - v á s o n y i pálos. T e h á t a p á l o s o k m i n t 
j e l e s k ö n y v m á s o l ó k í r t a k a d o m i n i c a n á k s z á m á r a . 
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A tizenhárom dominicana iró közül háromnak 
neve ismeretes, ezek Báskay Lea, Katerina és 
Sövényházy Márta. Egyik pedig „k" betűvel jeleli 
magát. Ezen irodalmi tevékenységért is megér-
demlik a derék dominicanák az utókor leghálásabb 
elismerését. 

A clarissák szintén felettébb nagy nyelvkin-
cset hagytak hátra. Tényleg kimutatva van 11 
codex, de valószinű, hogy 12-tőt sőt még eze-
ken túl is birtak. Hogy magok is irták e könyve-
ket, biztosan kimutatni nem lehet, de tény az, 
hogy számukra leginkább a ferenezrendiek ké-
szítették a kéziratokat. Ezek közöl kettőnek 
neve ismeretes, úgymint: Kálmáncsey László és 
Szepsi-Szent-Györgyi Ferenczé. Legtöbb kézirattal 
a ó-budai clarissa zárda bírt, melyből 1541-ben 
a clarissák Pozsonyba menekültek, hol a dominica-
nák és a Nagyvárad melletti clarissák kézirat kin-
csei is összpontosittatott. Felemlíthetjük mellesleg 
az erdélyi, kivált vásárhelyi clarissák kéziratait is, 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szeptember 18. A két főiskola rektorának 

beszédei és a P. Lloyd. — A német fő-félhivatalos lap szer-
kesztőségében tudós emberek is ülnek és hogy ot t lé tüket 
bizonyitsák, fog ták maguka t és egyik közülök (St.) czik-
ket ir t a nevezett lap tegnapi számába, mely czikkben a 
két főiskola rek torának beszédeit bonczkés alá veszi. 
Egyiknek sem kegyelmez. A tud. egyetemi rek tor ő ligá-
nak beszédére azt látszik mondani, hogy sok — a mű-
egyetemi rektoréra pedig azt, hogy kevés. 

Nekünk meg ugy tetszik, hogy „St." sokat is, keve-
set is mondott , csak ott nem és ugy nem, a hol és amint 
kellett volna. 

A tud. egyetemi Rector Magnificus beszédét „St." 
vagy nem hallot ta és nem olvasta, vagy ha igen, akkor 
bele is olvasott sokat, hal lot t is valamit, mindaket tőt na-
gyon nem helyesen. Vagy hol mondotta dr. Bita ő nga, 
hogy a természet tudományok haladása veszélyes ? Vagy 
hol állította azt, hogy a tudomány czélpontjai az egyes 
emberek érzelmi sphaerájába esnek ? T. olvasóink ismerik 
e beszédet és gyönyörködtek is benne kétségkívül, de ezt 
a két nézetet bizonyára nem talál ták abban kifejezve. Mi 
azért felmentve érezzük magunkat azon kötelezettség 
alól, hogy ezen két lényeges ellenvetést megezáfoljuk. A 
Rector Magnificus beszédének figyelmes átolvasása és he-
lyes megértése a legjobb czáfolat. 

Azt sem ta r t juk szükségesnek megezáfolni, hogy a 
P . Lloyd a Rector Magnificus beszédében benső harezot 
talál kifejezve a tudomány és a hit között . Ugyan hol 
és micsoda szavakkal lett ez megmondva? Mintha látnók 
St. zavarát, ki hiába keres ezen eszmegazdag, mély tu-
dom ányu beszédben erre argumentumot . ! 

Különben nehéz, talán lehetetlen is komoly vitat-
kozásba bocsátkozni egy oly czikkiróval, ki a többi kö-
zött azt is állítja, hogy a tudomány szabadsága épp oly 
kevéssé tür i a korlá tokat , mint magának az embernek 
agyvelőtevékenysége, vagy a ki a minden feltevés nélküli 
tudomány (voraussetzungslose Wissenschaft) merész előre-
haladását dicsőíti. Ugyan szeretnők látni, hová haladna 
a tudomány, mely semminemű praemissát meg nem en-
ged ? Hogy képes csak egy lépést is tenni előre, ha nincs 
meg a talaj , melyre álljon ? Hogyan haladhat oly tudo-
mány, mely sem az érzéki felfogás, sem az észokoskodás 
megbízhatóságát , sem amaz általános elveket meg nem 
engedi, föl nem tételezi, melyeken utolsó sorban minden 
tudomány épült . Levegőbe házat építeni nem lehet. 
Feltevések nélkül, (ér t jük a szorosan vett pr ima jirinci-
piá-kat) , tudományt componálni akarni valóban nem más, 
mint levegőbe alap és ta la j nélkül házat építeni. 

E x nihilo fit nihil. Ambae si praemissae negant , nil 
inde sequetur, mondja a helyes logica. Es ez ugy van. 
Ezen a P . Ll. még száz czikkei is mitsem változtatnak. 

Különben örülünk a P . Ll. azon elismerésének, hos'v ' o. 
a Rector Magnificus csak hivatásbeli kötelességét teljesí-
tette, midőn a tudományos életnek á thatását vallási ér-
zettel védelmezte Igenis, kötelességet teljesített , nemes 
és szép kötelességet. Kétségkívül jobban is teljesítette 
ezen kötelességét a tud. egyetemi Rector Magnificus, 
mint a Polytechnikum e. i. rectora, dr. Kriesch János, 
kit azért, még pedig joggal , megtámad a P . Ll. mivel 
egyoldalúságában a humaniszt ikus tanulmányok jogosul t -
ságát nevetségessé tenni iparkodot t . 

Igen sok szó férne a műegyetemi rector beszédjéhez. 
De azt fennta r t juk magunknak más alkalomra, midőn ezen 
famözus beszéd, — melyben a természet- és mathemat ikai 
tudományok kizárólagos jogosul tsága mellett a többi tu-
mányok semmibe sem vétetnek, sőt egyenesen lét jo-
guktól megfosztatnak — egész ter jedelmében kezünkbe 
kerül. 

Jelenleg a P . Ll. czikkével foglalkozunk. Abban 
egyetér tünk vele, hogy a napról napra veszélyesebbé váló 
realisztikus irány teljesen e lhanyagol ja , sőt ignorál ja a 
fiatal kedély szükségleteit ; az is áll, hogy ezen fiatalság 
üres és ki nem elégített szívvel, minden eszmény nélkül, 
hagy ja el az ily iskolát ; azt sem tagadjuk, hogy a mig 
az ember nemcsak kenyérből fog élni, a kedélyélet fe j -
lesztése a nevelési feladatok egyik legsürgősebb teendő-
jét fogja képezni. De a mit mi tagadunk, az az, hogy a 
humanisztikus tanulmányok képezik és képezhetik az 
egyedüli panaceát . Mi igen nagyra becsüljük a humanisz-
tikus t anu lmányoka t ; mi tapaszta la tból tud juk és a min-
dennapi élet számtalan példával megerősíti ezt a tapasz-
talatot, hogy szembeszökő a humaniszt ikus és realisztikus 
nevelés eredményei közötti különbség. De amaz ideálo-
kat, melyeket a P. Ll. jogga l követel, a humanismus 
egyedül nem fogja megadni. Találni ott ideálokat — az 
kétséget nem szenved — de nem olyanokat, melyeket 
követésre és utánzásra bát ran és mindenben ajánlani lehetne. 
Az öröm és a szomorúság vegyes érzelme az, mit a klasz-
szikus ókor contemplácziója okoz Örömet az emberi ész 

I nagyszerű törekvései és részben elért sikerei felett, de 
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szomorúságot is. Ama számtalan botlás, tévedés és erkölcsi 
aberráczió felett, melyeket a költők, a bölcsészek és a 
történészek müveiben lépten-nyomon találhatni. ? 

Pécsi egyházmegye. Szerény refiexiók a pécsi papi 
sz. gyakorlatok után. — Jelen év aug. 25-kétől 29-kéig 
papi szent gyakorla tok ta r ta t t ak f t . Rosty Kálmán és f t . 
Hübner Ágoston jeles kalocsai főgymnásiumi tanár urak 
és jézustársasági atyák által ő exja a pécsi püspök fő-
papi gondossága és megyés papjai i ránt való atyai sze-
retete folytán, ki a nem csekély kiadásokat sa já t jából 
fedezte. Az impulsust reá ő szentsége adta meg, mint 
püspök atyánk magvas élőbeszédében megvallá, ki e 
szent gyakorlatokat , nemkülönben a népmissiók tar tásá t 
fölöttébb a jánl ta , mint oly eszközöket, melyek alkalmasak 
a pásztor és a n y á j lelki ujra-ébredését életre kelteni és 
ápolni. Örömmel tapasztal tuk, hogy alkalmasak arra is, 
hogy a papság szivét közelébb hozza a fopásztori atyai 
szivhez és a nép szeretetét a papság számára kivivja, le-
kösse. Mily magasztos szellemi élvezet, valódi lelki fürdő 
ily exercitium ! Már a kölcsönös találkozás azon a helyen, 
hol együttesen tölték i f júkoruk egyik szebb részét, mily 
kedves, mily édes! Ha valahol, i t t é rezhe tő : „cpiam bo-
num et iucundum habitare f ra t res in unum ! " — De a fő 
az, hogy a nép lelki vezére, mint a lelki gyakor la tokat 
vezető szellemes tanár ur, a szép hirnek méltán örvendő 
költő f t . Rosty, ki remek ékesszólása hatalmával , a gyö-
nyörűen kezelt latin nyelv bájával, a sz. irás, sz. a tyák 
sőt profán költök classikus helyeinek meglepő remek al-
kalmazásával, a miserere psalmus könyekre fakasztó pa-
raphrásisával, a hazafias zamatu sz. Mária panegyrisével 
helyenként meny dörögve, majd meg lágyan, mint csermely 
csevegése vitte r a j t a csüggő lelkünket keresztül a szent 
igazságok mezején át, — egy más alkalommal találóan 
kifej ezé : „rimbe szedheti magát az Úr is tennel ;" hogy 
„fölébresztheti azon kegyelmeket, melyeket a püspök k e -
zeinek föltevése ál tal nyer t" mint sz. Pá l apostol mondja . 
— Pécsett közel 30 év óta nem volt már együttes papi 
sz. gyakorlat . Akkor ta r tá ' azokat a szent életii Schlőr 
Alajos, kinek asketikus külseje, mintegy a sirból jövő 
tompa hangja, az elvitathatatlan örök igazságokat t a r -
talmazó ékes nyelven előadott elmélkedései még a meg-
rögzött lelkeket is képesek lettek volna összezúzni, m e g -
törni, átalakítani. Mielőtt szelid lelkű püspök-atyánk 
székfoglalását ta r to t ta volna, két pécsmegyei áldozó pap 
tisztelgett nála Budapesten, kikhez azon kérdést intézte : 
„vájjon szeretik-e a megyebeli papok az exerci t iumokat ?" 
Az igenlő válaszra azt feleié: „Valóban mindnyá junknak 
szüksége van e szent eszközre — majd gondolkodom 
fölötte." Ugyanekkor adott engedélyt a népmissiók tar-
tására is, melyek a pécsi egyházmegyében azon idő óta, 
gyakran, ms. Troli Ferencz pápai praelátus ur bőkezű 
támogatása mellet t , úgyszólván folyvást ta r ta tnak, és 
kimondhatatat lan lelki hasznot eredményeztek már a lel-
kek üdvére. Miután a nagy semináriumi épület, ns. Szei-
fricz István kanonok és kormányzó ur tapintatos vezetése 
alatt, oly nagyszerű átalakítást és kibővülést nyert , hogy 
az épület pá r j á t r i tk í t ja az országban — s benne tiszta 
román stylusban gyönyörű és tágas kápolna épí t te te t t és 

igy a papság befogadására alkalmassá tétetett : meg-
ta r t a to t t az idén először a szent gyakorlat ; s ezentúl, 
örömmel hallottuk, évenként fog ismétlődni egyházme-
gyénk leírhatat lan áldására s javára . S ezzel u j aera kez-
dődik megyénkben ; mert a hatás elmaradhatatlan ; s ha 
püspök-atyánk semmi egyebet nem tet t volna is ez in-
tézkedésnél, neve áldásban maradand egyházmegyénk 
történetében — és még haldokló ágyán is szent vigasz 
töltendi el érte kebelét. Úgyis kezdődnek már a villá-
mokat rej tő fekete felhők tornyosulni egyházunk egén 
hazánkban : — igen jó tehát idejekorán a lelki vezérek 
fegyvereit élesíteni és érczhomlokokká edzeni a főket. Mi 
lett volna belőlünk, ha a Franczia- és Németország zi-
vatarai tör tek volna reánk ? Tán mi is megáll tuk volna 
a sarat mint ők ? Szabadjon kételkednünk. Legalább az 
országgyűlésen résztvett papok maguktar tása nem osz-
la t ja el kételyeinket.*) S mi teszi a franczia és német-
országi papokat oly ki tar tókká, oly lelkesekké, oly eltán-
tor i that lanokká Péter sziklájától ? Első sorban a papi 
correct nevelés, a második sorban az évenkénti lelki sz. 
gyakor la t , melyre minden egyes pap évenként kötelezve 
van, mely oly gyémánt-szilárddá teszi lelkületüket. Ami 
a papi nevelést illeti, valószínűleg egész hazánkban jó 
kezekre van bizva. De mégis azt gondolom, nem vétek 
a szerénység ellen, ha meggyőződésemnek nyiltan merek 
kifejezést adni, irván, hogy edzetebb lelkületű papjaink 
kerülnének ki az intézetből, ha ennek vezetése akár a 
nevelés terén nagy hirnek örvendező jézustársasági — 
akár a szelid lazarista atyák kezébe tétetnék le. — Öröm-
mel értesülünk, hogy a gondos püspök atyánk a pécsi 
egyházmegyében missionárius-házat óhaj t alapitani, hogy 
a népmissiók tar tását annál könnyebben eszközölhetnők. 
Valóban üdvös gondolat ! Ily házban a magányos lelki 
gyakorlat is tar tható , miután minden pap ugy sem me-
het el egyszerre az exercit iumokra ; ezenkívül bármikor 
is a lelkészek avatot t lelki atyákat , sőt tán néha jeles 
kisegítőket is nyerhetnek. Francziaországban, tudomá-
som szerént, majd minden egyházmegye bír ilyen mis-
sióházzal, — a lourdesi hires kegyhely szintén ily missió-
náriusokra van bizva. — Azonban igénytelen nézetem 
szerint e missió-ház lehetne tán monumentális papnevelő 
intézetünk is. A sz. Ignácz-féle elmélkekedések s ugyan-
azon szellemben vezetett nevelés átalakítaná már jó-
korán levitáink szivét, az évi exercitiumok megedze-
nék azt s a vihar készületlenekül nem találná Sión 
őreit. — A lázáristáknak két jeles férfiút ad a egyház-
megyénk : f t . Frecska Alajos meauxi semináriumi tanárt 
és f t . Olle Lajos urakat . Ha egyházmegyénk a papság 
nevelésére visszanyerhetné őket s hozzájuk még néhány 
jeles ka r t á r sa t : valóban szerencsésnek érezhetné magát 
dioecesisünk. Ök nevelnék az i f jú levitákat, ők tarta-
nák az évi szent-gyakorlatokat, ők a népmissiókat s 
rövid decennium alatt nem remélt lendületnek örvendene 
hitéletünk. Ez eszmék tudomásunk szerént más papi lelkek-
ben is megvillantak. Adná reájok áldását az Ur Jézus szent-
séges Szive ! Legyen ugy minden ahogy ő akar ja ! x. 

*) A képviselő papokra is bénitólag nehezedik társadalmi 
ziláltságunk sulyja. Nem kell őket bűnbakokká tenni. A bajok okai-
ban mindnyájunknak van része. Azért az első : testvériesen kezet 
fogni. ' Szerk. 
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Âmberg. A német katholikusok XXXL nagygyű-
lése. — (Vége.) 

Az volt valahol nemrég mondva, hogy az u. n. 
katholikus congressusok vagy nagygyűlések mintegy szent 
gyakorlatokul is tekinthetők a világiak számára, a meny-
nyiben napjában többször nyilík alkalmuk kathol ikus 
hitüknek prakt ikus bevallására, s Isten és az egyház iránt i 
kötelességeik teljesítésére. A német kathol ikusok ezidei 
nagygyűlése kiválóan magán hordta ezt a, hogy ugy 
mondjam, ascetikus jelleget, mer t folyó hó 3- ikára oly tény 
volt a nagygyűlés p rog rammjába felvéve, a mely a ke-
resztény katholikus vallásgyakorlatnak egyik kiváló esz-
köze szokott lenni. E r t j ü k az Amberg melletti Mariahilf-
bergre rendezett nagy processiót, a melyben 10—12,000 
ember vett részt, köztük a nagy Windhors t is. Szentmi-
sén az eichstätti püspök pontifikált . Megható volt ennyi 
embert s köztük Németország kathol ikusainak annyi je-
lesét imába elmerülve Istent imádva látni ! 

A harmadik zárt ülés az imént emiitett processio 
miatt ugyanaznap csak déli 12 órakor nyí lhatot t meg. 
Az illető szakbizottságok indítványára határozta to t t : 1. 
az egyházi zene ápolása a sz. Cecilia-egyletek szellemében. 
2. a Görres-egylet pártolandó. 3. Ismételten ajánl ta t ik 
az Augustinus-A rerein is, melynek czélja körülbelül ugyanaz, 
a mi a Schorderet f re iburgi kanonok által a lapí tot t Sa j tó-
Apostolság egyleteé. Létét az August inus-Verein b. Ke t -
telernek köszöni. 

A harmadik nyilt ülés délután 5 órakor kezdődött . 
Szónokok voltak Koneberg ot tobeureni apát. Szentgyakor-
latok tar tását a jánlot ta a világiak számára. Haffner 
mainzi kanonok a modern művel tséget ostorozta. Kuef-
stein gróf alelnök osztrák társai nevében mondott köszö-
netet a meghívásért, constatálva saját tapasztalatával az 
ily kath . nagygyűlések nagy becsét. 

Estve ismét társas vacsora volt. Észak- és Dél-Né-
metország sokat megbeszél ilyenkor egymással. 

Szept. 4-ikén reggeli 7 órakor ünnepélyes szentmise 
volt a sz. Bonifácz-egylet intentiójára. Pontif ikált a salz-
burgi herczeg-érsek. Mise után következet t 

a negyedik zárt ülés, melyen elfogadtat tak a társa-
dalmi bizottság indítványa munkás- egyletek alakítása iránt, 
továbbá b. Her t l ing indítványa a száműzött szerzetes-
rendek visszahívása ügyében. A formáliák bizottsága 
indítványozta: 1. intézzen a nagygyűlés Németország ma-
gasabb főpásztoraihoz feliratot, s kér je az Engesztesztelés-
Egyleteinek (Sühnungs-Vereine) felkarolását, 2. úgyszin-
tén feliratot a szent a tyához , melyben hála és kö-
szönet fejeztessék ki az egyház feje i ránt a szabadkő-
művesség ellen kibocsátott encyclikáért, 3. szólittassa-
nak fel a maltai és sz. György-lovagok, hogy együttesen 
vagy felváltva zarándoklatokat szervezzenek és vezessenek 
Rómába és Jeruzsálembe. Ajánlot ta a nagygyűlés a ka-
tholikus német gyermekek Ima-Egyletét Németország vallási 
egyesüléseért;*) A nagygyűlés ezután Windhors t indítványára 
til takozást szavazott meg a Propaganda megrablása ellen 
és egy határozatot, melyben a nagygyűlés Németország-

*) Oh mily szükség van nálunk ilyen imádkozó egyletre Ma-
gyarország vallási egyesüléseért ! 

ban szabad vallásgyakorlatot követel, végül a jánlot ta a 
Bonifácz-egylet támogatásá t és megbotránkozását nyilvá-
ní tot ta a néri-et leányokkal külföldön űzött kereskedés 
fölött , ajánlva ez ügyet a Ráfael-egvlet gondjaiba. 

Ez utóbbi ügy tárgyalásánál egy a katholikus nagy-
gyűlések ügyrendjére nézve nevezetes határozat hoza-
tot t . A Regensburgi Tagbl. l iberális referense t. i. ezt a 
legutolsó helyen emiitet t ügye t ar ra használta fel, hogy 
a kath . nagygyűlés t gyalázta. Megtorlásul a nagygyűlés 
a következő határozatot hozta : „A nagygyűlés a német-
országi kathol ikusok nagygyűlésének ügyrendjében a 4. 
§- t akként magyarázza, hogy nem létezik kötelezettség 
oly katholikus férfiaknak adni belépti j egyeket (Legiti-
mations Karten) , a kik nyilvános működésük és felléjjé-
sük által köztudomásúlag katholikm-ellenes érzelmet árul-
nak el. Ha ily egyének már kap tak volna bélépti jegyet , 
a helyi bizottság megtehet i , hogy az ilyenek nevét a 
kath . nagygyűlés névsorából kitörli . Követelésükre a be-
lépti j egyér t fizetett pénzük visszaadandó." 

A jövő évi nagygyűlés helyéül Münster jelöl tetet t 
ki, a nagygyűlés biztosául Löwenstein berezeg ismét meg-
választatott , végül Hülskamp indítványára dr. Janssen ta-
nárnak távirat i lag küldendő köszönet szavaztatott meg 
„A német nép tör ténete" czimü epochalis nagy müveért . 

Regge l 11 órakor vette kezdetét a negyedik nyilt 
ülés. Első szónokok volt : Dr. Hergenrother, a bibornok öcs-
cse Rómából, az egyház helyzetéről, különös tekintet te l 
Olaszországra. Utána Windhorst lépett a szószékre, a 
melyről a nagygyűlés szakadatlan lelkesedése közt igen 
erős leczkét adott azoknak, kik a német kathol ikusokat 
rosz hazafiaknak, reichsfeind-eknek hirdetik, hangsúlyozva 
különösen Bajorország kathol ikus kötelességeit a biroda-
lomban, a melynek ő a legnagyobb katholikus ál lama. 
A katholikus minoritás a német birodalom alkotásakor 
nem kapot t semmi garancziát . „Én azt hiszem, igy szólt 

[ Windhors t , ez a garanczia könnyen megadathato t t volna 
az által, ha Bajorország elnöksége alatt (a Bundesrathban) 
egy külön bizottság alakit tat ik vala, a melynek hiva-
tása lenne gondoskodni, hogy a katholikus minoritás sé-
relmet ne szenvedjen. Hanem a mikor a német birodal-
mat megalapi tot ták és a mi részünkről a vallásgyakorlat 
szabadságának biztosítását kívántuk . . . azt mondták ne-
künk, legyünk nyugodtak, biztosítékot bírunk az igazsá-
gosság és méltányosságban (de hol van ez megírva ?) 
és bízzunk az eszmék szerzési erejében (Derültség). Ezek 
a szavak voltak mondva. Hogyan szereztek az eszmék, 
azt Németországban és különösen mi Poroszországban 
ugyancsak mégéreztük és érezzük felytonosan." 0 tehát 
garancziákat kíván és nem fog megszűnni soha. Azért 
jö t t Bajorországba, hogy ba jo r földön hangoztassa e fel-
hívást : „Bajorországnak előre kell menni, hogy e garan-
cziákat nekünk megszerezze ! Ebben fogja találni Ba jor -
ország tartós fennállásának biztos alapját . Mindenkinek 
azon az alq,pon kell maradnia, a melyen nőtt. És Bajor -
ország nagygyá Németországban az által lett, hogy ő 
katholikus hatalom. (Bravó.) És ezt a hata lmat ezentúl 
teljesen és egészen kell gyakorolnia. Ebből, világos, hogv 
nem következik a protestánsok jogainak Bajorországban 
megnyirbálása. Bír ják teljesen, amijök van. De azért nem 
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t agadhat juk meg Bajorország alapjellegét, sőt követelhet jük, 
hogy arról ne feledkezzenek meg soha. (Bravó. ) . . . Nem, 
urak ott künn, igy fejezé be Windhors t nagyhatású be-
szédének ezt a részét, mi nem vagyunk a birodalom ellen-
ségei, mi a birodalmat védeni, támogatni , elősegiteni akar-
juk. (Bravó.) Á m d e teljes jogú polgárai akarunk lenni 
ennek a bi rodalomnak ; nem félpolgárai, hanem teljes jogú 
polgárai." Ezu tán á t tér t magára a nagygyűlés ügyére, 
mindenek fölöt t ajánlva az egyetértes és összetartás ápo-
lását és fejlesztését. A német katholikusok eddigi egyet-
értésének legnagyszerűbb kinyomata az évenkénti nagy-
gyűlés. Innen bá t ran lehet az egyház ellenségeinek kiki-
áltani, bogy ők az összes katholikus néppel állnak szem-
ben és 15 millió emberrel nem lehet t réfá t űzni. (Elénk 
bravó.) Áttérve az általános kath. congressus eszméjére, 
Windhors t előbb egy ellenvetést hozott fel, azután igy foly-
t a t á : „Bezzeg akkor nem emelik ezt a vádat (hogy az ily 
gyűlés agitáczió lenne), mikor zene-, lövész-ünnepélyekről, 
általában a liberálisok egyéb összejöveteleiről van szó. 
(Derültség.) Akkor minden lélekemelő, magasztos, és ren-
desen emelkedett hangula tban mennek szét az emberek. 
(Derültség.) Csak nekünk legyen tilos az emelkedett han -
gulat ? (Derültség.) Csak nekünk kelljen magunkat az egér-
lyukban meghúzni ? (Derültség.) Olyan nincs ! (Derültség.) 
Sajnos, nem lehet tagadni, hogy barátaink körében bi-
zonyos bátor talanság kapot t l áb r a ; azt hiszik, hogy alá-
zatos kéréssel és könyörgéssel valamihez lehet jutni . Nem, 
u r a i m ! Szokjunk le erről tel jesen! Soha kegyelmet, h a -
nem jogunkat ! (Viharos taps.) Es büszke fővel és abban 
a tudatban, hogy jogaink alapján állunk, vonuljunk ke-
resztül a tömegeken, a melyek bennünket legyőzni akar-
nak, — és használ juk azokat az imposans eszközöket, 
a melyek rendelkezésünkre á l l n a k . . . . Éppen most hallot-
tuk egy tanútól Rómából , hogyan szervezkedik ott a 
forradalmi söpredék. Szervezzék tehát a katholikus nagy-
gvülések a vallás és rend csapatait (Bravó), hogy a döntő 
napon vérttelenül ne találtassunk. (Bravó) ; és a mit mi itt 
teszünk, tegyék meg azt hitsorsosaink más országokban is ! 
Akkor el fog érkezni az idő, a midőn minden országból köve-
tek fognak összejönni congressusra, hogy elmélkedjenek, 
miképp lehet a katholikusok érdekeit védeni s különösen 
mily eszközök alkalmasak arra, hogy a szentatya világi 
uralmát visszanyerje. (Bravó.) Ez lenne az ily (nemzetközi 
katholikus) congressus főfeladata. Nekünk (német ka tho-
likusoknak) a mi nagygyűléseink egyelőre különösen al-
kalmul szolgálnak, hogy egymáshoz közelebb jussunk, sze-
mélyes ismeretséget szerezzünk, az embereket és viszonyo-
kat Németország különféle vidékein ismerni tanul juk és 
igy a katholikus szervezkedést mindenütt felállítsuk. (Bravó.) 
Egyesült erőben erősek vagyunk, egyenkint össze fogunk 
töretni, Aztán, ha még most is azt gondolná valaki, hogy 
it t semmit sem lehet tanulni, kérem szépen, legyen szives 
ide ellátogatni. Nincs a ki i t t nagy mértékben buzdulást 
és okulást nem nyerne És hogy ha e mellett a jó-
kedvről sem feledkezünk meg, ez azért történik, mert 
a dolog igen természetes. Férfiak, kik tudják mit akar-
nak és szivök is helyén van, megteszik kötelességöket ; 

és ha munká joka t komolyan és teljes erővel elvégezték : 
akkor üdülni is akarnak. Ez a természet rendje." 

Ezeke t mondá Windhors t a német katholikusok és 
az összes katholikusok nagygyűléséről. Beszéde további 
fonalán a német kath . egyetemi tanulók, és a kath. ke-
reskedők egyleteit ajánlotta. Végül érintvén a socialis 
kérdést , annak megoldására ajánlván az iparos és munkás 
osztály egyleti szervezését, hosszasabban nyilatkozott a ,kul-
turharcz '-ról , a pápa világi fejedelemségéről — és azzal a 
kijelentéssel végezte, hogy a német katholikusok a pá-
pá t a végső lehelletig készek védeni és támogatni . 

A másfél óráig ta r to t t beszéd kapcsán a nagygyűlés 
a pápa viharos éljenzésében tö r t ki. 

A nagygyűlés igen népes lakomával végződött, me-
lyen a salzburgi érsek, a regensburgi és eichstätti püspökök 
is megjelent . 

I R O D A L O M . 
-f- I rodalmunk egyik avatot t szellemű s jeles tollú 

munkása, az István bácsi Naptárának évek óta buzgó 
szerkesztője, a következő fölhivást teszi közzé : 

„Pályám Emlékei" czim alatt néhány széptani, kath. 
nevelészeti, egyháztörténelmi és egyházpolitikai, valamint 
vegyes nemű dolgozatom gyűj teményes kiadása jelenik 
meg e napokban. Szerény igényekkel lép föl a 14 ivnyi 
ta r ta lommal csinosan kiáll í tott munka. Bará ta im unszolá-
sára és volt tanítványaim kérelmére adtam ki. Szives pár t -
fogolás buzdítani fog ugyanezen czim alatt, további széj)-
tani és nevelészeti dolgozatok és eszmefuttatások kiadá-
sára egy második kötetben. Szives pár t fogás és megren-
delésért esedezik Nagyszombatban, 1884. augusztus hó 
25-én Kőhalmi-Kiimstein-József, főgymnasiumi tanár. A 
munka díszesen kiállítva, 14 ivet tesz ki ; szives megren-
delés, vagy előfizetés akár levelező lapon, akár postautal-
vány ut ján , sőt ezen íven való alájegyzéssel is tör ténhe-
tik. Kegyes gyűj tőimnek minden 10 példányra egygyel 
kedveskedem. A munka előfizetési, vagy megrendelési ára : 
1 frt 20 kr. Megrendelések kiadóm, Winter Zsigmond, 
könyvkereskedésében is eszközölhetők. 

VEGYESEK. 
— Pápa ő szentsége bécsi nuntiusa mgr . Vannutelli 

érsek f. hó 17-én Esztergomba érkezett ő eminentiája, 
kegyelmes főpásztorunk látogatására. 

— Nagyjelentőségű lépés készül tör ténni a missiók 
terén. Arró l van szó, hogy a kath. missiók az egész vilá-
gon minden háború alkalmával semlegesittessenek és mind-
két hadviselő fél részéről sérthetet leneknek tekintessenek. 

— Japánban korszakot alkotó fordulat bekövetke-
zését várhatni . Yokohamából i r ják : „A japáni lapok 
egyhangúlag hirdetik, hogy Japánnak el kell határozni 
magát a keresztény vallás felvételére és azt a budhismus 
helyet t államvallássá kell tennie." Adja I s t en! 

— Belgiumban a katholikusok, látva mily aljas ma-
gatar tás t tanúsítanak a liberálisok és szabadkőművesek, 
elhatározták, hogy többé katholikus ember liberális vagy 
szabadkőműves emberrel üzletbe nem áll, tőle nem vá-
sárol. 

— Francziaország jelentőségre nézve második fő-
egyházmegyéjének főpásztora, Fénélon utódja, a cambrayi 
érsek, mgr. Duquesnay f. hó 15-én elhunyt. 

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

Eudapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz. 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása:Buda-
pest, VIII., József-körut 
50., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 
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minden 

kir. postahivatalnál ; 
Budapesten a szerkesz-
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A. könyvnyomdájában, 
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8. sz. alatt, hova a ne-
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bérmentes nyitott levél-

ben, intézendők. 

Budapesten, szeptember 24, 25. II. Félév. 1884. 
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Róma követe Magyarországban. 
Benedictus, qui venit in nomine Domini ! 

Az apostoli szentszék nuntiusa az apostoli 
felségnél, mgr. Vannutelli Szerafin érsek, ismét 
hosszasabb látogatásra lejött Bécsből hazánkba. 

Örvendetes és ünneplendő esemény nem egy 
oknál fogva. 

0 nagyméltósága egészen otthonosan érzi 
magát közöttünk. Keblét a legszívélyesebb test-
véri rokonszenv dobogtatja sz. István birodalmá-
nak íopásztorai és katholikusai iránt. Érdeklődik 
minden ügyeink, minden bajaink iránt. S a ma-
gyar katholicismiis szülőhelye s első metropolisa 
Esztergom, az ország fővárosa Budapest, és Ka-
locsa, a másik nagy katholikus metropolis, és 
Eger, ez a kis magyar Athén, és számos előkelő 
püspöki városaink, valóban, annyi tárgyat szol-
gáltatnak Róma nemeslelkü követe érdeklődésé-
nek, hogy hosszasabb időzései közöttünk amily 
indokoltak valának eddig, épp oly biztosan vár-
hatók ezentúl is. 

De van ő kegyelmessége látogatásainak más 
oka is. Államiságunk szent palladiumát, szent Ist-
ván király koronáját Rómától kaptuk, s Róma 
volt az, a ki önálló nemzeti létünket a német-
római császárság hűbérúri velleitásával szemben 
a középkorban oly hathatósan védte. Róma te-
hát csak következetes marad magához, midőn az 
uj életre kelt és nagy fejlődésnek indult magyar 
állam sorsát rokonszenves figyelemmel kiséri s 
ápolja. Ugy van : Róma hű ápolója az ő védszár-
nyai alatt alkotott magyar állam fejlődésének, 
oly hű ápolója, mint a világ semmi más hatal-
massága, mert állami újjászületésünk ez uj, még 
igen rövid korszakában, máris vájjon melyik ha-

talom nagykövete tanusitott annyi készséget a 
köztünk való időzésre, mint Róma jelenlegi nagy-
követe, mgr. Vannutelli Szerafin érsek, és közvet-
len elődei? 

És ez igen jól van igy az egyház érdekei-
nek szempontjából is. Magyarország vallásügyi 
tekintetben majdnem páratlanul álló állam; mert 
a photiusi egyháza akadás és a XVI. századi hit-
válás eredményei nálunk oly együttesen s oly 
életbevágó ellentéttel érintik az ősi nagy világ-
egyház, a katholicismus érdekeit, mint talán se-
hol egyebütt. Van éjszakon ruthén egyesült egy-
házunk, mely eltekintve az átkos nemzetiségi elv 
hullámzásától, ritusánál fogva a szakadár orosz 
egyházat érinti; van keleten román egyesült 
egyházunk, mely a faj azonosságánál fogva a sza-
kadár román egyházzal hoz érintkezésbe; van 
szakadár délszláv egyházunk, mely a katholicis-
mussal szemben délen tar t fenn antagonismust ; 
van hatalmas protestantismusimk, a mely, mint 
mai budapesti egyházi tudósításunk kimutatja, 
már nyiltan hirdeti, hogy leigázásunkra törekszik, 
és pedig reánk nézve annál veszedelmesebben, 
minthogy nyugat felől a leghatalmasabb német 
protestantismusban birja támfalát. 

Ha eme, úgyszólván határszéli bajokhoz hozzá 
veszszük ezerféle ügyes-bajos belügyeinket, aspira-
tióinkat és gravameneinket, és az ezekre vonatko-
zólag kifejtett katholikus tevékenységünket: ak-
kor világos lesz előttünk, hogy Róma miért érdek-
lődik oly nagyon Magyarországban a katholicismus 
sorsa iránt és követe miért fordul meg oly 
gyakran közöttünk ? ! 

Mély hódolattal üdvözöljük Róma apostoli 
szellemű követét hazánk határai között! 

24 
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Legyen ő exclja a béke és egyetértés an-
gyala közöttünk s isteni sugalmak és érzelmek 
átszármaztatója lent és fent — és mindenütt! 

Â karthagói egyház feltámadása.*) 
(Folytatás). 

Nekik (Francziaország katonáinak) köszön-
hetjük, igy folytatá Lavigerie bibornok zsinati 
beszédét, hogy a két Mauritania és Numidia vala-
mennyi egyházát egymásután uj életre támadni 
láttuk. A katholikus istenitisztelet már több mint 
háromszáz egyházban vissza van állitva Algir há-
rom egyházmegyéjében : köztük van Julia Caesarea, 
Tipasa, Cirta, vértanúik által hires egyházak ; 
Tagaste, melyet Monica erényei és szent Ágoston 
születése tettek tündöklővé; Hippo, mely az egy-
ház e nagy Doctorának köszöni halhatatlanságát; 
Miieve, melyet Optatus, a Péterre alapított hit 
rendithetetlen liarczosa tesz tiszteltté; Coloma, hol 
Possidius, a liippói nagy tudor barátja és élet-
irója élt vala. Nemcsak világi papok nevekedtek 
már Afrika papnevelő iutézeteiben, melyek ama 
régi püspöki intézetekre emlékeztetnek, amelyek-
nek törvényeit szent Ágoston fogalmazta, hanem 
a szerzetes rendek is felvirágoztak emez oly 
régóta terméketlen talajon. Több mint liusz kü-
lönféle szerzetesrend, több mint kétezer szerzetes 
és szerzetesnő él jelenleg szent szabályaik szerint, 
itt, hol hajdan a régi Afrika szüzeinek és reme-
téinek erényei töltötték el illatárral a sivatago-
kat : némelyek életöket imának szentelik, mások 
ismét a nevelésnek, az ifjúság oktatásának, a hi-
tetlenek megtérítésének. 

Mintegy megkoronázásául eme gyors újjá-
születésnek, az afrikai zsinatok lánczolatának to-
vábbfüzése is felujult, helyeslésével és áldásával 
az apostoli szentszéknek, a mely örömmel látja, 
eme mostoha időkben, Afrika régi egyházának 
feltámadását. íme itt következik, a mit nekünk 
b. e. IX. Pius megbizásából, a Congregatio Con-
cilii nevében, a mely az algiri zsinat aktáinak 
átvizsgálásával vala megbizva, eme Congregatio 
biboros elnöke irt : 

„Ha van valami, a mi csodálatot kelthet és 
a kath. egyház természetét és isteni erejét nyil-
vánvalóvá teheti, az bizonyára, a többi közt, az 
az örökkétartó termékenység, melylyel őt isteni 
alapitója felruházta és a melylyel ő a legszeren-

*) Lásd a Religio szept. 3-iki számát. 

csésebb gyümölcsöket tudta felmutatni mindenha 
még a legszomorúbb időkben s a legnagyobb ve-
szélyek között is. A trienti zsinat magyarázatá-
val megbizott főmagasságu atyák fényes példá-
ját látják ennek Afrika amaz egyházában, a mely 
még oly időben is, midőn a leghevesebb harczok 
egyike, a melyekre az emberek emlékeznek, dúl 
Krisztus jegyese ellen és fenyegeti csaknem min-
denfelől, fel tudja támasztani ama hires afrikai 
zsinatok sorát, a melyek örök időkre hiresek 
lesznek."1) 

Azonban, az "a mű, melyet a hivők közös 
atyja tapssal fogadott, még nem vala csak felig 
kész. Nagy rész, a régi afrikai egyház legkivá-
lóbb része, még a halál árnyékában maradt. A 
tagok egymásután életre támadtak; a fej még a 
sirban maradt-

Ez a sirban maradt fej Karthágó, az a 
Karthágó, a mely hogy sz. I. Incze szavaival él-
jek, első vette be „szent Péter és utódainak hitét," 
romjaiban feküdt eltemetve, és neve is eltűnt, 
hogy helyet adjon, még az egyház nyelvében is, 
Tunisnak, e városnak, a mely az egyház első szá-
zadainak évkönyvében csaknem teljesen ismeret-
len; Karthágó, a mely Afrika első vértanúinak 
emlékét idézi fel, Perpetuaét és Felicitasét, a 
latin egyház első nagy Írójáét Tertullianét, és pá-
ratlan püspökeiét, Cyprianét, Aureliusét, Deogra-
tiasét és Eugénét; Karthágó, mely a római pro-
consulok üldözései közepett annyi hősi erény és 
tett tanuja vala, a melyek az arianus vandalok 
és a muzulmánok pusztításai alatt megujulának ; 
Karthágó, a mely mindvégig az egész latin Af-
rika felett vetélytárs nélkül fentartotta tekinté-
lyét, mert egyedül maradt folytonosan feje hét-
száz püspökségnek, miután a tartományok prima-
tiái, iránta való tiszteletből, az idősbség egyszerű 
méltóságára szorultak vissza. 

Az összes keresztény világ óhaja, különösen 

x) Si quid est quod hominum admirationem rapiat, 
divinamque catholicae ecclesiae vim ac naturam prodat, 
id cum ab aliis nobilissimis signis tum potissimum a per-
pétua illa foecuuditate repetendum est, qua earn divinus 
illius Auctor praeditam esse fructusque laetissimos vei 
ipsis difíicillimis luctuosissimisque temporibus edere vo-
luit. Luculentum huius rei exemplum Eminentissimis Patri-
bus Concilio Tridentiuo interpretando praepositis prae-
bere visa est Africana ista Ecclesia, quae tum praecipue, 
cum bellum post hominum memóriám teterrimum Christi 
Sponsae undique fere indicitur et ardet, reviviscere et 
seriem Conciliorum suorum, nobilem illam quidem et om-
nium saeculorum laude celebratam, retexere cernitur. L i-
terat approbatoriae Concilii Algeriensis, a. 1813. 
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pedig a mienk, hőn kivánta tehát a kezdet befe-
jezését, Karthágó egyházi életének feltámasz-
tása által. Ugy látszik, Isten kedvesen vette imá-
inkat, mert, most már kissé több mint három 
éve, ismét megjelentek ugyanazon Francziaország 
katonái, a melyek Mauritaniát és Numidiát fel-
szabadították, bevonultak a proconsularis és zeu-
gitaniai Byzacenába s nemsokára Afrika metro-
polisának romjai fölé jövének táborozni. 

Azóta egy keresztény hatalmasság oltalma 
a szabadság korszakát biztositá az egyház e tar-
tományaiban. 

(Vége köv.) 

A D A T O K 

árpádházi boldog Margit ereklyéinek történetéhez. 

A clarissák ingóságai elharácsoltatnak. 
(Folytatás). 

Kapcsolatban a nyelvkincset képező codexek-
kel, figyelemre méltók a clarissák többi eddig 
ismeretessé lett kéziratai is, melyek a követ-
kezők : 

„Szent Ferencz atyánk Rendén Lévő Boldog Asz-
szony Provinciájának Megyéjében Szűz Szent Klára Szer-
zetében Élő Szüzek Klastrominak Kezdete, Néhai és mos-
tani Allapottya. A mint az Emii tet t Provinciának Archi-
vumábul A Szüzek Conventeinek Protocollumibiü és 
Egyéb Irásokbul es Könyvekbül Deák nyelven egybe 
szedte, és az után Emiétet t Szüzek Kedvéért Magyar 
Nyelvre fordétotta P. E. K. 1768." Ennek provenientiá-
járól a könyvtábla bejegyzése következőt tartott fenn : 
„E kézirat néhai Jankovics Miklós második gyűjteményé-
ből vásároltatott 1852-iki január 20-án hat ezüst kraj-
czáron." Későbben u j kötést nyert. Hung. Quart. 393. sz. 
alatt a Muzeum kéziratai között le van téve. 

Ugyanott egy hasonló tar talmú második kézirat is 
létezik, mely szintén egykor a clarissák birtokában volt. 
Hung. Quart. 393. sz. jelzéssel. 

„A szent Clará Szerzettben élő apaczaknak regidajok 
Melliet nekik adot es megerősitet a Negiedik Orbán Pápa, 
Vrunk születése után 1263. esztendőben. Mágiáról Íratta-
tott 1627. esztend. Nagiszombati Szüzekért." E kézirat 
a Széchényi országos könyvtár részére, gróf Széchenyi 
Lajos alapítványából vásároltatott meg 1852-ben Felsen-
stein Antal budai polgártól. Bekötése a reá nyomott év-
szám szerint 1635-ben történt. Zöld bársony alapon ezüst 
sarkok, kapcsok és köldökökkel bir. Pergamenre van 
irva, diszes czimlappal, színezett initialékkal és arany 
metszettel bir. Jelenleg a Muzeum kéziratai között Hung. 
Quart. 394. fordul elő. 

Egy második hasonló tartalmú példánya is van a 
Muzeumnak, mely Litter Nemes Sámueltől vásároltatott 
még a Muzeum költségén 1842-ben. Ez pedig e kéziratot 
Yelenczéből hozta yissza hazánkba. Papirra egyszerű 

cursiv betűkkel irva 1649-ben készült. Muzefumi jegye 
Hung. Quart. 395. 

„Protocollum azaz Jedzö könyve, melyben az Nemes 
szabad királyi Pesth városában levő Tiszteletes Clarissa 
Apácza Szüzeknek" névsora s egyéb érdekes ügyei tá r -
gyaltatnak, megkezdve „ez 1767. esztendőben, mindszent-
havának 15. napján." — E kézirat, mely a pesti rend-
ház történetét tüzetesen tárgyalja letéve van az egri 
érseki levéltárban. 

Ezek volnának röviden a kéziratok, me-
lyek a clarissák zárdáiból széthurczoltattak, s 
melyek hollétéről magamnak tudomást szerez-
hettem. 

Különös figyelmet érdemelnek a clarissák 
levéltárai, melyek öszpontositva az országos le-

I véltár kiváló érdekes részét képezik. Megérdem-
lik e levéltárak, hogy felemlittessék róluk, mi-
szerint okmányaik kétharmad része a mohácsi 
vész előtti időből való és több mint fele hár-
tyára van irva. Alkalmas elhelyezésük a tárgyra 
nézve csomagokban (fasciculi) történt, melyekben 
minden egyes tárgy külön számmal bir. Hogy az 
okmányok mennyiségéről magunknak némi tájé-
kozást szerezhessünk, érdekesnek tartom felemlí-
teni, miszerint a pozsonyi clarissák levéltára 69 
csomagban 2920 számmal, tehát a 3000-et meg-
haladó okmánynyal bir. A budavári vagyis a 
„Monialium vet. Bud." — mint a levéltárban ne-
veztetik — zárdáé 35 csomagban 1260 számmal, te-
hát több mint 1300 drb okmánynyal bir. A 
nagyszombatiaké 25 csomagban 762 számmal, 
igy tehát több mint 800 okmánynyal. A pestieké 
1 csomagban több mint 100 clrbbal. Összesen a 
négy zárdából egybegyűjtött okmányok száma 
meghaladja az 5200-at. Ezen okmányok lajstro-
mai (elenchusai) a legnagyobb szorgalommal 
vannak készítve és a betürenclü mutatókon ki-
vül az okmányok rövid kivonatát is adják, sőt a 
nagyszombatiak chronologicus mutatóval is bír-
nak. Ez utóbbiak közt a legrégibb okmány IX. 
Gergely pápának 1240-ben kelt bullája, melyben 
megengedi, hogy a nagyszombati apáczák fekvő 
jószágokkal bírhassanak. (Fasc. 1. num. 1.) 

A levéltárral együtt a conventeknek pecsét-
nyomói is lefoglaltattak és a kincstári levéltárban 
őriztettek, a honnan az 1849. évi jun. 10-én 
150. és 151-iki szám alatt kelt pénzügyminisz-
teri rendelet következtében áttétettek a Nemz. 
Muzeumba. 

A pozsonyi clarissák hosszú időn át azon 
régi mandola alakú pecsétnyomót (sigillum cus-

25* 
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pidatumot) használták, melyet Ó-Budáról maguk-
kal vitttek 1541-ben. Csúcsíves stylű architekto-
nikus diszitmények között a bold. Szűznek koro-
názott alakja van, gyermekét karján tartva. A 
pecsét legendája ez: „DOMINA ABATIS.. DE 
YETERI BVDA." Ezen pecsétnyomót a Budára 
költözöttek 1714-ben magukkal hozták és tovább 
használták, azért a pozsonyiaknak más pecsét-
nyomóról kellett gondoskodniok. A budaiak bir-
tokából e becses pecsétnyomó elveszett, azért csak 
lenyomatai után ismerjük. 

A pozsonyiak uj pecsétnyomója: „SIGIL. 
SOR, POSONI. ORD. S. CLARAE," legendával bir. 
Tárgya : szintén a bold, szűz Mária, gyermekével. 
A pecsétnyomó maga a Nemz. Muzeumban van 
letéve. 

A budaiak ujabb pecsétnyomója: „SIG. 
CONV. BYDENS. SS. MON. ORD. S. CLARAE. 
1744." legendával bir és ezüstből készült. Tárgya 
a boldogságos szűznek immaculata alakja. Letéve 
van a Nemz. Muzeumban. 

A nagyszombati apáczáktól 5 darab igen 
becses pecsétnyomó őriztetik ugyanott. 

A zágrábi apáczák 4 pecsétnyomója szintén 
a Muzeumban van. 

A pestiekét nem találtam. 
Sajnálattal kell megjegyeznem, hogy a nyu-

lakszigetebeli apáczáknak pecsétnyomója, mely a 
pozsonyi zárda birtokába került, szintén nyom 
nélkül eltűnt s csakis lenyomatából ismeretes. 
A clarissák széthurczolt tárgyai, kivált az egy-
házi készletek, kézi munkáik, minők az aranyo-
zott sodronyból készített képek, és díszített erek-
lyék, a viasz szobrászati munkák, nehéz hímzésű 
paramentumok, bambino és Szűz Mária szobrok, 
fafaragványok stb., azon városokban és környé-
kükön, melyekben zárdáik állottak, még most is 
nagy számban1) fordulnak elő és emlékükhöz 
mondaszerüleg hozzáfüzetik nagy gazdagságuk-
nak hire. Beszélik ugyanis, hogy a pozsonyiaknak 
drágaköveik és gyöngyeik egy mérővel voltak.2) 
Szekrényeik titkos fiókokkal bírtak, melyek 
tömve voltak aranynyal, az általuk készített ké-
pek aranyozott szálai színaranynak tartatnak, 
kryptáikban, pinczéikben még most is elásva, befa-
lazva elrejtett kincset vélnek stb. 

Nem mulaszthatom el, hogy fel ne soroljak 

x) Magamnak is több mint 40 darabom van a cla-
rissák tárgyaiból. 

2) Römer, Pozsony és Környéke. 283. 

néhány tárgyat, melyek a clarissaktól maradtak, és 
részint mübecsük, részint pedig kegyeletes emlé-
kük miatt felemlitésre méltók. 

Mint b. Margitra leginkább vonatkozót, első 
helyen kell felemlítenem a legszentebb szivek 
fából ügyesen faragott oltárát. Ezen oltár egy-
kor a clarissák budai zárdájában létezett, archi-
confraternitas tagjaié lehetett, minők Pozsony-
ban a clárissaknál és orzsolyáknál is voltak.1) 
A cassatio után ezen oltár a pozsonyi zárdából 
átvándorlott az ottani erzsébetiek zárdájába, a 
hol jelenleg az első emeleten tartatik. Főtárgyát 
a legszentebb szivek alakjai képezik, ezeket kör-
nyezik több jómivű befestett és aranyozott szob-
rok, melyek mindegyike egy láb magas. Ezek 
között van b. Margitnak szobra is, domonkos-rendi 
apácza ruhában, fekete köpenyén aranyos csilla-
gokkal. Fején korona díszeleg, jobbjában lili-
omot tart. 

Ugyancsak az erzsébetiek zárdájának első 
emelete kereszt-folyosóján van egy vászonra 
olajjal festett régi kép, eme rejtélyes tárgygyal: 
A keresztfán függő Krisztus sebeiből patakzó 
vért négy lebegő angyal arany kelyhekbe fogja 
fe!. Felette a Szentlélek, e fölött az Atyaisten 
felhőkön trónolva. A kereszt mögött tabernakulum 
látszik. A kereszttől jobbra 11 jobb öltözetű, 
tiszta és szép kinézésű clarissa. A kereszttől 
balra egy silány öltözetű, szigorú szerzetes ki-
nézésű clarissa áll, mögötte főpap kalappal fe-
jén, kezében a szabályok könyve. Mindketten 
szemben a 11 csinos apáczával. A főpap felett 
oszlopon magyarczimerű tábla függ e felirat-
tal : „A Tiszteletes és Böcsületes Mater Con-
stantia Révay Pozsonyi Érdemes Máter Abba-
tissaságának Első Esztendeiben Uitatott Meg 
Ezen kép. Anno 1718.2) Ezen valamely eseményre 
emlékeztető képet vagy a rendnek 1607-ben 
Pengi, máskép Engl Mária Magdolna által tör-
tént reformátiójára, vagy pedig az 1623-ban 
történt magyar és német clarissák szétválasztá-
sára vonatkozik. Ezen utóbbiak ekkor nyerték 
meg Bécsben a sz. Miklósiól nevezett zárdát, 

x) Ezen testvérületről több emlitettik: Némethy, „A 
mult századokban Budán létezett jámbor társulatok." Sz. 
László Társulat Jegyzökönyve, 1877. 62. és Zádori, Jé-
zus szive 322. valamint Zádori, Mária Szivének tisztelete. 
198. Oltáráról u. o. 206. 

,J) E két adatot ftő Puchó Amadé kapuczinus atya 
volt szives f. é. szept. 8-án kelt becses levele által tudo-
másomra hozni. 
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aminek emléketil hasonló tárgyú képet festet-
tek.1) 

Megemlitésreméltónak tartom a dubniczi 
szentségmutatót, mely egykor a nagyszombati cla-
rissák birtokában volt. Pozsonyban szereztetett 
meg az árverés alkalmával 377 frtért. Súlya 9T/a 
font, ebből 1 font vas, 8 uncia arany. A rajta 
levő színarany kereszten négy smaragd van, a 
lunula felett egy gyémánt ragyog, az ablak körül 
négy topázzál biró aranyláncz van alkalmazva. 
E láncz valamely herczegnőnek ajándoka, ki maga 
is clarissává lett. A láncz egyik szemét pecsét-
gyűrű képezi, melyen czimer és D. C. betűk van-
nak. Az ablak körül és a talpazaton zománcz 
képecskék díszelegnek. A mi a legérdekesebb, az 
a szentségmutató nyele, mely Clarissa apáczát 
ábrázol. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szeptember 23. Kálvinista őszinteség. — 

Az már igaz, bogy a kálvinisták őszinte emberek. Legalább 
sokkal könnyeben lehet tőlük valamit kivenni, mint mos-
tohatestvéreiktől a lutheránusoktól . Igy minap a „Prot . 
Egyh . és Iskolai Lap" „Iskoláink hivatása" czim alatt ér- i 
dekes czikket hozott, melynek ősszintesége valóban le-
kötelez. 

Nincsenek ugyan benne u j dolgok ; de amiket ott 
mond, azt oly nyíltan és őszintén mondja, hogy a kinek 
szeme van, az lá that tisztán, a kinek füle van, az hall-
hat érthetően. 

Azt nem ér inthet jük, hogy a „tősgyökeres magyar -
ságot a kalvinistasággal" azonosít ja. Hisz megszoktuk ezt 
az öntelt hangot , megszoktuk ezt a öndicsőitést és követ-
kezőleg másoknak megvetését, hogy magyar protestánst 
enélkül már bajosan képzelhetünk, s még bajosabban ta r t -
juk keresztiilvihetőnek, hogy prot . atyánkfiait ezen kér-
désben helyesebb nézetekre térítsük. Denique szerecsent 

*) A vászonra festett képen szintén feszület van, mely 
alatt Szűz Mária, Sz. János és Sz. Magdolu i látható. Két 
oldalt clarissák csoportozata, egyfelől három koronázott , 
másfelől ama 14 első clarissa van, kik asz . Miklós zárdájába 
léptek, ezek mögöt t Anna Eleonora császárnő. Továbbá 
ezen fe l i ra t : „Anno reparatae salutis nostrae MDCXXIII . 
in Hungaria Rebellione Betlehenitica exorta, Kos pau-
perrimas Christi Sponsas et SSae Matr.s nostrae Virginia 
Ciarae Filias et Sorore& bis Posonio exulantes Augustis-
sima Romanorum imperatr ix Anna Eleonora in suam cle-
mentissimam tutelam, etiam hoc in ista civitate Vienensi 
pro tempore apparatum religiosarum foeminarum mona-
sterium nostrum ad S. Nícolaum in Honorem SSmorum 
vulnerum Christi in suae quoque Augustissimae Majesta-
tis Benignissimam curam, custodiam et protectionern 
eodem supradicto anno, die vero 23 Octobris, in festő 
Beatissimi Patris nostri Joannis a Capistrano, ut piissima 
Mater misericordissime succepit." 

fehérre mosni és protestánst a hazafiság és nemzetiség 
monopolizásáról leszoktatni egyaránt háladatlan feladat. 
A jó lelkiismeret tanúbizonysága mellett hangoztassuk mi 
is régibb dátumú, k ipróbál tabb természetű hazafiságunkat 
affirmative, de nem exclusive. Őseink becsülete érdeké-
ben, kik e hazát megmente te t ték a török rabiga szégye-
nétől, nem szabad szerénykednünk. Az igazság kimondása 
nem szerénytelenség. Hangoztassuk mi is gyakran, eré-
lyesen, nyomatékkal a mi hazafiságunkat, és a világ, ha 
semmit sem tanul t nemzetünk történetéből, legalább any-
nyit fog tanulni az igazság ezen folytonos tanúskodásából, 
hogy Magyarországban a protestánsokon kivül még más 
hazafiak is vannak és hogy a hazafiság nem protestáns 
monopolium. Ignorans ignorabi tur . Tacens non auditur. 

Sokkal érdekesebb reánk nézve a következő őszinte 
val lomás: „Szégyen müveit embernek és kivált protes-
tánsnak a modern antiszemitákkal egy követ f ú n i : más-
részt azonban minden magyar embernek bizonyos értelem-
ben antiszemitának kell lenni, éppeu úgy mint. miîldeîl 
protestáns embernek egyszersmind antikatholikusnak is. 
Küzdelem a létért.u 

No lám ! Ezek a jó véreink, kik szüntelenül han-
gozta t ják a „türelem evangyéliomi" erényeit, kik mind-
untalan fe jünkhöz vágják a „küzdő egyház" harczias 
szellemét, kik olyan nagyra vannak a „keresztény fele-
barát i szeretettel:" ezek m i n d e n protestáns ember el-
engedhetetlen kötelességének deklarálják, hogy antiszemita 
antikatholikus legyen, vagyis harczi lábon álljon velünk 
is, a zsidókkal is, vagyis folyton küzdje a létért való 
küzdelmet. 

Ha jól é r t jük ezt a Darwintői kölcsönzött frázist, 
akkor az annyit jeient, mint pusztítani a gyengébbet , 
tönkre tenni a kevésbé tehetségest, mint felhasználni a 
Protestant ismus jelenlegi előnyös helyzetét a katholicis-
mus rovására és — ha lehetséges volna — kiirtására. 

De különben még eziránt sem hagyot t kétségben 
az igazán farkas természetű Farkas József t. czikkiró, 
mert igy fo ly t a t j a : „A mi középkorias stylusban kifejezve 
annyit tesz : a ki. bírja, az marja. Ha én nem kerekedem 

felibe másnak, más kerekedik én fölém." Ez ugyancsak 
világos, nemde ? . . . 

Hálálkodván azután a „mostani kedvezőbb helyzetük" 
előidézése miatt, igy folytat ja szórúl szóra: „De éppen 
azért résen kell állnunk folyvást katholikus honfitársaink-
kal is szemben, vagyis a protestáns szellem terjesztéséről, 
annak a polgári és társadalmi élet minden rétegében való 

fejlesztéséről nem szabad egy perezre sem- elfeledkeznünk} 

mert a ki bírja, az marja.u 

Ugy ám ! A ki eddig vak vagy süket volt és nem 
látta; nem hallotta, hogy miért tölt ik be a társadalom 
minden rétegeinek csak valamire való helyeit protestáns 
emberekkel, hogy miért elegendő a legtöbb esetben amaz 
egyedüli qualifikatio, hogy valaki protestáns, hogy miért 
terjesztenek tudományos és irodalmi életben egyre pro-
testáns „elveket és nézeteket, hogy miért dicsőitik 
folyton-folyvást azt, ami protestáns és hogy miért gyaláz-
zák vagy ignorálják azt, ami katholikus : a ki ezek iránt 
eddig még nem volt tisztában, az lá that ja , hal lhat ja mind 
ezeket tisztán, világosan az idézett szavakból. Fejleszteni 
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a protestáns szellemet a polgári és társadalmi élet min- !  

den rétegében azaz az államban és igy a magyar államot j 
ezen az uton teljesen protestánssá tenni, „erről egy perezre ' 
sem elfeledkezni:" ez a protestantismus jelenlegi czélja és 
feladata. Kiforgatni teljesen ezt az országot első dicső 
szent királyának szelleméből : a századokon keresztül 
oly eredményeseknek bebizonyult l iazafenntartó elvek he-
lyébe a protestant ismus lényegesen negativ és corrosiv 
elveit életbeléptetni : ez a törekvés, ez a szándék. Ez t 
minden kétséget kizáró módon tanúsí t ják az idézett sza-
vak, mer t „a ki bir ja , az mar ja ." 

Valent, mul tum valent, sea praevalebunt —ne ? Bizony 
ez is fog nekik sikerülni, ha mi tétlenül nézzük az ő hala-
dásukat. Mi, kik hároiLszor annyian vagyunk e hazában, 
kik mellett egy majdnem kilenczszázados mult szól, 
melyre önérzettel hivatkozhatunk, mi nem lehetünk 
arra rendelve, hogy a protestant izmus uralma alá kerül-
jünk. Nekünk is „éppen ezért résen kell állnunk pro-
testáns honfitársainkkal is szemben, vagyis a katholi-
kus szellem terjesztéséről, annak a jpolgári s társadalmi 
élet minden rétegében való fejlesztéséről egy perczig 
sem szabad elfeledkeznünk" , mer t mint ellenfelünk 
mond ja : „a ki bir ja , az mar ja ." Fas est ab hoste 
doceri. Tanul junk mi agilitást, tevékenységet, öntu-
datot, érdekeink érvényesítését ellenfeleinktől, kik nyíl-
tan beval l ják : „A bellum omnium contra omnes nem 
üres philosopbusi agyrém." Fejleszsziik a kath. szellemet, 
terjeszsziik az érdeklődést legszentebb igazaink iránt, áll-
junk résen folyton és ne feledkezzünk meg hivatásunkról 
egy perczig sem. Könnyű, sőt bizonyos a győzelem ott. 
hol egy agilis, öntudatos, a vakmerőségig bátor ellenfél 
egy tétlen, gondatlan, megoszlott és gyáva ellenféllel áll 
szemben. De nehéz, sőt lehetetlen a diadal, a hol a na-
gyobb számarányhoz megfelelő munkásság . élelmesség 
összetartás és bátorság járul . 

Ha l lo t tuk : „küzdelem a létért ." Ez nekünk is szól. 
Hora undecima est. Mindent elveszít, ki mindent elha-
laszt. Borzasztó lesz a történelem, még borzasztóbb az 
örök Biró szava, ha a szenvedett veszteség, a gyalázatos 
vereség nem az erők aránytalan voltában, hanem tétlen-
ségben, gyávaságban, egyenetlenkedésben birandja okát. 

Utinam saperent et intell igerent et novissima pro-
viderent! ? 

Róma, szept. 20. Nagy öröm. — Midőn néhány nap 
előtt abbé Curci ama levelét közöltük, melyet ő a Times-
ben tett közzé*), i r ja a J. de Rome, azt az óhaj t nyilvá-
nítottuk, vajha meghódolna! Imánk meg lett hallgatva. 
A szentatya szigorú atyai szavai nem hangzot tak el hatás 
nélkül egy jeles katholikus szive és szelleme mellett, a ki 
oly szerencsétlenül letért az útról. A juhocska visszatér 
az akolba. Nagy az öröm e fölött itt és ott fent a jó 

*) Curci abbé a limeshez irt levelében azt az ürügyet hozta fel, 
hogy a római congregatiónak az ő könyvei ellen hozott Ítélete 
nem irreformabilis. Tehát, hogy minden ürügytől meg legyen fosztva 
az egyház e tévútra vetemedett fia, XIII. Leo pápa maga nyilat-
kozott aug. 28-án kelt s a flórenczi érsekhez intézett levelében, 
melynek közlése Curci abbé meghódolása után fölöslegessé vált. 

Szerk. 

1 pásztorról és a tékozló fiúról szóló példabeszéd isteni 
I szerzője körében. 

Abbé Curci az Unità Cattolica-nak, azzal a kérés-
sel, hogy az mennél nagyobb publicitással közölni szíves-
kedjék, a következő nyilatkozatot küldte, melyet szóról 
szóra fordí tot tunk olaszból : 

Flórén. szept. 14. 1884. 
A flórenczi érsekhez intézett s tug. 27-én kelt pá-

pai levélből, mely velem f. hó 5-én közöltetett, teljes biz-
tosságot szereztem magamnak az iránt, hogy legutóbbi 
három müvemben, melyek a tilos könyvek Indexébe 
vannak iktatva, a törvényes egyházi tekintély különféle, 
megrovást érdemlő dolgokat jegyzett meg : ennélfogva 
kötelességemnek tar tom a következő nyilatkozatot tenni, 
a melynek a legnagyobb jogi publicitást óha j tok : 

Azon tiszteletnél fogva, a melyet a kath. egyház és 
lá tható feje i ránt mindenkor vallottam és vallok, helyte-
lenítem és kárhoztatom mind azt, a mi e könyveim-
ben a hittelj morállal, az egyház fegyelmével és jogával 
ellenkezik. Kivánom, hogy ezt mindenki nem az én ma-
gán véleményem értelmében vegye, melyről szives örö-
mest lemondok, hanem azok ítéletének értelmében, kiket fí 
Szentlélek tett Isten egyházának kormányzóivá. 

Bizom Istenben, hogy ezen érzelmek őszinte nyilvá-
nítása jóvá fogja tehetni a botrányt , melyet adtam : de 
mindenekfölöt t bizom abban is, hogy, tekintve érzelmei-
met, ő szentsége kegyes lesz engem alulírottat régi atyai 
jóakara tába visszafogadni, mint fiainak Jézus Krisztusban 
legutolsóját, 

Curci G. M. áldozópapot. 

Nem teszünk e nemes és világos visszavonó nyilat-
kozathoz semmit, csakis alázatos szerencsekivánatunkat 
közös atyánknak a pápának, ki a kath. nagy világegyház 
nagy ügyei között nem késett gondjai t kiterjeszteni egy 
szegény töprenkedő lélekre, és megtudott , szeretetteljes és 
fájdalmas tekintetével, egy nyakast győzni, kit meggyőz-
hetetlennek hit tek. 

A fönséges pápai szeretetnek juta lmául Isten XIII . 
Leónak nagy vigasztalást adott : egy, az egyház ellen fel-
lázadt szellemnek meghódolását. 

Fiesole. Körlevél, a melyet f t . Anderledy, a Jézus-
társaságnak főnöke, f. évi junius 8-án az összes rendhez 
in tézet t : (Vége.)*) 

Ebből a pápai körlevélből még jobbban megismer-
jük a szabadkőművesség téves tanait ; és hogy ezeket iga-
zán megismerjük, nem elég e levelet csak olvasni, hanem 
azt gondosan tanulmányozni is kell, hogy mélyen bevé-
sődjék lelkünkbe. Megtudjuk e levélből, miiv veszély fe-
nyeget bennünket, nemcsak tévtanaik gonoszsága miatt 
hanem összeköttetéseik és szövetségeik miatt is. 

Reánk tehát az a kötelesség hárul, hogy e téves 
tanokkal az igaz elveket állítsuk szembe, és szemben a 
rosz társulatokkal másokat alkossunk, melyeket jó érze-
lem, hit, hűség és ragaszkodás az egyházhoz vezéreljenek 

*) L. a Religio szept. 13-iki számát Itt a kelet napja 8-ikára 
kijavítandó. Szerk. 
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és a melyeknek ne legyen csak egy szellemük és egy 
tanuk. 

Nem kell sokat mondanom arról, a mi az elveket 
illeti. A kinyilatkoztatásból kell azokat levonnunk és ab-
ból a bölcseletből, a melyet az egyház és századunk ja -
vára, XIII. Leo pápa állított szemeink elé, és melyet nagy 
örömmel látunk napról napra gyarapodni és jó gyümöl-
csöket hozni, a melyek a szentszék iránti engedelmesség 
eredményei szoktak lenni. 

Minden erőnkkel tehát minden módon azon leszünk, 
hogy ezekre a kath. igazság megállapítását és a mater ia-
listikus tévtanok megczáfolását illetőleg oly alkalmas 
elvekre támaszkodjunk, hogy igy leronthassuk ama ha-
zugságokat, a melyek a titkos társulatok fel legvárát al-
kot ják. 

Az i f júság tanítói, az irók, az evangelium hirdetői 
erre kiváló figyelmet és gondot fognak fordítani. 

Ezu tán kifej t i a jeles rend főnöke, hogy nem csu-
pán a müveit osztályokkal kell foglalkozni, hanem az 
alsóbb néposztályokra, az i f júságra és gyermekekre is 
nagy gondot kell fordítani és számukra a jó, vallásos, a j ta-
tos régi társulatokat fentar tani és u jakat kell szervezni. 
Különösen ajánlja a Congregatio Mariánát, tekintet te l a 
bold. Sziiz párat lan nagy segítségére. A nevezetes levél 
vége ez : 

Minap egy katholikus berezeg megdicsérte a pápa 
levelét. Azt mondá, hogy régóta nem hala tszot t már ily 
hang, és hogy a pápa oly módon szólt, a mely világosan 
muta t ja , hogy isteni sugallatból beszélt. Es elhatározta, 
hogy a legközelebbi katholikus congressuson e tá rgy sző-
nyegre kerül jön *) Midőn világiakat lá tunk ily lelke-
sen cselekedni, nem szabad haboznunk és késnünk 
felkarolni egy oly dicső működést, a melyre Isten és 
a pápa áldását adja, a melyért az angyalok és szentek 
imádkoznak és a melyet bátorí tanak mindnyájan, kik Jé -
zus Krisztus hitét teljes szívből vallják. 

íme ezek azok, a miket atyai, szeretetteljes szívvel 
kötelességemnek tar to t tam nektek megmondani, tiszte-
lendő, kedves testvéreim Jézus Krisztusban, és óhajtóm, 
hogy mindnyájan tudomásul vegyétek azt, mert bizonyos 
vagyok benne, hogy szentséges atyánk a pápa szellemében 
szólottam. 

Nincs egyéb hátra, mint, hogy hivatásunkat teljes 
alázatossággal teljesítsük, és méltat lanoknak tar tva magun-
kat oly szent ügy szolgálatára, melynek súlya mindenesetre 
meghaladja az emberi erőt, segítséget kér jünk onnan fe-
lülről és megnyugodjunk az Isten támogatásában. 

Ne keressünk semmi ju ta lmat magunk számára mást 
mint a munkát, ne más dicsőséget, mint a mely munkánk-
ból Istenre hárul, ne más előnyt, mint a mely belőle az 
Isten Fia vérén megváltot t lelkekre esik. Legyen életünk 
szabálya őseink jelszava : Istené a dicsőség, fe lebarátunké 
a jólét, mienk a fá radság! 

A szentatya áldását kegyeskedett adni összes ren-
dünkre : szerencsét kívánva nektek és magamnak az is-

*) Szőnyegre is került, a mint láttuk, a német katholikusok 
ambergi congressusán 

teni segély e tanúbizonyságához, ajánlom magam a tá r -
saság imáiba, 

Fiesoleban, jun . 8-án, Szent-Háromság Vasárnapján. 
Mindnyájotok szo 'gája J . Krisztusban 

Anderledy Mária Antal S. J. 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
Sopron, szept. 15-én A kath. legényegylet a b. Sziiz 

neve ünnepén huszonötéves jubileumát tartotta. Miután a 
„Rel." a kath. társulatok ügye körül kiválóan érdek-
lődik, legyen szabad ezen jubi leum emlékét is megörö-
kíteni. 

Az egylet mostani vezetői, f t . Kriegler Mihály mint 
elnök, és nt. Nagy József, mint alelnök és védő, nemkü-
lönben rendes tagjai, mindent elkövettek, hogy méltó mó-
don ünnej)elhessék meg ezen napot . Szombatoii este volt 
az egyleti helyiségekben az ismerkedési estély. A számos 
meghívottak közül megjelentek f't. dr. Seywald udvari káp-
lán, a bécsi főegylet elnöke, 3 bécsi egylet küldöttségei-
nek élén ; f t . Schiffer és Kramer urak, a budapesti egylet 
küldöttségével : f t . Kántor a budai küldöttséggel ; f t . 
Ruschek és Veninger urak a győriekkel ; Kalocsáról ide 
fáradtak ft . Fonyó és Márton urak ; képviselve voltak még 
a kismártoni és a bécsújhelyi egyletek. 

Az ünnepen 9 órakor díszmenet volt az egyleti helyisé-
gekből a sz. Gry örgy-utezán végig a társas káptalan tem-
p lomába ; a sopronival együt t kilencz zászló lengett, 
minden zászló után az illető egylet képviselői és elnökei men-
tek Ngs. Póda Endre apátplébános ur mondott sz. beszédet 
a keresztény szellemben gyakorol t munkásság és ennek 
áldásairól ; erre következet t ünnepélyes pontificalis sz. 
mise, melyet ugyancsak az apátplébános ur muta tot t be 
a Mindenhatónak. A megjelent elnökök mindnyájan se-
gédkeztek. Következet t a győri elnök által mondott ma-
gyar sz. beszéd a kath . legény-egyletek magasztos czél-
járól . VJJI^-kor sorba ál lot tak az egyleti tagok, a megje-
lent vendégek, kiki zászlaja körül s elől egy soproni ze-
nekar : igy indult meg az imposans díszmenet ki a bel-
városból az előkapun keresztül, s végig a várkerületen, 
azután be a torna-utezán a papré ten épült tornacsarnok-
hoz. Roppan t népsokaság rokonszenvesen kisérte, a sop-
roni tűzoltó egyletnek egy szakasza pedig üdvözletére 
kiállott, mig az egész menet előtte végig elvonult 

A tornacsarnok árnyékában szólt az öszegyülekezet-
tekhez először a soproni elnök, megemlékezvén az alapi-
tókról, az egylet volt tagjairól (volt már több mint 1600), 
az egylet föladatáról . Utana a becsi elnök szólt ; hangsú-
lyozván, hogy a keresztény munkásokat a szeretet fűzze 
össze ; hogy szükséges manap nyíltan bevallani a kath. 
á l láspontot ; hogy bátorság lelkesítse a tagokat , hogy 
nem illő dolog visszavonulni; „nem vagyunk titkos társu-
lat, elveink mindenkinek becsületére szolgálnak." A bu-
dapesti elnök a bold. Kolping sír járól jővén a kölni ta-
nácskozmányokról emlékezett meg, s azon nagyszerű ered-
ményről, melyet a legényegyletek máris fölmutatnak ; 
végül tüzes szóval szónokolt a kalocsai elnök az összes 
magyarhoni egyletek nevében magyarul üdvözölvén a ju -
biláns egyletet. 
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Következett a társas ebéd a tornacsarnokban. Tessék 
elhinni, nem merő f'orma, mikor ilyen alkalommal a sz. 
atyára, a királyra, a megyés püspökre, stb mondatnak 
fölköszöntők. Ez éljenek hangjaiból látni, hogy ilyen-
kor f'ölfrissül a ragaszkodás, a tisztelet, a szeretet azok 
iránt, kiknek ezekkel tar tozunk. 

Ebéd után a tagok zenével kirándul tak a szabadba, 
az elnökök meg összeültek és 3—1/27-ig komoly tanács-
kozásban fáradoztok, mely kiválóan arról folyt, hogy a honi 
legényegyletek vezetése körül bizonyos egyöntetűség jöj -
jön létre, hogy a vándor kath . legény mindenütt azonnal 
megint föltalálja magát . Ezen tanácskozás ugyan senki-
nek szemébe nem tünt , mer t zaj nélkül folyt, de a jubi -
leumnak ez volt lelke, melytől sok üdvös dolgot várha-
tunk. Hazánk nagy kiterjedésű ; az elnökök jobbára a lel-
készkedő papság köréből valók ; nem érnek rá hosszú 
utakra menni, r i tkán lehetnek igy együtt .*) 

Este 7 órakor a közönséggel megtelt tornacsarnok-
ban szini előadás volt („Bürgersinn" a soproniak által, 
„Légyott" a győriek által.) Azután is mulatot t még a fia-
talság. Hétfőn pedig 8 órakor a megholt tagok és jótevők-
ért volt gyászmise. 

Aki a kath . egyletek ily gyülekezései ellen el van 
fogulva, az olvassa el Windhors t azon beszédjeit, melye-
ket e bátor férfi minap mondott Ambergben. H. 

IRODALOM. 
Ismeretterjesztő épületes olvasmányul megjelent : az 

„Idegen Országok és Népek" kath. irodalmi vállalatnak 
dső kötete eme czim alatt : „Kath. missió a ,,Báhnár" vadak 
között Hátsó-Indiában." 

Midőn eme vállalatnak szives pártolására mély tisz-
telettel felkérem hazánk ft. kath. papságát és közönsé-
gét, néhány szóval jelezni kötelességem azt a czélt, mely 
felé az „Idegen országok és népek" kiadása által törek-
szem. Minél több hajó szeldeli a tengereket , minél sűrűb-
ben hálózzák be vasutak és távírdák a földkerekséget , 
annál olcsóbb és gyakoribb a közlekedés, annál bővebbek 
ismereteink a messze országokról és népekről. Bátor 
fölfedezőket látunk behatolni olyan vidékekre, melyek 
napjainkig hozzáférhetlenek voltak ; a szélrózsa minden 
irányából özönlenek a hírneves utazók közleményei név-
telen földekről, ismeretlen lakosokról. Nem csak a szak-
emberek és a müveit közönség, hanem a köznép is élve-
zettel olvas, hall a távol földek népeiről. Ez t az érdek-
lődést a vallástalan sajtó arra használja föl, hogy észrevét-
lenül hidegséget, megvetést, gyűlöletet keltsen az olva-
sókban Isten és a ker. erkölcs, a kath. egyház és szolgái 
ellen. Alig van ezen munkák között egy is, mely a kath. 
egyházat és szolgáit ne kisebbitené, ne gúnyolná, sőt egy 
pár még rágalmazza is. Exempla sunt odiosa ! Az „Ide-
gen országok és népek" köteteiben a kath. közönség olyan 
munkákat kap, melyek a legújabb fölfedezéseket tárgyal-
ják és egyúttal a „vitézkedő egyház" közművelődési be-
folyását, fényes győzelmeit, békés hadjára ta i t is fö l tünte-
tik és olyan férfiak által irvák, kik nem futva osonnak 
el a leirt vidéken, az ismertetet t népek között, hanem 

*) Egy magyar kath. nagygyűlésen mindenféle egyletek tart-
hatnának évi összejövetelt. Szerk. 

mint kath. hi thirdetők évek hosszú során ott laknak és 
temetkeznek. 

* 

Az immár megjelent első kötet tar ta lmáról csak 
annyi legyen mondva : tolle, lege — fogd és olvasd ! Sem 
pénzét, sem idejét nem fogja sajnálni, sem az a kath. 
pap, sem az a kath . hivő, aki elolvassa, mennyi szenve-
dés, mekkora béketűrés árán épül Krisztus egyháza a po-
gányok között , — milyen erkölcsösek, buzgók, gyermek-
dedek egy-egy missiónak első zsengéi. 

* 

Ezen közhasznú és épületes vállalat hogy annál 
hozzáférhetőbb legyen, minden kötetre külön előfizetés 
fog nyit tatni az egyes munkák megjelenésekor. Az első 
kötet ára alulirtnál 1 f r t . Könyvkereskedésben 1 f r t 20 
kr . Hogy a kath. hivek és a gymn. i f júság körébe is be-
juthasson könyvünk, a hivek, gymn. tanulók, könyvtá-
rak, egyletek és társulatok részére egyszerre megrendelt 
példányok ára tetemesen olcsóbb : 

3 példány 2 f r t 10 kr . 5 példány 3 fr t . Növendék-
papoknak 1884. október 1-éig 10 pl. 5 f r t . A megren-
delt példányok keresztkötés alatt bérmentve küldetnek az 
előfizetés beérkezése után 8 nap alatt. Kényelmesebb elő-
fizethetés véget t postautalvány van mellékelve. A válla-
la t kegyes támogatásá t ügyfeleink szives pár t fogásába me-
legen ajánl ja . 

Nagyvárad, 1884. szept. 1-én. 
N o g el y István 

kiadó-szerkesztő. 

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

terjesztésére, dr. bánóczi Eperjessy Sándor várkonyi ales-
peres-plébánost az egri főszékesegyház tiszteletbeli kano-
nokjává nevezem ki. Kelt Ischlben, 1884. évi aug. hó 
8-dikán. F E R E N C Z J Ó Z S E F , s. k. Trefor t Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
Egy millió Urát, sőt még többet szánt a legfel-

ségesebb fejedelem, ki valaha trónon ült, az anyaszentegy-
ház jelenlegi feje, XIII . Leo pápa, azon esetre, ha Rómá-
ban a cholera kitörne, a római nép betegeinek ápolására. 
F. hó 10-én kelt a Jacobini bibornokhoz intézett pápai 
levél, mely e magasztos elhatározást a világgal tudat ja . 

— Szép egyházi ünnepély volt f. hó 14 -én Hé-
dervárott . Magyarbéli Peőcz Zsigmond esperes-plebános 
ta r to t ta aranymiséjét . Gyönyörű alkalmi beszédet mondott 
Mohi Antal győri kanonok. 

Többfelé: Fogadják, t. paptársaim, nagybecsű elismerésök és 
törhetetlen' ragaszkodásuk kijelentéseért meleg testvéri köszönetün-
ket. Teljes tudatában voltunk ugyan már előzetesen annak, hogy 
t. olvasóink érzelmeit hűen fejeztük ki ; mindazonáltal jól esik 
lelkünknek, utólagosan is, kedves leveleikből meggyőződni, meny-
nyire eltaláltuk volt paptársaink hangulatát. — Egyfelől az a felszólí-
tás jött, hogy hivjuk fel a kerületeket és szavaztassuk meg pro et 
contra. Erre először, nincs hatalmunk, másodszor igen kényesnek, 
sőt veszedelmesnek tartjuk a dolgot, mert király ő felsége szemé-
lye áll előtérben. A katholicismus ellenségei még jobban kiaknáz-
nák a helyzetet. Bizzuk az egész esetet az időre és a történelem 
és Isten igazságszolgáltatására, — egyébiránt pedig ébren és résen 
legyünk, ha valaha, ugy most, az egyházra nézve oly válságos mai 
időben, kétszeres buzgalommal. Ennyit köszönetül s a kedélyek 
csillapitására. Szerk. 

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

Eudapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz. 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása .-Buda-
pest, VIII. , József-körut 
50., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

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

NEGYVENHARMADIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

Budapesten, szeptember 27. 26. II. Félév. 1884. 

TARTALOM: Vezér eszmék és Tanulmányok: A karthagói egyház feltámadása. — Adatok árpádházi b. Margit ereklyéinek történetéhez.— 
Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : Nagy pápánk nagy elhatározása. — E g e r : Elnöki beszéd. — K á r o l y f e h é r v á r : Nm. s f t . 
Lönhart Ferencz püspök elnöki megnyitó beszéde. — R ó m a : XIII. LEÓ pápa levele Jacobini Lajos bibornok-államtitkár ő eminentiá-

jához. — A n g o l o r s z á g : Manning bibornok legújabb nyilatkozata az egyház helyzetéről. — Vegyesek. 

A karthagói egyház feltámadása. 
(Vége). 

Ti tudjátok, igy végzé Lavigerie bibornok 
zsinati beszédét, mily állapotban találtuk Karthá-
gót. A keresztény név nem létezett többé benne. 
A kath. ima ismeretlen vala, még sz. Lajos szen-
télyében is, a mely szomorú elhagyatottságban 
pusztult. 

De bennünket ez a szomorú látvány nem 
kedvetlenitett el. 

S ma már a régi Karthágó területén szentmise 
áldozat mutattatik be. És éppen közepén, a Byrsa 
magaslaton, papnevelő intézet van felállitva nagy-
szerű épületekben. Megara városrészben, közel 
ama helyhez, hol sz. Cyprián vértanúi halált 
szenvedett és nem messze onnan, a hol eltemet-
tetett, van a püspöki palota. Három szerzetes-
rend, két férfi és egy női-rend, van képviselve 
különfekvő házakban. És keresztények, bár még 
ritkán, kezdenek lakóhelyet benue foglalni. 

Végül, és hogy e feltámadás még ecclatan-
sabb legyen, ime most itt, Karthágó középpont-
ján, ebben a szent Cyprián tiszteletére avatott 
szentélyben, tartjuk ma az első zsinatot, melyen 
magamat közel 50 áldozópap és más egyházi sze-
mély által látom környezve, a kath. szertartások 
minden pompájával, a legmeghatóbb s a régi 
egyház legnagyobb emlékei között. 

Ugy látszik tehát, hogy minden bátoritni 
van hivatva bennünket arra, hogy Jézus Krisztus 
helytartóját felkérjük, miszerint a feltámasztott 
Lázárt, kit már csakis a halotti lepel kötelékei 
tartanak vissza, a sirból kiszállni segitse. 

Bizalmunk erősitésére van egy csaknem pró-

fétai ihletű szózatunk, mely sok század előtt, on-
nan az apostoli szentszéktől jött vala. Már em-
lékeztettelek reá egy minapi alkalommal. Meg-
mondtam azt is, mennyire meg valék hatva az 
eseményeknek reám nézve kétszeresen providen-
tialis találkozása által. 

Mielőtt Afrika érsekévé lettem, szerencsés 
valék touli és nancy-i püspök lehetni Franczia-
országban. És éppen egy touli püspök, e régi 
szék leghiresbje, Bruno, ki később IX. Leo név 
alatt pápa lett, szentesítette meg, egy rendkivüli 
emlék által, Karthágó primátusát, feltámadását 
és öröklétét. 

IX. szent Leo ugyanis pápasága alatt fel lett 
szólitva a kánonok értelmében beavatkozni az afri-
kai egyház ügyeibe, mely akkor kihaló félben 
volt, és különösen védelme alá venni a karthágói 
egyházat egy püspök ellen, ki annak jogait akarta 
gyakorolni. Ez alkalomból e szent pápa két le-
velet irt, melyek még fenn vannak: egyiket Ta-
más karthágói püspökhöz, másikat János és István 
püspökökhöz, kik a karthágói püspök primátusát 
védték. 

E két levél szavai valóban bámulatra ragad-
nak, kivált midőn most, ama körülmények közt, 
melyekre imént utaltam, t. i., hogy egy másik 
Leo pápasága alatt és egy volt touli püspök mun-
kálkodása által megtörténik az, a mit Tóul leg-
hiresebb püspöke, később IX. Leo pápa megjö-
vendölni látszott. íme, e pápa emlékezetes szavai • 

„i>ine dubio, post Romanum Pontificem, pri-
mus Archiepiscopus et totius Africae maximus 
Metropolitanus est Carthaginensis Episcopus; nec 
pro aliquo Episcopo in tota Africa perdere po-
test privilégium semel susceptum a Sancta Ro-

2G 
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mana et Apostolica sede, sed obtinebit illud us-
que in finem saeculi, et donec invocabitur in ea 
nomen Domini Nostri Jesu Christi, sive deserta 
jaceat Carthago, sive resurgat gloriosa aliquando. 

Hoc ex Concilio beati Martyris Cypriani, hoc 
ex Synodis Aurelii, hoc ex omnibus Africanis 
Conciliis, hoc, quod majus est, ex venerabilibus 
Praedecessorum Nostrorum Romanorum Praesu-
lum Decretis aperte monstratur."1) 

És igy, az apostoli szentszék, egy ily nagy 
pápa ajkai által, örökre, a századok egész folya-
mára nézve, usque in finem saeculi, szentesítette 
a karthágói szék primátusát s kimondta, hogy 
mig Afrikában katholikusok lesznek, ettől a pri-
mátustól ezt az egyházat megfosztani nem le-
het, donec invocabitur in ea nomen Domini Jesu 
Christi. 

Akkor, midőn IX. sz. Leo ezt irta, Karthágó 
el volt pusztítva és a keresztények csak romjai 
felett laktak; de, ugy látszik, eme romokon ke-
resztül a szent pápa meglátta a város feltáma-
dásának napját, mert íme az egyház évkönyvei-
ben eme nem annyira ritka mint hallatlan sza-
vakkal folytatja: Sive deserta jaceat Carthago, sive 
resurgat aliquando gloriosa. 

A feltámadás e napja, ugy látszik, felvir-
radott. 

Kétségtelen, hogy az a szent pápa, ki e fel-
támadást megjövendölte, a magas égből imái 
által is elősegíté azt, és hogy, annyi szerencsétlen-
ség daczára, ősi hazájának megszerzi egy uj 
korszak hajnalának kegyelmét. 

Isten fog tudni hatni egy másik, hite és is-
tenessége által egyiránt nagy Leo szivére eme 
nagynevű egyház érdekében, a. mely, miképp lát-
tuk, a szentszéknek köszönheti minden kiváltsá-
gát és a mely csakis tőle várhat uj életet." 

Beszéde végén Lavigerie bibornok a követ-
kező kérdést intézte a zsinat atyáihoz : 

„Tisztelendő testvérek, hallottátok eszméim 
kifejtését és forró óhajomat, melyet sz. Cyprian 
es más nagy szent püspök székeinek szerencsés 
és üdvös visszaállítása iránt táplálok. Ez az óhaj 
a tietek-e is egyszersmind?" 

Harsogó: Ez a mi óhajtásunk is — volt a 
válasz, mire Te Deum következett. 

Az ügy most már az apostoli szentszék ke-
zében van letéve. 

ISem sokára várható, ugy mint a jeruzsa-

x) Leonis IX. ad Joannem et Stephanum episcopos. 

lemi latin patriarchatus visszaállításakor történt, 
egy külön pápai bulla, mely Krisztus világ-egy-
liázának a karthagói egyház feltámadását hiva-
talosan fogja tudtára adni. 

Fiat, fiat! 

A D A T O K 
árpádházi boldog Margit ereklyéinek történetéhez. 

A clarissák ingóságai elharácsoltatnak. 
(Folytatás). 

Mint felettébb érdekest, felemlitendőnek tar-
tom a sz. Orzsolya-rend győri zárdájának folyo-
sóján őrizett szobrot, melyet cda ezen rendbe 
belépett Hetwig Teréz és Meri Ludovica ex-cla-
rissák, 1782-ben a budai zárdából magokkal vit-
tek. Budán az mint kegy elemkép tiszteltetett, 
miről bizonyságot tesz negyedrét alakban réz-
metszetben megjelent rajza, mely alatt német 
szövegben ez áll: „Mária csodatevő képe, mely 
már 1540-ben Pozsonyban a sz. Clára rendű tisz-
telendő apáczáknál tiszteletben tartatott, később 
pedig 1714-ben fenjelzett sz. Clára rendű apáczák 
által Pozsonyból Budára hozatott." 

A mi ezen szobornak tiszteletét 1540-ben 
Pozsonyban illeti, az tévedésen alapszik, mert 
1540-ben Pozsonyban clarissák nem voltak, ek-
kor egykori zárdájuk kórház volt, mely 1541-ben 
az Ó-Budáról oda menekült clarissáknak adatott 
át ismét zárdául. Ha tehát a szobor 1540-ben a 
clarissáknál tiszteletben volt, csakis Ó-Budán le-
hetett. Mivel azonban aláírás „aus Of'en mitge-
bracht" szavaiból kitetszik, miszerint a rézmetszet 
akkor készült, midőn a szobor már Budán volt, 
azért ugy hiszem, ezen 1540-ről szóló állítás csak 
akkor fogadható el hiteles adat gyanánt, ha a 
szobor maga, művészeti szempontból, XVI. szá-
zadbeli műnek bizonyul. Sőt ha a szűz Mária lá-
bai alatt ott van a félhold, akkor ez az ó-budai 
clarissa templom kegyelem-szobra, melynek ábrá-
ját a főnöknő pecsétnyomója is viselte.1) 

A pozsonyi ferencziek zárdája a helytartó-
ságtól átengedni kérte a fából faragott ama kál-
váriát, mely a clarissák zárdájában létezett, és mely 
az általa felmutatott bizonyítvány szerint még a 
cassatio előtt nekik vala adományozva. A hely-

1) A szobrot magát nem ismerem, csupán az arról 
készült rézmetszetet, melyet a többi adatokkal együtt Nt. 
Oroszkövy M. Angela főnöknő kegyéből nyertem, ki ez 

1 ügyben f. é. szeptember 19. és 23-án kelt becses soraival 
I szerencséltetett. 
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tartóság e kérelemnek eleget te t t és a nagy kál-
váriát, mely egy idegen nagy keresztből, a fájdal-
mas szűz Mária és sz. János szobraiból állott, 
mely a zárda halottas kápolnájában tartatott , kü-
lönben sem értékkel nem bir, sem pedig vala-
mely még szegényebb templomban sem volt al-
kalmazható, a királyi biztos által átadatta a fe-
rencziek zárdájának. Ajándékba csak ilyen tár-
gyak mentek. A minek értéke volt, azt el kellett 
adni; ha mindjárt koporsó is volt az, abból a 
holtnak maradványai kidobattak, az ón pedig ela-
datott. A kassai vértanuk koporsója ügyében foly-
tatott sürü levelezésből ezen szándék tisztán ki-
tetszik, ele szerencsére Nagy István nagyszombati 
vicarius és Splényi Xav. Ferencz báró esztergomi 
kanonok ügyes eljárása által meghiusittatott. 

Elég az hozzá, hogy e hazánk első századai-
ból származó rend temérdek műkincset őrizett 
meg, magával hordván bujdosásaiban a szent tár-
gyakat, melyeket nem annyira arany és ezüst ér-
tékeért, mint inkább egykori szent tulajdonosa-
ikra való emlékből kegyelt. Sajnos, hogy e tár-
gyak nagyobb része végkép elpusztult, s néhány 
megmaradt darab vagy a külföldre vándorolt, vagy 
még jelenleg is ismeretlenül lappang. 

Margit ereklyéi elpusztíttatnak. 
Kiemeltük volt, miszerint némelyek a cla-

rissa apáczák közül más szerzetekbe léptek át, név-
leg a pozsonyiak közül Barthodeczky Szidónia, 
Batthyány Francziska grófnő, Koller Róza és 
Borbála bárónők, Rumy Mihaela és Neuer Apollo-
nia az ottani erzsébetiekhez. Ezen jólelkű nők 
kiváló kegyelettel tisztelték b. Margitnak földi 
maradványait és legnagyobb óhajuk abban állott, 
bárha ezentúl is azokat szakadatlan tiszteletben 
részesitlietnék, annál is inkább, mert aggodalma-
ikban előre látták, hogy e szent clenödiumok, 
melyek még mielőtt az apáczák a zárdát elhagy-
ták volna, szemük láttára a kincsekkel együtt 
elvitetve profán kezekben kellő tiszteletet nyerni 
nem fognak; azért 1782 jul. 18-án kelt folyamod-
ványukban egyenesen a felséghez fordulnak azon I 
kegyelemért, miszerint nekik, illetőleg az erzsé-
betiek zárdájának, a hová menendők, a következő 
tárgyak engedtessenek át: A nagyobb chorus ol-
tárán levő, csodatételek által dicső faszobra a 
bold, szűz Máriának. A bold, szűz Máriának egy 
kisebb szobra ezüst lemezzel bevonva, agyagból 
készült kápolnában. A szent kereszt Krisztus vé-
rével biró és ostensoriumban elhelyezett ereklyé-

jét. Sz. Margit szűz és sz. Erzsébet ereklyéit, me-
lyeket minden ékszer és foglalat nélkül kérik ma-
guknak átadatni. Az apáczák ezen folyamodványa 
az udvari kanczelláriában jul. 20-án tárgyalás 
alá vétetett,1) melyben határozatba ment, misze-
rint ez iránt az esztergomi bibornok-érsek véle-
ménye kérendő ki. Batthyány aug. 14-én következő 
feleletet adá. Miután ezen szent ereklyék és az 
érintett szobrok még meg nem tekintettek és 
azok authenticitása beismerve nincs, de különben 
is e tárgyak nem magán személyeknek, hanem 
csupán templomok birtokában lehetnek, azért egy-
előre a kivánt vélemény nem adható, hanem ha 
szükséges leend a pozsonyi káptalan kebléből ka-
nonokokat fog kiküldeni, hogy az emiitett erek-
lyéknek és szobroknak megvizsgálását és beisme-
rését eszközöljék, a miután nem fogja mulasztani 
ezeknek további rendelkezésére nézve a szüksége-
seket megtenni. 

A helytartóságnál létező vegyes bizottság a 
kamarai királybiztos részéről jul. 9-én beérkezett 
az ereklyéket illető kérdés iránt jul. 13-án tar-
tott ülésében azt határozta, miszerint a kincsek-
kel több rendbeli ereklyék is érkeznek be, azért 
keressék fel a bibornok primás, rendelné el, hogy 
az itteni káptalannál nagyobb tisztelet kedvé-
ért a többi egyházi tárgyaktól elkülönített erek-
lyék a sekrestyében vagy más biztos megfelelő 
helyen további rendelkezésig elhelyeztessenek és 
e czélból a kamarai biztosoktól téritvények mel-
lett átvétessenek.2) Yalószinü, hogy az ereklyék 
akkor át nem vétettek, mert ugyanazon vegyes 
bizottság szept. 7-ikén tartott ülésében tárgyalta 
azon királyi resolutiót, mely az ereklyék iránt 
hozatott. Ez által rendeltetett, hogy az ereklyék 
nyilvánosan el ne árvereztessenek, hanem szerze-
tes rendeknek, vagy egyházi férfiaknak kérelme-
zésére ajándékképen odaengedtessenek, azon fel-
tétel mellett, hogy ha azok arany diszitmények, 
drágakövek és gyöngyökben, gazdag foglalatban 
vannak, ezen foglalatból kivétessenek. A foglalat 
csak azon esetre engedtessék át nekik, ha azt 
vagy kész pénzen, vagy csere által megszerzik, 
ugy, hogy a cassa parochorum rövidséget ne szen-
vedjen.5) Mindebből kitetszik, miszerint az erek-
lyék tartóikból kiszedettek. Innen magyarázható, 
hogy a pozsonyi clarissák cassationalis leltárában 

Az iidv. kanczellária levéltárában 5877. sz. Sess. 
C. Aulicae. de 20-a jul. 1782. 

' ) U. o. Ad. Nrm. 5183. ad Annum 1782. 
s) Ad Nrm. 6562. Sess. de 7-a szept. 1782. 
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az ereklyetartókban többé az ereklyék benfog-
lalva nem említtetnek. A budaiaknál felvett lel-
tárban az ereklyetartók ereklyéikkel fordulnak 
elő és Laczkovics által igy küldetnek fel Po-
zsonyba. Pozsonyban kellett tehát e szétválasztás-
nak megtörténni és pediglen a kameralis kincs-
tárban, a hol az egyházi tárgyak raktára is volt. 
Midőn azonban 1783-ban nov. 28-án kelt legfel-
sőbb rendelet szerint a magy. kir. kamara Bu-
dára áthelyeztetett, a hol a következő év nov. 
1-én bevonulását tartá, tropheumok gyanánt az 
elkobzott szent ereklyéket is magával hozta és a 
hírhedt „Kirchen-Gerätschaften-Depositen-Amt': Bu-
dán folytatta üzelmeit. 

József császár a mint báró Ereseihez irt le- 1 

veiéből is láthattuk, akaratának akadály nélküli 
végrehajtását a legerélyesebben értette létesí-
teni. Hasonló módon járt el a budai egyházi kész-
letek raktárában egybe halmozott ereklyék te-
kintetében. 1788. január 15-én rendeletet adott 
ki, miszerint azok rövid utón semmisittessenek meg. 
Márczius 28-án ezen rendelet „normália" czim 
alatt körözvényképpen a prímásnak, az egyházi 
tárgyak királyi raktárának, minden megyés püs-
pöknek, a kerületi biztosoknak és különösen a 
pestinek nyomtatásban megküldetett'*), melynek 
értelme szerint meghagyatik, miszerint mindazon 
ereklyék, melyek authenticummal nem bírnak, té-
ritvény mellett a királyi biztosoknak adassanak 
át és ezek egyetemben az egyházi biztossal min-
den feltűnés nélkül semmisítsék meg azokat. E 
műtétre a kormánybiztos Klobutzek János megyei 
tisztviselőt, az egyházi hatóság Stipsich Ferencz 
ó-budai esperes plébánost küldötték ki. Ekkor az 
ereklyék a ferencziek budavári cassált zárdájá-
ban voltak letéve. Innen adattak át a biztosok-
nak, kik ugyanezen épület valamely kevésbbé 
hozzáférhető helyén tüzet rakattak és az ereklyé-
ket egyéb más a leltárban foglalt tárgyakkal 
együtt elégették, mint erről Klobutzek Pesten 
1789. ápril 12-én kelt, a helytartósághoz intézett 
jelentésében nyilatkozik. Igy tehát az ereklyék 
megégetésének 1789. ápril 12-ét megelőző napokon 
kellett megtörténie. 

Tudom, hogy érdekkel fogadják tőlem kedves 
olvasóim azon ereklyék sorozatát, melyek ekkor 
fejedelmi parancsra hamvaszt attak el. A lefoglalás 

1) A német nyelven kiadott circulare kelt 17$ 
márcz. 28. 1340/12526. 

helyei szerint adom azok betűrendes sorozatát 
magyar fordításban.1) 

Burzencze. 
A megszüntetet t confraternitástól átvett sz. József-

ereklye, a pénzverdének átadott ezüst kézikeretből ki-
véve. 3409.2) 

Buda. 
Az ágosioniaktól. Folent ini sz. Miklós ereklyéje. 

3073.3) 
A carmelitáktól. Sz. Anna, a bold, szűz, és sz. Teréz 

ereklyéi, rézbe foglalva. 3069. 
A clarissáktól. Egy ládika, melyben sz. Margit 

ereklyéi foglaltatnak. (Oss. maj . ) 3068. 
Néhány ereklye 10 piramisból kivéve. (Ossa majora) 

7975. 
Néhány ereklye zöld papírból készült 2 piramisból. 

7979. 
Vár. A ferencziektöl. Sz. Kelemen vértanú erek-

lyéje. Authent icum másolatával.4) 8102. 
Sz. Bonifacius ereklyéi. Authent icum másolatával. 

8109. 
Víziváros. A ferencziek harmadik rendű testvérüle-

tétöl: Néhány ereklye 2 piramisból kivéve. 7945. 
Néhány ereklye más 2 piramisból kivéve 7947. 
Ismét néhány ereklye 2 piramisból kivéve. 7949. 
Seraphi sz. Ferencz ereklyéi, a pénzverdének, osten-

soriumból kivéve. 3074. 
A szeplőtelen Szűz Máriáról nevezett testvérülettöl : 

Részecske a bold. Szűz Mária hajából . A pénzverdének 
átadott ezüst ostensoriumból kivéve 3075. 

Néhány ereklye fából készült mellszobrok talpaza-
tából kivéve. 7963. 

Család. 
A pálosoktól : E g y darabka a sz. keresztből. A 

pénzverdének átadott ezüst kézikeresztből kivéve. 3081. 
(Folytatjuk.) 

J) „Verzeichniss deren in dem königl. Kirchen-Ge-
rätschaften-Deposi ten-Amt vorgefundenen Reliquien" 1 
számú melléklet az 1340. számhoz. A helytartósági levél-
tárban. 

2) Ezen számok a templomi készletek raktára főleltárának 
számai, melyet mindeddig a legszorgalmasb keresés daczára nem si-
került feltalálhatnom. 

") Ezen ereklye az egykorú rézmetszvény szerint kézalaku 
ezüst tartóban vala elhelyezve, a tenyérben sugarak által övezve 
és nyújtatott csókolásra. A kart vertmüvü képek és diszitmények 
ékesitették. A metszeten következő aláirás olvasható : „Reliquia 
prodigiosi Sanguinis Brachiorum S. Nicolai de Tolentio, apud PP. 
Augustinianos Budae publico cultui exposita." 

4) Az authenticummal ellátott ereklyék a vicariatusnak át-
adattak, azokat kiküldöttje Stipsich esperes átvette, kinek, ugy lát-
szik ezen alkalommal más dolga nem is volt. Sz. Kelemen ereklyéi 
csak 1782. óta, a clarissák cassatiója után kerültek a ferencziek 
templomába, mindaddig előbbieknél képezték a tisztelet tárgyát. 
Erről bizonyságot tesz a már emiitett rézmetszet, melyen e felirat 
van alkalmazva : rKurze Andachts Übung zu den H. Blutzeug Cle" 
mens, dessen heiliger Leichnam in der Kirchen der W. W. E. E. 
Kloster Frauen der H. Mutter Clara in der Vöstung Ofen zur öifent-
lichen Verehrung ausgesetzet ist." Ezt követi az ima. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szeptember 27. Nagy pápánk nagy elha-

tározása. — T. olvasóink már birnak tudomással nagy-
pápánk nagy elhatározásáról. Áldott legyen az egyház 
lá tha ta t lan Feje, ki ezen válságos időben oly kimagasló 
r i tka nagyságú lá tható fejet adott j egyesének! Ez is 
mutat ja , hogy él és uralkodik, ki egyszer taní tványainak 
mondá : Ecce ego vobiscum sum . . . Ez is muta t ja , hogy 
saját ültetvényeinek tekinti a kath. egyházat. , quam 
aequisivit sanguine suo. 

Nagy az Isten a kicsinyekben is, erős a gyöngékben 
is. De az isteni gondviselés, mely erősen és kellemesen 
elrendez mindent, a viszonyoknak megfelelő eszközöket 
választ. Nehéz időben bölcs, erős, nagy embereket ! 

Szentséges atyánk ezekhez tartozik. Bölcseségét 
hirdetik szavai, iratai ; bölcseségét elismerik és dicsőitik 
azok is, qui foris sunt ; bölcseségét tanúsí t ják dicső pá-
paságának fényes eredményei. 

Az eretnek, szakadár, hitet len hatalmasságok meg-
hajolnak előtte. Németország, Anglia, Oroszország, Svajcz, 
Törökország részint befejezett , részint befejezéshez közelgő 
tényei bizonyít ják ezt. Oly körülmény, mely még a leg-
liberálisabb lapok figyelmét sem kerül te el, sőt ezektől 
nyíltan elismertetik. 

De ha a bölcseség bámulatra ragad, akkor a sziv 
nagysága az, mely hódolatra kényszerit . 

Bölcs pápánk e tekintetben is diadalmaskodik. 
Ama levél, melyet az ál lamti tkárhoz intézett, a böl-

cseség fényét egyesíti a nagy sziv melegével. 
Nagy ész, nagy sziv, — ez oly nagyság, mely előtt 

az egész világ meghajol . 
Leszállani t rónjáról és a ragály veszélyeinek kitenni 

egy életet, melyért naponta millió és millió sziv buzgó 
imát rebeg — ez magasztos. 

Saját palotáit rendelkezésre bocsátani azoknak, ki-
ket a ragály ot thonukban nem tűr ; saját orvosaival gyógy-
kezeltetni azokat, kik talán minden orvosi segély nélkül 
maradtak volna — ez nagylelkű. 

Milliót, egy milliót utalványozni akkor, midőn csak 
„a katholikus világ nagylelkűsége" képezi majdnem az 
egyedüli jövedelmi forrást — ez példátlan. 

Ily elhatározást csak „azon keresztény felebarát i 
szeretet sugallhat, amely az isteni Mester példájára any-
nyira megy, hogy életét is adja testvéreiért" , mint szent-
séges atyánk levelében mondja. 

Nagyságot azonban törpe lélek meg nem ért. Ki-
csinyes szűkkeblű számításán túl nem lát. Sajá t magá-
hoz hasonli t ja és a mi körén kivül esik, fe l foghata t lan-
nak tar t . 

Szentséges atyánk, nagy pápánk ezen nagy elhatá-
rozását is a törpe lelkek kicsinyes felfogásuknak mértékére 
vették. 

Zsidó perfidiájában annyira ment a P . Ll., hogy 
irigységben kereste a legönzetlenebb szeretből eredt elha-
tározás forrását. Mintha nagy pápánk megirigyelte volna 
Humber to babérait, melyeket Nápolyban aratot t , mintha 
nagy pápánk csak azért irta volna meg nagy szivének 
szentélyéből folyó ezen örökké nevezetes sorokat, hogy 

kimutassa azt, miszerint a „pap is képes arra, amire a 
király." 

Ily aljas gondolkodásmód önmagát itéli el. S nem 
hisszük, hogy még a legügyefogyot tabbb olvasó is elhitte 
volna ezt a P . Ll.-nak. Nincs szüksége nagy pápánknak 
Humber to babér ja i ra . 0 ezek nélkül is az egész világtól 
tisztelt feje az egyháznak, de jure Rómának souverainje, 
kihez nemcsak az igazi római nép törhetet len hűséggel 
ragaszkodik, de a kit minden igazi katholikus egyenlő-
képpen tisztel, akár te t te volna ezt, akár nem. 

A szeretet törvényének engedett nagy pápánk nagy 
szive -— ez az egyedüli helyes észszerű felfogás. 

Mert ama hiú ábrándok, melyeket több lap néhány 
napon keresztül terjesztet t , máris szétmállottak. Az Olasz-
országgal való kibékülés eshetősége, a ragálynak, a szo-
morú vendégnek ezen annyira óhaj to t t diadala, az most 
már komolyan nem vétetik. E g y határozot t dementi nyakára 
hágot t a kombinacziók ezen sorának. Különben dementire 
nem is volt szükség. 

A ki tisztán lá t ja a helyzetet, a ki helyesen fel-
fogja a pápaság állását, az már a priori is tudhat ta , hogy 
ezen kombinácziók csak — kombinácziók. 

Nul la virtus alii virtuti contrar iatur a'ut répugnât , 
mondja aqu. szt. Tamás (2 II. ae, qu. 101. a. 4. c.) A 
szeretet nem ellenkezik az igazságossággal. Ezen két 
erényen épül az egész tökéletesség. A ki a szeretet tör-
vényét teljesiti , azért fel nem adja az igazságosság elvét. 
S ezért téved, ki azt véli, hogy nagy pápánk az igazságot 
és annak követelményeit feladja, mikor a szeretet törvé-
nyét teljesiti. 

Más az segíteni, önfeláldozással segíteni a szenvedők 
nyomorán, és más lemondani jogokról, melyek elévülhe-
tetlenek. 

Az elsőt kész megtenni nagy pápánk nagy szive, 
az utóbbira nem képes nagy pápánk erővel párosult böl-
csesége. 

Megmuta t ja a világnak a felebarát i szeretet leg-
magasztosabb példájá t , de meg is mu ta t j a és fogja min-
denkor muta tn i a pápaság jogainak csorbí thatat lan ép-
ségben tar tása következetességeit . 

Szt. Pé ter és szt. Pál , az apostolok fejedelmei, a 
római egyház társas alapitói. S azért nagy pápánk egy szt. 
Pá l szavaival mondha t j a : O p t a b a m enim ego ipse ana-
thema esse a Christo pro f ra t r ibus meis (Rom. 9, 3 . ) ; de 
ugyanő egy szt. Pé te r szavaival is fog ja mindenkor mon-
dani : „Obedire oportet Deo magis, quam hominibus." 
(Act. 5, 29.) 

Szt. Pá l példája szerint fel fog ja magá t áldozni a 
szeretet áldozata gyanán t ; de szt. Pé te r példája szerint 
a pápaság jogainak védelmében fog tudni, ha kell, vér-
tanúnak is lenni. ? 

Eger. Elnöki leszed, melylyel Zsendovics József pré-
post-kanonok ur az egri egyházmegyei irodalmi egyletnek 
1884."~szept. 11-én ta r to t t közgyűlését megnyi tot ta . — 

Tisztelt Tagtársak ! 
Egyesületünk feladatának megoldásában je lentékeny 

tényező az évi rendes közgyűlés, melyen számba vesz-
szük működésűnk eredményeit, megál lapí t juk a jövő egye-
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sületi év legközelebbi teendőit, és a kölcsönös eszmecse-
réből buzdítást, erőt merí tünk, hogy csüggedést nem 
ismerő kitartással haladjunk tovább, az alapszabályainkban 
kitűzött czélok felé. 

A közgyűlés ezen fontossága kiváló értéket köl-
csönöz. Önök szíves megjelenésének, és nekem, ki nagyra 
becsült bizalmukból szerencsés vagyok jelenleg e helyet 
elfoglalni, kötelességemmé teszi, hogy egyesületünk ne-
vében őszinte köszönetet mondjak buzgó részvétökért. 

Korunk jelen szellemi harczában, melynek éle a 
keresztény elvek és társadalom, főleg kath. szentegy-
házunk ellen irányul, a támadás legveszedelmesebb fegy-
verét a rosz sajtó képezi. Szemben káros rombolásaival, 
a jó irányú sajtó pártolása és az irodalmi téren való 
működés oly elodázhatlan szükség gyanánt jelentkezik, 
melyet annál kévésbbé lehet figyelmen kivül hagynunk, 
mennél fontosabb és hivatásunkból folyó kötelességünk 
őrködni a keresztény társadalom érdekei fölött , n-ely Is-
ten rendelésén nyugszik. 

A kötelesség ezen érzete lebegett szemeink előtt, 
midőn egyesületünket megalakitva, arra vállalkozánk, hogy 
a sajtó általánosan elismert ha ta lmát és befolyását a .bit-
es erkölcs-igazságok sikeresebb tanítása, a tudományok 
alapos mivelése és a hasznos ismeretek általánosabb ter-
jesztése érdekében, az egyház és a haza javára körül-
ményeinkhez képest érvényesíteni, felhasználni igyekez-
zünk. Mily magasztos feladat, mily méltó hivatásunkhoz ! 

Az eredményről, mely igyekezetünket a lefolyt egye-
sületi évben kisérte, és egyesületünk jelen állásáról az 
előterjesztendő t i tkári jelentés nyú j t a tisztelt közgyűlés-
nek felvilágosítást, ü z t megelőzőleg részletekbe nem bo-
csátkozhatom ; egyet mégis bátor vagyok már ezúttal 
szives figyelmükbe ajánlani. 

Egyesületünk, önök elhatározásából, eddigi működé-
sében egyéb tanulmányok mellett , kiváló gondot fordí tot t 
a népiratokra, melyek a népet oktatva és felvilágosítva, 
értelmét a tévelytől, szivét és akaratá t a csábítástól meg-
óvják. Véleményem szerint .ez igen helyesen és korsze-
rűen tör tént . Folytatva az ezen irányban megindított kez-
deményezést, biztosan számithatunk mindazok támogatá-
sára, akik hazai kath. irodalmunk ezen ága mivelésének 
szükségét átérzik és jelentőségét méltányolni tudják. 

A népies jó olvasmányok szükségessége, népiskolai 
viszonyaink kedvező fejlődése és az iskolai népkönyvtárak 
létesítése folytán, napról napra jobban előtérbe lép. Min-
dez hazai közmivelődésünk emelkedésének örvendetes jele ; 
de egyszersmind u j kötelességeket teremt, és hálás tér t 
nyit a lelkipásztori buzgalomnak nemes hivatása teljesíté-
sére. Előt te nem lehet közönyös : miként rendeztetnek be 
hitközségében az iskolai és népkönyvtárak, s mily ol-
vasmányokkal árasztatnak el hivei? Azért hivatásának 
ismeri e részben gondosén felügyelni, és ha szükség, ha táro-
zottan föllépve megakadályozni minden oly népirat, vagy 
könyv terjesztését, mely vallásközönyösséget hirdetve, tel-
jes hitetlenségre vezet, megront ja a keresztény erkölcsö-
ket, megvetést és engedetlenséget szül a keresztény tá r -
sadalmi rend, törvény és jog ellen. 

Ha egyesületünk, a jó irányú és hasznos ismerete-
ke t terjesztő népiratok kiadása által, segélyére leszen a 

lelkipásztori buzgalomnak, mely hivatása teljesítésére a 
sajtó helyes irányú tevékenységében u j és kitűnően ha-
tásos eszközt bir : osztozni fog egyesületünk a keresztény 
kath. hitélet fölvirágozásának az általános közjólétre ki-
ható eredményében, mely az e téren tanúsított lelkipász-
tori buzgalmat, minden jók örömére, szükségszerűen kö-
vetni szokta. 

íme, tisztelt közgyűlés ! ha egyesületünk működésé-
nek csak ezen irányát . tekint jük is a gyakorlat i élet kö-
vetelményei által megvilágítva, már is hasznos munkát 
végzünk, és méltó egyesületünk azon szellemi és anyagi 
támogatásra , melyben Önök oly hivatásos készséggel ré-
szesitik. Ezen nagybecsű közremüködésöket az egyesüle-
tünk által képviselt érdekek nevében továbbra is kérem 
és a jelen közgyűlést Isten szent nevében megnyitot tnak 
nyilvánítom. 

Károlyfehérvár. Nagymélt. s f t . Lönhart Ferencz 
püspök elnöki beszéde, melylyel a Statusgyülést szept. 
2,2 ikén megnyitotta. — 

Mélyen tisztelt Statusgyülés! 
Az erdélyi kath. ügyek iránti élénk érdeklődésnek 

vigasztaló jelét látom és tisztelem azon vallásos készség-
ben, melylyel az erd. kath. Status tanácskozásaiban részt 
venni jogosult és ál talam tiszteletteljesen meghívott egy-
házi és világi férfiak meghívásomat elfogadni és a fo-
lyó évi Statusgytilésen ily tekintélyes számban megjelenni 
szívesek voltak. Őszinte mély hálával fogadom a vallásos 
buzgóságnak, az érdeklődésnek nyilvánítását, s habár min-
dig örömtől áradozik főpásztori szivem, valahányszor ked-
ves hiveim körében időzhetem és munkálkodhatom, még-/ o 
is legbensőbb örömet akkor találok, mikor összes er-
délyi híveimet, azoknak kitűnő képviselőiben, e püspöki 
székhelyen tanácskozásra összegyűlve látom és tisztelet-
teljesen üdvözölhetem. 

A mostan megnyíló Statusgyülés, miként meghívó 
levelem tanúsí t ja , oly tá rgyak felett lesz hivatva tanács-
kozni és határozni, melyek középtanodáinkat, kath. hitéle-
tünk fejlődésének és biztosításának egyik leghatalmasabb 
tényezőjét érdeklik. Már a mul t évi Statusgyülés is fog-
lalkozott e tárgyakkal ; jelen tanácskozásunknak azonban 
nagyobb fontosságot kölcsönöz azon nem várt körülmény, 
mely szerint kath. középtanodáinkra vonatkozó önren-
delkezési jogunk, melyet legújabban a középtanodai orsz. 
törv. 41. §-a számunkra biztosított, annyiban csorbu-
lást szenvedett, amennyiben a kath. Statustól megtagad-
ta to t t az általa gyakorolt azon jog, hogy saját középta-
nodáiban tar tandó érettségi vizsgálatok vezetésére saját 
biztosait kiküldhesse s azok ott elnököljenek. 

A kath. Status bölcsesége bizonyára meg fogja találni 
a joga védelmére és biztosítására szolgáló legjobb eszközö-
ket s ugy hiszem, mindaddig megnyugodni nem fog, mig 
el nem éri azt, hogy a mit neki százados autonomiája, 
az erdélyi ősi törvények, kir. leiratok s a legújabb szen-
tesitett törvény biztosítottak, az rendeleti uton el ne vo-
nassék. 

Nem adtunk okot a bizalmatlanságra, tiszteletben 
ta r to t tuk mindig és ta r t juk a legfelsőbb felügyeleti 
j o g o t ; nem zárjuk el középtanodáinkat a magas kor-
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rnány elöl, hogy törvényszabta uton és- módon közép- | 
tanodáink állapotáról magának teljes és biztos meggyő-
ződést ne szerezhessen ; nem akarunk mást, mint sze-
retett kath. anyaszentegyházunk, a magyar édes hazá-
nak, az erkölcs t isztaságának, a tudomány és közművelő-
désnek előmozditását ; nemes versenyre kelünk az auto-
nómiával biró hitfelekezetek buzgó törekvéseivel : de mi-
dőn, mint katholikusok és hazafiak munkálkodunk és 
munkálkodni soha meg nem szűnünk, legalább annyi figyel-
met mi is igényelhetünk és igénylünk, hogy százados 
jogainkban, melyekkel soha vissza nem éltünk, meg ne 
zavartassunk. 

Es remélem, czélt fogunk érni. A magas magyar 
kormány, melynek igazságszeretetében és méltányosságá-
gában bizom, mely az 1883. XXX. t.-czikkben az erdélyi 
kath. Status által fenntar tot t és vezetett középtanodákra 
vonatkozó autonomicus jogainkat elismerte, mely a közel-
múlt években, midőn a Teréz-árvaház és kápta lan alapít-
ványi járandóságai megvonásának helytelenségéről Sta-
tusunk felterjesztéseiből magának meggyőződést szerzett, 
az orvoslatot hálára kötelező módon meghozta, most sem 
fogja orvosolatlanui hagyni a sebet, mely kath . autono-
miánkon az érettségi vizsgák autonom elnökségének meg-
tagadása által ej tetet t . 

De nem időzöm tovább e tá rgynál ; inkább azon 
megörvendeztető képre irányzóm szemeimet, melyet az 
erdélyi kath. hívek kitűnőségeinek, lelkes viselőinek it ten 
megjelenése állit előmbe, mely fényesen tanúskodik arról, 
hogy az erdélyi ka th . hivek szent hitök iránti lelkesedé-
sökben egy szív- és lélekkel oda akarnak és fognak töre-
kedni : hogy az ősöktől átvett kincset megőrizzék és au-
tonomiájok jogánál fogva nem csak üdvös határozatokat 
alkossanak, tan- és nevelő-intézeteik berendezésére, felvirá-
goztatására, hanem áldozatokat is hozzanak ezen vallásos 
és hazafias felvirágoztatás biztositására. 

Mihez Istennek segitő szent kegyelmét szivem mélyé-
ből kérve, az 1884-ik évi Statusgyülést , a nagymél tóságú 
világi elnök nevében is, ezennel megnyi tot tnak nyilvánitom. 

Róma. XIII. LEO pápa levele Jacobini Lajos bi-
bornok-államtitkár ö eminentiájához a milliós kolera-ala-
pitvávy ügyében. — 

Bibornok Ur ! 
Az ázsiai betegség rettenetes ostora, mely legelő-

ször a Velünk szomszédos franczia nemzet körében je-
lent meg, mint félni lehetett , meglá togat ta északi és déli 
Olaszország több vidékét is ; s ha, mint mindenütt , eddig 
lassan haladt s most is lassan halad — a népes Nápoly 
városban pusztulást és romlást hint szét. 

A Gondviselés a mai napig különös védelmében 
részesité Róma városát, megkimélvén a csapástól. 

Azért mély hála és kegyelet érzetével adtunk s 
adunk folytonosan legalázatosabb hálát az isteni jó-
ságnak könyörületessége ezen bizonyságáért ; s lelkünk 
egész erejével emeljük föl mindennap szavunkat és esdő 
kezünket a könyörületesség Atyjához, hogy a fenséges 
Szűz Mária és a dicsőséges védszentek hatalmas közben-
járása folytán Róma városunkat óvja meg, eltávolitván 
tőle a ragályt . 

I De azon, fájdalom, számos igazságtalanság következ-
tében, melyek fölkeltik az isteni igazságosság indignatió-
ját , s a ragály által megtámadot t helyek közelsége mi-
at t nem vagyunk mentek minden félelemtől városunkat 
illetőleg, melyet különös haj landósággal szere tünk; a ve-
szély jelenlétében tehát lehetetlen közönyöseknek marad-
unk. Ezér t intézzük önhöz e levelünket, bibornok ur, 
hogy erre vonatkozó szándékainkat közöljük önnel, s 
ezek végrehaj tásá t az ön gondjai ra bizzuk. 

Tudjuk, hogy azok, kikre a közügyek kezelése bí-
zatott, dicsérendő gyorsasággal és bölcs előrelátással 
máris sok rendszabályt foganatosí tot tak, hogy a re t teget t 
ragály invasiója, ha csakugyan beköszöntene, ne ta lá l ja 
készületlenül a várost. 

De, óhajtván, hogy kedves római népünk segélyére 
elkészülve tud juk Magunkat , e lhatároztuk, hogy kizáró-
lag a Mi költségünkre terjedelmes kórházat nyitunk, ren-
dezünk be s tartunk fönn a Vatican közelében, hogy sze-
mélyesen és könnyen odamehessünk, meglátogatni és vi-
gasztalni a betegeket . E kórház mindenekfölött a Hozzánk 
közelebb eső Borgo és Trastevere városnegyedek javára 
nyilik meg. 

Azt akar juk , hogy ennek administrat iója Majordo-
musunkra, igazgatása pedig két jeles udvari orvosunkra, 
Ceccarelli Sándor tanár ra és Valentini Roger orvosra bi-
zassék, akikhez, a majdan megál lapi tandot t szabályzatnak 
megfelelőleg, a szükséghez képest, más segítség is fog 
adatni a kolerabetegek ellátására. 

E czélra, bármily nehéz körülmények közt vagyunk is 
jelenleg, teljes bizalommal az isteni gondviselésbe és a 
katholikus világ nagylelkűségébe, egy milliót rendel tünk. 
— Az ön gondja lesz, bibornok ur, azon igyekezni, hogy 
akara tunk a lehető gonddal és a legkielégitőbb módon 
végrehaj tassék, mer t ezt az a keresztény szeretet sugallta 
nekünk, mely, az isteni Mester példájára, még az életet 
is föláldozza felebarátainkért . 

S ha végre — mit Isten mindig kegyesen messze 
távoztasson tőlünk — a ragály köztünk is el ter jedne és 
rosszabb fordulatot venne, föntartjuk Magunknak, hogy 
ez esetben a lehetőség és opportunitás mérvéhez képest la-
teráni pápai palotánkról is rendelkezzünk. 

Az ön iránt való igen őszinte jóliaj landóságunk zá-
logául fogadja apostoli áldásunkat. 

Adatot t a Vaticanban, 1.884. szept. 10-én. 

XI I I . LEO pápa. 

Angolország. Manning bibornok legújabb nyilatkozata 
az egyház helyzetéről. — 

Manning bibornok f. hó elején Londonból körút ra 
indult és csak október hó elején tér vissza Meglátogat ja 
Chester, Liverpool, St-Steelens és W i g a n városokat, ahol 
mindenütt vasárnaponkint szentbeszédeket mond. Ez t ne-
vezi a bibornok szünidőnek és üdülésnek. Mielőtt eluta-
zott, vasárnap a Hilburni szentsziv-templombaii igen szá-
mos hal lgatóság előtt prédikácziót ta r to t t . Hal lgatósága 
nagyrészt protestánsokból állt vala. Ez alkalommal mon-
dott beszéde nevezetes különösen azért, mer t ő eminen-
t iá jának a pápa és a világi hatalomról mondott conferen-
czia-beszédeiből egyik-másik eszmére emlékeztet. 

0 eminentiája jeligéül sz. Pá l apostol következő 
szavát vette fel (II. Kor. II . 14, 15): Adjunk hálát az 
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Istennek, ki minket mindig diadalmaskodni enged Jézus 
Krisztusban és általunk Jézus Krisztus ismeretét minden 
felé elterjeszti. 

„Vájjon, igy fejtegeté e szavakat, ő eminentiája, 
mondhatni-e valóban, liogy az egyház mindig diadalmas-
maskodott ? Nézzük csak a jelen időket. Vessünk egy 
pillantást Alexandriára, Antiochiára, Konstantinápolyra, 
melyek hajdan a világ világosságai valának keleten és 
most — a mohamedán Antikrisztus székhelyei. Európa 
északán, hol ezelőtt a kereszténység virágzó volt, a ratio-
nalisinus mindenütt befészkelte magát, az apostasia és a 
felforgatás szelleme mindenütt felütötte tanyáját. Magá-
ban Rómában ; Jézus Krisztus helytartója, palotáiban 
fogva tartatik, oly erkölcsi fogságban, mely nyomasztóbb 
a lánczok és börtönök fogságánál. Lehetetlenné van téve 
számára tartózkodása helyének elhagyása, és fogsága 
sokkal kegyetlenebb, mint ha őrök volnának ajtaja előtt 
felállitva, hogy ki ne menjen. 

Ily üldözés alatt lévén Isten egyháza az ő fejében 
napjainkban, hogyan mondhatjuk, hogy Isten diadalra 
segítette őt Jézusban mindenfelé ? Fordítsuk figyelmün-
ket e pont ra ! Hogyan lehet ez igaz? — Ez egy oknál, 
egy oly nagy oknál fogva van igy, hogy, ha ennek az ok-
nak mélyére hatoltunk, a többi mind gyengének fog lát-
szani. 

Ez azért van, mert a kath. egyház egyedül álló és 
halhatatlan tanuja az Isten Fia megtestesiilésénék. 0 az 
az oszlop és alap, a melyen, és pedig egyedül, nyugszik 
a Pünkösd kinyilatkoztatása. Honnan tudnátok meg ti, 
hogy Jézus Krisztus e világon volt, hacsak nem a kath. 
egyház élő, folytonos és megdönthetetlen tanúbizonyságá-
ból ? Valaki azt mondhatná e r re : hisz én ezt a történe-
lemből is tudom. Felelem : ki-é ez a történelem ? Miféle 
kezekben van ez a történelem ? Ez a tanúság vájjon min-
den vita felett áll-e maguk a keresztény nevet viselő 
emberek közöt t? Vájjon tehát elégséges-e? Oly törté 
nelemre van szükség, a melynek egyetlen s egyforma 
szózata vagyon. A Krisztus ellen felhozott tanuk ellen-
mondók. 

Egyezzenek meg azok, kik azt negélyzik, hogy bennün-
ket megtanítanak, mi volt az első Pünkösd kereszténysége, 
máskülönben nem adhatunk nekik hitelt. Hol van tehát 
az az élő és szakadatlan tanúbizonyság, melynek valamint 
gondolata és szava egy, ugy az általa előadott történet-
ben sem találhatni semmi ellenmondást sem ? Ez azok ta-
núbizonysága lehet csupán, kik látták és hallották azt, a 
mit hirdetnek. De hogyan mondhatjuk azt, hogy az egy-
ház látta és hallotta azt, a mit állit? Ugy mondhatjuk, 
hogy az apostolok látták a testté lett igét. Szent János 
í r j a ; „Es az ige testté lőn és mi köztünk lakozék." A 
mi hitünk tehát az apostolok szemtanú-bizonyságán alap-
szik, mely tanúbizonyság az egész világra kiterjedt és 
minden nemzet hitt benne. Ez a tanúbizonyság egy és nincs 
benne a legcsekélyebb változat sem, ugy, hogy az Isten 
kath. egyháza az egyedüli tanú a mellett, hogy az Ige 
testté lett. Ez a tanú mainap is él és nagyobb mint a 
világ ; valósággal isteni tanu s nem egyéb 'mint látható 
és állandó nyilatkozata a Szentléleknek, kinek szava 
az egyház szava. Mintha mondaná az egyháznak : Az én 
szellemem, mely benned van, az én igém, melyet ajkaidra 
adok, nem fog ajkaidról leesni soha, sem gyermekeid 
ajkáról, sem gyermekeid gyermekeinek ajkáról és igy 
tovább örökké!" Vagyis, mi az idők végéig birni fogjuk 
ezt a szakadatlan tanúbizonyságot, a mely nem csupán 
emberi és történelmi, hanem egyúttal isteni. 

Es ez a tanúbizonyság mindig és mindenütt diadal- i 
maskodik ; nem mond ellene egy hang sem és a keresz-
tények hitének nincs más alapja. 

Egyébiránt az egyház, a mely tanúskodik, egyúttal 
tévmentesen tanit is. 

Ugy mint Jézus Krisztus maga, a ki hallgatást pa-
rancsolt a tömegnek az által, hogy oly tekintélylyel szólt 
hozzá, milyennel az Írástudók és farizeusok nem birtak : 
a katholikus egyház szintén Isten szellemétől sugalva. az 
embereknek minden korszakon át imponál a vallásos 
igazsággal, kiszolgáltatva nekik egyúttal az üdvösség esz-
közeit. Ha valaki ellene szegül, az eretnek, minthogy 
maga az Isten ellen lázad tel. 

A kath. egyház, igy folytatá Manning bibornok 
beszéde végén, diadalmaskodik mindenfelé, és talán soha 
egy pillanatra sem volt kezdet óta oly széles kiterjedésű, 
mint jelenleg. Soha a püspökök, a kath. egyház pásztorai 
oly szoros egyetértésben nem voltak fejükkel mint jelen-
leg; egy korszakban sem követték a hivek oly közelről 
pásztoraikat, mint "most; egy szóval, soha az egyház 
egysége nem tündöklött annyira mint jelenleg. 

Nagy öröm szállja meg lelkemet, ha tekintete-
met Angolországra vetem, és pedig, daczára ama pusztu-
lásnak, melybe háromszáz év óta van merülve. A régi 
gyűlölség kihalt. I t t -ot t él még ugyan egy-két előítélet, 
de ezek is eltünedeznek, és már is nem egyebek mint 
elavult idők hagyományai, mult idők szenvedélyeinek em-
lékezete. Oh valóban mily ritkák ! 

Minket most már egyesit a szeretet*) és ama szit-
kok a katholicismus ellen, azok a sérelmek a Szentlélek 
ellen, hol vannak most már? Mi abban egyek vagyunk 
és jól tudjuk, hogy Jézus Krisztus igaz tanítványainak 
nem szabad egymás ellen harczolni, hanem hogy a hitet-
lenség e századában egyszivvel-lélekkel tanúbizonyságot 
kell tennünk a mi Urunkról. Ez egy hatalmas ok arra, 
hogy Angolországot illetőleg lelkünk örüljön. 

Egy nép sem szereti jobban, egy sem olvassa lel-
kesebben a szentírást, mint az angol. Neki nem kell em-
beri tanitó, mert ő jól tudja, hogy minden ember téveteg, 
és hogy, ha vak vakot akar vezetni, mindaketten árokba 
esnek. Ha ez a nép kitartó marad az isteni Mester igé-
jének hallgatásában, fel fog kiáltani: „Hiszek, Uram ; 
segíts raj tam !" Angolország jelenleg magát az egye-
temes egyház részének kivánja elismertetni. Vájjon azok, 
kik közüíünk (katholikusok közül) valók, nem töreksze-
nek-e a lehető legjobban közeledni a kath. egyházhoz? 
És mindez nem azt mutatja-e, hogy a sötétség, mely a 
láthatárt elborította, kezd szétoszlani, és a hit napja is-
mét teljes fényben ragyogni fog hazánk felett. Oh siet-
tesse az Isten e napot, és ha talán mi nem vagyunk hi-
vatva megérni ez időt, vajha gyorsan jöjjön utánunk ! 
Vajha megoszlásaink mennél előbb megszűnjenek és ural-
kodjék az Ur Angolország felett!" 

VEGYESEK. 
— A papnevelő intézetek világünnepélyre készülnek. 

F. évben lesz teljes háromszáz éve, hogy bor. sz. Károly 
bibornok és milanói érsek, ki a tríenti zsinat szabványai 
szerint az első semminariumot felállította, meghalt. Róma 
seminariumainak 17 elöljárója a kath. egyház összes pap-
nevelő-intézetéhez felszólítást intézett, hogy jövő novem-
berben Boromaeus-ünnepélyt rendezni szíveskedjenek. 

— Ft. Esztegár Vá> tán, a mechitarista-rend bécsi 
congregatiójának megválasztott általános apátja a szent-
atyától megkapta az érseki czimet és rangot. Hódolattal 
üdvözöljük ő nméltóságát, mint hazánk szülöttjét is, ki 
magyar nyelvünkön örömest beszél és ir. 

*) Hallják és szíveljék meg ezt hazánk hivő protestánsai ! 
Szerk. 

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

Eudapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz. 
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A lelkipásztorkodás köréből. 
Szép az a magán buzgalom, dicsérendő a 

rendkívüli, vagyis kötelességen felüli ájtatosság ! 
Nem is szabad azt senkiben sem kiméletlen kéz-
zel illetni, mert vakmerő betolakodás lenne ez a 
szivnek, a lelkiismeretnek tiszteletreméltó szenté-
lyébe. És vájjon nincs-e megirva: Spiritus ubi 
vult spirat, az isteni kegyelem működése teljesen 
szabad, s az egyes emberek életkörülményei, te-
hát egészen magán jellegű dolgok, a tapasztalás 
szerént nagyon belejátszanak a kegy elemosztás 
oekononomiájába. Egyikben egy, másikban más 
esemény kelt megfelelő érzelmeket, s teszi az 
illetőt dispositusszá az isteni malaszt befogadására 
és a vele való közreműködésre. S daczára annak, 
hogy a privát ájtatosságok száz és ezerféle ne-
meit nem akarom talán birálni vagy megjegyzé-
sek által korlátok közé szoritani — mégis lehe-
tetlen szó nélkül hagyni némely lelkészkedő pa-
pok eljárását, kik minden, az egyház által szabá-
lyozott nyilvános isteni tiszteletet és ájtatosságot, 
a privát felfogások és érzelmek hatása alatt, a 
tetszéstől függő s a tetszés szerént alakuló ma-
gánájtatosságok sorába szeretnek — h°gy ugy 
mondjam — bele erőszakolni. Vagy nem ez tör-
tént-e azzal az 1S84. jan. 6-iki pápai rendelettel 
is, mely a csendes kismisék után mondandó bizo-
nyos imákat ir elő ? 

Mikor e rendeletet olvastam, szinte képzel-
tem, mint fog a különféle izlés és konsvetudo-
csinálási hajlam ezúttal is szerepelni. Nem csa-
lódtam; csakhamar lehetett hallani eltérő felfogá-
sokról és végrehajtási módokról. Nálunk az egyik 
plébános ugy hozta be, hogy mialatt ő az előirt 

latin imákat csendben végzi, azalatt a mester a 
3 üdvözletet f'enhangon imádkozza a jelenlevők-
kel a nép nyelvén. A másik a 3 üdvözleten ki-
vül a többi lefordított imákat is mondatja a mes-
terrel és jelenlevőkkel. A harmadik plébános a 
latin szöveg mellőztével maga imádkozza fenhan-
gon az összes leforditott imákat. A negyedik, job-
ban átalánositani akarván ez imákat, azokat 
leforditva vasár- és ünnepnapon a nagy mise 
után is elmondja. A két utóbbi felfogással birók 
közül némelyek hallomás szerént kérdést is intéz-
tek az egyházmegyei hatóságokhoz, hogy szabad-e 
népnyelvén mondani amaz imákat, vagy pedig 
nem? S ez a sokféle igyekezet mindenhol meg-
járná, csak ilyenkor nem, midőn ez az ima ép-
ugy van meghagyva s a miséhez hozzácsatolva, 
mintha valami commemoratio volna előirva. S 
valamint az ily oratiót nem szabad tetszés sze-
rénti nyelven és módon elmondani, épugy nem 
szabad ezt sem máskép, mint a hogy elő van 
irva. De hát világos-e a S. R. C. ama rendelete? 
Arra hivatkoznak a nép nyelvén való elimádko-
zásnak emberei, hogy ez ima elrendelésének in-
doka, melyszerént t. i. az egyház különös fensőbb 
segélyre szorul a mai szorongatott és vészteljes 
időkben, magától érthetően megengedi a néppel 
való közös, tehát a nép nyelvén történő imádko-
zást, annyival is inkább, mert azt mondja a ren-
delet: „Leo Papa XIII. oportunum judicavit, eas 
ipsas preces nonnullis partibus immutatas toto 
orbe persolvi, ut quod christianae reipublicae in 
commune expedit, id communi prece populus chris-
tianus a Deo contendat, auctoque supplicantium 
numero divinae bénéficia misericordiae facilius 
assequatur. 

24 
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Csakhogy vannak más szempontok is. Elő-
ször az, hogy a pápa ez imát minden kis, vagy-
is csendes mise után rendeli mondatni, másod-
szor, hogy a rendelet azt mondja: „ut . . . preces 
infrascriptae" . . . recitentur; harmadszor, hogy az 
ima elmondásaért 300 napi bucsu engedtetik. 

Ha már most a pápa a népnek részvételét 
vagyis jobban mondva, a nép nyelvén való imád-
kozást akarta volna, legelőször is nagymiséket, 
neveztesen a vasár- és ünnepnapi sz. miséket 
tűzte volna ki, miután leginkább azokon van je-
len a nép legnagyobb része. Aztán meg azon 
templomokban, hol több oltár van, s talán egy-
szerre több mise is mondatik, ha a hangos, nép-
nyelvén való elimádkozás volna meghagyva, ez ott 
nagyrészt kivihetetlen, s bizonyos tekintetben za-
vart előidéző lenne. — Továbbá a rendelet nem 
tesz a forditásokról emlitést, pedig akkor való-
szinüleg intézkedett volna, hogy a püspökök amaz 
imának leforditását eszközöljék. S látjuk, hogy a 
püspökök a rendeletet igy értették, mert papjaik-
kal a latin szöveget közölték, nem pedig a ma-
gyart, németet vagy tótot. Végre ott a 300 napi 
búcsú. Mért akarta volna a pápa azt, hogy a 
népből a csak hétköznap a kismisén jelenlevő 
hivek részesüljenek az egyház szükségeért való 
imák remuneratiójául búcsúban, nem pedig azok 
a hivek is, kik csak vasár- és ünnepnap jelen-
hetnek meg a nagy misére. És még előttem az is 
kérdés, vájjon nincs-e az a 300 napi búcsú épen 
az előirt (infrascriptae) latin szöveghez hozzá-
kötve, ugy hogy a leforditott ima elmondásakor 
a bucsu meg nem nyerhető ? 

Ezen felhozott szempontok közül azon körül-
mény, hogy az illető ima minden csendes mise 
után mondandó el, leginkább érv gyanánt szol-
gál arra, hogy 1). a latin textus mondandó; 2) a 
pap maga imádkozza egyedül ; 3) ő nyeri el a 
300 napi búcsút, -1) a nép nyelvén és a néppel 
való közös elimádkozás elrendelve nincsen. 

De ebből egyúttal az következik, hogy tehát 
magán buzgalomnál egyébnek nem tekitendő i 
azon lelkészek eljárása, akik a nép nyelvén való 
imádkozást a fenebb bemutatott bármely ik mó-
don végzik. Csakhogy olyan magán buzgalom ez, 
minőt a misére vonatkozó dispositiókban helye-
selni nem lehet, s a mely maga magát fosztja 
meg az engedélyezett búcsútól, ha ugy^an igaz 
az, hogy ama búcsú a latin szöveghez van hozzá-
kapcsolva. Olyan magán buzgalom ez, mely szük-

ség nélkül szaporítja számát az amúgy is tenger-
nyi helyi szokásoknak, melyeknek szaporítását 
a S. R. C. alig óhajtotta, mert igy végzi rende-
letét: Contrariis 11011 obstantibus quibuscumque. 
Ez a formula az ujabb és ujabb elimádkozási 
módoknak és konsvetudó-csinálásnak teljesség-
gel nem látszik kedvezni. 

Aztán van még a dolognak egy kis nyelv-
tani oldala is. Hogy fordítandó le a Salve Regi-
na? A magyarban megvan a vers: Menyország-
nak királynéja etc. A németben is van ily verses 
Salve Regina; nem ismerem a többi nyelveket. 
De van a németben prózai fordítása is; a ma-
gyarban nem olvastam ilyet. Ki választja itt ki 
a formulât? Kit bizott meg ezzel a pápa? — S 
a Salve Regina verses magyar fordítása, a jelen 
időszaki antiphona, vájjon jól hangzik-e, ha ének-
lés helyett ugy olvastatik ? Én azt tapasztaltam, 
hogy a negyedik és ötödik versszak, ha nem a 
rimre, hanem az értelemre vagyunk az elmondás-
kor tekintettel, s az értelem szerint teszük a, 
hangsúlyozást és az olvasási pausákat, a jelenle-
vők füleinek teljesen szokatlan hangzásnak s az-
ért zavarólag hatnak, mert a verssorok nem a 
rimmel végezvén egyúttal mint az előző verssza-
kokban, az értelmet, feltűnően szét lesznek da-
rabolva. 

Azt gondolnám tehát, hogy a kérdéses pápai 
rendeletnek az a legjobb végrehajtása, ha min-
dan pap kismiséje' után csendben a latin szö-
veget mondja el, más variátióktól pedig tartóz-
kodik. 

Mindenesetre az általam elmondottakra nagy 
világot vetne az, ha tudnók mindnyájan azt. hogy 
a pápai államban ezelőtt milyen volt ez imára 
nézve a szokás. Talán vannak, a kik tudják ; igen 
jól cselekednének, ha ezt közölnék. Mert bármely 
esetben is irányadásul szolgálna az ottani praxis, 
melyet a pápa most általánossá tenni óhajtott. 

Egy plébános. 

A D A T O K 

árpádházi boldog Margit ereklyéinek történetéhez. 

Margit ereklyéi elpusztíttatnak. 
(Vége). 

Debreczen. 

A ferencziektöl : Két darab részecske a sz. kereszt-
ből, aranyozott réztartóból kivéve. Birnak authenticummal. 
7943. 
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Eger. 

A trinitariusoktól. Sz. Katalin ereklyéi authenticum-
mal ellátva, 3046. 

Elefánt. 

A pálosoktól-. Néhány ereklye a pénzverdének át-
adott kézikeresztből. 6389. 

Esztergom. 
Víziváros. A ferencziektöl : Megrongált darabja a 

sz. keresztnek, a pénzverdének átadott monstrantiából ki-
véve. 3065. 

Győr. 
Ferencziektöl : Ereklyék a pénzverdének átadott ke-

resztből kivéve. 4319. 
Jászó. 

A premontreiektől: Ereklyék, melyek a pénzverdének 
átadott arany keresztből kivétettek. 3841. 

Kassa. 
A ferencziektöl : Néhány ereklye a pénzverdének át-

adott kézikeresztből. 6208. 
Sz. Ferencz testvérűlettöl : Szerafi sz. Ferencz erek-

lyéi ezüstözött partikula-monstrantiából kivéve. 4391. 

Kismárton. 
A ferencziektöl : Boromaei sz. Károly ereklyéi, me-

lyek ezüst foglalata a pénzverdének átadott. 4848. 
Három ereklye, a pénzverdének átadadott aranysze-

lenczéből kivéve. 4853. 
Sárga rézzel keretezett kép ereklyékkel diszitve. 

4874. 
Néhány ereklye megezüstözött sárgaréz keresztből. 

4884. 
Három ereklye aranyozott és ezüstözött sárgaréz fog-

lalatban. 4893. 
Néhány ereklye tartóból. 4938. 
Egy be nem küldött kereszt részecskének authenti-

cuma. 6574. 
Komárom. 

A benedekrendiektöl : Különféle ereklyék authenti-
cummal, a pénzverdének átadott ezüst ereklye monstran-
tiából kivéve. 3085. 

Kreutz. 
A ferencziektöl: Paduai sz. Antal ereklyéi authen-

ticummal együtt, ereklye-monstratiából kivéve. 3644. 

Lelesz. 
A premontreiektől : Két ereklye a pénzverdének át-

adott két ezüst keresztből. 7442. 

Lepoglava. 
Pálosoktól : Különféle ereklyék a pénzverdébe adott 

keresztből. 3056. 
Különféle ereklyék szintén a pénzverdébe adott ke-

resztből kivéve. 3057. 
Néhány ereklye két fatalapzatból. 7953. 

Maik. 
A camaldulensiektöl : 54 darab ereklye foglalat nél-

kül, valamint 8 db authenlicum, 3045. 

Máriavölgy. 
Pálosoktól : Ereklyék a pénzverdének átadott arany 

keresztből. 3047. 
Ereklyék a pézverdének átadott ezüst keresztből. 

3048. 
A sz. kereszt ereklyéje, valamint más három ereklye 

a pénzverdének átadott arany keresztből. 3049. 
Néhány ereklye, melyek ezüst kerete a pénzverdé-

nek átadatott. 3076. 
Néhány ereklye a pénzverdének átadott szivből. 

3077. 
Ereklyék a pénzverdének átadott függőből. 3078. 
Néhány ereklye a pénzverdének átadott ezüst ke-

resztből. 3087. 
Nagyszombat. 

A clarissáktól : Ismeretlen ereklyék a pénzverdének 
átadott keresztből. 3041. 

Különféle ereklyék a pénzverdének átadott szobor-
ból. 3042. 

Al arany és ezüst csillámmal valamint polionnal 
díszített ereklyék a pénzverdébe szállított két szoborból. 
3043. 

Sz. Kelemen ereklyéi a pénzverdének átadott szo-
borból. 3044. 

Sz. János templomából : Ereklyék a pénzverdének át-
adott két ezüst kézből. 3057. 

7 különféle ereklye, mely nyolcz faszoborban találta-
tott . 3060. 

Néhány ereklye kivéve 6 piramisból és ezek talpa-
zatából. (Ossa majora cran.) 7957. 

Sz. Kereszt testvérűlettöl : Különféle ereklyék a pénz-
verdének átadott keresztből. 3066. 

A trinitáriusoktól : Nepomuki sz. János ereklyéi 
sárga rézbe foglalva. 3070. 

Nagyvárad. 
A ferencziektöl : Néhány ereklye a pénzverdének át-

adott ezüst keresztből. 3087. 
Pannonhalma. 

A benedekrendiektöl : Különféle ereklyék a pénz-
verdébe adott nagy régi ezüst keresztből. 3064. 

Pásztó. 
A cistercitáktól : Néhány ereklye a pénzverdének 

átadott ezüst keresztből. 6935. 

Pest. 

A pálosoktól : Sz. Pál első remete ereklyéi a pénzver-
dének átadott kisebb ereklyetartó monstrantiából. 3082. 

Sz. Márton ereklyéi a pénzverdének átadott ezüst 
ereklyetartó monstrantiából kivéve. 3083. 

Sz. Joachim ereklyéi a pénzverdének átadott ezüst 
ereklyetartó monstrantiából. 3084. 

Posega. 
A pálosoktól : Néhány ereklye a pénzverdének adott 

ezüst keresztből. 7923. 
Pozsony. 

Árvaház : (Széchenyi-Kolonich-féle.) Kereszt- és más 
ereklyék a pénzverdének átadott ostensoriumból. 3079. 

Zl* 



212 RELIGIO. 

Sz. Balázs püspök és vértanú ereklyéi aranyozot t 
sárgaréz monstrantiából. 3080. 

A clarissáktól : Szent Margitnak egy ereklyéje a 
pénzverdének átadott szoborból. 3037. 

Szent Erzsébetnek egy ereklyéje. 3038. 
Szent Margitnak a feje. 3039. 
Vörös bársonynyal bevont faládika, a melyben 

szent Margit ereklyéi elzárva valának (Ossa maj. ex 
manu.) 3067. 

Sz. Brigi t ta és Orzsolya ereklyéi ép fejek alakjá-
ban. 7950. 

Néhány ereklye hat piramisból. 7965. 
Néhány ereklye négy piramisból. 7967. 
Néhány ereklye ké t piramisból. 7969. 
Néhány ereklye két piramisból. 7971. 
Néhány ereklye két piramisból. 7973. 
A nagy testvérülettöl : Ereklyéket tar talmazó feke-

tére áztatot t fatalapzat , melyen ezüst szobor állott. 3050. 
A trinitáriusoktól : Ismeretlen ereklyék a pénzver-

dének átadott ostensoriumból. 3071. 
Kereszt ereklyéje a pénzverdének átadot t ezüst os-

tensoriumból. 3072. 

Remete. 

A •pálosoktól : Ereklyék a pénzverdének átadot t ke-
resztből. 3052 

Vörös bársonyra fűzöt t ereklyék, a pénzverdének á t -
adott keresztről. 3053. 

Sasvár. 
A pálosoktól : Ereklyékkel megtöl töt t fakereszt. 

3051. 
5 db ereklye a pénzverdének átadot t kézikeresztből. 

5779. 

Néhány ereklye piramisokból kivéve. 7981. 

Soprony. 
A ferencziektöl : Néhány ereklye a pénzverdének át-

adott ezüst keresztből. 

Székesfehérvár. 

A pálosoktól: Néhány ereklye két piramisból k i -
véve. 7959. 

Néhány ereklye más két piramisból kivéve. 7961. 

Szveticz. 
A pálosoktól : Néhány ereklye sárgaréz ereklye 

monstrantiából kivéve. 3096. 

Tolna. 
A ferencziektöl: A kereszt ereklyéje authenticummal 

együtt sárgaréz keresztből kivéve. 7992. 
Néhány ereklye és négy piramis. 7996. 

Zágráb. 
Álkantarai sz. Péter testvérülettöl : Alkantarai sz. 

Péter ereklyéi sárgaréz ereklye-monstratiából. 5318. 

Zombor. 
Sz. Fe) 'encz testvérülettöl'. Szerafi sz. Ferencz e rek-

lyéi aranyozott vörösréz ereklye-monstrantiaból. 5215. 

E 96 tétel képezi a lajstromát a máglyán el-

pusztított szent ereklyéknek. A mi a törökök 
pusztításától nagy gonddal és fáradsággal meg-
mentetett, hogy oly sorsba ne részesüljön, mint 
a budavári főtemplom oltárkészletei, melyek 1541-
ben szept. első napjain belőle az eiőtte levő térre 
kihordattak és felégettettek. Ezt a mohamedán 
török tette csatadüh között! A franczia konvent 
parancsára 1793. októberben kiliajgáltattak Saint-
Dénis kryptájából a franczia királyok holttestei, 
hamvaikat szélnek bocsátották, hogy ónkoporsóik-
ból puska golyók öntethessenek. Ezt anarchista 
király gyűlölők, és -a királyi törzszsel legkevésbé 
rokonok tették. Hesseni Fülöp 1539-ben, Exaudi va-
sárnapon, thüringiai sz. Erzsébetnek, ősének csont-
jait megraboltatta ugyan, de mivel unokája volt, 
azt el nem pusztította. Arpádházi b. Margitnak 
szent maradványaival máskép történt. A legszi-
gorúbb parancs hallgatásra kényszeritette mind-
azokat, kik tudtak a vérrokonnak rendelete végre-
hajtásáról. Azonban a titkot magukban rejtő ok-
mányokról a porkéreg egy század után leveretett, 
és most a megfakult betűk hangosan kimondták : 
rreliquiae concrematae et cineres sepultae sunt." 
Oly annyira dobog szivem és könyezik szemem, 
hogy tovább nem irhatok! 

Vigaszul azon tudat szolgál, miszerint árpád-
házi boldog Margit ereklyekincséből nem pusz-
tít tatott el minden; van még szent csontjaiból 
egy, habár igen kis darab, melyet a pozsonyi 
erzsébetieknél megtelepedett clarissák hoztak a 
vasövvel együtt magukkal és adták a zárdának, 
mely azt 1855-ben bold, emlékű Scitovszky Já-
nos bibornok és esztergomi érseknek ajándé-
kozta, miről a zárda levéltárában letett, német 
nyelven kiállított következő tartalmú téritvény 
tesz bizonyságot: 

„Alulírott ezennel bizonyítom, miszerint nagy-
tiszteletü Grötzwang Marianna asszonytól, a tiszt, 
erzsébetiek pozsonyi főnöknőjétől, tdő Augustina, 
Seraphina asszonyok és nővérek, valamint Thekla 
nővér jelenlétében, egy szekrényt átvettem, mely-
ben valának a sz. keresztnek, sz. Margit király-
leánynak, sz. Erzsébet stb. ereklyéi, hogy azt ő 
eminentiájának, Magyarország prímásának Sci-
tovszky János bibornok urnák átküldjem. Pozsony, 
1855. ápril 28-án. Cherrier Miklós s. k. kanonok 
a pozsonyi káptalanban." 

Ezen ereklyére még Pozsonyban készíttetett 



RELIGIO. 213 

a boldogult herczeg-primás ezüstmüvü ereklye-
tartót. ') 

Ezen ereklye részből vétetett ama darabka 
is, melyet a most dicsőségesen kormányzó bibor-
nok herczeg-primás Simor JállOS ur ő eminen-
tiája a pannonhalmi templomnak ajándékozott 
és ezen felirattal ellátott: „Hanc reliquiam ex 
sacrario meae ecclesiae metropolitanae extraxi." 

Ebben a két darabkában van összpontositva 
minden, a mi a szende szűz, a szentéletü király-
leány, a lieroicus erényü apácza, a nagynevű Ár-
pádház legszerényebb ivadéka, a szigeti liliom 
legtisztább lelkének porladozó lakából megmaradt. 

Mausoleumot koporsója felé többé nem emel-
hetünk; de emelhetjük, fokozhatjuk irányában a 
kegyeletet, tiszteletet, mert mentől nagyobb 
mértékben növekedik tisztelete, annál inkább haj-
landó leend a római curia szenttéavatását eszkö-
zölni. Ez, ez volna a legmagasztosabb monumen-
tum, melyet a katholikus Magyarország számára 
emelhetne. Igy érdemelhetné ki magának legin-
kább jelen nyomasztó helyzetében hathatós köz-
benjárását.2) 

Némethi Németliy Lajos. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szeptember 30. A bécsi nuntius ö exja 

magyarországi tartózkodása. — Majdnem két hete, hogy 
ő szentségének felséges urunk királyunk bécsi udvaránál 
accreditált nagykövete, mgr . Vanutell i Szeraíin ő excja, 
hazánk határain belül időzött. Ma reggel visszatért 
Bécsbe. 

Ne vár jon a t. olvasó tőlünk érdekes leleplezéseket. 
I lyeneket nem tehetünk, de nem is tennénk. Mi czélból 
j á r t hazánkban ő excja, azt nem tud juk ; találgatásnál 
nem egyéb minden kombináczió. Ne kivánja t. közönsé-
günk, hogy mi ilyenekbe bocsátkozzunk. Kontemplá l juk 
a tényt, a mint van. 

Szentséges atyánk követe hozzánk jöt t , nálunk idő-
zött, személyes érintkezésbe lépett számtalanokkal. Ezen 
személyes érintkezés kétségkivül nem volt eredménytelen. 

Mindenesetre sokat, nagyon sokat te t t hazánk egy-
házi viszonyainak helyes, tüzetes megismerésére. Hazánk, 
mely nem r i tkán egész más szinben tűnik fel a külföld 
előtt, mint azt megérdemli, csak szívesen fogadhat ja , ha 
azok, kik jó indulattal vannak irányunkban, közénk jön-
nek, hogy a személyes érintkezés, a közvetlen tapasztalat 
tökéletessé és teljesen megfelelővé tegye a hazánkról való 
véleményt és ítéletet. 

*) Ftdő Puchó Amadé ur szives volt mindezeket ve-
lem közölni 1877. oct. 8, és 1884. évi szept. 2-án kelt 
kelt becses leveleiben. Fogadja ismételve hálás köszöne-
temet. 

2) Fiat , fiat. Szerk. 

A pápai nuntius ő excja, bár teljesen tá jékoztatva 
hazánk viszonyairól, ezen személyes érintkezés és közvet-
len tapasztalat által még inkább ju to t t abba a helyzetbe, 
hogy hazánk ügyeinek, különösen egyházi ügyeinek fel-
fogásában tökéletesen helyes és igazságos véleménynyel 
b i r jon. Es azért már ezen szempontnál fogva is e két 
heti tartózkodás részünkről hálás örömmel regisztrálható. 

De ezen szempont mellett van egy másik is, mely 
a bécsi nuntius ő excja magyarországi tar tózkodását igen 
kedvezően jellemzi. Meggyőződött ő excja hazánkban, 
hogy azok, kik a kath. egyház hívei, szentséges a tyánk 
hű gyermekei . 

Az „unitas catholica", mely napja inkban élénkebb 
és ha tározot tabb kifejezést nyer t mint valaha, a római 
szentszékkel való benső egység tudata, mely intensivitá-
sára nézve a jelenben egyre erősödik, annak jelenléte ál-
tal, kihez a kathol ikus sziv ugy vonzódik, mint a pe-
r ipheria minden része a középponthoz, amint egyrészt ün-
nepélyes módon nyilvánult , ugy másrészt bensőségben 
nyer t és szilárdult. 

A katholicismus, ezen bámulatos egység a külön-
féleségben, életerejét ezen egység közzéppontjából me-
ríti ; szilárdságát pedig abban bir ja , hogy a középpont ta l 
való összeköttetés benső és élénk. A centrifugális erő 
gyöngítő voltát ellensúlyozza sőt megsemmisít i a centri • 
petalis erő vonzódása. Lehetet len s schisma, hol ezen két 
erő kölcsönös hatása által az egyensúly biztosítva van. 

S népünk és nemzetünk egyházi tör ténetében saját-
ságos az a r i tka vonás, hogy schismára nem volt meg a 
ta la j katholikusaiban. 

E g y oly nemzet történetében, mely annyira ra jon-
got t a szabadságért , annyira féltékeny volt függet lensé-
gére, mint a mi nemzetünk, ez kétségkivül nevezetes, 
r i tka tünemény. Impor tá l ták a haeresist, importá l ták a 
schismát, de hazánk talaja schismára terméketlennek 
bizonyult . Sőt midőn egész Európa légköre mintegy 
saturálva volt schismatikus aspirácziókkal, midőn az 
anglikán nemzeti egyház csábitó példája, a gallicanis-
mus és később a febronianismus és jozefinismus a ka-
tholikus egységet veszélyeztette, midőn még Olaszország-
ban is, bár sziik körben és rövid időre a kath. egység 
egyik-másik kalandor merényleteinek volt ki téve : addig 
hazánkban ha eltekintünk az importál t haeresistől 
és a közénk telepedett schismától — a kath. egyház az egy-
ség élénk tudatában nem csak volt és maradt , de határozot t 
állást is foglalt nem egy izben a kívülről fenyegető 
schismatikus aspirácziók ellen. 

S most, mikor a schismatikus tendeutiák az egész 
világon a ka th . egység élénk és határozot t tudatában 
örökre elenyésztek, most ősi erényünk buzgó ápolás és 
állandó terjesztése egyik szükséges teendőnket képezi. 
Nem elég, ha csak mi papok legyünk áthatva ezen kath. 
egység magasztosságától és szükségességétől ; hanem kell, 
hogy minden kath . hivő, még a legegyszerűbb is, érezze és 
átérezze ezen kath. egységet, kell, hogy a kath . egység 
tudata, az egyház millió és millió tagjainak összetar-
tózandósága, ezeknek az egyház látható feje iránti hódo-
lata és ragaszkodása minden kath. hivőnek szivét, lelkét 
betöltse. 
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Szentséges atyánk képviselőjének hazánkban való 
tartózkodása ezen egységnek ünnepélyes kifejezése vol t ; 
raj tunk, papokon, ne múljék, ezen egység tudatát ápolni, 
terjeszteni és egyre élénkebbé tenni. Azért ne sziinjünk 
meg soha, az iskolában és a szószéken híveinkkel mindig 
jobban megértetni, hogy ki és mi a pápa minekünk ka-
tholikusoknak, — minekünk magyaroknak. — LTbi Petrus, 
ibi Ecclesia ! ? 

Egyesült-Államok. Egy lap a katholicismus itteni 
izmosodásának történetéből. — 

Nemrég foglalta el f t . Ryan János Patr ik , az u j 
philadelphiai érsek, főpásztori székét. Ez az esemény igen 
alkalmas arra, hogy néhány érdekes cseppet emeljek ki 
a katholicismus itteni haladásának folyamából. 

A philadelphiai egyházi t a r tomány az érseki megyén 
kivül a következő püspöki megyéket foglalja magában : 
az erieit, harr isburgi t , swantenit, p i t tburgi t és allephengit . 
Az egész philadelphiai érseki ta r tományban jelenleg van 
több mint 600 áldozópap, 200 hittanuló, 300 templom, 
250 kápolna, 6 seminarium, 6 kath. collegium, 52 kath. 
akadémia (körülbelül a mi reálgymnasiumunk alsó fele) 
7 kath. menhely, 8 kath. kórház, a kath. elemi iskolákba 
50,000 tanoncz já r és a hivek száma meghaladja az 
550,000-et. 

1830-ban, midőn az érsekséggel együt t jelenleg 6 
megyét számláló philadelphiai egyházi tar tomány, phila-
delphiai püspökség czimen, egy megye vala, és püspöke a 
nagyhirü Kenrick székét elfoglalta, az egész nagy terü-
leten nem volt több mint 5 templom és 30 áldozópap. 
Utódja alatt a templomok száma lett 94, kápolna volt 5, 
áldozópap 101, papjelölt 40. negyedik philadelphiai 
püspök, Neumann redemptorista atya, a fősúlyt a kath. 
iskola-ügy kifejlesztésére fektet te. Alat ta a katholikus 
iskolák száma 2-ről 200-ra emelkedett . 

Az u j philadelphiai érsek bizonyára szintén emelni 
fogja a katholicismust és annak befolyását érseki megyéje 
és az egész egyházi ta r tomány területén. A rendkivüli 
fényes ünnepélyesség, melylyel bevonulását Philadelphiába 
tar tot ta , a katholikus nép óriási lelkesedése és protestáns 
lakosság feltűnő csatlakozása ez ünnepélyhez nagy idők 
előjelei gyanánt tekinthetők. Régóta nem volt ily ünne-
pély Philadelphiában. 

Lássuk a katholicismus izmosodásának egy más je -
lét i s ! 

Nem ri tka dolog, hála Istennek, az u j világban látni, 
miképp sietnek a protestánsok a kath. egyház képviselői 
iránt, legyenek bár egyszerű papok vagy püspökök avagy 
szerény szerzetesek, tiszteletüket nyilvánosan és ál lhatato-
san kimutatni.*) Ez nagy reményekre jogosit fel. 

New-York városa, Egyesült-Államaink nagyságra és 
befolyásra nézve főhelye, semmi kivételt sem muta t e te-
kintetben, habár talán cosmopolitikus jellege tetemes kü-
lönbséget hozhatna benne létre a protestánsoknak a kath. 

*) Ezt nem ugy kell venni, mintha vallási indifferentismus-
ból, vagy, amint nálunk történik, mintha puszta udvariasságból 
származnék. Amerikában ez a sürü érintkezés a kath. egyházzal az 
amerikai protestánsok részéről vallásos érdeklődésből és a katholi- ! 
cismus fölényének elismeréséből származik. Szerk. 1 

tanitó egyház személyeihez való vonzódása és bizalma 
tekintetében. 

Ez a város egy óriási javitó intézetet alkotott az 
i f júság azon része számára, a mely annyira el van ha-
gyatva, hogy a szülők helyét a rendőrségnek kell átven-
nie, s a mely mintegy az utczára kidobatva a nyomor és 
bün minden ingerének ki van téve. A fiuk osztályában 
jelenleg 1105 növendék van, kik 22 iskolai o sz t á lyba já r -
nak. Minden tekintetben a keresztény iskolás testvérek 
gondozására vannak bizva. Ezek tani t ják e szegény párá-
kat vallásra, elemi tárgyakra , földmivelésre, mesterségekre. 

A leányok osztálya a ker. szeretet leányaira van bizva. 
New-York városa nagylelkiileg költekezik valameny-

nyi növendékért e nagyszerű intézetben, mely egészen 
ka th . szerzetesekre van bizva. 

íme néhány vonás a katholicismus amerikai izmoso-
dásának, befolyásának és fölényének képéből. Csodaszerü 
e haladás valóban, és nem használ vele szemben akár a 
szenvedélyre appellálni, akár a hitetlenség kar ja iba ro-
hanni. Megállandósult tény ez, és a protestantismus it t 
ezt a kath. fölényt mindig jobban elismeri, konstatálva 
ezáltal mind jobban a maga inferioritását. 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
Az egri egyházmegyei irodalmi egylet f. hó 11-én 

tar to t ta a lyceum jogigazgatósági termében ez évi ren-
des közgyűlését. Jelenvoltak a tisztviselőkön kivül Tár-
kányi B. 'József, Györgyényi Ignácz kanonokok, Balássy 
Ferencz, Csekó Gábor, Kandra Kabos, Marán János, Végh 
Pál , Dolánszky Alajos, dr. Zudar Sándor, Fehér Gyula 
stb. Zsendovics József prépost-kanonok, egyleti elnök az 
ülést egy általános köztetszésben részesült beszéddel nyi-
to t ta meg.*) 2. Szmida Viktor t i tkár felolvasta jelentését 
az egylet ezidei tevékenységéről, különösen az egri egy-
házmegye történeti adatainak összegyűjtése érdekében 
megindí tot t vállalatról ; szólt továbbá az ezen évi pályá-
zat eredményéről, s végül kegyelet tel emlékezett meg 
Korének József és Magyar Ferencz elhunyt egyleti tagok-
ról. E t i tkári jelentés kapcsán Tárkányi B. József apát-
kanonok felszólalván, s az egylet által czélba vett egyház-
megyetörténet i vállalat korszerűségét vázolván, az egylet 
ily irányú tevékenysége i ránt i elismeréseül, a megindí-
tani szándékolt „Adatok az egx'i egyházmegye történeté-
hez" czimü vállalat költségeinek fedezéséhez a maga ré-
széről 100 f r to t ajánl meg. Utána hasonló szellemben 
szólván Györgyényi Ignácz prépost-kanonok ur ugyané 
czélra 50 f r to t a jánlot t fel. Mindkét-nagylelkü adományozó 
iránt az egylet köszönetét elnök, és Klampaczky Alajos 
alelnök tolmácsolván, a közgyűlés köszönő érzeteinek 
jegyzőkönyvileg leendő megörökítését határozta el. Szin-
tén a t i tkári jelentés kapcsán Luga László pénztárnok-
nak, köszönetnyilvánítás mellett, a felmentvény megadatott . 
3. Csekó Gábor alesperes, kaáli plébános értekezést olva-
sott fel a lelkipásztorkodás köréből. Felolvasásának czi-
m e : „Bevezetés ily czimü munkához : „A lelkész, mint 
népnevelő." A jelenvoltak által feszült figyelemmel hall-
gatot t értekezésszerü előszóban ékesen rajzolta a lelki-

*) Lásd a Religio előbbi számát. Szerk. 
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pásztor nevelői feladatát különösen a mai viszonyok kö-
zött. A megéljenzett értekezés után az egylet jegyzőkönyv-
vileg fejezte ki köszönetét a felolvasó iránt, ki szép, re-
mek irályu dolgozatában fontos tárgyát oly ujdon színe-
zettel, s oly ügyesen tudta bemutatni. 4. Következtek az : 

indítványok. A választmány már régebb idő óta szán-
dékba vette az alapszabályok módosítását. Indítványa leg-
inkább a körül forgott, llogy törültessék el a működő és 
pártoló tagok közti, a gyakorlatban úgysem létező kü-
lönbség, s állapíttassák meg ehez képest a tagdíj egyfor-
mán minden tagra nézve. A közgyűlés a t i tkár által elő-
terjesztett módositványokat, valamint a közgyűlési eszme-
csere folytán előjött észrevételeket tanácskozás alá vévén, 
az alapszabályok módosítására vonatkozólag abban álla-
podott meg, hogy a) a működő és pártoló tagok közti 
különbség eltöröltetik, b) a rendes tagok egyaránt évi 
3 fr t . tagdijat fizetnek ; c) alapító tagoknak tekintetnek, 
kik az egylet czéljaira egyszer mindenkorra 50 f r tot fizet-
nek ; d) az alapító és rendes tagok egyforma jogokkal 
bírnak, választók; e) eltörültetik az alapszabályoknak 
azon pontja, mely szerint a közgyűlésnek május hóban 
kell tartatnia. A közgyűlés megállapítván a módosítások 
szövegét, megbízza az elnökséget, hogy az ekként módo-
sított alapszabályokat az egyházmegyei hivatal ut ján a 
kormányhoz jóváhagyás végett felterjessze. 5. A választ-
mány azon második indítványa, mely szerint a nép közt 
ujabban terjesztett „Jó könyvek" czimü jobbára azonban 
épen nem jó könyvek rosz hatásának ellensúlyozásául, ame-
nyiben e könyvek ingyen osztogattatnak, az egylet a 
„Népkönyvtár" vállalat raktáron levő füzeteiből megfe-
lelő számú példányokat fog az egyházmegyei hivatal ren-
delkezésére bocsátani ingyenes szétosztás végett, — egy-
hangúlag elfogadtatott s e határozat végrehajtásával az 
elnökség bízatott meg. 6. A választmány megbízatott, hogy 
Magyar Ferencz felállítandó síremléke ügyében a kellő 
intézkedéseket megtegye. 7. Következett a tisztujitás. A 
közgyűlés egyhangúlag megválasztotta az eddigi tisztikart, 
s csak a hiányzó választmányt egészítette ki, a mennyi-
ben szükséges volt. Ehhez képest a tisztikar, a jövő ren-
des közgyűlésig, ekként alakíttatott meg : Elnök : Zsen-
dovics József. Alelnök: Klampaczky Alajos. Titkár : Szmida 
Viktor. Pénztárnok : Luga László. Választmányi tagok : 
Bartalos Gy. Balássy Ferencz, Bartók I. Demkó Gy. 
Csekó G. Dánielik J . Tárkányi B. J . Györgyényi I. 
Kandra K. dr. Párvy S. Sivampel J . Vincze a . Zudar S-
Zsasskovszky J . Dolánszky A. Foltin J, Ivrassy S. Sullay I. 
Végh P. Marán J . Fehér Gy. — Ezután elnök örömét 
fejezvén ki a mai közgyűlés sikerei felett, s további mun • 
fálkodásra serkentvén, — a közgyűlést bezártnak nyil-
vánította, — a jelenvoltak pedig abban a hangulatban osz-
lottak szét, hogy az egri egyházmegyei irodalmi egylet 
mindjobban tért foglal, s hogy az irodalmi, bármi szerény, 
de kitartó törekvésnek az ily egyleti gyűlések mindmeg-
annyi ünnepe. E. E K. 

KATHOLIKUS ACTIO. 
Adakozás a kispesti róni. kath. templomra. 
Pávody Gáspár, sz.-kuti pléb. gyüjt . 6 frt, Nyögéri 

pléb. gyüjt . 4 frt, Lenner Miklós szt.-simoni czimz. ka- j 

nonok-pléb. 2 frt, Könczöl István rumi pléb. 2 frt , Kris-
toff'csák Ferencz kis-körei pléb. 10 fr t , Spatsek Alajos 
felső-elefánti pléb. 1 frt , Takács Ignácz mihályi pléb. 
gyűjtése 17 fr t . Malacskovszky Miklós alsó-homoródi pléb. 
gyüjt . 6 fr t , 3 kr., Dunajszky Mátyás ujbéli pléb. 1 fr t , 
Goldscharek F. stanisicsi esp. pléb. 1 frt , Balassy Endre 
kis-hegyesi czimz. kanonok-pléb. gyüj t . 4 fr t , 80 kr., 
Zajmusz József lietavai pléb. 1 f r t , Vetzel Sándor káp-
lán 50 kr., Radies Pál szőreghi pléb. gyüjt . 5 f r t 80 kr., 
Mózes Károly biszkófalvi esp. pléb. gyűjt . 4 f r t 60 kr, 
Kramara János kisugyicsai pléb. 1 frt, Povedák János 
rékasi esp. pléb. 2 frt , Bagyács Lénárd sárii pléb. 3 frt, 
Mészáros Endre szt.-andrási pléb. gyüjt . 3 frt, 58 kr., 
Gyürky István füzes-gyarmati pléb. gyüjt . 4 frt, 60 kr., 
Nemes József tör.-szt.-miklósi pléb. (2 frt ,) gyüjt . 13 frt , 
60 kr., Lőrincz Ferencz deményházi pléb. gyüjt . 9 fr t , 
Fleischmann Ferencz sándorfalvi pléb. gyüjt . 4 frt , Ku-
nitzky András taksonyi (Pozsony in) pléb. (3 fr t) gyüjt . 
21 fr t . Niedermann József t. szecsői pléb. gyüjt . 6 frt , 
Pátfalvi pléb. gyűjt . 3 fr t . Tagányi N. vittenci pléb. 1 
frt . — Faj i pléb. gyűjt . 4 frt, Félli pléb. 5 frt , Pászthy 
Gyula jász-kiséri pléb. gyűjt . 15 frt , 85 kr., Perkupái 
pléb. gyüj t . 40 kr, Kádas Ernő jászói pléb. gyűjt . 11 frt, 
96 kr., Franner János valaszka-bélai pléb. gyüjt . 3 fr t , 
Kocsis Gyula jászó-mindszenti pléb. gyüjt . 8 fr t . Hazs-
linszky József felsőbányai pléb. gyüjt . 4 frt, 50 kr., Ty-
erchovai szt. rózsafüzér 5 frt, Lázár Antal jegenyei pléb. 
gyüjt . 4 f r t 1 kr., Pisztraliázi pléb. 50 kr., Kubinyi Elek 
n.-bólyi pléb. 1 f r t , Er t l Ödön csatádi pléb. 1 frt, Kollár 
Béla bodonyi pléb. 1 fr t , Bányik Lőrincz zubrohlavai pléb. 
gyüjt . 7 f r t 94 kr., Somogyi Gerő király-helmeczi pléb. 
gyüjt . 11 f r t , Filipcsics József lőrincz-kátai pléb. 2 frt , 
Martissovics Pál pothorai pléb. gyüjt . 12 f r t 61 kr., Lá-
czay Gábor liszkai pléb. gyűjt . 20 f r t 90 kr.. Farkas Vil-
mos poroszlói pléb. gyűjt . 2 frt , Csató Ferencz tövisi 
pléb. gyüjt , 4 f r t 50 kr., Kacsanovszky József iványii 
pléb. gyüjt . 7 f r t 80 kr., Zubkó Ágoston jász-dósai pléb. 
gyüjt . 16 frt , Békés-csabai pléb. gyüjt . 2 frt , Karell Jó-
zsef semptei pléb. 1 frt , Tóth János sárpentelei pléb. 1. 
frt , Szűcs József helembai pléb. 10 frt, Nemsich Ferencz 
nagy-lángi pléb. gyűjt . 51 fr t . Láng László monostori 
pléb. gyüjt . 8 f r t 79 kr., Harsányi pléb. gyüjt . 4 frt, Szi-
lágyi Jenő nagykéri pléb. 7 f r t 30 kr., Pállá János csa-
naki pléb. 1 frt , Kiszely József sajó-püspöki pléb. (3 fr t) 
gyüjt . 9 f r t 30 kr., Makra Péter sátai pléb. 1 frt , Kő-
berl János sárvári pléb, 1 frt , Taji pléb. gyüjt . 2 fr t 
50., kr., Griszimánn V. novoszellói pléb. gyüjt . 3 f r t 40 
kr., Kukméri pléb. gyüjt . 3 fr t , Szláby Ignácz novottyi 
pléb. gyüjt . 12 f r t 50 kr., Pongrácz György kraszna-hor-
kai pléb. 7 f r t 68 kr., Kuhányi Alajos tajovai pléb. 7 
f r t 4 kr., Bogisich Ágoston pilai pléb. gyüjt . 7 fr t 10 kr., 
Bráz János rin.aszécsi pléb. gyűjt . 1 fr t 50 kr., Stripszky 
Miklós szelesztői pléb. gyűjt . 6 frt, Dobronyai pléb. 
gyüjt . 7_frt, Huszár Antal nagy-abonyi apát-pléb. (10 
frt), gyüj t 24 f r t 10 kr., Horváth Ferencz tatai apát-
pléb. gyüjt . 32 f r t 41 kr., Katona György szalakuszi 
pléb. gyűjt . 2 f r t 50 kr., Erhardt Imre érsekléli pléb. 
(5 frt), gyüjt . 10 frt , Balassy István szent istváni pléb. 
3 fr t 20 kr., Spuller Gyula 1 fr t , Recskii pléb. gyüjt . 4 
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f r t 20 kr., Demka János pléb. 1 fr t , Kocsis Ágnes 15 
frt, Bajács János veszelei pléb. 5 f r t , Csóka Nándor ür -
ményi pléb. 2 fr t , Schindelár Venczel 2 f r t 40 kr., Yad-
kerty Ferencz alsó-nén:edii pléb. gyűj t . 14 f r t 20 kr., 
Raszlaviczai pléb. 2 f r t , Brückler Zsigmond gyűjtése 16 
frt , Garagos József gyűj t . 6 f r t 35 kr., Kajzer József 
gyűj t . 9 frt , Jurecska Katalin 5 fr t , Szakmáromi pléb. 2 
frt . A „Magyar Állam" u t ján befolyt 87 f r t . 

Ezenkívül adakoztak : A budapesti oltár-egylet , főt. 
Trautwein János u t ján : 1 baldachint, 1 zöld kazulát, 
o la j tar tó edényeket, egy oltárteri töt , egy misekönyvet. 
Kispesti j ámbor asszonyok vettek egy 40 f r tos oltársző-
nyeget, 11 fr tos ampolnákat , Biczó Benjamin orvos és 
neje Kubik Klára 12 fr tos oltárszőnyeget, Fábián Sebes-
tyén két olajnyomatu képet, Rerich Ferencz két ol tárván-
kost. Kaszás Imre egy oltárteritőt, Chmara Simon két 
képet. 

Kispest, 1884. szeptember 12. 
Ribényi Antal, lelkész. 

(Folytatjuk.) 

IRODALOM. 
= Katholikus Oktató és Imádságos könyv egész-

ségesek és betegek használatára. Németből Bányik Ig-
nácz, Jézus Társaságának Tagja , Főgymnasiumi Tanár . A 
kalocsai érseki hatóság jóváhagyásával . Kalocsán, Malatin 
Antal könyvnyomtató intézetéből 1884. 12-edrét, 525 lap 
egy aczélmetszetű képpel. Ára fűzve 80 kr . vászonkötés-
ben arany metszéssel 1 f r t 30 kr. finom bőrkötésben 1 
f r t 70 kr. Megrendelhető, legczélszerübben postautalvány-
nyal, szerzőnél Kalocsán. — A fönnebbi czim alatt tu la j -
donkéjD két kitűnő német ascetikus műnek fordi tását 
kapjuk, u. m. Schlör „Jézus Szivem Kívánsága" (3—240 
lap) és Kochem „Betegek könyve" (241—492) czimü 
műveit, melyekhez függelék gyanánt egy (24 lapra ter-
jedő) énekgyűjtemény van csatolva. A könyv czélszerű 
nagyságban, finom papíron, igen diszes betűkkel van ki-
állítva, úgy, hogy már külalakja is felettébb tetszetős. 
A belér tékre nézve elég legyen a föntemli tet t két német 
író világhírű nevére és ama körülményre utalnunk, hogy 
az eredeti müvek az e téren dúsgazdag német irodalom-
ban is több kiadást értek. A magyar fordítás lelkiisme-
retes gonddal készült és valóban kitűnően sikerültnek 
mondható, ugy, hogy olvasva a zamatos magyarságú 
imákat és oktatásokat senki sem hinné, hogy fordítással 
van dolga. A mi a ta r ta lmat illeti, mindkét részben szebb-
nél szebb tiszta katholikus szellemű imák a legüdvösebb gya-
korlati oktatásokkal czélszerüen váltakoznak. Az előbbiek az 
első részben egy katholikus hivő belső és külső életének min-
den viszonyaira kiterjednek, az utóbbiak pedig a második 
részben a betegeknek, haldoklóknak és ápolóiknak ki-
merítő útbaigazítással szolgálnak. Miért is e müvet, mint 
igazi kath. oktató és imádságos könyvet a lelkészkedő 
papságnak kölönös figyelmébe ajánl juk, meg levén győ-
ződve, hogy azt ugy a műveltebb osztályok, mint a köz-
néphez tartozók a legnagyobb lelki haszonnal fog ják for-

gatni. — A könyv ellen csak egy kifogásunk van, az 
t. i., hogy túlságosan olcsó. 33 ív 80 kron, ez alig tesz 
ivenkint két egész és két tized kra jczár t , mi ilyen ki-
állítás mellett a magyar i rodalomban csakugyan hallatlan 
ár, melyet csak egy nagylelkű pár t fogó subventiója te-
hete t t lehetővé, de a mely egyszersmind nem kis mérték-
ben fog hozzá járulni magyar közönségünk elkényezteté-
séhez ; mert a ki egyszer 1 f r t 70 kron egy ily pompás 
bőrkötésű imakönyvet vásárolt, az nem egy könnyen fog 
más hasonlóért 3 f r to t adni. De ez csak zárjel között 
legyen mondva. Adja Isten, hogy minden hasonló válla-
latnak akadjon egy ilyen Maecenása, és akkor katholikus 
ascetikus irodalmunk szépen fog virágozni. Rövid ismer-
tetésünket mi is azon szívbeli óhajjal zár juk be, melynek 
az ezen vállalathoz igen közel álló érseki főhelyettes ur 
ő méltósága e szép szavakban adott kifejezést : „Midőn 
az érseki hatóság nevében ezen imakönyvnek a szabály-
szerű jóváhagyást teljes készséggel megadom, egyszers-
mind buzgó szivvel óhaj tom, hogy az a magyar katholi-
kus hivőknél minél kedvezőbb fogadásra és ter jedésre talál-
jon ; eszközölje Isten nagyobb dicsőségét s a Jézus Krisztus 
szentséges vérével megváltot t halhatat lan lelkek üdvös-
ségét." Ugy legyen ! Dr. Urbánus. 

VEGYESEK. 
*„,* Magyarország fővárosa minden tekintetben vi-

lágvárosi jel leget ölt magára. Most nyitot ták meg a dal-
müszinházat, a mely világszerte r i tkí t ja pár já t . Vajha oly 
gyorsan és oly grandiőz luxussal épülnének az Isten házai, 
mint e színház épült s vajha a színművészet sikamlós él-
veiben kéjelgő intelligens közönség oly buzgón látogatná 
mindennap a templomot, mint a színházat! Magasztosságra 
nézve a templom és színház hivatása közt oly nagy a 
különbség mint ég és föld. Vajha ez az elv társadalmunk-
ban egész teljességében megtestesülne ! E g y ellen azon-
ban a magyar kir. operaház megnyitása alkalmából erő-
sen t i l takoznunk kell. Til takoznunk a szent dolgok tiszte-
letben és az eszmék tisztán tartása érdekében. A zsidó 
P. Lloyd ugyanis az ő pogány felfogásával ,Einweihung'-
nak, felszentelésnek nevezte a megnyitás ünnepélyét. Red-
dantur vera rebus vocabula! 

— Kegyelmes főpásztor ainkat, az országos bíboros 
herczegprimását, a kalocsai bibornok érseket, az egri ér-
seket, és a um. püspöki karból azokat, kiket semmi ok nem 
akadályoz és a kik a fővárosba politikai jogaik gyakorlá-
sára fel járni szoktak, a legmagasabb trónbeszéd meghallga-
tása s illetőleg az országgyűlés megnyitása alkalmából Buda-
pesten van szerencsénk mély hódolattal tisztelhetni. Ki-
váló jelenség vala a fővárosban e napok alatt az apostoli 
szentszék nuntiusának, nm. és f t . Vannutelli Szerafin érsek 
urnák it t léte s időzése. \J exclja szombaton érkezett kö-
rünkbe s ismét az általa annyira kedvelt közp. papnövelő 
intézetbe szállt. O exclja két napot szánt ezúttal hazánk 
fővárosának. Vasárnap és hétfőn fogadta a tisztelgéseket 
és tet te a szokásos látogatásokat, és tegnap reggel visz-
szautazott Bécsbe. Tisza miniszterelnököt nem találta ott-
hon, Trefor t kultuszminiszterrel sokáig társalgott , s a mit 
első helyen kell vala említeni, ő felségénél, Budavárában 
volt audienczián. 

— A franczia katholikus munkásegyletek XIV. con-
gressusa f. hó 23-án ült össze Troyesben az ottani püs-
pök, mgr. Cortet elnöklete alatt. 

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

Eudapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz. 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 írt. 

Szerkesztő lakása .-Buda-
pest, VIII. , József-körut 
50., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

R E L I G I O . 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYOIRAT, 

NEGYVENHARMADIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni 
: minden 
: kir. postahivatalnál ; 
\ Budapesten a szevkesz-
Ü tőnél, és Rudnyánszky 
: A. könyvnyomdájában, 
I IV., Papnövelde-utcza 
: 8. sz. alatt, hova a ne-
: taláni reclamatiók is, 
: bérmentes nyitott levél-
§ ben, intézendôk. 

Budapesten, október 4. 28 II. Félév. 1884. 
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kusoknak való. — Vegyesek. 

Magyarország katholikusai : 
t e g y ü n k e g y l é p é s t e l ő r e ! 

Dimidium facti, qui bene coepit, habet. 

Már összeült az uj országygyülés. 
A nemzet szine-java, melyet állás vagy szü-

letés vagy a nemzet választása emelt nemzetünk 
élére, mind a fővárosban, az ország szivében 
van együtt, betetőzve és teljessé téve azt a szel-
lemi s erkölcsi fölényt, melyet a fővárosnak az 
egész ország fölött az itt központosult sokféle 
társadalmi és állami, vallási és culturalis érde-
kek által felhalmozott értelmisége biztosít. 

A protestantismus fényes jövő sejtelmétől 
duzzasztott reménynyel tekint az uj országgyűlés 
működése elé. Teljes bizalommal várja a felsőház 
olyatén átalakítását, hogy „püspökei" diadallal 
fogják tartani régóta előkészített bevonulásukat 
oda, hova eljuthatni protestáns „püspök "-nek 
egy század előtt még csak álomban lehetett. 

Még a zsidó hitfelekezet is lengő zászló és 
zengő marsnóta mellett szintén már előre elkép-
zeli bevonulását a felsőházba. „Mi,- igy szól f 
a követelés, a felső háznak jelekezetek szerinti con-
.struálását olyanképen óhajtanok, hogy a zsidósá-
got, mint ilyent, a budapesti izraelita hitközség 
kinevezendő főrabbija (melyik : az orthodoxoké 
vagy a neologoké?) képviselje."'-") 

A felekezetek ilyetén, eddig annyira sikeresek-

*) Egyenlőség. Társad, hetilap. Szerk. Bogdányi Mór. 
Lásd a „Helye legyen-e a zsidófelekezetnek is a ma- j 
gyar felsőházban" czimü czikksorozat IV., befejező részét, 
hol a többi közt, azért is követeltetik a zsidó hitfeleke-
zetnek, „mint ilyen"-nek, hely a felsőházban, mert „az 
uj haza megszerzése (már t. i. Árpád idejében) nem cse- | 
kély részben a zsidók érdeme (!) volt;" mert továbbá, 

nek bizonyult erőfeszítéseit látva, elérkezettnek 
kell igazán, tartani az időt, hogy mi katholiku-
sok, az ország többsége is, egy lépést tegyünk 
előre. 

Másutt a katholikusok, akár kisebbségben 
vannak, mint a német császárság területén, akár 
többségben mint Belgiumban vagy Francziaor-
szágban. lelkesen használva az egyesülési és gyü-
lekezési alkotmányos jogokat, annyira kifejlett 
katholikus társas élettel birnak, hogy évenkint 
tarthatnak a katholikus társadalmi érdekek fej-
lesztése és védelme érdekében katholikus nagy-
gyűléseket, sőt mint Belgiumban történt, kor-
mányt is adnak az országnak, vagy mint Német-
országban látjuk, oly tekintélyes tényezőt állitnak 
be a parlamentbe, a melyen egy óriási ellensé-
ges hatalom minden erőködése hajótörést szenved 
s a melynek támogatása nélkül socialis jellegű 
törvényjavaslatait egy Bismarck sem lett volna 
képes keresztül vinni. 

Mi több : külföldi katholikus testvéreink az 
egyieti társasélet szervezése terén már annyira 

í előrehaladtak, hogy világegyházunk nagy érdekei-
nek támogatására egyetemes katholikus congres-
susról nemcsak beszélnek, hanem mint az imént le-
f o j t német katholikusok ambergi nagygyűlése 
mutatta, erélyesen törekszenek is. 

Ha mindenfelé, minden irányban tevékeny-
séget és valóban nagy előrehaladást látunk: ne-

amint Einhorn J . (-akob ?) később Horn Ede ki-
számítás 1848-ban Magyarország függetlenségeért a zsidó-
ság létszámához képest negyedfélszer nagyobb (?) contin-
genssel küzdött, mint a keresztény lakosság ; és mert egy-
általában, a zsidók „többet tettek (!) és szenvedtek ( ! !), 

; működtek (! ! !) és áldoztak ( ! ! ! ! ) Magyarországért, mint, 
bármely más néptörzs(Igy!) U. o. aug. 17-ikén, 38. sz. 
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künk, magyarországi katholikusoknak is bizonyára 
igyekeznünk kell, hogy el ne maradjunk, sem vallási 
vetélytársaink, sem külföldi hitrokonaink haladása 
mögött. 

Az alap egyébiránt már le van téve, sőt 
nagyrészt az oldalfalak is már állanak : vannak 
már katholikus egyleteink sok mindenféle czélra 
szép számmal ; ámde még sok hiányzik arra, hogy 
országosan szervezett katholikus társas életről beszél-
jünk, mely 9 millió katholikus tekintélyének 
súlyával imponáljon mindenfelé mindenkinek. 

A hova-tovább halaszthatatlanabbá váló ez 
iránti lendületnek, világos, hogy az ország szivé-
ből, Budapestről kell kiindulnia. Itt kell katholi-
kus érdekeinknek világiak által felkarolandó társas 
ápolására központot felállítanunk, mely minden-
felé példájával hasson és az ország fővárosának 
óriási fölényéből meritett erővel buzditson katholi-
kus szellemű tevékenységre minden katlioli-kust, 
mindenfelé, minden katholikus érdekű ügyben. 

Nagyon, de nagyon tévedne, a ki katholikus 
társaséleti törekvéseinkben czélul harczot látna a 
felekezetek ellen. A mi czélunk a katholicismus 
társadalmi erősödése, és semmi más. Ha joga 
van Magyarországban a katliolicismusnak létezni, 
joga van erősbödni is. Ennek tehát másokkal 
való harcz nélkül kell érvényesülnie; mert egy-
felől erre nekünk, ismételve mondjuk nem ok 
nélkül, jogunk van ; másfelől pedig ezt megengedni 
minden másnak, még az államnak is kötelessége. 

Még nagyobb tévedés lenne, ha valaki azt 
gondolná, hogy a hazánk katholikusait egyesü-
lési és gyülekezési jogaik öntudatosabb és buzgóbb 
felhasználása alapján kifejlesztendő kath. társas 
életre szólitó gyakori buzditgatásainknak az volna 
a czéljuk, hogy katholikusok és nemkatliolikusok 
közt társadalmi szakadást és elválást hozzunk 
létre oly ügyekben is, a melyekben minden hon-
finak valláskülönbség nélkül egyesült erővel kell 
közreműködnie. 

Nem ! Társadalmi és állami, hazafias és 
nemzeti, culturális és politikai, nemzetgazda-
sági és szellemi közös czélokra működjék minden 
katholikus ezentúl is más vallású honfitársaink-
kal együttesen, testvériesen, karöltve, a múltból 
örökölt vagy a jövőben létesitendő közös intéz-
ményekben. egyletekben és társulatokban, az aka-
démiában, irodalmi és más egyesületekben ugy-
mint eddig, sőt buzgóbban mint eddig. De ám 
legyen nekünk katholikusoknak más vallású hon-

fitársainktól egyfelől megengedve, sőt szivesen 
látva, másrészről pedig legyen nekünk katho-
likusoknak magunknak is annyi belátásunk, annyi 
önállóságunk és lelkierőnk : hogy7 katholikus ér-
dekeink fejlesztésére, a mire nézve más vallású 
honfitársaink eg}Tüttes közreműködését okosan 
soha sem remélhetjük, sőt keserű tapasztalatok 
után talán mindig az ellenkezőt várhatjuk,*) 
külön, specifikus katholikus szellemben ápolt egy-
leti társas élet kifejlesztése által törekedjünk. 

Ámde hogyan gondoljuk a kath. társas 
életre való uj lendület-adásnak kiindulását a 
fővárosból ? 

Tervünk igen egyszerű és természetes, és 
szavánál fog minden katholikust, a ki azt mondja, 
hogy vallásának ügyei iránt érdeklődik. 

Mielőtt egyszerű tervünket előadnók, szabad 
legyen a kath. társas élet kifejlesztésének aján-
lására s e kifejlesztés elodázhatatlanul szükséges 
voltának illustratiójául egy -két esetet az életből 
felhozni. 

Tegnap azt olvasom egy lapban, hogy dr. 
X. Y. orvos kijelentette, miszerint ezentúl a „theol. 
acaclemia tanitóit és tanulóit" ingyen fogja ki-
szolgálni. Tekintve, hogy én is tlieologiai „ta-
nító" vagyok, és mégis sem én, sem theologiát 
tanuló tanítványaim erről az orvosi kedvezmény-
ről egy szót sem tudunk többet a puszta 
hírnél, lehetetlen volt arra a következtetésre 
nem jutnom, hogy itt a polgári élet minden terén 
feltűnő módon mutatkozó protestáns összetartás 
egy jelenségével van dolgunk. 

íme. egy másik eset. A követ választáskor tör-
tént. X. faluban egy katholikus szóba eredt eg}7 pro-
testáns intelligens férfiúval a választások felől. 
Megjegyzendő, hogy az illető protestáns polgár-

*) Lapunk f. hó 24-én kelt 25. sz. ismertet te a bu-
dapesti. országszerte mindkét protestáns hitfelekezet kö-
rében hangadó vP>'ot. Eyyházi és Isk. Lap" protestáns 
actióra hívó ama jellemző szózatát, a mely kegyetlen 
őszinteséggel kimondja, mit várhatunk protestáns atyánk-
fiaitól katholikus érdekeink előmozdítására nézve. E tör-
téneti becsű szózatot, hogy senki ne feledjen, ismételve 
idézzük: „Résen kell á liánunk folyvást, ugy mond, 
katholikus honfitársainkkal is szemben, vagyis a proies 
tans sze lem terjesztéséről, annak a polgári és társadalmi 
élet minden rétegében való fejlesztéséről nem szabad egy 
perezre sem elfeledkeznünk, — mert a ki birja. az marja /* 
Hogyha puszta védelem volna javasolva velünk katholiku-
sokkal szemben, hagyján ; de i t tnem prot . önvédelemről van 
szó, hanem egyenesen hódító hadjárat , valóságos szellemi 
rabló háború van megüzenve a katholicismusnak, a pol-
gári és társadalmi élet minden rétegében, oly jelszó alatt, 
a melynek teljes kiható erejére a t. czikkiró ur protes-
táns lelkesedése hevében bizonyára nem gondol. 
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társ tizenhárom próbás szélsőbaloldali Kossuth-
tisztelő férfiú s mint ilyen mindig függetlenségi 
pártira szavazott. Katholikus polgártársától inter-
pelláltáivá, hogy ki fog-e lépni a sikra az ellenzék 
mellett, az volt a válasz, hogy minek exponálni 
magát a kormány ellen, hiszen Tisza „a mi embe-
rünk." Mi döntötte el ebben a férfiúban, a ki eddig 
heves szélbali vala, a politikai állásfoglalás kényes 
kérdését ? Mi más, mint a hires protestáns Összetartás 
mindenben. 

Ily összetartás, ily egymásra való hitrokoni 
tekintet hitsorsosok közt a polgári és politikai 
életben, a mily gyakori, sőt mindennapi a pro-
testánsok közt, épp oly ritka, ritka mint a fe-
hér holló, — a katholikusok között.1) 

Ez tovább igy nem tarthat. A társadalmi 
versenyben okvetlenül az összetartóké lesz a 
társadalmi győzelem, és annak minden előnye. 

Ámde összetartást katholikusaink közt gya-
kori összejövetel, találkozás és igy összeszokás 
nélkül nemcsak létrehozni, de képzelni is bajos. 

Ez pedig csakis a társulási és gyülekezési 
polgári jogoknak katholikus érdekeinkben való 
minden oldalú s teljes körű igénybe vétele és 
felhasználása által érhető el. 

Alakitsunk tehát, ez a Religio jól átgondolt 
terve és jól megérlelt inditványa, melylyel előbb-
utóbb foglalkozni fog kelleni, — alakitsunk or-
szágszerte mindenütt, a hol kath. hitközség, kivált 
nagyobb vagyon, egy-egy ,olvasó' és ,társalkodó' 
Katholikus Kört vagy egyletet. Eme Kör-öknek 
egyik főczélját és szervezetét a vidék számára 
igen egyszerűen, de remekül körvonalozta t. 
laptársunk a Veszprémi Közlöny.") Ez kiindulási 
pont lehet mindenütt. Nagyobb hitközségekben 
czél legyen, a mint azt a Religióban ez év ele-
jén bőven kifejtettük, a templom és iskola, az 
istenitisztelet és a gyermeknevelés szent helyei \ 
mellett, a felnőttek kath. társas életének ápolá-
sára egy Kath. Egyleti Ház alkotása, amint 
ezt már mindenütt feltaláljuk, a hol a katholicismus 
virágzik. Ezek a kath. egyleti házak valóságos 
archimedesi pontok a katholicismus számára, 
hogy lábait a társadalom minden rétegében is-
mét erősen megvethesse és a keresztényellenes 
szellem hatalmát sarkaiból kiemelhesse. 

*) Fentebb kifejtettük, hogy mi politikai téren nem 
azt tart juk fültétlenül döntőnek katholikus-e valaki, vagy 
nem, hanem a politikát ; mert ez közös hazafias ügy. Ámde 
e mellett óhajtanok, ha soha senki ne feledné azt is, 
hogy ő katholikus, mint nem feledik a protestánsok. 

2) Lásd Egyházi Tudósításainkat. Szerk. 

Mennyi tömérdek kath. érdek központosulna 
egy ily Kath. Kör-ben! Csak egyet emiitünk. I t t 
van a fővárosi cseléd-ügv. Nincs vidék, nincs 
város, sőt nagyobb falu is már alig van, a mely 
a főváros corruptiójának ártatlan lelkű leányok 
alakjában anyagot ne szolgáltatna. A jobb, sőt 
fényes (?) kereset reménye, a főváros élvezeteiről 
rajzolt és hatványozva elképzelt sok büvös-bájos 
képek csábos ingere, évenkint százával-ezrével hozza 
fel népünk romlatlan anyagát a főváros fülledt lég-
körébe, hol aztán a zubringernék és zsaroló zsidó 
közvetítő intézetek ugy gondoskodnak katholi-
kus leányaink katholikus vallásosságáról és er-
kölcsiségéről, hogy Isten bizony nincs köszönet 
benne. Bezzeg mily máskép alakulnának a viszo-
nyok, ha volnának katholikus körök a vidéken 
és a fővárosban is, a melyeknél ez az irtózato-
san elhanyagolt cseléd-ügy menhelyet és támogatást 
találna! A budapesti Mária-intézet becses alko-
tás, de magára hagyatva annyi mint egy pohár 
viz a tengerbe öntve. 

Hány ily elhanyagolt kath. ügyünk van, 
hány ily parlagon hagyott katholikus működési 
tér áll nyitva előttünk! 

Katholikus egyetemi ifjuságuuk valláserkölcsi 
fejlődését, sőt csupán csak megőrzését is, miféle 
kath. tényező szorgalmazza ? Ifjúsági egylet kell 
itt sürgősen, a mely épp ugy, mint a cseléd-ügy, 
egy fővárosi Katholikus Főkörben bÍrhatná leg-
czélszerübben támaszát és istápját. 

Ott van p. az Izraelita Központi Iroda. Bez-
zeg gondoskodik az a zsidó érdekek ápolásáról 
és védelméről! 

Miért ne lehetne nekünk egy Katholikus 
ifóV-ünk a fővárosban, mely összeköttetésbe lépve 
a vidéki katholikus körökkel, a parlagon heverő 
katholikus érdekek felkarolásának országszerte 

I providentialis emeltyűjévé válhatnék ? ! 
Minthogy szándékunk egy ily fővárosi Kath. 

Kor számára mintául a bécsi „Ressource" nevű 
Kath. Társas Kor-1 alapszabályaival együtt „Kath. 
Egyleti Életünk" cz. rovatunkban alább bemu-
tatni, ezúttal, e helyen legyen szabad csupán főbb 
vonalaiban jelezni azt, a mit óhajtunk, s a 
mire a katholicismusnak Magyarország fővárosában 
kiáltó szüksége van. 

Óhajtunk Budapesten egy Katholikus Kört, 
mely központja, élesztője és támasza legyen a 
katholikus társaséletnek minden irányban. 

Óhajtjuk, hogy ennek a központi Katholikus 
Főkörnek mennél előbb saját háza legyen, u. m. 

28* 
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Katholikus Társasegyleti Ház, — amint a bécsi 
Katholikus Körnek már van, és pedig a fényes 
uj parlamenti épület mellett, Bécs világvárosá-
nak legszebb pontján, közel a legnagyszerűbb 
épületekhez. 

A hogyan-vz nézve egyszerű a felelet. 
Tegyünk ugy. mint katholikus hitrokonaink 

egyebütt, p. Bécsben tettek. 
Először megalakitották a Kört, azután épí-

tettek neki. és ez volt eddig főczéljük, pompás 
egyleti házat, mely a mellett, hogy fényes haj-
lékot nyújt a kath. társaséletnek, a kör 1883-iki 
számadása szerint bérlakóktól 2553 ft 6 krt. a ház-
ban levő Hotel-Garni vendégeitől 2623 ft 60 krt, 
más kath. egyletektől bérletül és a szolgasze-
mélyzet fizetéséhez összesen 785 frt, a házban levő 
vendéglőstől bérlet fejében 300 frt, a terem hasz-
nálatáért 260 ftot, tehát összesen 6521 f't 66 krt 
jövedelmezett a Körnek.1) 

De hogyan kell ezt a fővárosi Kath. Kört 
megalakítani ? Mi kell hozzá? 

Nem kell ehhez semmi más, csak semmi 
akadálytól vissza nem rettenő erős akarat — egy te-
hetsége és társadalmi állása által vezérré minő-
sített katkolikus főúrban és az általa maga köré 
gyűjtött vezérkarban. A többi minden készen 
várja őket. A főváros és az egész ország2) kath. 
arisztokracziája, papsága, értelmi osztálya és va-
gyonos polgársága közt bizonyára találkozni fog 
500 férfiú, a ki évenkint 5 ftot kész oly ma-
gasztos feladat megvalósítására áldozni, milyen 9 
millió katholikus társaséletének megindítása, Egye-
lőre 2500 fr t tagsági díjösszeg elég lenne, hisz 
a bécsi Ressource tagsági dijjainak összege is 
1883-ban szintén csak 1975 fr ta rúgott, a töb-
bit pótolta azelőtt a tehetősbek áldozatkészsége, 
most pedig már az egyleti liáz jövedelmének 
egy része, mert e jövedelmet nagyrészt a házon 
fekvő építési adósság3) törlesztésére kell fordítani. 

Tehát csak akarni, akarni, erősen akarni kell — 
és meglesz, a mire 5 —6 év múlva 9 millió katholi-
kus büszkén fog feltekinteni: egy hatalmas köz-

x) Rechnung über Einnahmen und Ausgaben der 
Wiener-Ressource im Jahre 1883. vorgelegt in der Gene-
ralversammlung am 27. März 1884. von der Direktion. 

2) Mert a vidéknek a fővárost a központ felállítá-
sában hathatósan támogatni kell. 

") Ez az adóság, daczára, hogy egy sorsjáték az 
egyleti házra 17,776 ftot jövedelmezett, és az 1000 frtos 
alapítványok, a 500 és 200 ftos adományok, még nők ré-
széről is, kik lady patronessek, nem éppen ritkán fordul-
tak elő, — még mindig igen tetemes. 

ponti Katholikus Kör és egy impozáns Kath. 
Társulati Ház, az országos kath. társasélet zsongó 
méhkasa. 

Magyarország kath. aristokracziájának térti 
és hölgy tagjai, és te áldozatkészségednek nagy-
szerűségéről hires magyar kath. papság, és te 
fényes multu katholikus intelligentia és gentry, 
és te jómódú kath. polgárság, különösen pedig ti. 
világi és papi képviselők az országházában : ne 
tűrjétek tovább, hog}^ a katholikus társas-élet, egy 
dicsőbb jövő e nélkülözhetetlen alapja fölött még 
sokáig csattogtassa a tespedés és enyészet der-
mesztő hollószárnyait ! 

Excelsior! Isten lelke ragadjon meg minden-
kit, a ki valamit tehet! 

R Ó M A I E M L É K E K . 
I r t a : W I N T E R Á G O S T O N 

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

A nap már-már lenyugodni készült, midőn a San Pi-
etro in Montorio kisded kápolnájából, hol egykor szent 
Péter keresztje állott, az előtte levő térre léptem. 

Mily elragadó látvány a hegy tetejéről az előttem 
fekvő .Rómát, a „nemzetek e fejedelmét," mint sz. Ágos-
ton nevezi, a mögöttem nyugodni siető nap sugaraitól 
mintegy megaranyozva látni! 

Mily méltóság, mily nyugalom nyugszik e város fe-
lett : „Az Isten egy — mondja szent Cyprián — és 
Krisztus egy, és egy az anyaszentegyház, és a tanszék 
egy, mely az Ur szava által a kőszáli fölé építtetett." 
Nem-e ezen Cathedra méltósága, szentsége sugárzik át 
e városra, mely az előtt mint Nagy Leo mondja: „bő-
szült vadállatok erdeje, és a legzavarosabb mélységű 
Oczeán vala ? 

A velem szemközt levő keleti láthatárt, bűvösen 
megvilágitott hegyek környezik; s ki mondhatná meg, 
vájjon az, ott a távolban, a hegyek éjszaki szélén álló 
sziklás Sorakte, melyen sz. Sylvester pápa bujdosott, 
vagy az annál hozzám közelebb eső sabinai hegyek Tivoli 
és Palestrinával, vagy pedig a délnek fekvő albanóiak, 
a magas Monte Cavoval, elbájolóbbak-e annál, a mely-
nek tetején Jupiter Latialis romjai felett oltárkint emel-
kedik a Passionisták zárdája, melyből folyvást imaál-
dozat száll az egek Urához. 

Vagy szebb talán azoknál, a város és hegyek közt 
vízvezetékeivel és titokteljes romjaival elterjedő róna-
ság, a lázak eme tanyája ? — Midőn sz. Ágoston e sza-
vakat i r ta : „A rómaiak a sápadtságnak és láznak templo-
mokat építtettek," itt még a legegészségesebb levegő volt, 
s a mostani posványok és elmorzsolodó régi romok helyét 
népes városok és falvak, nyaralók és ligetek, tavak és 
termékeny szántóföldek foglalták el. 

Előttem a régi, téglafalakkal környezett Róma 
áll, melynek utczái és terei vértanuk vérétől piroslot-
tak, s melynek földje ezen hősök csontjaival mintegy össze 
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van gyúrva. Van-e itt egy talpalatnyi föld, melyet a vér-
tanuk vére a pogányság undokságaitól megnem tisztí-
to t t volna ? 

Átellenemben, a Tiber túlsó pa r t j án látom a Capi-
toliumot, melynek alján van szent Péternek sziklába vá j t 
börtöne ; magas tornyán pedig a felírás a többi közt azt 
is hirdeti, hogy VII I . Kelemen „segédcsapatai által Ma-
gyarország fennállását biztosította és Esztergomot a törö-
kök zsarnoksága alól felmentet te". A Capitolium lejtőjén 
levő ker tben két farkas mula t ta t ja a nézőket. Ezek any-
nyiban érdekelhetik a zarándokot, a mennyiben a liberális 
szabadkőmivesség egynek-egynek el tartására ötszáz f ran-
kot költ, mig az általok vagyonuktól megfosztot t szer-
zetesek egyenkint négyszáz franknyi nyugpénzt kapnak, 
ha mégis megkaj)ják. 

Balra tőlem sz. Pé ter óriási kupolá ja veté árnyékát 
a piaczra, s a nyugodni készülő nap sugarai által félig megvi-
lágított keresztgolyója sz. Ambrussal figyelmeztetni lát-
szott, hogy „az egyháznak megvan az üldöztetés és béke 
ideje. Mert mint a hold, megfogyatkozni látszik, de el 
nem fogyhat , el nem enyészhetik. Elhomályosodhatik, de 
meg nem semmisülhet. 

Szemközt velem, közel a falakhoz, emelkedik égfelé 
Róma legmagasabb tornya, mintha csak f igyelmeztetni 
akarna, hogy itt alatta, a Basilica Liber ianában őrzött 
jászol-maradványokon feküdt az, kiről az angyal m o n d á : 

„Nagy lészen 0 , s a Magasságbeli Fiának fog hivattatni ." 
Azon túl a falakon kivül a Campo Veranon kell sz. Lő-
rincz templomát keresni, hol a kelet és nyugot két nagy 
szerpapjának csontjai t iszteltetnek. 

A Colosseum szikla falai, melynek köréből a libe-
rális kormány a keresztet és az azt környező kereszt-
u ta t kidobatá, a jeruzsálemi szent keresztről czimzett Ba-
silika Sessorianá-t födik el, melyben a kínszenvedés esz-
közeinek egy részét őrzik. Ennek közelében egy magas-
laton látható a laterani bazilika, „az egyházak anyja és 
feje," mint a felirat mondja . 

Innen délre, a falakon kivül, a Via Appia mellett 
mintegy rózsa-kertben áll sz. Sebestyén bazilikája, a ka-
takombákban elrej tet t vér tanuk hamvai által környezve. 
Végre periig sz. Sebestianó-tol nyugat ra a Via Ostiensis 
mellett a phőnixkint hamvaiból kikelt sz. Pál remek 
temploma fehérlik a távolban, azon források szomszédsá-
gában, melyek vértanuságának helyén fakadták. 

Ezek azon szentélyek, melyeket a római zarán-
dok mindenekelőtt meg szokott látogatni, hogy azon 
kegyelmekből meritsen, melyek e helyeken számára őriz-
tetnek. 

A hegyekből előrenyomuló sötét árnyak, mint egy-
kor a piemonti ezredek, Róma felé közeledtek, és én el-
hagyván sz. Ágoston „mons aureus" szát, haza felé irá-
nyoztam lépteimet. 

Nem alkalmazhatók-e ma Rómára — a Róma redentát 
értem — azon szavak, melyeket a tizennegyedik században 
élt nericiai herczegnő Üdvözitönk ajkairól ha l lo t t : Ó 
Róma, igy hálálod meg azon sok jótéteményt, melylyel 
elárasztottalak ! Oh ha nyomorúságodat beismernéd, való-
ban sirnál és nem örvendeznél!" Ilv gondolatok közt ha-
ladtam a Piazza Farnese táján, hol e szent nő lakása i 

volt, midőn a harangok az angyali üdvözletre megszólal-
tak. E harangszó ú j reménynyel tölti el a hivő szivet, 
mer t annak dicsőségét hirdetik, kiről szent Bonaven-
tu ra mondá : „Ki az, ki felet t Mária irgalmassága ne fény-
lenék ! ?" 

A nappal oly nyugot t város nap nyugta után egészen 
át szokott változni. Az utczák tömve voltak kicsinynyel nagy-
gyal ; a legnagyobb lármát azonban az ide oda futkározó u j -
ságárulók tet ték. Innen is, onnan is hangzo t t : „Popolo Ro-
mano — Pungolo, — Capitano Fracassa," stb. melyek, 
mint mondani szokták, a közvéleményt tolmácsolják ; de iga-
zabban szólva, azok je lenleg 'a zsidók joghatósága alatt álló 
szabadkőműves páholyok szócsövei, melyek czikkeikkel a 
közvéleményt csinálják, a melyről XXII. János pápa 
igy nyi la tkozot t : „Mindaz, a mit dicsér, feddést érde-
mel ; mindaz, a mit gondol, az hazugság, mindaz a mit 
mond, ámitás ; mindaz, a mit gyaláz, jó ; mindaz, a mit 
dicsőit, megvetésre méltó." 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, oktober 3. Az erdélyi róm. kath. status-

gyűlés felirata. — A Királyhágón tul, hol a politikai vi-
szonyok sajátságos fejlődése következtében kath. véreink 
már r ég autonomikus jogok bir tokában vannak, mindig 
résen állanak, hogy jogaika t bármi oldalról is megtá-
madják . 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium f. 
évi május 2-án kelt 15,883. sz. alatti leirata az 1883. 
XXX. t. cz. 45 §-ára tör tént hivatkozással az érettségi 
vizsgálatokon való elnöklést, az Írásbeli tételek kijelölé-
sének jogával együtt , a tankerület i kir. főigazgatónak 
vindikálta., annál is inkább, mert az erdélyi róm. kath. 
gymnasiumoknál eddig is állítólag a kir. főigazgató volt 
a szabályszerű elnök. 

Mivel az éret tségi vizsgálatok megtar tása már kü-
szöbön volt, alárendelte magá t a róm. kath. statusgyülés 
igazgatótanácsa f. évi május 12-ről 571-sz. alat t kelt 
fel i ratában a minisztérium ezen intézkedésének az auto-
nomikus jogok sérelmének hangsúlyozása mellett. 

Ezen sérelem képezte a f. évi szept. 22—24. nap-
jaira összehivott erd. róm. kath. statusgyülés tanácskozá-
sainak egyik főtárgyát . 

Hosszabb és beható eszmecsere és igen élénk vita 
után abban tör tén t a megállapodás, hogy a statusgyülés 
u jabb feliratot intéz a vallás és közoktatásügyi m. kir. 
minisztériumhoz, kérvén abban az idézett miniszteri ren-
delet visszavonását, hogy ha pedig ez meg nem történik, 
akkor a törvénynek kötelező erejű magyarázatára egye-
dül hivatott magyar törvényhozás elhatározását mielőbb 
fogják kieszközölni. 

E?, a tényálladék ; a minisztérium elhatározásáról 
persze eddig nem lehet semmit sem tudni. Ha azonban 
jog és igazság szerint történik ezen elhatározás, akkor 
nem várunk mást, mint az erdélyi róni. kath. statusgyü-
lés kérelmének teljesítését. 

Nekünk éppenséggel minden indok és jogczim hiá-
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nyozni látszik az erdélyi róm. kath. autonomikus jogok 
megnyirbálására, más mint ez : sic volo, sic jubeo . . . 

Mikor az 1883. XXX. t. cz. 41. §-ában világosan 
azt olvassuk: „Az erdélyi részekben a katholikus status 
által fenntar tot t és vezetett középiskolákra vonatkozólag 
mindazon jogok, melyeket eddig a katholikus status gya-
korolt, érintetlenül hagya tnak :" akkor ezen világos sza-
vakkal szemben nem lehet hivatkozni ugyanezen törvény-
czikk 45 §-ára, melyben a tankerületi főigazgató köte-
lességei elősoroltatnak: „a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter rendelkezése és közvetlen vezetése alatt álló, 
valamint a törvényhatóságok és községek, továbbá a t á r -
sulatok és egyesek által fenntar to t t középiskolákban." 

Mert minő kategóriába tartoznak az erd. kath. sta-
tus középiskolái ? A „miniszter rendelkezése és közvetlen 
vezetése alatt álló" középiskolákhoz nem számithatók, 
mivel az idézett 41. §. világosan elismeri: „a kath . sta-
tus által fentar to t t és vezetett" középiskolákat Erdélyben. 
A kath. status továbbá sem nem törvényhatóság, sem 
nem község, sem nem társulat, annál kevésbé az „egye-
sek" fogalma alá nem esik : következőleg az általa fen-
tar to t t és vezetett középiskolákra a 45. §. további rész-
leteiben foglalt határozmányok nem alkalmazhatók. 

Az 1883. XXX. t. cz. idézett helyeiből tehát vilá-
gos, hogy az erdélyi róm. kath. status középiskoláira vo-
natkozólag a miniszter beavatkozása sérelmes és a tör-
vénybe ütköző. 

Ugyanily eredményre ju tunk az erdélyi tanúim, alap 
jogi természetének és eddigi kezelési módjának kontem-
plácziója által. Ezen erd. tanúim, alap a kath status 
önkormányzati jogához tar tozot t mindig, mikor nem az 
önkény, de a jog és igazság volt mérvadó. Ha az alap 
természete ilyen, akkor az abból f en ta r to t t iskoláknak ter-
mészete sem lehet más, tehát az is, még pedig minden 
izében, autonomikus, mely a miniszteri beavatkozást kizárja* 

Az eddigi szokásra a miniszteri á t i ratban tör tént 
hivatkozást illetőleg a felirat világosan kimutat ja , hogy 
az eddigi szokás soha sem involvált olyasmit, mi az au-
tonomikus jogokat sértené. 

Bármely oldalról is tekintsük s dolgot, nem ju tha -
tunk más eredményre, mint a mit a fe l i ra t kifejez, hogy 
a miniszteri leirat „álláspontja ellenkezik az országos tör-
vény szellemével és határozot t intézkedéseivel és éppen 
ezért sérelmes is." 

Nem tudjuk, minő hatással leend e bátor, de tár-
gyilagos hangban tar to t t felirat a minisztériumra. Ha 
jog és igazság mérvadó, akkor — ismételve ki jelent jük 
— mást nem várunk, mint ez oly nagyon indokolt ké-
résnek teljesitését. A törvény világos szavai ellen semmi-
nemű önkénynek nincs helye. Ha pedig Budán homályos-
nak látszik az idézett t. cz. 41. §-a, mit nem igen 
merünk feltételezni, mert hisz alig egy esztendeje, hogy 
ezt a törvényt alkották, akkor elvárjuk bizalommal, hogy 
a törvényhozás minden kételyt kizáró módon orvosolni 
fogja az erd. r. kath. status indokolt sérelmét. 

Az autonómiát respektálni kell, nemcsak midőn ez pro-
testáns, hanem akkor is, mikor ez katholikus. S ha ezt 
a minisztériumban nem tennék meg, kell, hogy a törvényho-
zás megtegye és meggyőzze az országot, hogy van 

még igazság e honban, akkor is, mikor katholikusok 
folyamodnak érte. Ez az eset fogja kimutatni, vájjon 
meg van-e a paritás, melyet katholikus részről oly gyak-
ran és hangosan kétségbe vonnak. ? 

Veszprém. Katholikus körök. — E czim alatt a 
„Veszprémi Közlöny "-ben következő jelesen concipiált 
szózat jelent meg : 

„ix „Religio" érdemes szerkesztőjének Ígéretet tet-
tünk, hogy nézeteinket a katholikus egyleti életről alka-
lom adtán elmondjuk. Ma szavunknak állunk. 

Nem lehet tagadni, hogy csak az erők egyesítése 
és tömörítése képes minden téren fényes sikert bizto-
sítani; de az is igaz, hogy nálunk magyaroknál az erők-
nek egyletek, körök, társulatok s. a. t . ál tal való hang-
zatos tömörítése nem eredményezte azt, mit attól min-
denki joggal várhatot t volna. Az oka nagyon nyilvánvaló. 

A magyar ember, a magyar természet, nagyon sze-
reti az egyesülést, de csak addig, a mig az alakulás iz-
galma idegeit rezgésben képes tartani , legfelebb, amig 
az alakulás szokásos eszem-iszoma tart . Amikor mindez 
megszűnik, megszűnt vele a további élénk érdeklőlés is. 
A mikor az izgalom heve elfogyott és következnék a ko-
moly, a kitartó munka, akkor mi magyarok ugy húzó-
dozunk a munkától, mint az egyszeri czigány, aki addig, 

J mig töltött káposztát , malacz-pecsenyét Ígértek, mindig 
csak saját becses én-jével állott elő ; de mikor arra ke-
rült a sor : no hát azt a kis ölfát ki vágná fel, akkor 
oldalba lökte kedves paj tásá t : szólj már te is 

Szakasztott ilyen a magyar ember is, és ez az oka, 
hogy nálunk magyaroknál az egyleti élet pang vagy vég-
hetetlen gyarló életképességet fej t ki. Ez az oka azután 
annak is, hogy mindinkább vesztjük bizalmunkat az egy-
letek, körök, társulatok s. a. t. i ránt . 

Bármily fá jdalmat okoz is ennek beismerése, bár-
mily gyarló is a magyar természet sajátosságánál fogva 
a magyar egyleti élet : mégis csak ahhoz kell folyamodnunk, 
ha valami üdvöset, ha valami nagyot akarunk létrehozni. 

Igy tehát mi is a katholikus közszellem megterem-
tésére, a katholikus érdekek megvédésére, kétségkívül 
csak a katholikusok egyesülését t a r t juk a legczélszerübb 
eszköznek ; de ennek megvalósítására nekünk megvan a 
magunk saját felfogása, amely talán egyedül áll minden 
egyesülési rendszer közt.*) 

Kifej t jük. 
Mi azt szeretnők, ha minden városban, minden falu-

ban, ahol a katholikusok önálló hitközséget képeznek, 
Katholikus Kör alakulna, amely egy elnök, egy t i tkár-

• és egy pénztárnokból állna,**) akik, ugyanazon város vagy 
falu katholikus lakosainak anyagi és szellemmi érdekeit 
volnának hivatva előmozdítani részint tanácsadás, részint 
útbaigazítás, figyelmeztetés, segély s. a. t. által. Ezen 
körhöz fordulna minden hárm> ügyben szenvedő katholi-
kus hivő és itt minden dij nélkül kapna felvilágosítást, 

*) Dehogy áll ! Erre törekszünk mi is- Lásd mai vezérczik-
künket S z e r k -

**) Talán : „a melynek tisztikara állana" ; mert a kört 
magát a hitközség beiratkozott tagjai alkotnák. Szerk. 
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tanácsot, szóval ügyének mikénti elintézésére vonatkozó 
mindennemű ntbaigazi tást nemcsak szóval, de a körülmé-
nyekhez mérten, te t t által is. 

Az ily katholikus kör mintegy állandó katholikus 
hivatalt képezne, amely a katholikus hivők bármelyiké-
nek éjjel nappal nyitva és mindig jóakarólag segítésére 
készen állna. 

Nem nyerészkedési czélból alakulván, hanem tisztán 
a hivők segítésére ugyanazon város vagy falu katholikus 
híveinek mérsékelt évi tagdijaiból, tegyük 50 kr vagy 1 í r t j á -
ból díjazná a titkárt, akin az egész kör terhe nyugodnék, 
mig az elnök és pénztárnok díjtalanul vinnék humánus 
tisztjöket. Ismételjük, a t i tkáron nyugodjék a működés 
egész súlya ; ő lenne a lelke az egész körnek, neki kel -
lene a szent ügy érdekében a szükséges lépéseket ugy 
helyben, mint esetleg egy más városi vagy falusi körnél 
személyesen vagy levél által megtenni. A t i tkárhoz for -
dulna mindenki bizalommal minden ügyben, az ő szemé-
lyisége képviselné a kör eszméjét. Ha valaki pénzt óhaj-
tana tisztességes kamat ra kiadni, a t i tkárra l tudatná. Ha 
valaki pénzt akarna szorul tságában tisztességes kamat ra 
felvenni, a kör t i tkárához fordulna, aki az ily közvetítést 
kézséggel és jóakarólag eszközölné minden dij nélkül. 
Szóval egy keresztény kathol ikus szellemtől á tha to t t t i t -
kár csodákat művelhetne a jótékonyság, a felebarát i sze-
retet e szép terén. 

Egy-egy polgári év befejezése után egyszer tar ta tnék 
közgyűlés, amely előtt a kör három tisztviselője, de fő-
kép a mindenért felelős t i tká r nyíltan beszámolna műkö-
désével. 

Nem lehet egy rövidke hírlapi czikk feladata ezen 
katholikus kör eszméjét a legkisebb árnyalat ig kifejteni. 
A jóakarat , a tiszta szándék segit akkor, amikor és ahol 
a kör t meg akar ják alakítani. Mi beér jük jelenleg azzal, 
hogy nézetünk szerint a legkönnyebb, de egyszersmind 
legbiztosabb módjá t a katholikus egyleti életnek kifej-
tet tük. 

Azt kérdhetné valaki, mit nyer mindezzel a ka tho-
likus ügy. Egyszerű feleletünk az, hogy minden katholi-
kus ember minden városban és faluban tudna ügyeiben-
bajaiban egy megbízható helyre fordulni, ahol jóakarólag 
segítségére lehetnének. Mig a körök maguk egymással 
érintkezve, igen könnyen megteremthetnék azt, aminek 
most híjával vagyunk, a katholikus közszellemet. 

Ha a katholikus egyleti élet ily körök által kezd-
hetné meg mindenütt működését, rövid idő múlva el 
volna a katholikus világ készülve azon magasztos szövet-
ségre, amelyet XIII . Leo pápa ő szentsége az egyetemes 
katholikus szövetség neve és eszméje alatt és által akar . 

Ez az ál talunk k i fe j te t t katholikus körökkel meg fog 
valósulni." 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
A „Bécsi Ressource" nevil katholikus társaséleti egylet 

(kath. geselliger Verein) 

Ü L A - P S Z ^ B A L ^ ^ I . 

1. §. A katholikus elvtársaknak ,Bécsi Ressource' név 
alatt (1874-ben) életbe lépett egylete czélul tűzte ki ma-

gának, hogy mint „Olvasó-Egylet" napi lapok, folyóira-
tok és más nyomtatványok nyúj tása által a lkalmat szol-
gáltasson az állami és egyházi élet ügyeivel való meg-
ismerkedésre, mint „ Társalgó Kör" pedig, hogy alkalmi 
felolvasások és megbeszélésék, valamint mulatság és üdü-
lés u t j án a személyes érintkezést közvetítse. 

E m e feladatok erőteljesebb előmozdítására az egy-
let , mihelyt az egyleti eszközök megengedik, saját 
egyleti ház építésébe vagy vételébe fog fogni.*) 

Az egylet székhelye Bécs. 
2. §. Az egylet rendes és tiszteletbeli tagokból áll. 
3. Rendes tagok: 
1) A jótevők, vagyis azok, kik az egyletbe legalább 

500 f t adomány nyal mint élethossziglani tagok lépnek be. 
2) Alapvetők (Stifter), a kik legalább 1000 fr tnyi 

visszafizethető de fel nem mondható kötcsön-nel lépnek az 
egyletbe mint életfogytiglani tagok. 

3) Alapitók (Gründer), a kik az egyletbe mint élet-
fogytiglani tagok legalább 200 ft . adománynyal lépnek be. 

4) Ideiglenes tagok, a kik a közgyűlés által meg-
szabott felvételi és évdij lefizetése által lépnek az egy-
letbe. 

4. Tiszteletbeli tagok azok, kiket az egylet anyagi 
hozzájárulásuk követelése nélkül nevez ki tagjaivá. 

5. §. Nők, ha legalább 200 fr tnyi adomány vagy 
legalább 1000 f r tnyi visszafizethető de fel nem mondható 
kölcsön adása által az egylet fejlődése és virágzása kö-
rül érdemeket szereztek, mint „Lady patronesses"-qk jogot 
szereznek, hogy nevük az egyleti ház valamely termében 
megörökít tessék, továbbá a könyvtár használatára, vala-
mint szavazatot és activ választó jogot a közgyűlésben. 
Ez utóbbi két jogo t azonban csak az egylet valamely 
szavazati jogga l biró tag jának közbejöttével gyakorol-
ha t j ák . 

(Folytatjuk.) 

Mára legyen elég ennyi. 
Ebből is már világosan lá tha t ja a t. olvasóközön-

ség, hogy ez alapszabszabályok nem az alsóbb néposz-
tá lyra vannak tekintettel, hanem a felsőbb osztályok, az 
arisztokraczia és vagyonos intelligenczia köreiben óhaj-
t anak katholikus szellemben társaséletet felvirágoztatni. 
Nevezetes jelenség, hogy a főrangú és más előkelő höl-
gyek befolyása egyenesen ki van kötve. 

IRODALOM. 
Nagyszabású irodalmi vállalat 

az valóban, a mibe f t . Répássy János egri képezdei ta-
nár ur fogott , és igazán imposans márcsak az előállítás gyor-
saságánál fogva is az, a mit vállalatéból eddig oly sike-
resen, mondhatni fényesen megvalósított . E r t j ü k a kül-
földi katholikus irodalom nagyobb, és tekintve magyar 
kathol ikus irodalmunk hézagait, reánk nézve jelentősebb 
termékeinek általa tervbe vett magyarí tását , illetőleg át-
dolgozását. 

Eddig Stöckl philosophiai és Hettinger hitvédtani 
világhírű müveinek vaskos kötetei fekszenek előttünk Ré-
pássy jól ismert tősgyökeres magyar tollából. 

Örömmel vet tük a hírt, hogy az i. t. tanár ur títöckl 
bölcseleti tankönyvének 2-ik, átdolgozott kiadásat lát ja 
szükségesnek. Ebben nemcsak a közönség érdeklődésének 
van része, hanem meg van a maga része benne Répássy-
nak is, a ki e komoly tudományos művek hü és mégis 
magyaros zamatu fordítása által a philosophiai olvasmányt 

*) Az egylet az egyleti ház ügyét fődolognak tartotta, mert 
alapszabályainak szövegében az egyleti házról szóló részt iljr kövér 
betükkel különböztette meg a többi szövegtől mint mi. Szerk. 
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csak módjával szerető közönségünkkel a komoly Múzsát 
ugy meg tudta kedveltetni, hogy most már Stöckl u j ki-
adásának kell megjelennie. 

De, a mi a Stöckl-féle műnek dr. Zafféry által esz-
közölt fordítását illeti, e tekintetben csakugyan igen jól 
teszi t. irótársunk, hogy azt átdolgozza, mer t ez a rész bi-
zony javításra szorul sok tekintetben; azután pedig csak 
igy lesz az egészből egy kéz egyöntetű munkája . 

Ismételve üdvözöljük i rodalmunk avatott munkását, 
beküldött jelentését pedig jövő számunk fogja közölni. 

Uj jelenség kath. sajtónk terén. 
= Megjelent és beküldetet t a „Magyar Katholikus" 

cz. társadalmi és vegyes tar ta lmú heti lap 1. száma. 
Ez a lap azzal a szándékkal lépé letbe, h o g y , — a mi-

nek kath. lapjaink előtt eddig is föczélnak kellett volna 
lenni, — a kath. világiak körében, ott t. i., hol a liberális 
és zsidó sajtó akadálytalanul grasszál, hódítson tér t az 
ott egyedül competens keresztény katholikus magyar el-
veknek. 

üdvözöljük megjelenését s kívánjuk, hogy igazán 
czélt érjen s mennél több olvasót és követőt gyűj tsön 
ott, hol a kath. önérzetnek ébredésére és működésére 
oly nagy szükség van, a kath. világiak körében. 

Az 1. szám tar ta lma következő: Előfizetési felhívás. 
(Egész évre 6 fr t , f. é. 3 frt , n. é. 1 f r t 50 kr. káplánok 
és néptaní tóknak egész évre 4 fr t ) . Beköszöntő. Kazaly 
Imre főmunkatárs tól . — Főbb bűneink. (A közöny.) — 
Apróbb hibáink. Tárcza: Sut togó habok. Felvidéki 
Borstól. — Szépirodalmi rész : Távolból. Költ . Lévay 
Mihály tói. — Játszó szivek. Elbeszélés a jelen társada-
lomból. I r t a Virág Jáczint. — Het i események: 1. Bel-
föld, 2. Külföld. — Ismeretterjesztő. — Közhasznú. — 
Nyil t kérelem hitsorsosainkhoz. 

= Világi katholikusoknak való még inkább az a má-
sik hetilap, mely szintén a jelen évben indult meg, s 
melynek előf. felhívása hozzánk szintén beküldetet t . 

E r t j ü k a „Korunk" czimü társadalmi, szépirodalmi 
és ismeretterjesztő hetilapot, melyet számos jónevü fővá-
rosi író támogatásával Kador Sándor buzgólelkü kath. 
világi férfiú ad ki. 

T. paptársaink e dicséretes szándékú és jó szellemű 
lapokkal szemben, melyek világi körökben óhaj tanak 
ébresztőleg és regenerálólag hatni, kétféleképen gyako-
rolhat ják az igazán megérdemlett pártolást . Ha jóbbmóduak 
és még túlterhelve katholikus lapokkal nincsennek, meg-
rendelik a maguk számára is ; ha már el vannak látva 
katholikus hetilappal, akkor nem nyugodnak addig, mig ér-
telmes és tehetősb hiveik közt az ily világiaknak szánt la-
pok számára mennél több előfizetőt nem gyűjtenek. E g y 
jó lap nagy segítsége a lelkipásztornak hivei között ! 

= Tisztelettel jelentem, hogy „A ker. vallás is-
teni eredete" czimü pályanyertes müvem példányai már 
május hónapban egvtől-egyig elfogyván, sem nálam, sem 
bármely bizományban nem kaphatók mig a mű harmadik ki-
adásban meg nem jelenhetik. — „A kath. egyház isteni 
szervezete" czimü pályamunkám azonban még megszerez-
hető 2 frt , vagy 10 intentio fejében. 

Budapesten 1884. szept. 22. 
(Yámház-körut 4.) B it a De z s ö. I egyetemi tanar. 

= Megjelent : ,, Nagy-Mariaczelli Utasitás," kalau j 
zul ajánlja s kiadja dr. Gyarmathy János, pápai kama-
rás. Kapható Budapesten : Szüts és társa könyvkereskedé-
sében s a kiadónál : (Koronaherczeg-utcza 10 sz.) Minden j 
búcsújárásra használható s nagy hiányt pótló munka. 

VEGYESEK. 
— A pápa helyzete Rómában mindig kiállhat-

atlanabbá válik. A bosszantásoknak se vége, se hossza. 
Kétségbe vonják p. van-e joga a pápának azt a saját 
költségén felállítandó kórházat, melyre milliót ajánlott 
meg, függetlenül, mint souverainhez ilíik, gondoztatni. E s 
e napokban történt , hogy az ő püspökhelyettese, Pa-
rocchi bibornok ő emincntiája, a római közkórházakban 
látogatást akar t tenni. A katonai kórházban méltóságát 
megillető tisztelgéssel fogadták ugyan, de a polgári kór-
házba be sem eresztették. Nápolyban, Genuában és egyeb-
üt t szabad bemenetele van a főpásztornak beteg hívei-
hez bármikor : Rómában, a pápa bosszantására, nem 
eresztik a főpásztort szenvedő hivei vigasztalására. A vi-
lág katholikus népei ezt a helyzetet sokáig tűrni nem 
fogják ! 

— A tudós Amoni nuntiusi t i tkár ur philosophiai 
tankönyve, a mely hazánk papsága előtt már előnyösen 
ismeretes, első kiadásban egy szálig elfogyott, o nga uj, 
átdolgozott kiadást készül sajtó alá bocsátani Ajánl juk e 
rövidsége és velőssége által kiváló bölcseleti tankönyvet 
philosophiai tanáraink figyelmébe s általában a scholas-
ticai bölcseletbe bevezettetni óhaj tó paptársainknak ma-
gán használatra. 

— A baltimorei nemzeti zsinat theologusokból álló 
előkészítő bizottsága szept. 16-án ült össze. 

— A franczia kormány kegyetlen következetesség-
gel folyta t ja az egyház zaklatását. Legújabb hősi actusa 
e téren az, hogy az autuni püspöktől elvette a kis semi-
narium épületét. Mgr. Per raud autuni püspök, a franczia 
akadémia tagja , országszerte ünnepelt népszerű férfiú, és 
mégis hiába volt minden népszerűsége, minden igyekezete: 
kissemii\ariumát elvették. Es ha kérdezed, hogy miért : a 
kormány lapjai megmondják . Azért, mert két év előtt az 
iskolai szünidők alatt a kath. munkásegyletek congressu-
sukat az autuni püspök elnöklete alatt a kisseminarium 
épületében tar tot ták, és mer t — risum teneatis ! — mert 
az autuni kisseminarium az autuni állami lyceumnak ve-
szélyes concurrencziát csinált ! Gyönyörű liberális felfogás ! 

— A hitoktatói állomások. a melyeket a főváros e 
tavaszon az alsóbb iskoláknál rendszeresített, tehát már be 
vannak töltve. Üdvözöljük t. paptársainkat , kikkel a fővárosi 
kath. papikar gyarapodott , s a jánl juk becses figyelmökbe a 
kath. társasélet felkarolását, a kath. egyleti élet felvirá-
goztatását, hogy ekként apostolkodásuk necsak a kisde-
dekre és gyermekekre, hanem a felnőttekre is kiterjedjen. 
Ne legyen városrész, melyben kath. körök és egyletek ne 
alakulnának, s ne legyen katholikusokból álló egylet, 
melynek pap ne volna a lelke. Igy teljesül majd be min-
dennapi imánk : Szenteltessék meg a Te neved, miképpen 
ybenmenn. aképpen a földön is ! E t sic adimplebimus le-
gem Christi. 

Keserű a sors pohara, melylyel a német protes-
táns császárság az ő katholikus alattvalóinak hűségét vi-
szonozza. Teljes alattvalói hűséget követel tőlük, de ő 
csak fél jogu alattvalóknak tekinti őket. A westphaliai 
kath . nemességtől e napokban az ott ta r to t t katonai gya-
korlatok alkalmából azt a specialis szívességet kívánta, 
hoo-y a császár kíséretében volt Vilmos és Henrik her-
czeget vendégszerető lakásukba fogad ják ; midőn pedig a 
szirélyesség viszonzásául ugyanaz a westphaliai nemesség 
hódoló feliratot nyúj to t t át a prot. császári felségnek, 
kérve a kath. egyház üldözésének megszüntetését, — ez 
avval viszonozta az alattvalói hűséget, hogy a feliratot 
visszautasította. Quousque tandem ? ! 

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

Eudapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz. 
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Mária segitségül hivása. 
Cunctis május clientelis 

Ejus est praesidium ! 

Másodszor rendelte el f. é. aug. 30-án az 
anyaszentegyház látható feje, a római pápa, 
hogy október havát a bold. Szűz különös tiszte-
letének szenteljük és a rózsafüzért az Isten anyja 
tiszteletére, az ö közbenjárásának megnyerése 
végett, ajtatos szivvel, buzgó lélekkel naponként 
elmondjuk világszerte. 

A bölcseség pápája intézkedett az iránt is, 
hogy Mária sgitségül hívására imáink soha, egy 
nap se némuljanak el az egyházban. Múlt évi 
decz. 24-én kelt brevéjével megtoldatta a lore-
tomi litániát a rózsafüzér királynéjának invo-
catiójával. Buzdított és kérve kért mindenkit,*) 
hogy a rózsafüzért minden nap elmondani igye-
kezzenek s kifejezte ama óhaját, hogy az egy-
házmegyék fő, illetve székes-egyházában min-
dennap, a plébániai templomokban pedig minden 
ünnepnap elmondassék a rózsafüzér, különösen 
felhiván az ajtatosság gyakorlatának e nemére 
a szerzetes-rendek figyelmét, mint a melyek 
különös hivatással birnak az ima gyakorlására. 

A szent szertartások Congregatiója 1884. jan. 
6-iki rendeletében kimondotta, hogy: „Leo Papa 
XIII. oportunum judicavit, eas ipsas preces, (me-
lyek közt van Mária segitségül hívására is 
ima) nonnullis partibus immutatas toto orbe per-
solvi, ut quod cliristianae reipublicae in com-
mune expedit, id communi prece populus chri-
stiauus a Deo contendat." 

*) O m n e s h o r t a m u r a t q u e obsecramus, u t q u o t i d i a -
n a m R o s a r i i c o n s u e t u d i n e m r e l i g i o s e e t c o n s t a n t e r in s i -
s t a n t . L . Religio, 1884 . I . 2. sz. 2. 1. 

És ha kutatjuk az okokat, a mik miatt a 
lumen de coelo pápája az egyház, a hivek imá-
ját, különösen a bold. Szűzhöz, annyira sürgeti: 
megtaláljuk az emiitett pápai nyilatkozatokban. 
M. é. decz. 24-iki brevéjéből két okot emelünk 
ki. Az egyik ez: „Quo minus apparet in rebus 
humanis praesidii, eo major esse caeléstis patro-
cinii necessitas intelligitur," azaz, minél keve-
sebbet lehet az emberektől várni, annál többet 
kell az Istentől kérni. A másik ím ez : „ Sicut in 
omni virtute, sic in ista, quae in obsecrando 
Deo versatur, omnino plurimum referre perpetui-
tatem atque constantiam," vagyis: ha ima által 
akarunk valamit elérni, állhatatosaknak kell 
abban lennünk mindaddig, mig az Isten meg nem 
könyörül rajtunk, mig jobbrafordulás nem áll 
be. Már pedig, hogy jobbrafordulás még nem 
állt be, jelenti a pápa f. é. aug. 30-án kelt en-
cyelikájában, hol igy szól : „Cum enim in oppugna-
toribus christian! nominis tanta sít obstinatio 
propositi, in propugnatoribus non minorem esse 
oportet constantiam voluntatis Agitur enim 
nunc ele ardua et magni momenti re : de ini-
mico antiquo et vaferrimo in elata potentiae 
suae acie humiliando (tehát magával a pokol ha-
talmasságával van dolgunk) ; de Ecclesiae eiusque 
capitis libertate vindicanda; de iis conservandis 
tuendisque praesidiis, in quibus conquiescere opor-
tet securitatem et salutem humanae societatis."1) 

Végéhez hanyatló századunk alkonyán ez az 
imádkozó és imádságra hivó agastyán pápa 
ugy tűnik fel, mint Mózes a hegyen, a ki égre 
emelt karokkal imádkozott, mig népe az igéret-

x) L . a Religio 1884 . I I . 21 . sz. 1 6 1 és 162 . 1. 
29 
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föld felé vezető uton egy szebb jövő úttörő har-
czait harczolá. Karjait a nagy népvezérnek övéi 
segítették kiterjesztve tartani, mert maga nem 
birta. És mihelyt Mózes karja, elhagyatva övéi-
nek támogatásától, lehanyatlott : azonnal győzni 
kezdett az ellenség. Végre is csupán az biztositá 
a győzelmet, hogy Mózes karjait övéi nem hagy-
ták lehanyatlani, és igy, az Isten és a nép e 
nagy közvetítőjének imája folytonos és állha-
tatos maradt. 

Minden pápában többé-kevésbé kidomborul 
az, a mi volt Mózes a kiválasztott népnek. 0 
is közvetítő az '""tg és föld között, közbenjáró 
Istennél az emberekért, és az embereknél Isten 
szent ügyében. 0 is a nép atyja, mint Mózes. 
De egy magasabb értelemben vett nép atyja és 
vezére a pápa. A föld minden népeiből alkotott 
Isten országa népének atyja és vezére ő. És mi-
dőn Isten országának népmilliói egy szebb jövő 
utjának egyengetésében a pokoli és földi meg-
átalkodottság ezer alakban megjelenő hatalmai-
val küzdenek: XIII. Leo pápa ott van velük, 
mint vezér a küzdelemben s mint vezér az imá-
ban. Azt kivánja, hogy vele küzdjünk, vele imád-
kozzunk, a küzdésben és imában őt buzgón ! 
kövessük és támogassuk, mint Mózest támogat-
ták övéi. 

S bölcsen, igen bölcsen kivánja XIII. Leo 
pápa, hogy emberi törekvéseink hatványozott 
munkájának erőfeszítéseihez hatványozott imá-
ink erőfeszítéseit párosítsuk. Ora et labora; la-
bora et ora ! Ez a kettő elszakítva egymástól ha-
tására nézve semmi; párosítva mindenható. Az 
imában bírjuk az omnipotentia supplex-et; a ki-
tartó munkában és törekvésben az omnipotentia 
vixtrix-et. „Labor improbus omnia vincit." Ezt a 
győzelmes munkát korunk igényeinek és a szent 
atya intentióinak megfelelőleg legalkalmasabban 
aként végezzük, ha a katholikus társas élet fel-
virágoztatásán fáradozni meg nem szününk. A 
könyörgés mindenhatóságát pedig, szintén a szent 
atya intentiója szerint, akként aknázzuk ki leg-
biztosabban, lia a bold. Szűz közbenjárását vesz-
szük igénybe, a ki egymagában véve is a leg-
magasztosabb omnipotentia supplex. 

Fel tehát Máriához! Ad Mariam, ad Meiern, 
accedamus virginem ! . . . Cunctis május cliente-
lis ejus est praesidium! 

Isten trónja elé borulni, a szent Szűz köz-
benjárásáért esedezni ezer okunk van. 

Hatalmas ellenséges szellem fojtogatja az 
egyház szabadságát világszerte. Az egyház feje 
erkölcsi rabságban szenved. A keresztény elvek 
uralma ellen nyilt és titkos irtó háború f'oly 
világszerte. Az emberek megtanulták a protes-
tantismustól semmibe venni és gyűlölni az egyházi 
tekintélyt ; az istentelen tudákosságtól és az egye-
temes forradalom szellemétől pedig megtanulták 
semmibe venni magát az Istent : s most már, a bűnök 
legmagasabb ormáról, az istentelenségről lianyat-
homlok lefelé rohanva, az Isten és egyház ellen 
fellázított szellem kezdi a trónok és minden fel-
sőbbség alapjait szétbontani. ISi Dieu ni maître. 
Nem kell se Isten, se semmiféle felsőbbség, 
mondák a franczia anarchisták. És a belga glacé-
keztyűs liberálisok éppen most dalolták el a vi-
lág felforgatás uj nótáját: 

Quand le jour doit-il naître, 
Ou chacun dira : Moi, 

J e suis mon propre maitre 
E t mon pape et mon roi ! 

Isten megígérte, hogy vízözönnel többé a 
földet elpusztítani nem fogja soha. ígéretét 
meg-is tartotta s meg fogja tartani, mert az az 

1 0 ígérete. 
De azt nem ígérte meg az Isten sehol, hogy 

büntetésül az anyagi vizözönliöz hasonló szellemi 
vizözönöket nem fog hagyni pusztítani a földön, 
büntetésül a multakért és tanulságul a jövőre. 
Sőt ellenkezőleg, az irgalomban és megkeg}Tel-
mezésben épp ugy mint a büntetés és ostorozás 
nemeiben gazdag Isten a tévelyek és gonoszságok 
uralmának vízözönszerű büntetésével nem eg}rszer 
meglátogatta egyházát, megpróbálta híveit, meg-
fenyítette gondatlan gyermekeit. S most is ily-
nemű büntetéssel fenyít bennünket. Századok óta 
a tévelyek, visszaélések, felforgatások oly óriási 
tengerét a keresztény ellenes szellemnek zúdí-
tották az egyedüli mentő hajó, szent Péter bár-
kája, az egyház ellen, hogy a „hajócska" majd-
nem elsülyesztetik vala a habok által és a hajó 
kormányosa, szent Péter utódja, a pápa majdnem 
elsodortatik a vihar által arról a szenthelyről, 
hová őt Isten állította. Hanem ez nem fog sike-
rülni soha; mert ha hajó az egyház, metyet 
a habok ide s tova hányhatnak : de szikla is egy-
szersmind, melyet hetyéből ki nem mozdíthat-
nak s melyen végre is meg kell törni a pokol 
minden hatalmának. 

Ámde, ha mi nem akarunk a tévelyek, a 
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romlás, elfajulás és pusztulás örvényétől elsodor-
tatni, igen, lia megmenteni akarjuk magunkat és 
társadalmunk jövőjét: azon legyünk, hogy az 
egyház hajójában maradjunk és ott szívvel-lélek-
kel a pápához ragaszkodjunk s lelkünk szakad-
táig megtegyük azt, a mit a pápa kiván, kér és 
parancsol. 

Imádkozzunk vele, imádkozzunk vele külö-
nösen a b. Szűzhöz, a ki cunctas haereses sola 
interemit in universo mundo. 

Ha ezt megtette a múltban : meg fogja tenni 
most és mindenkoron. 

Rajta tehát! 
Kérjük a b. Szüzet, hogy tegye szabaddá a 

római pápát ! 
Kérjük őt, hogy szabadítsa meg az egyhá-

zat az ellenséges emberek befolyásától és hatal-
mától ! 

Kérjük őt, hogy az ő közbenjárására szaba-
dítsa ki az Isten a nemzeteket önalkotta téve-
lyeik tömkelegéből ! 

Kérjük őt, hogy szabadítsa ki az egyház hí-
veit a bűnök és bajok ama lánczaiból, melyek 
miatt minden jobbrafordulás vagv lehetetlen vagy 
oly kínos lassúsággal halad előre, hogy az ég is 
könnyezni kénytelen bele ! 

Kérjük őt, legyen közbenjárónk szent Fiá-
nál, hogy az ő drága szent vérének árán meg-
váltott lelkek megszabaduljanak a gyávaság és 
hűtlenség, a gyengeség és önzés ezerszálu nyűg-
jétől, hogy igy az egyház egy, Isten által kor-
mányzott szellemi világbirodalom egész erejével 
vethesse magát arra a műveltség mázával be-
kent modern barbarismusra, amely az Isten és a 
kereszténység uralma fölött akar halotti tort inni ! 

Az erdélyi kath. státus-gyülés felirata 
az érettségi vizsgálatokra vonatkozó sérelmes ügyben. 

Vallás- és közoktatásügyi Nagyméltóságú magy. kir. Mi-
niszter ur ! 

Az erdélyrészi róm. kath. státusnak az erdélyi kath. 
iskolákra és azoknak a m. kormányhoz való viszonyára 
vonatkozólag igazgató-tanácsunk által f. évi április 23-án 
1234. sz. a. Nagyméltóságodhoz intézett tiszteletteljes 
felterjesztésére Nagyméltóságodtól f. évi május 2-án 15,983. 
sz. a. leérkezett magas leiratot igazgató tanácsunk az 
erd. püspöki egyházmegye autonomikus jogai tekinteté-
ben felette sérelmesnek és a fennforgó ügyre nézve irá-
nyadó 1883-iki XXX. t. cz. szellemével és határozott in-
tézkedéseivel egészben ellentétben állónak találván bár, 
mégis f. évi május 12-ről 571. sz. a. kelt tiszteletteljes 

feliratában arra tekintettel, hogy az érettségi vizsgálatok 
megtartása már küszöbön volt, autonomikus jogaink sé-
relmének hangsúlyozása mellett, alárendelte ugyan magát 
Nagyméltóságod fenn tisztelt leiratában körvonalozott mó-
dozatoknak, de fenntartotta magának a jogot arra, hogy 
adatszerüleg kimutathassuk a minket e tárgyban megil-
lető jogot. 

Ennek következtében, s mert erkölcsi kötelességünk 
századokon át élvezett autonomikus jogainkat megvédel-
mezni, bárhonnan jöjjön is a támadás, s azon meggyőző-
désben, hogy Nagyméltóságod kellő felvilágosítás után 
nem fog habozni jogaink elismerésében, bátorkodunk a 
fennforgó kérdésben minket megillető jogokat a követke-
zőkben tiszteletteljesen bemutatni. 

Nagyméltóságod az érettségi vizsgálatokon való el-
nöklést, az Írásbeli tételek kijelölésének jogával együtt, 
a tankerületi kir. főigazgatónak vindikálja, azon feltevés-
ből indulván ki, hogy az erdélyi kath. gymnasiumok és 
a tankerületi kir. főigazgatóságok közötti viszonyra az 
1883. évi XXX. t. cz. 45 §-a tekintendő irányadónak, 
annál is inkább, mert gymnasiumainknál az érettségi vizs-
gálatokon eddig is állítólag a kir. igazgató volt a sza-
bályszerű elnök. 

Nagyméltóságodnak ezen kiindulási alapja nem fe-
lelvén meg a tények valóságának, csak természetes, hogy 
az abból levont conclusio sem lehet helyes. Elvitázhatlan 
tény ugyanis az, hogy az 1883-iki XXX. t. cz. 41. §-sa, 
midőn meghatározza: „hogy az erdélyi részekben a kath. 
státus által fenntartot t és vezetett középiskolákra vonat-
kozólag mindazon jogok, melyeket eddig a kath. státus 
gyakorolt, érintetlenül hagyatnak," — kifejezetten elis-
merte és megerősítette az erdélyrészi kath. státusnak a 
középiskolák vezetésére vonatkozó jogait nem csak, de 
elismerte implicite először azt is, hogy lényeges különb-
ség létezik tenyleg és jogilag az erdélyrészi kath. közép-
tanodáknak egyfelől, másfelől pedig a királvhágóntuli, 
magyarországi kath. középtanodáknak a kormányhoz va-
ló viszonya tekintetében és elismerte a fennebbi §. má-
sodszor azt is, hogy az erdélyrészi kath. középtanodák 
a kath. státus által vezettettnek, következőleg nincsenek 
Nagyméltóságod közvetlen vezetése alatt. Ezen kétrend-
beli elismerése a magyar törvényhozásnak pedig annyira 
fontos, hogy egyedül ezek alapján is már kimutatható az, 
hogy Nagyméltóságodnak fenntisztelt leiratában elfoglalt 
álláspontja ellenkezik az országos törvény szellemével 
és határozott intézkedéseivel s éppen ezért sérelmes is. 

Mert ha Nagyméltóságod felfogása helyes volna, azaz, 
ha az erd. kath. gymnásiumok és a tankerületi kir. fő-
igazgatóságok közötti viszonyra csakugyan az 1883-iki 
XXX. t. cz. 45. §-a volna irányadónak tekintendő, akkor 
csakugyan tartalom nélkül való volna az idézett 41. §, 
mert akkor nem foglalnának el kivételes helyzetet az er-
délyrészi kath. középtanodák s akkor a törvény által is 
kifejezetten megerősített autonomikus jogaink csakugyan 
illusoriusok volnának. 

De hogy nem tartalom nélkül való az idézett §., 
hogy erdélyrészi kath. középtanodáink valóban kivételes 
helyzetet foglalnak el a törvény intentioja szerint is, hogy 
tehát nem illusoriusok autonomicus jogaink, minden két-

29* 
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séget kizárólag kiviláglik azon körülményből is, hogy 
bárha a gymnásiumi és reáliskolai oktatásról szóló, Nagy-
méltóságod által beterjesztett törvényjavaslatban eredeti-
leg nem volt csakugyan semmi szó az erdélyi róm. kath. 
státus, mint autonom egyházmegye középiskoláiról ; bárha 
tehát nyilvánvaló volt, hogy Nagyméltóságod, mint azon 
törvényjavaslat előterjesztője, az erdélyrészi róm. kath. 
egyházmegyét nem is czélozta az autonom egyházmegyék 
közé számitani s az erd. kath. státus kézépiskoláit is azon 
hazai középiskolák sorába szándékozott állitani, melyek-
ről az eredetileg beterjesztett törvényjavaslat azt mon-
dotta volt, hogy mindazon középiskolák, melyek a vallás-
és közoktatásügyi miniszter kezelése alatt levő alapból 
tartatnak fenn, avagy általában, amelyek jelenleg a vallás-
és közoktatásügyi miniszter rendelkezése és közvetlen ve-
zetése alatt állanak, maradnak továbbra is a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter rendelkezése alatt és a törvény-
nek az államilag fenntartot t középiskolákra vonatkozó 
határozatai reájok nézve is érvényesek, mégis a törvénybe 
magába felvétetett a többször idézett 41. §., határozott 
elismeréseül autonom jogainknak s kath. középtanodáink 
kivételes helyzetének. 

Minthogy pedig az 1883-iki XXX. t. cz. 45. §-a, 
melynek 2-ik pontja a tankerületi főigazgató kötelessége 
és joga gyanánt emliti: „hogy ő vezeti az érettségi vizs-
gálatokat és azokon elnököl" — bevezető soraiban hatá-
rozottan kiemeli, hogy ezen hatáskör a tankerületi fő-
igazgatót csakis a Nagyméltóságod rendelkezése és köz-
vetlen vezetése alatt álló, valamint a hatóságok és köz-
ségek, továbbá a társulatok és egyesek által fentartot t 
középiskolákba illeti meg, de nincs meg ezen hatásköre 
olyan középiskolákban, melyek magának a törvénynek 
határozott kijelentése és elismerése szerint a kath. státus 
által közvetlenül vezettetnek : nem szenvedhet semmi két-
séget, hogy azon módozatok, melyek Nagyméltóságodnak 
f. évi május 2-án 15,983. sz. a. kelt magas leiratában is 
fenntartattak, a fennálló törvenyek s az ebben is elismert 
autonomikus jogainkkal ellenkeznek. 

Bárha tehát a tiszteletteljesen előrebecsátottak is 
már elegendően meggyőzhették álláspontunk jogosságáról, 
az ügy fontossága és nagy jelentősége elodázhatlan kö-
telességet szab elénkbe, még azon irányban is, hogy 
kimutassuk, hogy autonomikus jogainkkal nem csak 
birtunk évszázadok óta, hanem azokat tényleg gyakorol-
tuk is. 

(Folytatjuk.) 

R Ó M A I E M L É K E K . 
I r t a : W I N T E R Á G O S T O N 

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

I. 
Mily nyugodtan folyik, legalább a nyári hónapokon 

at a sárgás Tiberis, mintha nem is vesztette volna benne 
annyi vértanú életét ! 

Az angyal-hidon, mely raj ta átvezet és melynek 
két oldalán a kínszenvedés eszközeit tartó angyalok már-
vány szobrai állanak, egy pápai kocsi jött szemközt ve-

I lünk ; benne a vélt bibornok helyett egy ősz ferenczrendi 
pap ült. „Ivi ez?" — „A pápa gyóntatója," feleié tár-
sam. „Egyetlen egyszer kisérté meg — folytatá Don C. 
— hogy valaki számára audientiát kérjen, de többet nem 
teszi, s a netaláni kérőnek egyszerűen igy válaszol: „Min-
den folyócskának meg van a saját medre." 

A velünk szemközt levő angyalvár tetején sz. Mi-
hály arkangyal szobra áll. Az ember majdnem azt kí-
vánná, hogy rántson már egyszer kardot az egyház vé-
delmére, de az Ur e mondata : „Nem akarom az istentelen 
halálát, hanem hogy megtérjen és éljen," e szavakat adja 
a jkainkra: „Jöjjön el a te országod!" 

Az angyalvártól, az onnan nyugotnak fekvő sz. Pé-
ter vatikáni bazilikájához egyenes ut vezet. E helyet is 
mint annyi mást a vértanuk vére mosta tisztára, mert 
Tacitus szerint Neró, ki Rómát felgyújtatta, „hogy a 
róla szárnyaló hirt megszüntesse, másokat vádolt, és a 
legválogatottabb büntetésekkel fenyítette ; a nép ezeket, 
kiket gonoszságuk miatt gyűlölt, keresztényeknek nevezé. 
— Hogy j>edig a halálra Ítélteket csúfsággal tetézze, 
állatok bőrébe burkoltatta, hogy a kutyák marásai által 
vesszenek el, vagy pedig keresztre feszítette ; vagy 
kik elégetésre Ítéltettek, midőn beesteledett, fáklyák he-
lyett használtattak. Eme látvány számára Neró kertjeit 
ajánlá fel." 

Ki gyanítaná, hogy azon a helyen, melyen járunk, 
annyi ártatlan szenvedte a legborzasztóbb kínokat ! Es 
pedig, mint az előbb említett iró mondja, a nép sajnál-
kozása közt ! 

A szent Péter temploma előtti tér, melyet a világ 
legszebb terének mondanak, két félkör alakű oszlop csar-
nok és az ezeket a templommal összekötő folyosók által 
képeztetik ; mintha csak két óriási sarlót helyeztek volna 
egymás átellenébe. 

Mindkét csarnok előtt egy-egy szökőkút frissíti a 
levegőt, melynek vizét a jmpának kell megfizetnie. Ugy 
látszik, mintha a liberális „Senatus populusque Roma-
nus" ez által akarná a pápa feletti fenhatóságát meg-
mutatni. 

A két kut közt egy magas obelisk áll, melynek te-
tején az arra elhelyezett érez keresztben a szent kereszt 
fájának egy részecskéje van elrejtve. „Egy kis szálka a 
kereszt fájából — mondja nólai sz. Paulin — nagy zálog, 
és a csekély forgácsban az egész kereszt ereje megvan." 
Azoknak, kik azt egy Miatyánk és Üdvözlégygyel tisz-
telik, V. Sixtus 10 évi és tiz quadragena búcsút enged-
ményezett. 

Az előttünk álló, terménykőből faragott templom-
homlokzata 117 méternyi hosszú és 50 m. magas. 

Felmenvén a számos lépcsőn, a templom előcsarno-
kába jutunk, melynek két oldalán Nagy Konstantin és 
Nagy Károly lovagszobra áll. Ez utóbbit egy vatikáni 
fel irat : „Az egyház pallosának és paizsának" nevezi. 

A középső kapu felett, mely innen a templomba 
vezet, lá t juk Giotto hires mozaikját, mely Krisztus Urun-
kat a háborgó tengeren ábrázolja. „Zivatar dühöng szi-
vedben — int Sz. Ágoston — kerüld a hajótörést, 
ébreszd fel Krisztust." 

Sz. Péter temploma, mely 21,190 négyszeg méter-
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nyi tér t foglal el, kereszt alakban van építve. E kereszt 
közepén a nagy kupola alatt van sz. Pé te r sírja, körül-
véve egy négyszeg ba jó által, mely a kupolá t tar tó pillé-
rek és a templom fala által képeztetik. Ennek minden 
egyes kupolával ellátott szeglete kápolnának, — Capella 
Clementina ; cap. Gregoriana ; c. di S. Michele Arcangelo 
és c. della Colonna — neveztetik. A főhajónak a kapuk-
tól a kupolát tar tó pil lérekig szintén van két keskeny 
mellékhajója ; az ezeknek megfelelő oltárok a kupolát 
tar tó pillérek keleti oldalain állanak. 

Valamint a piaczról az előcsarnokba, ugy innen a 
45 méternyi magas templomba öt kapu vezet. Ha a kö-
zépső kaputól a 26 méter szélességű főhajón sz. Pé te r 
sírja felé megyünk, akkor jobbfelől először is a bold, 
szűz kápolná já t lá t juk, az oltár felett i Michel Angelo 
i l t a l készített fá jdalmas szűz szobrával, mely komolyan 
int, h o g y : „Anyád fájdalmairól el ne feledkezzél!" Evvel 
szemközt a baloldalon van a keresztkut kápolnája , mely-
nek szépszinű mozaikjai Krisztus Urunk, va lamint Corne-
lius százados megkeresztel tetésére emlékeztetnek. Ezen 
utóbbiról mondja sz. Jeromos, hogy „első voit, ki az 
apostol által megkereszteltetvén a nemzetek üdvét h i r -
dette." 

Tovább menve az első pár pilléren ta lál juk a sárga 
márványból készült szentelt víztar tókat ké t -két angyallal . 
Miután szentelt vizzel keresztet vetet tem magamra , hogy 
részese legyek azon száz napi búcsúnak, melyet IX. Pius 
1866-i márcz. 23-án mindazoknak, kik szentelt vizzel ke-
resztet vetnek, engedményezett , az egyik angyal kis u j ja 
mögé ta r tám hüvelyk uj jamat , melyet az angyalé egé-
szen elfödött. Jiizen fehér márvány-szobrok pedig korán t -
sem látszanak nagyoknak, midőn a templomba lépünk. 

A fájdalmas szűz kápolnája mellett van sz. Sebes-
tyén kápolnája . Ehhez fordulnak a betegek, különösen a 
ragályos betegségben sínlődők sz. Agatho ideje óta, mi-
dőn e szent tiszteletére épült oltár felszentelésekor a 
dögvész Rómában hirtelen megszűnt. Szemközt e kápol-
nával van a bold. Szűz bemutat ta tásának „ezen az Ur há-
zába plántál t termékeny olajfának — kápolnája , — mely-
ből a Szentlélek az Ur testének ágát vévén, azt a zivatar 
által hányat ta to t t emberi nemnek hozta, örvendve hirdet-
vén a mennyei békét," mondja sz. Proklus . 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, oktober 7. Belga dolgokról. — Nem rég 

megemlékeztünk a belga viszonyokról. Röviden jelle-
meztük a liberalismus természetét és amit akkor mondot-
tunk, azt az események megerősí tet ték és egyre meg-
erősítik. A liberalismus most ú j ra k imutat ja , mire képes, i 
ha a hatalomtól megfosztva leszorul az intéző körök szín-
padjáról . „Forradalmi és féktelen, ha hatalmától meg-
fosztva azoknak kénytelen hódolni, kik felett nemrég 
zsarnokoskodott." 

S a belga események tanúság reá. 
A kath . minisztériumot ellenszenv és demonstratio 

fogadta ; az u j iskolatörvény alkotása zavarokat okozott; 
életbeléptetése forradalmi tüntetéseket idézett elő. 

Igen, forradalomra tör a liberalismus Belgiumban. 
N e m is t i tokban már, hanem nyíltan, hangosan kiáltva a 
fővárosban : Él jen a köztársaság ! — Marchi, a köztársa-
sági irányú „National" a múlt hét derekán történt kiuta-
sítása Belgiumból szolgál tatot t a lkalmat a köztársasági 
elemek tüntetésére. — Majdnem minden estve ismétlőd-
nek a tüntetések, melyekből egyre t isztábban és ha táro-
zot taban kivehető a h a n g : Él jen a köztársasság! 

Igy állnak a dolgok Belgiumban. A liberális sajtó 
nálunk is, a külföldön is, bűnbakot keres, és természete-
sen, hogy nem talál a lkalmasabbat erre, mint a „kleri-
kalismust." íme ! mit müvei a „klerikális" pár t , ennek 
köszönheti Belgium mostani ál lapotait , ennek köszönheti 
esetleg a for radalmat és mindazt, mi ebből származik. Ez 
az a liberális exegesis. A német főfélhivatalosunk pláne oly 
ízetlen volt ma egyhete, hogy a bécsi nuntius ő excjának sze-
mélyével is összekötetésbe hozta a mostani belga állapo-
tokat, az ő „szabadság- és béke-szerető szereplésének gyü-
mölcsei" gyanánt tüntetvén fel mindazt, mi most Bel-
g iumban történik. 

Pedig, ha szigorúan és részrehaj lat lanul vizsgáljuk 
a dolgot, egész n.ás, ellentétes eredményre ju tunk . A 
vádlóból vádlott lesz. 

Ha t éven át uralkodot t a liberalismus Belgiumban. 
Mit t ü r t ? mit műve l t ? 

Tűrte , hogy a socialismus, a republikanismus F ran -
cziaországból Belgiumba hatolva, o t thont találjon a belga 
földön. 

Tűrte , hogy a szabadgondolkodók congressusain a 
vallási nihilizmuson kivül a tekintély megvetését , sőt 
egyenesen a köztársaság dicsőségét hirdet ték. 

Tűr te , hogy számos socialistikus congressuson lá-
zító és izgató beszédeket t a r to t t ak szám nélkül. 

Mindezt tű r te a liberalismus Belgiumban, tűrte, 
mer t félt az ilyen áramlatoktól , mer t nem akar ta veszé-
lyeztetni azt a hi tvány niuibust, melybe oly szívesen 
burkolódzik. Tűr t e mindezt és hal lgatot t hozzá sajtója, 
vagy még bátor i to t t ta is az ilyen kezdeményezéseket, 
különösen azon irányban, melyben a „klerikalismust" 
megtámadták . 

S igy nőttek, igy erősödtek a köztársasági haj lamok 
a liberális kormány bűnös connivencziája, és gyáva gyen-
gesége következtében. S a haladás ezen a téren annál 
könnyebb volt, mert a liberális kormány positiv műkö-
dése által, az atheistikus oktatás által csak elősigetette a 
tekintély megvetését, a monarchikus érzület gyöngülését . 

A liberális uralkodás alatt, mely az atheistikus okta-
tást reá erőszakolta a nemzetre, a köztársasági eszmék 
csak ter jednek. A liberalismus, mely már elveiben hor-
dozza a köztársasági szellemet, elnézése és positiv 

i befolyása által vajmi kevéssé iparkodot t ellensúlyozni 
ama befolyást, melyet a földrajzi lag, nyelvileg és sok 
más tekintetben oly szoros szomszédságban és viszonyban 
álló Francziaország évek óta gyakorol t Belgiumra. 

A ki mindezeket fontolóra veszi, — pedig ezt a li-
berális lap meg éppen nem teszi — nagyon könnyen be-
lá that ja , honnét f u j a szél, honnét és miből származik a 
Belgiumban most mutatkozó köztársasági haj lam. 

A liberalismus, reményeiben csalatkozván és terveit 
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meghiúsítva látván, kilép most ama rezervából, melyet 
önérdekből eddig követett ; egyesül a socialismussal és 
republikanismussal, hogy a conservativ minisztériumnak 
akadályokat készítsen, illetőleg, hogy ezt megbuktassa. 

S ha — mit Isten ne adjon és mi nem is remé-
lünk — a forradalom csakugyan kitörne Belgiumban, ha 
az egyre szaporodó kiáltások és tüntések tényékké változ-
nának, akkor Belgium baját nem a most uralomra ju to t t 
konzervatív minisztériumnak, hanem egyesegyedül a hét 
éven át a belga nemzetet „boldogított" liberalismusnak 
kell tulajdonítani. 

Éppen a vész napjaiban fényesen ki fog tiinni, hogy 
a belga nép monarchikus része, és reméljük többsége, ama 
katholikusok táborából való, kik a mostani kormányvál-
tozást előidézték. Köztársaságiak ottan nem lesznek ta-
lálhatók. De igen is onnét fognak azok kikerülni, hon-
nét ma már az ilyen aspirácziók hangosan előtérbe 
nyomulnak, a legazdálkodott és most boszut lihegő libe-
ralismusnak táborából, mely épp oly erős az öndicsőités-
ben a nyugalom napjaiban, mint a milyen megbizhat lan 
a veszély idején. 

Mi igy tekint jük a belga dolgokat és azért ugy va-
gyunk meggyőződve, hogy, bármikép is fej lődjenek a 
dolgok Belgiumban, a mostani konzervatív minisztér iumra 
liberális részről szórt vádak azoknak fejeire esnek vissza, 
kik azokat most annyira hangozta t ják . ? 

Szatmári egyházmegye. Két szép nap Beregmegyé-
ben. — I. Szeptember 21-én, Beregmegye Márok-papi 
községében templomszentelés volt. 

A régi templom 1879-ben használhat lanná vált, az 
iskola épületbe szorultak a szegény hivek s bár fillérei-
ket összerakosgatták a templomra s már volt is vagy 
600 f r t jok ; de ily csekély összeggel mit sem kezdhettek. 
Reményük, hogy valaha templomjuk lesz, — már-már ki-
alvóban v o l t . . . . 

De ahol legnagyobb a szükség, ott legközelebb 
is az Isten ujja. A gondviselés őrangyalai még most is 
körüljárnak a keresztény világban, s letörlik a bánat-
k ö n n y e k e t . . . 1882-ben megyés püspökünk, dr. Schlauch 
Lőrircz ő exciáját bérmaut jában a nép könnye megha-
tot ta . Őrangyala lett a kesergőknek. „Lesz templomo-
tok!" — mondá, s varázs „legyen" szavára már díszesen 
emelkedik égnek az u j mároki templom ! 10,000 forintot 
adott ő ex ci á j a, 2000 f r to t a buzgólkodó szegény mároki 
nép — részint készpénzben, részint anyagadás, kézi nap-
szám s köhordási fuvar képében. 

A derék oltáregylet, melynek áldó kezével talán min-
den magyar templomban találkozunk, — mintegy 600 f r t 
erejéig járul t a felszereléshez ; a mároki hivek pedig ismét 
500 f r to t összegyűjtve harangot vettek. De aki ő excel-
lentiájának ezen ügyben, úgyszólván, jobb keze vol t : a 
beregszászi plébános, f t , Forgách János ur. 

O reá volt bizva az összes épités vezetése, s felada-
táuak valóban emberül meg is felelt. Gyorsan, alig más-
fél év alatt fölépült az erős, századokra szóló templom ! 
ő exciája fivérének tek.^ Schlauch József kir. főmérnük 
urnák tervrajza szerint. Örökemlékü lesz a szept. 21-iki nap ; 
a derek mároki plébánosra is. 

Minálunk r i tka ezüst misére ju t ki olyan tiszta 'és 
nagy öröm, mint a mároki plébános úréra, nt. Hoffmann 
Mártonéra, aki éppen áldozársága 25-ik, élete 50-ik év-
fordulati napjára püspökének felszentelési évfordulóján, 
rég nélkülözött jegyest, egy szép, diszes templomot 
kapot t . 

Szept. 21-én gyönyörű idő levén, messze távolból 
sereglett össze a nép, papjai vezetése alatt, 'mintegy 4000, 
hogy imádkozzék a csinos, ízléses templomban, mely 
ugy egészben, mint részeiben igen kedvesen hat a szem-
lélőre. 

Smotzer Ignácz cz. püspök s szatmári nagyrépost-
nak segédkeztek a szentelésnél : ngs. Pásku j Lajos ka-
nonok, ngs. Pásquál Antal munkácsi főesperes, f tdő Jand-
risics János szatmári, f t . Forgách János beregszászi, ft . 
Gáspárdy Rudolf gyarmat i esp. pléb. nt. Komka Gyula f. 
schönborni, nt . Sprencz Miklós bárdházi, nt . Kovács La-
jos m.-kaszonyi, nt . Turcsányi János tövisfalvi lelkész 
u rak stb. 

Dicséret a mároki népnek, hogy bár egy csendőr 
sem volt jelen, a legkisebb rendzavarás sem történt . 

Ebéd alatt a szebbnél szebb toasztok közt, első s 
legszebb volt az e tekintetben virtuóz nagyprépost , Smo-
tzer J . püspök uré, ki ő excellentiájáért, a diszes temp-
lom ajándékozójáér t emelte pohará t . Utána következett a 
költő s tudós kanonok Pásku j Lajos ő nga szellemes 
toaszt ja a márokpapi plébános úrra, ki éjj e nap ülte 
ezüst menyekzőjét ; f t . Jandrisics J . szatmári esp. pleb. 
szintén egyike az egyházmegye legkiválóbb szónokainak, 
a fáradhat lan s erélyes beregszászi fiatal plébánosért, f t . 
Forgách Jánosér t és az ünnepély szónokáért, nt. Turcsányi 
János tövisfalvi plébánosért ivott. 

Estefelé azon forró óhajjal té r t vissza Beregszászba 
a társaság, hogy e szép, diszes templom hivei legyenek 
büszkék mindenkor arra, miszerint az ősi vagyont növelve 
hagyják fiaikra, gyermekeikre, de még inkább találják 
abban főbüszkeségüket, ha fiaik kedvvel jönnek e sz. 
helyre s leányaik szeplőtlen tisztaságban. Legyen itt is, 
s mindenüt t a magyar nép ősi erényekkel ékes, vallásos, 
szorgalmas, takarékos. Faxi t Deus ! 

Másnap ismét ünnepély volt. 
(Vége köv.) 

Károlyfehérvár. Az erdélyi kath. statusgyülés tár-
gyalása a magyarországi kath. autonómiai szervezet életbe 
léptetésének újbóli megindulása ügyében tett indítvány 
kapcsán. Az erdélyi Közművelődésben olvassuk : 

„Tárgyalás alá kerül ezután a 15-ös bizottságnak 
ezen sérelmes ügygyei kapcsolatosan hozott s a magyar-
országi általános autonómia életbeléptetésést sürgető c) 
pont alatt foglalt következő indiványa: c) Gecző János 
bizottsági elnök indítványára a következő javaslatot ter-
jeszti elő a bizottság : a vall.- és közokt. miniszter urnák 
az érettségi vizsgálat ügyében tanúsított eljárása arról 
győz meg bennünket, hogy autonómiánk jogainak élve-
zése mindaddig akadályozva lesz, mig az erd. és kapcso-
latosan a magyarországi autonómia szervezete megálla-
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pitva nem lesz, mert mint köztudomásu dolog, az er-
délyi autonomia végleges rendezését azon körülmény hát-
ráltatja, hogy Magyarország hasonló szervezetet fel nem 
mutathat ; pedig alkotmányos államban egyházi beléletünk 
fejlesztése az autonómiától f ü g g : kéressék föl tehát a 
nagymélt. vallás és közokt. miniszter ur, hogy a magyar-
országi róni. kath. egyház önkormányzata tekintetéből a 
kellő intézkedéseket megtenni szíveskedjék, úgyszintén 
Primás ő Eminentiája az 1871-ben függőben maradt 
magyarországi autonomia szorgalmazását eszközölni mél-
tóztassék." 

Groisz Gusztáv : Örömmel járul elvben mindig oly 
indítványhoz, hogy a magyar általános autonomia felállí-
tása ügyében illető helyen felszólaljunk, mert ebben sa-
ját autonomiánk megerősödésének hatalmas garantiáját 
l á t j a ; de a midőn saját jogaink védelmében kell épen 
küzdenünk, nem kivánná erőnket megosztani. Oppor-
tunitási szempontból tehát az inditványt nem pártolhat ja . 

Geczö János kir. táblai tanács-elnök : Eltekintve 
attól, hogy partiális érdekeinket küllönállva és elszigetelve 
nem igen védhetjük meg az állammal szemben, s ennél-
fogva autonomiai jogaink is mindig ingadozó alapon ál-
lanakTnindaddig, mig az anyaországnak is nem leend 
önkormányzati j o g a : csak arra hivatkozik, hogy maga a 
kormány is 1873-iki autonomiai szervezetünk jóváhagyá-
sát az általános kath. antonomia felállításától tette füg-
gővé. Ennélfogva sürgetnünk kell mindenekelőtt és min-
den adott alkalommal ezen általános kath. autonomia fel-
állilását s ha kiderül, hogy az lehetetlen, akkor lesz 
kötelességünk önállóan szervezkedni az approbata Con-
stitutiók alapján. Ajánl ja indítványát elfogadásra annál is 
inkább, mert, miként Trefort Ágoston cultusminister ur 
is Pozsonyban közelebb tar tot t beszédében magát kife-
jezte: „kényes kérdések csakis csendes időben intézhetők 
el." Véleménye szerint ez az idő már megérkezett. 

Bálinth Károly apát-kanonok kszléleki plébános 
Groisz Gusztáv indítványához csatlakozik az általa felhozott 
indokok alapján. 

Ugrón Gábor teljes lélekkel csatlakozik Gecző J á -
nos indítványához, mert íme, daczára hogy a magyar 
kath. egyház a leggazdagabb, a legnagyobb és legtekin-
télyesebb egyház Magyarországon, mégis épen ez az egy-
ház egyedül az, mely nem bir autonómiával. Ha szétte-
kintünk az országban, azt vészük észre, hogy a többi 
felekezetek minden téren csoportosulni törekednek, hogy 
erejüket annál inkább kifejthessék ; csak nekünk katholi-
kusoknak nincs együttes szervezetünk. Széthullott kéve 
vagyunk. A clerus küzdelmében, ugy szólva, magára van 
hagyatva; pedig a világi elem által folytonos küzdelmében 
nem támogatott ' papság olyan mint a félszárnyú madár, 
mely vergődésében csak port tud fölverni a földön, de 
fölemelkedni nem képes. A magyar kath. főpapságtól e 
tekintetben a kezdeményezést várni nem lehet, mert többé-
kevésbbé a kormánynak megbénító befolyása alatt áll. 
Hosszasan és megkapó hévvel fejtegeti ezután különböző 
szempontokból a .̂ általános autonomiai szervezkedés szük-
ségét. 

Br. Jósika L"jos világi elnök ur ő nmtsága : Bár-
mennyire is kedvesen érintették őt Ugrón szavai, mint 

olyant, a ki egykor szintén ugyanazon elvek mellett har-
czolt ; mindazonáltal opportunitási szempontból ő sem 
jjártolhatja az indítványt. 

Püspök-elnök ur ő nmltsága : Támaszkodva éppen 
arra, amit Ugrón Gábor mondott , hogy t. i. a magyar 
kath. főpapság nem akarja az autonomiát : nem pártol-
ha t j a az inditványt, mert mikép sürgetheti valaminek be-
hozatalát azoknál, kik épen azt nem akarják ; vájjon 
nem lenne-e ennek a legjogosabb visszautasítás az ered-
ménye ? 

Geczö János: Ugy véli/ hogy a magyar főpapságnak 
1870 iki felirata teljesen megczáfolja azon véleményt, hogy 
a főpapság az autonomiát nem akarja. Egyébiránt indít-
ványát a statusgyülés bölcs belátására bízza. 

Az indítvány erre szavazat alá bocsáttatván, a gyűlés 
többsége azt elvetette. 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
A „ Bécsi Ressource1,1 nevü katholikus társaséleti egylet 

(kath. geselliger Verein) 

(Folytatás). 

6. §. Az egyleti év január 1-én kezdődik. 
Az ideiglenes tagok évi járuléka legalább is évne-

gyedenkint előre fizetendő be és az első évnegyedi rész-
let mellett a felvett felvételi illeték is leteendő. 

Ideiglenes tagok, kik az egyleti év folyama közben 
vétetnek fel, csakis a folyó és következő évnegyedekre 
fizetnek. 

7. §. Rendes tag felvétele bemutatás ( P r e s e n t a -
tion) és ballot által történik. 

A felveendő u j tagot három rendes tagnak kell 
ajánlani, és valamint az ajánlók, ugy az ajánlott neve éá 

az illető kathegoria a ballot előtt legalább 8 nappal az 
egylet helyiségében oly módon teendő ki szemlére, hogy 
valamennyi egyleti tag tudomást szerezhessen róla. 

A ballotácziót egyedül az igazgatóság tagjai haj t ják 
végre a 32. §. értelmében. 

8. §. Kiballotirozás esetén az illetőt újra bejelenteni 
csak 6 hó elmultával lehet. 

9. §. Azon tagokra nézve, kik magukat mint jóte-
vők, alapvetők, alapítók vagy ideiglenes tagok 1874. má-
jus 20-ig bejelentették, a praesentatio és ballot elesik. 

10. §. Tiszteletbeli taggá az igazgató javaslatára a 
közgyűlés nevez ki. 

11. §. Az egyletből kilépni mindenkinek bármikor 
szabadságában áll, csak erről az igazgatóságot írásban 
értesítse. 

Mindazáltal kilépés vagy halál esetén a teljesített 
befizetések nem adatnak vissza. Ennélfogva egy alapvető 
kilépés által nem nyer jogot az általa kölcsön adott tőke 
felmondására 

Egy alapvető halála esetén a visszafizetés igénye 
ugyan átmegy az illető jogutódjára , ellenben az egyleti 
tagságra való jog csakis az igazgatóság egyhangú bele-
egyezésével száll át reá ; de ő sem nyer semmi föltétel 
alatt jogot a jogelőde által kölcsönzött tőke felmondására. 
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12. §. Ha valamely ideiglenes t ag 3 évnegyed ille-
tékét elmulasztja befizetni, és ha erre az igazgatóság 
intése 4 hétig válasz nélkül marad, akkor ez az eset kilé-
pés kifejezésének véte t ik ; azonban ily t ag egy év lefor-
gása után ismét proponálható tagul . 

13. §. Valamely ideiglenes tagnak kizárása esetén a 
teljesített befizetések nem adatnak vissza. 

Valamely jótevő, alapvető nagy alapitó kizárása 
esetén az illetőnek az általa befizetett összeg egy év 
alatt visszafizetendő ; az illető azonban nem nyer jogot 
kamatkárpótlásra. 

14. §. Idegenek, kik Bécsben állandóan nem tar -
tózkodnak, két rendes t ag által egy hét t a r t amára ven-
dégekül bevezethetők. Ezen időn tul idegenek az egyleti 
helyiségeket csakis az igaztóság által kiállítandó, ingye-
nes vagy megváltott , s meghatározot t időre szóló jegy 
mellett lá togathat ják s használhat ják. 

(Folytatjuk). 

IRODALOM. 
= Uj pápai encyclika van készülőben és hír szerint 

még e hó folytán fog megjelenni. A szabadelvüség ellen 
lesz intézve, ü. szentatya, mint a Germania egyik ró-
mai tudósítása mondja , erre az encyclikára rendkívüli súlyt 
fektet . A legtudósabb theoiogusokat consultálta és még 
mindig dolgozik ra j ta . A liberalismus, éppen ugy mint 
nemrég a szabadkőművesség, teljesen le lesz álczázva 
benne. Mindazon kibúvó lyukak és finom megkülönböz-
tetések, melyek segítségével sikerült eddig sokaknak ka tho-
likusnak tar tani maguka t és mégis liberálisnak lenni, 
kérlelhetetlen igazságszeretettel meg lesznek világítva s 
ki lesz egyúttal határozot tan jelölve az irány, melyet a 
katholikusoknak követniök kell. Ha valahol, ugy nálunk 
van erre a pápai szózatra égető szükség. Szabadelvüség 
uralkodik széltiben hosszában s uralma már megtörhe-
tetlennek látszik. S valóban megtörhetet lenné fogják tenni 
azok a katholikusok, kik föltétlenniil megadták magukat 
a liberalismusnak és általa mint massa pigra minden ki-
kötés nélkül besoroztat tak a szabadelvű mameluk-hadse-
regbe. Várjuk, mit mond Róma. Azután : Róma locata 
causa finita est. A szabadelvüség fölöt t el fog dőlni a 
koczka. 

VEGYESEK. 
*** Apostoli királyunk lelkiismeretességben és vallá-

sosságban a világ összes uralkodói közt alig ta lá lhat ja 
pár já t . Egy példa a sok közül! Az arlbergi vasút meg-
nyitási ünnepélvei az őszi kántorbőj t péntekjére és szom-
bat j ára estek. 0 felsége az udvari ebédek alatt a maga 
személyére nézve szigorúan megtar tot ta az anyaszentegy-
ház parancsát. 

— Királyi dicséret. Mikor ő felsége az arlbergi 
vasút megnyitásakor Montafon vidéke mellett haladt el, 
megemlékezett Rüdiger linczi püspökről, a ki ide való 
születésű. Környezetéhez a király igy szól t ; „Rüdiger 
kitűnő pihpök." Tetszik ő felségének, hogy a linczi püspök 
nem nyugodott addig, mig a felső ausztriai landtagban a 
katholikus conservativ elvek hívei uralomra nem jutot tak . 
0 felsége a maga személyére nézve nem híve a szabad-
elvüségnek; ő vallásos conservativ ember. De alkotmá-
nyos fejedelem lévén, kezeit sokszor megkötik a szabad-
elvű követelések. Mily örömest tenne szive vallásos sugal-

lata szerint mindent, megmuta t ta néhány lustrum előtt, 
midőn egy küldöttségnek, a mely az akkori bécsi libe-
rális aera nyomása ellen ment panaszra, azt feleié, hogy : 
„Küldjenek nekem katkolikus képviselőket a reichsrathba !" 

— „ Ily en még, mióta a magyar kálvinista Siou áll, 
nem volt soha," igy ir a budapesti Prot . E. és I. Lap 
legutóbbi számában. — Ugyan hát mi van már megint készü-
lőben ? „ Püspök-szentelési (!) ünnepély lesz." „Az egye-
sült magyar reformál t egyház első választott püspöke 
most ül be székébe Magyarországnak fővárosában, hol a 
magyar alkotmány összes ereje, hatalma és fénye mintegy 
gyupontban él és ragyog." Azaz Szász Károly „püspök" 
fog f. hó 12-én „székébe beülni." 

— Katholikus congressus lesz f. é. nov. 12—16-ig 
Lilieben. A cambrayi érseki egyháztar tomány kathol iku-
sai fogják tar tani . Tehát Francziaországban már egyház-
tar tományok szerint is ta r tanak a katholikusok évenkint 
nagygyűléseket . Van is ám látszata. A katholicismus itt 
erősebb, mint bárhol egyebütt . I t t van a legvirágzóbb 
kath . egyetem, a lillei. Es e nagy lendületet s a katho-
likus congressus egyháztar tományi meghonosítását a nem-
rég elhunyt nagynevű cambrayi érseknek, mgr. Ducpies-
naynek lehet köszönni. 

— A budapesti k. m. tud. egyetemen a mult isk. év 
első felében volt 3451, második felében 3158 tanuló, kik 
első félévben a következő számarány szerint oszlottak 
meg hitvallás szerint : róm. kath. 1344, gör. kath. 74, 
gör. kel. 94, ág. hit . 349, helvét h. 488. unitárius 7, zsidó 
1075. Azt mondá erre az adatra a ,Prot . Egy . és Isk. Lap ' 
h o g y : „Sokat beszélő számok ezek"! 

— Francziaországban a liberalismus és radicalismus 
minden erőködése daczára az egyház folyton nagyobb tért 
hódit az elemi iskolák körében. 1877-ben például volt 
6685 katholikus elemi iskola 19,861 tanítóval (2601 
iskolás-testvér és 17,260 szerzetesnő) és 425,282 tanit-
ványnyal. 1883-ban az iskolák száma 8570-re emelkedett 
25,439 tanítóval (3208 iskolás testvér, 22,231 szerzetesnő) 
és 819,040 tanitványnyal. Ha t év alatt tehá t a szaporo-
dás majdnem 400,000 növendék. 

— Az erdélyi kath. Statusgyülésnek két igen nagy je l en -
tőségű tá rgyára hívjuk fel utólag is t. olvasóink figyelmét. Az 
egvik az erdélyi r . k. középiskolák sérelmes ügye, szem-
ben a közoktatásügyi minisztériummal, a másik Gecző 
János kir. táblai tanács-elnök és statusgyülési tag azon 
indítványa, hogy a magyarországi kath . autonomiai szer-
vezet életbeléptetésének u j folyamatba vétele iránt a köz-
oktatásügyi miniszter és az ország bibornok herczeg-pri-
mása felirati lag megkerestessenek. Ez utóbbi indítvány el 
nem fogadta to t t ; a fenti ügyben pedig monumentális em-
lékirat ter jesztetet t fel a közoktatásügyi miniszter u t ján a 
minisztertanács elé. Igen-igen óhaj t juk, éppen a legma-
gasabb trónbeszédben is hangoztatot t vallásügyi béke 
szempontjából, az erdélyi kath. testvéreink jogán ejtet t 
sérelem orvoslását. 

f Halotti jelentést vettünk. Ngos és főtisztelendő dr. 
Bódy Antal, marosontuli főesperes, Sz.-György vértanúról 
nevezett nagyváradi prépost, aranymisés áldozár, félszáza-
dos hi t tudor, szentszéki ülnök és makói plébánosnak 16 
napi súlyos szenvedés és a halotti szentségek áj tatos föl-
vétele után szélhűdés következtében folyó hó 3-ikán reg-
geli 1/.26 órakor életének 81-ik, áldozárságának 58-ik 
évében tör tént gyászos elhunytáról. Az Istenben boldo-
gultnak hűlt tetemei folyó hó 4-ikén délután 4 órakor 
tétet tek a makói róm. kath. sírkertben örök nyugalomra. 
Az engesztelő szt. mise áldozat ugyancsak e hó 4-én dél-
előtt 10 órakor muta t ta to t t be az egek Urának. — Az 
örök világosság fényeskedjék neki ! 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Bela, hittudor, k. m. tud, egyetemi ny. r. tanár. 
__ Budapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcza 8. sz. 
Mai számunkhoz van mellekelve a „Kepes Csaladi Lapok" elöfizetesi felhivasa. 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
kiildéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása .-Buda-
pest, VIII. , József-körut 
50., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

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

NEGYVENHARMADIK ÉVFOLYAM. 

E l ő f i z e t h e t n i 
minden 

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

ben, intézendők. 

Budapesten, október 11. 30, II. Félév. 1884. 

TARTALOM: Vezéreszmék és Tanulmányok: Egy kis reflexió. — Még egy reflexió. — Az erdélyi katb. status-gyülés felirata. — Római 
emlékek. — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : A rimaszombati reform gyűlés és még valami. — S z a t m á r i e g y h á z m e g y e ; 
Két szép nap Beregmegyében. — Kath. Egyleti Élet : A Szent-István-Társulat. — Irodalom : „Propaedeutica theologica. — Katholische 

Religionslehre. — Valeria. — Vegyesek. 

Egy kis reflexió. 
Teljesen egyetértek a Religio 27. számában 

közölt „A lelkipásztorkodás köréből" czimű fel-
szólalás igen tisztelt Írójával, ha helytelennek 
mondja némely lelkészkedő papok eljárását, mely 
szerint minden, az egyház által szabályozott nyil-
vános isteni tiszteletet és ájtatosságot a tetszés-
től függő s tetszés szerint alakuló magán ájta-
tosság sorába szeretnek beleerőszakolni; mert 
ezen eljárás ellenkezik a nyilvános isteni tisz-
telet eszméjével mely megkívánja, hogy az egy-
házi tekintély által rendezett módon történjék, 
azonkívül felbontja a katholikus anyaszentegy-
házban oly lényegesen szükséges egységet és 
öszhangzást; de mégis sokat látszik mondani, 
midőn a XIII. Leo pápa által előirt, a sz. mise 
után elmondandó imákat a mise mintegy alkat-
részeinek nevezi, „mintha valami commemoratio 
volna előírva." En e helyen nem akarom a S. C. 
R. ezen imákra vonatkozó rendeletét magyarázni 
lianem csak a tapasztalt szokásokat elmondani. 
Az iskolai szünidő alatt a brünni egyházme-
gyében tartózkodván, azt vettem észre, hogy 
ott a plébános és a káplánok a néppel együtt 
német nyelven mondják az illető imákat, más 
papok ellenben latin nyelven, és minthogy e 
czélra a seckaui Ordinariatus által approbált 
nyomtatott táblákat használtak, melyek a mon-
dandó imákat mindakét nyelven tartalmazták, az 
következik, hogy a seckaui egyházmegyében is 
két nyelven mondják. Magyarországban pedig a 
győri egyházmegyének püspöke megengedte, hogy 
a plébános a néppel együtt anyanyelven mond-
hassa az illető imákat, a mint ez a győri püs-

pök körleveleinek XI. számában olvasható : „Non-
nuli DD. parochorum quaesierunt ex me, utrum 
eis integrum sit preces a Sua Sanctitate prae-
scriptas, quae hodie post singula Sacra lecta a 
celebrantibus latine recitantur, vernaculis Un-
guis ita orare, ut etiam populus ficlelis in eis 
vivo sermone partem habere possit ? Nul lus mo-
ror affiinnative respondere. Atque ideo pro con-
gruo usu et uniformitate dictas preces vernaculis 
Unguis (magyar, német és horvát nyelven) hic 
exhibere consultum duxi." Ami már a római 
szokást illeti, egészen megbízható forrásból van 
tudomásom, hogy ott a pap az előirt imákat 
latin nyelven mondja ugyan, de az oltárszolga 
és a nép hangosan együtt imádkoznak a pappal, 
valamint ez Rómában és egyáltalán Olaszországban 
más latin imáknál is szokásban van, például a 
Tantum ergo vagy a loretoi litania eléneklésé-
nél. Az előirt imák elmondásához kapcsolt bú-
csúra nézve én is azon nézetben vagyok, hogy 
csakis a pap nyeri el azt, mert a rendelet szo-
rosan csak a miséző papot illeti, és habár nem 
épen alaptalan, hogy a S. C. I. azon decretuma 
mely megszorítás nélkül kimondja, hogy ez imák-
hoz csatolt bucsuk akkor is érvényesek, ha az 
illető imák hű és az Ordinarius által helyeselt 
fordításban*) mondatnak ; in praxi mégis a biz-
tosabb részt választanám, annyival is inkább, 
mivel a magyar verses Salve Regina a szóban 

*) „Indulgentias adnexas precibus valere quocun-
que idiomate recitentur, dummodo versiones sint fideles ; 
ut vero constet de fidelitate versionis, sufficit declara-
tio Congregationis vei unius ex Orcfinariis loci, ubi vul-
garis est lingua, in quam vertitur oratio, cujus recita-
tioni primitus indulgentia concessa fuit." S. C. Ind. 29. 
Dec. 1864. Deer. auth. n. 415. 
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levő czél tekintetéből kelleténél szabadabb for- ! 
ditás. Hogy azonban a nép is részt vehessen e 
közimában, ámbár a néppel való közös elimád-
kozás elrendelve nincsen, mégis czélszerünek tar-
tanám, ha azalatt, mig a pap az előirt latin szö-
veget imádkozza, a jelenlevő nép fenhangon a 
római pápa szándékára legalább három üdvöz-
letet mondjon: de nagyon kivánatos, hogy leg-
alább ugyanazon egyházmegyében egyformaság 
legyen. + 

Még egy reflexió. 
Ezen Decretum, melyben dicsőén uralkodó 

XIII. Leo szentséges atyánk elrendeli, hogy azon 
ima, mely eddig a pápai államban minden csen-
des mise után elmondatott, ezentúl az egész vi-
lágon kevés módositással elmondassék azon czél-
ból, hogy az egyház a hivők közös imája által 
jelen szorult helyzetéből megszabaduljon és a 
kivánt békét élvezhesse, — különféle magyará-
zatokra szolgáltatott alkalmat, mint ez az „Egy 
plébános" a lelkipásztorkodás köréből czimű 
czikkből is kitetszik. Magam is elejétől fogva 
azon nézetben voltam, hogy a Decretumnak ez 
lesz a sorsa, s nem is csalódtam, mert a követ-
kezmény csakugyan megmutatta, liogy a pápai 
irat ugy járt. 

Tudtommal vannak hazánkban oly megyék, 
melyekben a pápa által előirt ima latin izé l -
vén végeztetik és pedig vagy közvetlenül mise 
után az oltárnál vagy a sekrestyében; s ismét 
vannak olyan megyék is, melyekben anyanyel-
ven végeztetik az előirt ima a néppel együtt 
azonnal a mise végén. Szerény nézetem szerint 
ezen különféle végzési módok nem felelnek meg 
mind a szentat}Ta szándékának, hanem csakis 
egy, melyet a Decretum szavaiból és a pápai 
államban azelőtt divott szokásból kell megha-
tároznunk. 

Nézzük tehát először, hogy mit mond a 
Decretum: „Ut quod christianae reipublicae in 
commune expedit, id communi prece populus 
christianus a Deo contendat." Már pedig a De-
cretum világosan mondja, hogy a keresztény nép 
közösen kérje az Istent, és nem azt, hogy csak a 
pap vagy pedig a nép nevében a pap. Ha pedig 
a népnek közösen kell kérni Isten oltalmát, ezt 
nem teheti máskép mint anyanyelvén. Tehát a 
Decretum szavai szerint, ugy gondolom, hogy az 
előirt ima nem latin, hanem anyanyelven vég-

1 zendő. E mellett érvül lehet fölhozni azon egy-
házakat is, melyeknek szertartási nyelve nem a 
latin, hanem az anyanyelv. Ezek kétségkívül sa-
ját szertartási nyel vökön végzik a megszabott 
imát és nem latinul. 

Továbbá, hog}r a szent atyának az volt a 
szándéka, hog}^ ezen ima a néppel együttesen 
anyanyelven végeztessék, kitetszik abból is, hogy 
ő a pápai államban divott szokást kiterjesztette 
az egész egyházra; már pedig a pápai államban 
a pap a néppel együtt anyanyelven végezte a 
kérdéses imát;*) tehát ugy akarta azt végeztetni 
az egész világon. 

Azon nézet pedig, hogy a 300 napi bucsu 
elnyerése a latin szöveghez volna kötve, semmi 
alappal sem bir; mert ha ez állna: akkor ugyan-
ezt kellene állítanunk minden más imádságról is, 
melyhez búcsú van kötve. Ezt pedig nem állit-
hatja senkisem. Tehát Egy áldozár. 

Az erdélyi kath. státus-gyülés felirata 
az érettségi vizsgálatokra vonatkozó sérelmes ügyben. 

(Folytatás). 

Világosan kitűnik ugyanis az alább következőkből, 
hogy : 

a) az erd. r. kath. egyházmegye hazai törvényeink, 
kir. rescriptumok és eskü által biztosított autonómiával 
bir s századokon át annak háborítatlan birtokában volt 
s gyakorlatában van jelenleg is ; hogy 

b) az erd. r. kath. státus középiskolái nern a val-
lás- és közoktatásügyi miniszter kezelése alatt levő alap-
ból tartatnak fenn ; végül hogy 

c) az erd. róm. kath. státus középiskolái soha sem 
állottak s jelenleg sem állanak a kormány, illetve a val-
lás- és közoktatásügyi miniszter rendelkezése és közvetlen 
vezetése alatt. Es pedig : 

Az erdélyi helvét és ágostai hitvallású egyházak, 
nemkülönben az unitáriusok autonomikus jogait az Appro-
batae et Compilatae Constitutiones, Erdély köztörvényei 
biztositják. Ugyanezen köztörvények biztosították és bizto-
sítják az önkormányzati jogot az erdélyi róm. kath. 
egyháznak is, mivel a róm. kath. vallást mindenütt a 
négy recepta religióhoz számítják, ugyanazon független-
séget, jogokat és kiváltságokat adnak a róm. kath. 
vallásnak is, mint a más három bevett vallásnak. 
Elégséges arra nézve hivatkozni az Approbaták I. rész, 
I. czim, III. és IX. szakaszaira, habár e törvénykönyv 
egyéb számos helyei is hasonlót bizonyítanak. Valamint 
a protestáns atyafiak Erdély sarkalatos törvénye által 
biztosított önkormányzati jogok alapján egyházi, iskolai 
és alapítványi ügyeiket függetlenül kezelték és intézték : 
ugy intézték és kezelték ugyanazon törvényes jogoknál 
fogva az erdélyi róm. katholikusok is egyházi, iskolai és 

*) V. ö. fenti czikkben kifejezett véleményt. 
Szerk. 
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alapítványi ügyeiket századokon át, köteles tiszteletben 
tartván az uralkodók legfőbb felügyeleti jogát. Az önkor-
mányzati jog folytonos gyakorlásáról tanúbizonyságot tesz-
nek az erdélyi róm. kath. státus által 1717-, 1732-, 1791-ben 
hozott határozatok. 

Az erdélyi bevett négy vallás jogait, s igy a r. kath. 
státus autonómiáját is megerősíti Lipót 1691. deczember 
4-iki hitlevele, melynek 1-ső pontja igy szól: „in causa 
receptarum ibidem religionum, templomin, scholarum, 
pa roch i a rum. . . quae ibi nunc exstant, nihil alterabitur, 
contradictionibus quibuscunque sive sacri sive profani 
ordinis nihil unquam in contrarium valentibus." A har-
madik pontban pedig ez ál l : „Approbatas et compilatas 
patriae illius leges, c o n s t i t u t i o n s . . . in vigore inviolabili 
permansuras declaramus." 

1775-ben az erdélyi főkormányszék mellett, tekin-
tettel a róm. kath. státus törvényes autonómiájára, a róm. 
kath. vallási, egyházi, iskolai és alapítványi ügyek keze-
lésére és intézésére „Catholica Commissio" elnevezés alatt 
egy testület szerveztetett. A „Catholica Commissio" azon-
ban a következő években felsőbb befolyás által a törvé-
nyes autonómiával meg nem egyeztethető változáson 
menvén át, maguk az erdélyi karok és rendek az 1791-
ben tartott országgyűlésből 146. sz. a. a következő tör-
vényjavaslatot terjesztették ő felsége elé : „Quemadmo-
dum directionem in religosis apud Helveticae et Augusta-
nae Confessionis Evangelicos, prout et Unitárius ten ore 
Aprob. Const. Par t . I. Tit. I. art. III . usuque contiguo et 
legali per status earundem religionum, seu illarum Consisto-
ria gerere soient : ita a parte R. Catholicorum etiani ne-
gotia Ecclesiarum, scholarum item ac piarum fundationum 
annuente sua Maiestate SS-ma ipsissimis statibus K. Catho-
licis eorumque Episcopo dirigenda concredantur, sublatis 
vigore praesentis articuli commissionibus cum influxu et 
sub directione Gubernii Regii hactenus celebratis." Ezen 
előterjesztésre a legfelsőbb elhatározás a következő intéz-
kedésben fejeztetett ki : „Admissum, ut Catholici etiam 
negotia sua scholastica, fundationalia et ecclesiastica, post-
quam scl. illa, una cum ratione manipulationis clarius 
determinata nostraeque regiae resolutioni substrata fue-
rint (exceptis illis, quae directe episcopo reservata sunt) 
aclinstar consistoriorum reliquarum receptarum religionum 
sub suprema inspectione nostra regia, solitisque circa illa 
Majestatis juribus, seorsim pertractent, conficienda vero 
desuper protocolla authentica tarn catholici, quam etiam 
reliquarum receptarum religionum consistoria Majestati 
nostrae medio Gubernii nostri regii de mense in mensem 
substernant." Az erdélyi róm. kath. státus törvényes ön-
kormányzati jogát elismerő és újból megerősítő eme leg-
felsőbb elhatározás következtében a „Catholica Commis-
sio" tekintettel a törvényes autonomiára, a főkormányszék 
mellett kath. férfiakból szerveztetett, és a kath. egyházi, 
iskolai és alapítványi ügyeket a püspökkel együtt önálló-
lag kezelte zavartalanul egészen- 1848-ig. Törvényesen ki 
volt zárva minden befolyás, melyet más vallás-felekezetü 
egyének a róm. kath. egyházi, iskolai és alapítványi ügyek 
elintézésére netán gyakorolni kívántak volna. — A z l 8 4 8 / 9 -
iki események a „Catholica Commissio" békés működé-
sét is megzavarták s az absolut kormány alatt autono-
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miánk csorbát szenvedett ugyan, de az erdélyi püspökök 
a kath. status egyházi, iskolai és alapítványi ügyeinek 
intézésére való befolyásukat akkor hathatósan és kielégítő 
eredniénynyel vindicálták. 

Az absolut kormány tehát önkormányzati jogaink 
törvényességéről felvilágosittatván és meggyőződvén, azo-
kat illő tiszteletben tar tot ta ; ép ezért érthetetlen ellőttünk 
az, hogy a magyar alkotmányos kormány czélozzon min-
ket elütni azon jogainktól, melyek alkotmányos törvénye-
ken alapulnak. 

Az erd. kir. főkormányszék 1861-ben visszaállíttat-
ván, a kath. bizottság is szerveztetett s teendőit foly-
tat ta még a kir. főkormányszék feloszlatatása után is. 

Az alkotmányos aera reggelén, 1866. évi január 10-én 
az erd. kath. státus egyetemes gyűlést tartván, feliratot 
intézett ő cs. és ap. királyi felségéhez, kérvén : hogy az 
erd. kath. egyháznak törvényeken és régi gyakorlatokon 
alapuló teljes autonomiája visszaállittassék. A felterjesz-
tésre 1867. évi szeptember 12-én 896. ein. sz. a. vallás- és 
közoktatásügyi miniszteri leirat szerint : 0 . cs. és apóst, 
királyi felsége 1867. évi augusztus hó 19-én kelt legfel-
sőbb elhatározásával legkegyelmesebben megengedni mél-
tóztatott, hogy a „Catholica Commissio" hatásköréhez tar-
tozott ügyek az. erd. róm. kath. státusnak 1866. évi jan. 
10-én Kolozsvárt tar tot t gyűlésén felvett jegyzőkönyvben 
körülirt szerkezetű gyűlésnek, s annak kebeléből válasz-
tandó bizottságnak befolyásával kezeltessenek és intéztes-
senek. E legfelsőbb elhatározás következtében a kathol. 
státusgyülés 1868-ban és folytatólagosan 1873-ban meg-
tartatván, ez utóbbi évben saját kebeléből az igazgató-taná-
csot megválasztotta és utasítással ellátta, mit a vallás-
és közoktatásügyi m. kir. minisztérium 1873-ik évi junius 
16-ról 1008. elnöki sz. a. jóváhagyni méltóztatott. Azóta 
az erd. kath. státus több izben gyűlt össze és hozott üd-
vös határozatokat ; az igazgatótanács pedig a hatáskörébe 
utasított ügyeket, jelesen az erdélyi kath. alapok kezelé-
sét, a kath. középiskolák feletti rendelkezést és közvetlen 
kezelését végzi. A mondottakból főbb vonásokban kitűnik 
az erd. róm. kath. egyházmegye önkormányzatának ere-
dete, fejlődése és jelenlegi állása s ezen önkormányzati 
jog törvényessége és folytonos gyakorlása. 

Az erd. kath. státust az autonómiától az unió sem 
foszthatta s nem is fosztotta meg ; mert a Lipót-féle hit-
levelet és azzal együtt Erdélynek valamennyi alaptörvé-
nyeit nem csak Ferencz és Ferdinánd ő felségeik 1792-
ben és 1837-ben kiadott ünnepélyes felavatási okmányok-
ban, hivatkozva a királyi szó szentségére, megerősítet-
ték : hanem ő cs. és ap. királyi felsége I. Ferencz József 
dicsőén uralkodó fejedelmünk is esküvel biztosította jo-
gainkat. Az 1790—91-iki m&sodik törvényczikk a királyi 
legfelsőbb megerősítést igy fejezi ki : „promittentes et 
assecurantes eosdem status et ordines verbo Nostro regio 
et principali, fideque apud Nos et augustam domum 
Noséram nunquam violabili, quod Nos juxta praeinser-
tum sacrum Diploma Leopoldinum legesque abinde diae-
taliter latas, vei in futurum ferendas, universos et singu-
los magni principatus Transsylvaniae trium nationum status 
et ordines in suis legibus, juribus, libertatibus et approbatis 
consuetudinibus sancte et illibate conserva bimus, conser-
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varique curabimus." Az 1867. évi koronázási eskü szavai 
i g j hangzanak :" 

„Esküszünk, . . . hogy az isten egyházait, Magyaror-
szág és társországai törvényhatóságait, egybázi és világi 
minden rendii lakosait jogaikban, kiváltságaikban, szaba-
dalmaikban, törvényeikben, régi jó és helybenhagyott szoká-
saikban megtartandjuk." 

(Folytatjuk.) 

R Ó M A I E M L É K E K . 
I r t a : W I N T E R Á G O S T O N 

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

Sz. Sebestyén szentélyével az oltári szentség kápol-
nája határos. Az oltár felett van a Sz. Háromság képe. 
A kápolna előtt, mely éppen ugy, mint a vele szemközt 
levő, vasrácsozattal van elzárva, mindig találtatnak, kik 
imádkoznak ; mi sem megyünk tovább a nélkül, hogy sz. 
Anzelmmel el ne mondanók: „Sz. Háromság egy Isten, fo-
gadd alázatos szolgád imáját. Adj nekem Uram szorgal-
mat, mely Téged keressen, bölcseséget, mely Téged meg-
találjon, értelmet, mely Téged megismerjen, szemeket, 
melyek Téged lássanak, társalgást, mely Neked tessék, 
állhatatosságot mind végig, boldog kimúlást és örök ju-
talmat!" E kápolnában szokták a pápák zöld csütörtökön 
a lábmosást végezni ; itt teríttetnek ki holtuk után. A 
túlsó oldalon van a Nagyboldogasszony kápolnája a bold. 
Szűz koronázott képével. „Magasztald azt, — ki végre 
felmagasztaltatott az angyali karok fölé a menyek orszá-
gába", int szt. Bernárd ; intésére nemcsak a vatikáni ka-
nonokok hallgatnak, kik itt mondják a zsolozsmákat, ha-
nem mások is. Az oltárban a nagy keresztény szónoknak, 
aranyszájú sz. Jánosnak maradványai nyugszanak, ki igy 
sóhajtozott életében: „Ki adja meg nekem, hogy Pál 
testére borulhasak, sírjánál időzhessek, hogy láthassam 
testének hamvait?" íme, itt időzik ő most, amint kivánta, 
sz. Pálhoz közel. 

Tovább haladva jobbról a Capella Gregoriana, bal-
ról pedig a Cap. Clementina kápolnái nyiltak meg előt-
tünk ; majd a kupolát tartó keleti pillérek közé ju to t -
tunk, melyek mindegyike 71 méter környezettel bir. 
Jobbról a pillér előtt áll sz. Péternek a harmadik század 
közepéből származó, érczből készült szobra, melynek lába 
a hivők csókjaitól nagyon el van koptatva, kik mind-
annyiszor a hányszor megcsókolják, IX. Pius 1857. máj. 
15-én kelt brévéje szerint 50 napi bucsut nyernek. A 
jobbfelől levő pillér sarkán látjuk sz. Longinus óriási 
szobrát, a balfelőlinél pedig sz. András apostolét. 

Néhány lépés még s a mozaikokkal ékes kupola 
alá értünk, mely, mint mondják, képes a bécsi sz. István 
templomának tornyát magába rejteni. I t t van azon hely, 
melyről aranyszájú sz. János mondja : „Elmélkedjetek és 
csodálkozzatok a felett, hogy mily látványt fog Róma 
látni ; Pált t. i., ki hirtelen Péterrel azon sirból fel fog 
támadni és fölfelé, az Ur elé vitetni." 

„A Confessio, — mondja Menardo Hugo, — az ol-
tár mélyedése, hová a püspök által ereklyék rejtetnek." 

Sz. Péter Confessiója egy hosszúkás, a főkapu felé félkör 
alakú mélyedés, melybe kettős lépcső vezet. Itt tér-
deplő alakban VI. Pius fehér márvány-szobra áll, mert 
itt szokott terhes uralkodása alatt vigaszt keresni. Szem-
közt vele, szent Péter teste felett a falban egy aranyo-
zott ajtócska mögött őriztetnek az érseki palástok, ezek 
a pápa és érsekek közti különös kötelékek. „Midőn e 
palást, — irja XIV. Benedek, — mely juhok gyapjából 
szövetett, a pásztor szent vállain nyugszik, azon tévedező 
juhot jelképzi, melyet az Ur felkeresett és megtalálván 
vállain hordozott ; hogy a püspök, ki Krisztus képét és 
hivatalát viseli, maga a ruha által is, azon jó pásztor 
követőjének tüntesse fel magát, ki juhainak betegségeit 
csodálandó nagy kegyességgel és irgalmassággal viselte 
el." A Confessio karzatán aranyozott tartókban vagy 95 
mécs ég. Sz. Péter Confessióját mindig ájtatoskodók 
környezik és nem ok nélkül, mert „még élnek néhá-
nyan azok közül — irja Nagy sz. Gergely pápa, — kik 
ezen egyház őrét Tódort ismerték, kinek elbeszélése foly-
tán ter jedt el azon emlékezetreméltó esetnek hire, mely 
vele történt : midőn éjjel az ajtó mellett levő lánrpák 
megigazitása miatt felkelt és szokás szerint a lámpa alatt, 
fa létrán állva a mécsbe olajat öntött, sz. Péter apostol 
fehér ruhában alatta a földön állott és igy szólt hozzá. 
Társam miért keltél fel oly korán ? Mire szemei elől el-
tűnt. — Mit akart mást a sz. apostol, mint hogy annak, 
ki neki szolgált, jelenléte által értésére adja, hogy figyelt 
reá, mert .mjndazt szünet nélkül mindig látja, mi tiszte-
letére történik, hogy a szolgálatot viszonozhassa." 

Sz. Péter sirja felett van a pápai oltár, melyen hat 
gyertyatartón és a kereszten kivül más nincsen. Az itt 
miséző pápa a főkapu felé fordulva áll. Ezen oltár feletti 
réz mennyezetet, mely a ra j ta levő keresztig 28 méter 
magas, négy vértanuk csontjaival telt csiga oszlop tartja, 
mert, mint sz. Bernárd mondja : „A szentek hamvai és 
csontjai által imádkozni annyit tesz, mint a mennyországon 
erővel zörgetni." 

A Confessiótól jobbra és balra az éjszak és délre 
a kereszthajó két ága terül el. 

Folytassuk utunkat a pápai oltártól nyugot felé a 
megkezdett irányban ! A két nyugati pillérnek a Confessio-
f'elé forduló sarkán, jobbfelől sz. Ilona, bal felül jDedig 
sz. Veronica szobra áll. A pilléreken túl jobboldalt sz. 
Mihály — és vele szemközt a Colonna kápolnát látjuk. 
Innen a Tribuna della Catedrá-ba jutunk, azaz azon 
helyre, melyen a főoltár létezik. A nagyszerű, egészen 
bronzból készült főoltárt IX. Pius Nagyboldogasszony és 
minden előtte élt sz. pápa tiszteletére szentelte fel. Az oltár 
felett négy püspöki alak t. i. sz Ambrus, sz. Ágoston,sz. Atha-
náz és aranyszájú sz. János egy bronz-széket tart, mely sz. 
Péter püspöki székét rejti magában. Talán megéljük, hogy 
kálvinista atyánkfiai is nemsokára pápát választanak, mert 
mesterüknek Kálvinnak zsölye-székét már a genfi kál-
vinista templom szószéken őrzik, mint tiszteletreméltó 
ereklyét. Sz. Péter széke felett egy üvegfestmény a sz. 
Lelket, az igazság, lelkét galamb képében ábrázolja. Ezen 
oltár evangeliumi oldalán van VIII . Orbán pápa sirja, ki 
e bazilikát Consecrálta, melyről Speroni Lőrincz naplójá-
ban irja, hogy miután a pápa a templom homlokzatának 
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szentelését megkezdte, hat püspöki czimmel biró bibor-
noknak megparancsolá, hogy a templom külső falait szen-
teljék meg, mit mindegyik a reá eső részszel mégis te t t . 
Hasoníólag j á r t ak el a templom belsejében is, melynek 
egyik részét a pápa, a többit a ha t bibornok consecrálta. 
Minthogy a főol tár t már XII I . Kelemen, VI I I . Orbán 
elődje szentelte fel, ennek Consecratiója elmaradt. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, október 10. A rimaszombati reform, gyű-

lés és még valami. — Nagy események előre vetik 
árnyékukat . — Nagy esemény lesz kétségkivül a főrendi-
ház reformja; nem csoda, ha már régen előre veti á r -
nyékát e kérdés megoldásának módozata. Mi e kérdést 
már egyszer-máskor érintettük, most azon helyzetben 
vagyunk, hogy egy u jabb érdekes mozzanatot regiszt-
rá lhatunk. 

Tudvalevőleg ugy terveztetik a főrendiház reformja , 
hogy a többi között a protestáns elem is nyer jen abban 
képviselőket, t. i. a superintendenseket, vagy amint Péchy 
Tamás tegnapelőt t i t t Budapesten az ág. hitv. konventen 
elfogadott inditványa szerint most már sua forma fog 
hangzani : a „protestáns püspökök" a világi főgondnokok-
kal együt t vagy 24 helyet nyernének. Ezen indítvány 
indokolásául felhozzák a vallási egyenjogúságot . Ezt majd 
máskor bővebben fog juk tárgyalni . 

A református tiszántúli kerület r imaszombati gyű-
lése azonban e tervezet ellen nem csak ti l takozott , de 
a többi egyházkerületet is hasonló el járás követésére fel-
szólította. A r imaszombati határozat nagy fel tűnést kel-
tet t . Széltiben beszélnek és czikkeznek róla. A kormány-
pár t i sajtó élesen helyteleníti a r imaszombati határozatot . 
Részünkről nem bánjuk, ha prot . atyánkfiai e felfo-
gása általános leend, mit azonban alig hiszünk. Meg 
volt a főrendiház eddig is nélkülök, meglenne ezután is. Ha 
féltik autonómiájukat , függet lenségüket , jól teszik, ha be 
nem mennek . . . 

Különben végezzék el ezt a dolgot maguk közöt t ; 
végre is a törvényhozás fog dönteni. 

De Mocsáry urnák már semmikép sem bocsá tha t juk 
meg, hogy e kérdés tárgyalásánál az 1848: XXI. cz. 
felélesztését újból sürgette, vagyis, hogy a tanulmány-
alap, azaz a mi katholikus tanulmányi alapunk egyenlő 
felosztását újból követelte. Valóban bámulnánk Mocsáry 
csökönyösségén, ha nem tudnók, hogy ő kálvinista. Hisz 
hányszor hallot ta már ez az érdemes uri ember az or-
szágházban, hogy minő természetűek ezek az alapok és 
alapítványok, melyeket a vallás- és közokt. minisztérium 
kezel. Ha elfelejtette, há t olvassa el a legutóbbi je len-
téseket és akkor beszéljen e kérdésről, mely oly ké-
nyes, mint a tu la jdonjog szentsége. " 

Vagy, csak nein akar ja Mocsáry uram újból vissza-
teremteni amaz időket, melyekben protestáns atyánkfiai 
a zavarosban annyit halásztak ? Nem oda Buda ! Ilyen talán 
már Magyarországban sem lesz lehetséges, ü z t hiszszük, 
a protestáns ekklézsia nagyon is megelégedhetnék azzal, 

amit már eddig annektál t eredetileg tisztán kathol ikus 
vagyonból. A status quo fenntar tása nem annyira a mi 
érdekünkben, mint inkább a protestánsok érdekében ál-
lana ; mer t bizony, ha kezdik komolyan és behatóan fe-
szegetni ezt a kérdést, könnyen előfoghatnók a kérdés 
másik végét, hogy honnét származik sok protestáns tu-
lajdon ; és vájjon nem kellene-e többrendbeli protestáns 
alapot előbb és inkább felosztani, i l letőleg a kathol ikus 
részt kiadni, mint a kétségbevonhatat lan kath. tanulmányi 
alapot közös ügygyé tenni és prédául átengedni ? Nem 
tehetünk róla, de mély meggyőződésünk, hogy ez az 1870. 
óta szellőztetett kérdés már nem léteznék, ha jog és 
igazság szerint kétségbe vonni lehetne ezen alapok és 
a lapí tványok kathol ikus természetét . Amig jog és igaz-
ság szerint fog eljárni akár a törvényhozás, akár bármely 
biróság, addig Mocsáry uram kommuniszt ikus aspirácziói 
bizony nem tel jesülnek. J o g és igazság a mi erős védpai-
zsunk, azért nem félünk. S ha mégis tudomásul vet tük 
Mocsáry L. velleitását, te t tük ezt különösen azért, hogy 
tisztán lássuk a helyzetet, és hogy ébren legyünk, őrködve 
szent tulajdonunk felett. 

Még egy észrevételünk volna, és ez a P . Lloyd okt. 
8-iki reggeli számának második vezérczikkére vonatkozik. 
Nevezett lap a r imaszombati határozat megbeszélése fo-
nalán a „vallási separatizmus" kérdését feszegeti, fájlalván, 
hogy uianap a vallási momentum annyira előtérbe lép és 
különösen, hogy a katholikusok és protestánsok közöt t i 
viszonyt annyi bizalmatlanság és susceptibilitas jellemzi, 
mely magata r tás pontról pontra ellentétesebb lesz és nem 
sokára a teljes abszurditás magasságát éri el. 

Mi is sa jná l juk a P . Lloyddal együt t , hogy a biza-
lom és méltányosság közöt tünk és a protestánsok közöt t 
nem mindig olyan, milyent a haza érdeke és a felebarát i 
szeretet megkívánna. Élhetnénk mi békességben is egymás 
mellett . De hogy igy nem élünk, vájjon mi ennek az oka ? 

A P . Lloyd maga elismeri, hogy az 1848. előtti 
országgyűléseken mindennapi esemény volt, hogy ka tho-
likusok a protestánsok szabadságaiért lándzsát tör tek. 
Azt hiszszük, ez a viszony részünkről azóta nem válto-
zott . Az alkotmány helyreállí tása óta ki viseltetett nagyobb, 
talán nagyon is túlságos bizalommal és méltányossággal, 
mint éppen mi ? Vagy talán nem éppen ezen túlságos biza-
lomnak gyászos eredménye lett-e az, hogy az egyik positiót 
a másik után elvesztettünk, hogy oly mértékben megszo-
r í to t ták jogainkat és függet lenségünket , a mily mér ték-
ben szaporodtak a protestánsok jogai és erősbödött az ő 
függet lenségük ? Ugyan ki szenvedett, és ki nyer t az 
1869-iki törvényhozás többrendbeli életbevágó intézkedé-
sei által ? Hisz a mi baja ink kút forrása nagyobbára ott 
rejl ik, honnét a protestant ismus mostani előnyös helyzete 
fej lődött . S ha annyi szomorú tapasztalat , oly hosszű tü-
relem és hal lgatás után mi is szót emelünk és a helyzet 
sajátságos fejlődése következtében reánk erőszakolt és 
egyre acutabbá vált defenzívát megragadjuk ; ha nem aka-
runk, miután már sokat veszíttettünk, mindent elveszíteni : 
akkor nem türe lmünk hiányzik, hanem éppne a nagy 
és hoszu türelmünkkel való visszaélés felébresztett min-
ket is valahára és te remtet te ama vallási „separatismust", 
mely két disparát vallási testületnek táborai t egymással 
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szemben állítja. Mocsáry < L. eljárása világos és tel-
jes illustrácziója a helyzetnek. A P . L., ha igazságos akar 
lenni, máskép alig fog ítélni, mint mi. ? 

Szatmári egyházmegye. Két szép nap Beregmegyében. 
— (Vége.) II. Szeptember 22-én Beregmegye Márok-papi 
községében őszi congregationalis gyűlésre ültek össze, az 
együvé tartozó atyák és fratres-ek, a beregszászi parochián. 
A gyűlés a szokásos módon folyt le, csak a frugalis étke-
zés maradt el ; s lett belőle egy pazar, nagyúri lakoma, | 
milyenben ri tka ember, s az is r i tkán részesülhet. Félek, 
hogy megsértem a szatmári egyházmegye legfiatalabb 
esperesének, a beregszászi plébánosnak szerénységét a 
legcsekélyebb dicsérettel is, azért egész szárazon csak a 
tényeket beszéltetem. 

Püspöki vendége tiszteletére meghivta Beregszász 
összes intelligens elemét, a nagyszámú hivatalnoki kar t 
„az u j borház-épület szentelésére." S a 80 főre menő ven-
dégsereg a valóban diszes nagy teremben az élvezetek 
egész sorára talált. Volt alkalma csodálni a szakács-mű-
vészetet, Ízlelni a hegy tövében a hegy levét, a tisztán 
kezelt s az érmellékivel vetekedő beregszászi lángnedüt, 
mely „humor"-nak hatása nemsokára nyilatkozott is a 
sok szellemes, felvillanyozó és humoros toasztban. 

Ezek közt mindenesetre legmesteribb volt a szónoki 
rögtönzésekben s kivált toasztokban virtuóz Smotzer I. 
cz. püspök ő méltóságának felköszöntöje, mely valóságos 
elragadtatásba hozta a jelenvoltakat. Sajnálkozunk min-
dig, mikor egy remek beszédet hallva, nincs remé-
nyünk, hogy azt írásban is megörökítve bírhassuk. De 
ha lehet, még nagyobb okunk van a sajnálkozásra, mi-
dőn egy mesteri, szellemgazdag felköszöntő vész el, ele-
nyészik a légben, s legfeljebb a hal lgatók emlékében él. 

Smotzer F. cz. püspök ő méltóságától csodálói meg-
szokták már a legremekebb, rögtönzöt t toasztokat hallani, 
s ép azért mélyen fá j la l ják, hogy nem bírhat ják azokat 
egybe gyűjtve a leggyönyörűbb csokorba. Határozot tan 
nagy nyereségnek tar tanok a magyar kath . i rodalomra 
nézve, ha legalább vázlatban birhatnók azokat, mer t ta-
lán nem téves meggyőződésünk szerint ma már a hono-
ratiorok, az intelligens osztály meghódítására, az együve 
tartozás érzetének fölkeltésére, fejlesztésére, a katholicismus 
sz. ügyét védő phalanx toborzására, az összetartó tömörü • 
lésre, eh! mit kerülgessük tovább, módjuk ki, a katholi-
kus egyleti élet megalkotására többet tehetünk egy gyúj tó 
toaszttal, mint száz predikáczióval ! *) 

0 méltósága ft . Forgách plébánost, a házigazdát 
köszönté fel szellemes szójátékokban gazdag beszéddel. 
„Tegnap egy „marok* községben ünnepeltünk, mondá 
befértünk mind egy sátorba, mert kiki lelkét hozta oda, 
papi ünnepet, ma városban ülünk esperesi ünnepet. Ő 
excellentiája a megyés püspök argus szemmel megis-
merte házigazdánk szemének erejét, s „oculus episcopiu-\á 
tette e kerületben. E szem mindössze csak egy forgácsé, ! 
de az igazság szemének sugara ide hatván, az lángot fo-
gott . Ne legyen e tiiz — azt kívánom — olyan, mely 

*) Nos liât, az ily toaszt nem-e a legsikeresebb predikáczió 
lesz-e ? S z e r k _ 

önmagát emészti, de legyen a közjó tüze, lobogjon, emel-
kedjék s éljen soká" ! . . 

Rögtön, mintegy e szónoki remek hatása alatt fe-
lelt Beregszász legkiválóbb szónoka, egy református pap 
fia, W a r g a S. ügyvéd, s a következő megörökítésre érde-
mes szavakat mondá : 

„Uraim ! a magyar római kath . papság közel ezred-
éves történelméből egy reánk nézve felettébb fontos és 
megnyugta tó tanulság vonható le. 

A magyar róm. kath. papság rendületlen lxive a szent 
széknek, de rendületlen hive a magyar hazának is, ezen 
rövid kifejezésben körvonalozhat juk azon tételt, mely a 
tör ténelem lapjain oly sürüen előforduló események össze-
vetése után, mint tanúság áll előttünk s a kath . klérus 
ezredéves működésének kr i t iká já t képezi. 

Es ezen kri t ika igaz, elfogulatlan ; a nemzeti köz-
tudat által is annyira elfogadott, a nép érzületével is 
annyira megegyező, hogy mig egy másik kath. klérus 
hazafisága, — bár a lapta lanul— gyakran megtámadás és ké-
tely tárgyává té te t ik : a róm. kath. papság egyetemé-
nek hazafiasságát, honfiúi tiszta érzelmeit kétségbe 
vonni, azt nemzetellenes törekvésekkel gyanúsítani, 
legalább komolyan, senki sem vállalkozott. 

A magyar róm. kath. papság bölcsőjénél annak a 
nagy királynak a szeme virrasztott , a kinek jobb keze az 
idők óráján leperget t ezer év daczára még ma is épp s 
áldást ad, áldást oszt magyar népének, bár csontjai mái-
rég összevegyültek az anyaföld szentelt poraival. 

A magyar róm. kath. papság csecsemőkorát azon 
nagy király dajkálta, aki tu la jdonkép megalkot ta e ma-
gyar hazát ; innen van, hogy a róm. kath. papság létjoga 
egy idős a czivilizált magyar nemzetével, történelme össze-
forrt a nemzet történelmével s valahányszor a multak em-
lékem tévedez az emberi tekintet s olvassa azt a nagy 
könyvet, melyet az élet mesterének neveznek, a szellemet 
öltött betiik hangosan hirdetik, hogy a magyar róm. 
kath. papság osztályosa volt a nemzet nemcsak ragyogó, 
de sötét napjainak is, és a magyar géniusznak sincs oka 
sirni, kétségbe esni a felett , hogy a szent király keze 
által elvetett mag a haza áldott földében oly terebélyes 
fává növekedet t : mer t ez a terebélyes fa volt nekünk 
hosszú időkön keresztül az egyedüli mértföldmutató, el-
vezérelve bennünket a polgár iasul t nemzetek testvéri kö-
telékei közé. 

Ha igaz az, hogy az első magyar király emléke 
azért áldott, mer t a berkekben és a szent vizek mellett 
áldozók hata lmát megtör te s mint a felkelő nap bibor-
fénye a hegyek gerinczeit bevilágositotta, az evangéliomi 
tanok szent tüzével bemelegítet te e haza hegyeit, völ-
gyeit : akkor áldottnak kell lenni az első keresztény 

! rhabonbánok emlékének is, mer t ők pedig az ősvallás 
mysztériumaihoz haj ló nemzetnek szivébe beoltották a 
hit, remény, szeretet vallását : a krisztusi tanokat. 

Azon nehéz napok már rég letűntek nagy embe-
reikkel, halált megvető már tyr ja ikkal ; de nyomukban tá-
madt egy életerős osztály, melynek működése felismerhető 
a nemzet köz- és magánéletében mindenütt ; a mely, a 
vallásos dogmákhoz való törhetlen ragaszkodást oly szép 
összhangba tudja hozni a hazaszeretet tiszta érzelmeivel. 
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Ez az életerős osztály a magyar róm. katb. pap-
ság. Poharamat emelem és köszöntöm tehát a magyar 
róm. kath. papságért , szivem mélyéből kivánva, hogy a 
nagy király és elődeik szent hagyományaihoz hiven, — 
maradjon a klérus magyar és kathol ikus az idők v é g é i g ; 
s valamint a szent király emléke körü l az örökké fénylő 
világosság von dicskoszorut : legyen a róm. kath. papság 
jövő történelmének is minden egyes lapja nemzeti, fényes? 
és ragyogó örökkön örökké!" 

E remek toasztot a „Bereg" cz. heti lap után szó -
szerint közöltük s tu la jdonkép ez volt oka, hogy a „Re-
ligio" hasábjain is óha j to t tuk megörökíteni . 

Érdekl i e toaszt az egész magyar papságo t : b í r ja 
is há t annak teljes szövegét, hogy ha majd némelyik li-
berális katholikus világi férfiúnak, ami pedig nem r i tkán 
történik, eszébe ju tna megtámadni a magyar ka th . k lérus 
hazafiságát, legyen az illetőnek oka magát szégyeneim 
ez elfogulatlan protestáns nyilatkozat előtt. 

S ha majd minden világi katholikus átérzi e szavak-
nak igazságát : akkor, csakis akkor majd lehet beszélni 
Magyarországon „katholikus eqyleti életről," amiről ma 
még a katholikusok zöme jóformán azt se tudja , hogy 
„olyan is van."*) Vérkementi. 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
A S z e u t - I s t v á n - T á r s u l í i t 

f . é. okt. 9-én tartott vál. ülése. 

Elnökölt : Gróf Apponyi Albert és dr. Tarkányi 
Béla apátkanonok, társ. alelnök. 

Gróf-elnök minden előtt jelenti, hogy elnöktársa, 
gróf Károlyi Sándor akadályozva van a megjelenésben. 

Annak tudomásul vétele után, hogy a mult vál. 
gyűlés jegyzőkönyve hitelesíttetett , társ. igazgató bemu-
ta t ta az 1884-iki tagil letményeket, u. m. Tanulmányok 
Aquinói sz. Tamás bölcsészeiéről, II. kötet, — Magyar-
ország a mohácsi vész előtt Fraknói Vilmostól, — Nap-
tár 1885-re a nép számára és a társulat i Évkönyv 
1884-re. 

Társ. igazgató továbbá jelentette, hogy 1885-re 
tagil letményül meg fognak je lenni : Tanulmányok Aq. Sz. 
Tamás bölcsészetéről I II . (befejező) kötet; Hoványi : U j a b b 
levelek a felsőbb katholicismusról, II. (befejező) köte t ; 
dr. Balics La jo s : Magyar Egyháztör ténelme, mely a dr. 
Tárkányi Béla apátkanonok által ki tűzött 100 arany 
pályadijt nyerte ; végre Naptár 1886-ra és Évkönyv. 

• Az igazgató jelentése szerint, dr. Tárkányi Béla 
25 db arany ju ta lma t tűzvén ki azon egyháztörténet i pá-
lyaműre, mely dr. Balics pályanyertes munká ja után leg-
jobb, az illető szerző beleegyezésével a jeligés levél föl-
bontatván, ki tűnt , vagy a második pályanyertes mű szer-
zője Kovács Ignácz peresznyei plébános a győri egyház-
megyében, kinek a 25 db arany elküldetett . 

Ugyancsak a társ. igazgató előterjesztésére boldo-
gult Bárány Ignácz örököseinek á társulat kiadásában 
megjelent Y. és VI. olvasókönyvekéit végkielégítésül 600 
forint szavaztatott meg. o 

*) A kath. irányú lapokat kérnők e sorok szives átvételére, 
Y. 

A népiskolai olvasókönyveknek tervbe vett á tdolgo-
zására nézve társ. igazgató jelentette, hogy a kalocsai 
szakférfiak által beküldöt t részletes tervrajz megbirálás 
véget t az esztergomi és egri főegyházmegyei főtanfel-
ügyelőknak küldettek meg. A tervrajz egészben jóváha-
gyatván, Ipolyi Arnold püspök ő excja mint a népiskolai 
bizottság elnökének meghagyása folytán a Szent- Is tván-
Társula t kiadásában megjelenő népiskolai olvasókönyvek 
átdolgozásával Petrovácz József, Mócsy Antal és Schulcz 
Imre képezdei tanárok, illetve igazgatók bizattak meg, 
kik megígér ték, hogy az olvasókönyvek egy részét a jelen 
isk. év első felében be fog ják küldeni. 

A társulat által kiadandó munkákra nézve, hosszabb 
eszmecsere után, határozatba ment, hogy a létező kü lön-
féle bizottságok hatásköre mereven meg nem szabathat-
ván, maradjon meg az eddigi szokás, hogy t. i. a társ. 
igazgató a kiadásra beküldöt t munkáka t kéziratban be-
muta t j a a választmánynak, mely az igazgatóság vélemény-
adása után dönteni fog a fölött, hogy azok a bizottságok-
nak kiadassanak-e vagy egyszerűen viszaküldessenek. 

A társulat i igazgató kéziratban bemuta t ta a követ-
kező m u n k á k a t : Temetési rendtartás, összeállította Papp 
László, kántor taní tó , — Gyászhangok, szerkeszté Vátzy 
János, kántor tani tó , — Ború, költemények, ir ta Vátzy 
János. A választmány köszönettel vévén a szerző urak-
nak szives bizalmát, elhatározta, hogy mivel a beadott 
munkákhoz hasonlók már közkézen forognak, másrészt a 
társulat anyagi ereje az u j elemi iskolakönyvek kiadása 
által nagyobb mérvben igénybe fog vétetni, — az illető 
szerzőknek a kéziratok köszönettel visszaküldessenek. 

A t i tkár jelentet te , miszerint az utolsó választmá-
nyi gyűlés óta 2 alapitó és 32 rendes t ag lépett a társu-
latba, névszer in t : alapitó t a g o k : Peanich József, titeli r 
kath. lelkész, dr. Velics Antal budapest i orvos. — Rendes 
t a g o k : Lichvártsik Mihály ungvár i r . ka th . tani tóképez-
dei igazgató, Bernáth Ágoston magántaní tó , állami tiszt-
viselő, Turner Ferencz csornai vasúti pénztárnok, dr. 
Berger Ignácz szentgyörgyvölgyi pléb. orsz. képviselő, 
Kuczkai J ános szarvasi ügyvéd, — Farkas Zsigmond, 
Andor Károly, Boros István, Meszkó Balázs, Pathy J á -
nos, Szabó István, Szakács Viktor , Szepessy János, Huszka 
Endre , Kotán János, Kovács Béla, Kötter Rezső, Szak-
szón Béla, Szalay István, Szedlák Imre, Kintzly Béla, 
Koncz Lajos, Hellebronth Miklós, Engel László, Lukácso-
vics Bertalan, Sembery Miklós, Török Kálmán, Kovács 
Mihály, Keke József, Hyross Béla, Hirschner József egri 
főegyházmegyei növendékpapok s a sacré coeur-ök zárdája 
Budapesten. 

A t i tkár jelentette, miszerint Göndöcs Benedek apát 
orsz. képviselő ur ő nagysága „ Országgyűlési beszédeinek" 
egy t iszteletpéldányával kedveskedett a társulatnak. A 
választmány a becses a jándékot köszönettel fogadta. 

Nicolini Alajos kisszebeni kegyesrendi tanár a tá r -
sulat czéljainak előmozdítására 20 forintot adományozott . 
Köszönettel fogad ta to t t . 

Néhai Holner József nyugi, plébános a társulatnak 
20 forintot hagyományozot t . 

Megszavaztat tak a következő könyvadományok : a 
kalocsai kath. legényegyletnek könyvtára számára külön-
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féle társ. kiadványok ; a szinfalusi, bolcsi, erdőhorváthii , 
kóspallagi, alsósápi, budapest-svábhegyi, sotnogy-fajszi, 
pohorellai, tövisfalvi, liptóujvárosi, vámosmikolai, ládbe-
senyői és szendrőládi r. katb. elemi iskolák, a budapest i 
első gyermek-menhely-egylet, a bukarest i r. katb. elemi 
iskolák szegény tanulói és növendékei, továbbá a vesz-
prémi r . kath. főgymn. segélykönyvtár részére demi tan-
könyvek. 

Olvastatott a pénztári kimutatás, mely szerint folyó 
évi január 1-től bezárólag október 9-ikéig a társulat be-
vétele 67,520 í r t 48 kr ; kiadása 65,949 f r t 61 kr ; a 
pénztári maradék tesz 1660 f r t 66 kr t . 

A vatikáni okmánytár ra az utolsó választmányi gyű-
lés óta a következő adományok folytak be : Fraknói Vil-
mos nagyváradi apát-kanonok küldöt t 500 f r t o t ; a kalo-
csai főkáptalan 100 f r t o t ; az egri főkáptalan 500 f r t o t ; 
Supka Jeromos zirczi apát 150 f r t o t ; Tárkányi Béla apát 
egri kanonok 250 f r to t ; Bubics Zsigmond apát -kanonok 
250 fr tot . 

Az ügynökségben 1884. junius—szeptember hóna-
pokban eladatott 265,489 példány könyv ; 3225 db szent-
kép ; 15,417 példány egyes nyomta tványok; készpénzben 
bejött 24,221 f r t 4 kr . 

A tagil letményekre nézve fennálló bizottság újból 
megerősít tetet t s két megüresedet t hely lévén betöltendő? 
u j tagokul dr. Kerékgyártó Árpád egyetemi tanár és dr. 
Wolafka Nándor központi papnöveldei tanulmányi fel-

ügyelő választattak meg. 

Az 1885. évi költségvetés megállapí tására bizottság 
küldetett ki, melynek tagjaivá Barta Béla kir . táblai ta-
nácselnök, Czibulka Nándor udvari káplány, Gervay Mi-
hály főpostaigazgató és Pászthely János kúriai biró válasz-
tat tak meg. A bizottságnak tagja i a társulat tisztviselői is. 

A gyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére Degen Ti-
tus erzsébetvárosi plébános és Kiircz Antal főgymn. tanár 
kérettek föl. 

I R O D A L O M . 
Az irodalom barátait ezúttal három sensatiós 

miire hívjuk fel. A komoly hi t tudományi irodalom terén 
feltűnést kelt Zigliara bibornok „Propaedeutica theo-
logica" czimii müve, melynek tá rgya a természetfölött i 
rend. — Igen sikerült középiskolai hi t tani tankönyvnek 
mondják német lapok azt a IY. kötetes, vagyis jobban 
mondva 4 füzetes kézikönyvet (I. k. 142 lap, Hi t tan . 
II. k. 126 lap, Erkölcstan. I II . 64 lap, Kegyelem- és Szent-
ségtan. IV. köt. 136- lap Egyháztör ténelem), a mely 
„Katholische Religionslehre für die vier oberen Klas-
sen der Gelehrtenschulen und für gebildete Mäner" Re-
gensburgban Pustetnél jelent meg. Alapul Deharbe ká-
téját veszi, és igy megvalósítja azt, hogy a kisdedóvótól 
és elemi iskoláktól kezdve fel egész az egyetemig az if-
júság egyöntetű tankönyvrendszer szerint nyer vallásá-
ban oktatást. Mindenesetre megérdemli, hogy közép-
tanodái hit tanáraink figyelmökre méltassák. — A har -

madik könyv, melyre t. olvasóink figyelmét felhívjuk, 
de Waal, a római német Campo Santo czimii alapít-
vány nagy tudományu rektorának ily czimii müve : 
„Valeria, oder Triumpfzug aus den Katakomben," 122 
fényes illustratióval, ára 10 márka . Ez a mü, mint 
a t . olvasó lá t ta t lanul sejtheti, az épületes szépirodalom 
körébe tartozik. Mintegy folytatása a halhatat lan Wiseman 
Fabiolá jának. Az egyház szenvedésének utolsó szakánál 
kezdi Maxentius alatt, azután ismerteti azt a világtörténelmi 
kifejlődést, melyet a kereszténység Nagy Konstantin alatt 
nyert , szóval feltünteti , mikép hagyta el az egyház a ka-
takombák háromszázados rej tekeit s miként tar tá diadal-
mas bevonulását a világ fővárosába, Rómába. Fabiola 
u tán megérdemelné a lefordítást. Tudtunkka l még New-
man Kall istája sincs lefordítva. Pedig remekmű. 

VEGYESEK. 
— Háromszáz év óta az első egyházmegyei zsinat 

az, mely legközelebb a lausannei egyházmegyében fog 
tar ta tni . 

— Kath. nagygyűlés (meeting) volt e napokban An-
golország Leeds nevű városában. A szabad iskola híveinek 
szövetsége tar to t ta . Vezérszónok Manning bibornok west-
minsteri érsek vala. Elnökölt a leedsi püspök. Az elnök-
püspök annak constatálásával kezdte, hogy 1870-ig An-
golországban a vallást alapul vevő szabad iskolák kibír-
ták a versenyt az állami iskolákkal ; de a helyzet azóta 
annyira megváltozott , hogy a verseny lehetetlen. A bi-
bornok-érsek beszédéből kiemeljük a következő két té-
t e l t : „A természettörvénye és az ország törvénye nevé-
ben a szülőknek leronthat lan joguk követelni, hogy 
gyermekeik az ő vallási elveikkel és lelkiismeretük 
sugallatával összhangzó nevelésben és oktatásban részesül-
jenek." A másik tétel e z : „Nincs lelkiismereti szabadság 
hitvallásos iskolák nélkül. A közönség adópénzét arányo-
san kell kiosztani az iskolák közt a szerint a mily erő-
feszítést tesznek az alapítók. Az adózó polgárok pénze 
az adózó polgárok pénze." Motler kanonok a következő 
tételt védte : „A jelenlegi rendszer, a mely szerint adó-
val súj ta tnak a különféle bitvallásokhoz tartozó összes pol-
gárok az állami iskolák javára, a melyeknek igénybe vé-
telét lelkiismeretök t i l t ja, — súlyos jogsértés." 

— A keresztény felebaráti szeretet és a modern po-
gányság philanthropiája közt az a különbség, a mi XIII . 
Leo egy milliós cholera-alapitványa közt és a Grévy 
franczia köztársasági elnök által a tuil leriákban a cholera-
inség enyhítése végett rendezett mulatság 30,000 f rank-
nyi jövedelme közt van. XIII . Leo maga készül az egy 
milliós alapítvány szellemében szolgálni a betegeknek ; a 
modern phi lanthropa mulatva, kéjelegve vet oda néhány 
fillért a nyomornak. Mely részen van az igazi emberszeretet ! 

— Angolország conversiója tömeges megindulásá-
nak u t jábau a Tablet egy czikke szerint a következő 
okok á l lnak: 1. A vegyes házasságok, melyek hi t taga-
dásra vezetnek. 2. Az iskola elszakítása az egyháztól. 3. 
A belépti dijak fizetése a templomokban. Ez financziális 
tekintetben talán, úgymond, szükséges, de a tömeg evan-
gelisatiójára való tekintetből határozot tan hibás. Czikkiró 
forrón ajánl ja a vasárnapi iskolákat, a katholikus egyle-
tek, szövetkezetek és klubbok alakítását. 

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

Budapest. 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcza 8. sz. 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
kiildéssel 5 írt. 

Szerkesztő lakása .-Buda-
pest, VIII . , József-körut 
50., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

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

NEGYVENHARMADIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

Budapesten, október 15. 31. II. Félév. 1884. 

TARTALOM: Vezéreszmék és Tanulmányok: „Egy plébánosának. — Még egy votum. — Az erdélyi kath. status-gyülés felirata. — 
Római emlékek. — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : A pesti reform hitközség uj pásztorának beköszöntője. — R ó m a : Nemzeti 

egyházak. — Kath. Egyleti Élet : A „Bécsi Ressource14 nevű katholikus társaséleti egylet alapszabályai. — Vegyesek. 

„Egy plébánosának*) 
nyilt kérdésére nyilt válasz. 

A „Eel. II. félévi 27. számában „egy plébá-
nos" értekezvén azon különféle fölfogásokról, me-
lyekkel a sz. atyának f. é. jan. 6. kiadott, kis 
misék után mondandó bizonyos imákra vonatkozó 
rendeletét a lelkészek fogadták, ezen szavakkal 
fordul az olvasókhoz : 

„ ... az általam elmondottakra nagy világot 
vetne az, ha tudnók mindnyájan azt, hogy a 
pápai államban azelőtt milyen volt ez imákra 
nézve a szokás. Talán vannak, kik tudják; igen 
jól cselekednének, ha ezt közülnék. Mert bármely 
esetben is irányadásul szolgálna az ottani pra-
xis, melyet a pápa most általánossá tenni óhaj-
tott." 

Erre nézve szolgálhatunk biztos adattal. Egy 
jó barátunk s paptársunk az 1878. szünidőben 
Olaszországot szedvén talp alá egyebek közt Lo-
retóban is megfordult. Elvégezvén a bazilikában 
sz. miséjét, kezébe adtak kemény táblára ragasz-
tott nyomtatványt, hogy azt előimádkozza. Rajta 
volt a kérdéses ima; elkezdte mondani és a nép 
vele mondta — persze deákul, mert hát az olasz 
nép a közönséges imaformulákat deákul szokta 
mondani. Szép előnye ez azon népeknek, melyek 
a hajdani rómaiktól vették származásukat, hogy 
jórészt megértik az anyaszentegyházunk nyelvén 
szóló imákat. (Nekünk mindig ugy tetszik, mint-
ha az Isten is szivesebben hallaná a deák imát 

*) Csak ö r v e n d e n i l e h e t a n n a k az é rdek lődésnek , 
m e l y e t „ E g y p l é b á n o s " j e g y ű d e r é k m u n k a t á r s u n k m i -
n a p i cz ikke k e l t e t t . I g y v e t j ü k el a m a g j á t az e g y ö n t e -
t ű s é g n e k . Szerk. 

és éneket, miután igy imádkozott mindig a ró-
mai egyház és vele annyi millió vértanú, püs-
pök, pápa, liitvalló, szűz, özvegy és ártatlan lé-
lek. Szinte sajnáljuk, hogy nálunk maholnap nem 
lesz már világi ember, ki deákul imádkoznék ; pe-
dig hát deákul imádkozó elődeink különb hazafiak 
voltak, mint a magyarul — nem imádkozó utó-
dok.) Hanem elég az hozzá, Loretóban 1878. a 
magyar pap az olasz néppel kis mise után 
mondta a három Avet s a hozzávalót. És ugyan-
ezen szokást, hogy t. i. a pap és a hivek együtt 
mondták, találta Rómában és másutt. 

Hasonlóan biztos forrásból tudjuk, hogy az 
idén Némethonban, pl. Berlinben a sz. Hedvig-
féle templomban szintén a pap és a hivek kö-
zösen mondják a kérdéses imákat és pedig szin-
tén a nép nyelvén ; amiből kitetszik, hogy mi-
lliódon értették ott a sz. atya rendeletét. 

Ha tekintjük a decretum szövegét, nem is 
lehet abból következtetni, hogy a sz. atya csak 
a papoknak akarta azon imákat meghagyni. Mert 
igy kezdi: „Jam inele ab anno 1859 sa. mem. 
Pius PP. IX praecepit, ut in templis omnibus 
Ditionis Pontificiae certae preces . .. per ado ss. 
Missae sacrificio recitarentur." Az imádkozó alany 
nincs megnevezve. S a decretum vége igy hang-
zik: „Itaque Sanctitas Sua mandavit, ut in 
posterum in omnibus . . . orbis Ecclesiis preces 
infrascriptae . . . . in fine cuiusque Missae sine 
can tu celebratae flexis genïbus recitentur11. Megint 
nincsen mondva az, hogy csak a pap mondja. — 
Sőt azon szavakból, melyeket a „plébános" is 
idézett t. i. „id communi prece populns christi-
anus a Deo contendat, auctoque supplicantium 
numero..." az látszik következni, hogy a sz. atya 
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szándoka volt, miszerint a pap és a hivek együtt 1 

mondják ezen imákat. 
Ez a mi nézetünk. 
Különben teljesen osztozunk a „plébánosá-

nak afölötti indignatiójában, hogy némelyek „az 
egyház által szabályozott nyilvános isteni tisztele-
tet a privát fölfogások és érzelmek hatása alatt" 
tetszés szerint módositják. Mert csak is ez utón 
történhetik meg, hogy nálunk egykönnyen pap 
nem képes előlegesen kért instructio nélkül ide-
gen templomban, annélkül, hogy tol ne tűnnék, 
istenitiszteletet tartani. Kivált a délutáni ajtatos-
ságokra nézve oly nag}7 az eltérés, hogy akár 
egy és ugyanazon városban annyiféle módon 
tartják, ahányféle a templom. Hogyan lehetne 
ezen segiteni ? 

Egy beneficiatiis. 

Még egy votum. 

Főtisztelendő Szerkesztő tTr! 
Legyen szabad a „Religio" ez évi október 

1-i (27-ik) számában „A lelkipásztorság köré-
ből" czimü czikk tartalmára némi reflexiót ten-
nem. Az „egy plébános", a czikk irója, azt véli, 
hogy „a kérdéses pápai rendeletnek (hogy t. i. 
a csendes mise végén bizonyos imádságok vég-
zendők) az a legjobb végrehajtása, ha minden 
pap kis miséje után csendben a latin szöveget 
mondja el, más variátióktól pedig tartózkodik." 
Erveléseit rövidség okáért nem akarom ismételni. 
Elég az hozzá, hogy t. ügyfelünk szerint „azon 
körülmény, hogy az illető ima minden csendes 
mise után mondandó el, leginkább érv gyanánt 
szolgálhat arra, miszerint 1) a latin textus mon-
dandó ; 2) a pap maga imádkozza egyedül ; 3) 
ő nyeri el a 300 napi búcsút; 4) a nép nyelvén 
és a néppel való közös elimádkozás elrendelve 
nincs." 

En a Ritusok sz. Congregatiója kérdéses 
rendeletének tulajdonképeni szövegét nem isme-
rem ; s azért csakis egyházmegyei főhatóságom-
nak az ezen imák elmondását elrendelő kö-
rözvény éből idézem az „egy plébános"-nak vi-
szonyzásul s illetve az ügy tisztázásául a követ-
kezőket; „Preces liae in missis parochialibus, 
quibus tidelis etiam populus interest, lingua ver-
nacula fidelivm recitandae sunt, ubi vero sacer- ' 
pos pro privata sua pietate célébrât, easdem etiam 
lingua latina recitare potest." 

Ebből tehát azt kell következtetnem, hogy 

! a kérdéses imák mégis csak a nép nyelvén és a 
I néppel közösen mondandók el; s ugy is tudom, 

hogy a mi egyházmegyénkben a püspöki körren-
delet értelmének megfelelőleg csakugyan a nép 
nyelvén s a néppel együtt mondatnak el. 

Arra nézve, hogy ki nyeri el az imák elmon-
dásával egybekötött búcsút, az „egy plébános" úrral 
én sem vagyok tisztában. Az emiitettem püspöki 
körrendeletben erre vonatkozólag röviden azon ész-
revételt olvasom, hogy pápa ő szentsége „adacuen-
dum orandi studium preces praeseriptas recitantibus 
tercentum dierum indulgentias conceclit." Ebből 
annyi világos, hogy aki azon imákat elmondja, 
az nyeri el a 300-napi búcsút. De hogy ennek 
elnyerése az eredeti latin szöveghez legyen kötve, 
ebből éppen nem lehet kiolvasni; sőt egyházme-
gyei főhatóságomnak azon rendeletéből, miszerint 
az imák a nép nyelvén s a néppel együtt mon-
dandók el, azt kell következtetnem, hogy a bú-
csút el lehet nyerni s az tényleg elnyeretik akkor 
is, midőn az imádságok a nép nyelvén mondatnak 
el. Hogy azonban ezen esetben maga a pappal 
imádkozó nép is, vagy csupán a preceseket elol-
vasó pap nyeri-e el a búcsút, nem merném el-
dönteni; mert tudvalevőleg a végső Oratiót 
csakis a pap olvassa s illetve imádkozza. Szük-

I séges-e ahhoz, hogy a nép is részesüljön a 
búcsúban, hogy a nép maga olvassa az imádsá-
got, vagy elég, ha elméjében követi az imádság 
tartalmát, — ennek megállapítását hivatottabb 
egyénekre hagyom. 

Mindezekből tehát azt kell következtetnem, 
miszerint t. ügyfelünk aligha nem tévedett, azt 
állitván, hogy „a nép nyelvén és a néppel való 
közös elimádkozás elrendelve nincs." 

A „Salve Regina" antifonának német vagy 
magyar nyelven való elmondására nézve nekem 
is volt bökkenőm. A latin szövegnek hű és egy-
liázhatóságilag jóváhagyott magyar fordítását 
prózában én sem ismerem. Megvan a „Menny-
országnak királynéja" verses antifona, mely ma-
gyar népünknél közhasználatnak örvend, s me-
lyet a százados használat nálunk, mondhatni, 
megszentelt. Azért, az egyházmegyei főhatóság 
máskép nem disponálván, én a „Mennyország-
nak királynéja" szövegét fogadtam el hitelesnek. 

Azt azonban, hogy a befejező „Oratio"-nak 
egyházhatóságilag jóváhagyott magyar stb. szövegű 
fordítása közöltessék a papsággal, nagyon óhajtan-

; dónak tartottam volna. Ez nem történvén, min 
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den lelkipásztor maga volt kénytelen fordítónak 
beállni, aminek a fordítás szövegében bizonyára 
meglehetős discrepantiát kelle szülnie, ami is-
mét ily szent dolog érdemére ajánlatos nem 
lehet.*) Egy másik plébános. 

Az erdélyi kath. státus-gyülés felirata 
az érettségi vizsgálatokra vonatkozó sérelmes ügyben. 

(Folytatás). 

i iz erdélyi római katholikus státus autonómiáját az 
unió részletes szabadságáról szóló 1868. évi 43. törvény-
czikk. 14 §-a is elismeri és megerősíti, mondván : 

Erdély mindazon törvényei , melyek az erdélyi 
területen és korábban úgynevezett magyarországi részek-
ben a bevett vallásfelekezetek, egyházi hatóságok vallás-
gyakorlati és önkormányzati szabadságát, jogegyenlőségét, 
egymás közötti viszonyait és illetőleg hatáskörét biztosít-
ják, nem csak sértetlenül fenntartatnak, hanem egyszer-
smind a görög és Örmény katholikus és a keleti görög szer-
tartású egyházakra is kiterjesztetnek. 

Valóban nem ti tkolhatjuk el afeletti meglepetésün-
ket, hogy az előrebocsátottakat tudva és ismerve, Nagy-
méltóságod az alkotmányos magyar birodalomban, az al-
kotmányos magyar törvények uralma alatt, a legújabb 
1883-ik XXX. t. cz. határozott elismerése daczára, az 
erd. róm. kath. egyházmegye törvényes önkormányzati 
jogát csak kérdésbe is tehet i ; még inkább meglep az, 
hogy Nmlgod ugyanakkor, midőn protestáns atyánkfiai 
önkormányzati jogát hangosan elismeri, az erd. róm. kath. 
egyházmegye autonómiáját tagadásba kivánja venni. Igen, 
Nméltóságod egyenesen tagadásba veszi autonómiánkat, 
midőn az erd. kath. középiskolákra az 1883. XXX. t. 
czikk 45. §-át kivánja alkalmaztatni, mert ezen felfogás 
megczáfolhatlan bizonyítéka annak, hogy Nagyméltósá-
god az erd. róm. kath. középiskolák egyfelől és a Ki-
rályhágón tul való magyarországi róm. kath. középisko-
lák helyzete és a kormányhoz való viszonya között más-
felől, bárha óhajtandó és igazságos volna, hogy ez utóbbiak 
jogköre is kiterjesztessék és ezek is az általuk eddig tényleg 
nem gyakorolt autonomia élvezetére bocsáttassanak, kü-
lönbséget tenni nem akar ! Pedig önkormányzati jogaink, 
törvények, kir. hitlevelek és eskü által oly kétségtelenül 
vannak biztosítva, hogy ha azoknak folytonos gyakorlatá-
ban nem lettünk volna is, jelenleg minden törvényes to-
vábbi intézkedés nélkül megkezdhetnők minden perczben 
ebbeli jogaink gyakorlását. 

ad b) Az 1883. XXX. t. ez. 41. §-a kifejezetten 
elismeri, de a fennebb előadottakból is következik, hogy 
az erd. róm. kath. státus középiskoláinak fenntartására 
szolgáló tanulmányi alap nem állott és jelenleg sem áll a 
kormány, illetőleg Nméltóságod kezelése alatt. Ezen állí-
tás megdönthetlen igazságát bizonyítja az erd. róm. kath. 
tanulmányi alap tetemesebb törzsvagyonának eredete, az 

*) Azt hiszszük, a négy, különféle egyházmegyéből 
jöt t hozzászólás eredménye oly világos, hogy azt össze-
gezni felesleges volna. Szerk. 

alapnak a múltban történt és a jelenben történő hasznosítása, 
nemkülönben kezelése. 

Tanulmányi alapunk legtetemesebb törzsvagyonát a 
kolozsmonostori uradalom képezi. Ezen uradalmat 1059. 
körül I. Béla adományozta a szt.-Benekek-rendieknek. 
Más királyaink ez alapítványt idők folytán tetemesen gya-
rapították, de a 16. század sajnos mozgalmaiban Izabella 
és Zápolya János Zsigmond kormánya alatt az uradalom 
secularizáltatott. Később Báthory István Erdély fejedelme 
és Lengyelország királya a kolozsmonostori uradalmat 
több mellékjavakkal együtt akkori tulajdonosaiktól saját 
pénzén megvásárolta és 1581. május 12-én kelt adomány-
levelénél fogva a kolozsvári róm. kath. főiskolának ado-
mányozta. Minthogy a főiskolák vezetői jezsuiták voltak, 
az alapítvány jövedelmét is ők élvezték ; azonban az ado-
mánylevél tar talma és intentiója bárkit is meggyőzhet 
arról, hogy ezen alapítvány az erdélyi római katholikus 
i f júság oktatásának biztosítására lett szánva kizárólago-
san és csak esetleges dolog az, hogy az uradalom jöve-
delmét a jezsuiták is, mint tanárok élvezték. Néhány év 
letelte után a megujul t vallási zavargások idejében a je-
zsuiták az országból kiutasittatván, az erdélyi protestáns 
fejedelmek alatt a kolozsmonostori uradalom a katholi-
kusoktól minden kárpótlás nélkül a Fiscus részére le-
foglaltatott és egyes részei inscriptionaliter elzálogosit-
tat tak. Midőn a 17-ik század vége felé Erdély a dicsőén 
uralkodó ausztriai ház fennhatósága alá került és a Li-
pót-féle hitlevél kihirdettetett a katholikus és a protes-
t á l o k között, némely templomok és javak végett fel-
merült sérelmek tárgyalása következtében a Rendek kö-
zött létrejött megállapodás folytán I. Lipót 1693. évi áp-
ril 9-én kelt legfelsőbb elhatározásával az erd. Karok-
és Rendeknek megengedte : quod cpiindecim florenorum 
millibus pagum Monostor a moderno possessore redimere 
et Catholicis jure perennali in usus Ecclesiarum et Scho-
larum cath. applicandum tradere possint." Ami meg is 
történt, s a katholikusok az uradalmat a Báthory-féle 
adománylevél értelmében a jezsuiták használatába bocsá-
tották. III . Károly 1732. évi október 15-én kelt legfel-
sőbb elhatározásával megengedte, kogy a jezsuiták a 
kincstár minden megterheltetése és minden remélhető 
kárpótlás nélkül, saját pénzökön a kolozsmonostori ura-
dalom többi részeit is, melyek még idegen kézen vannak, 
kiválthassák. A váltság-összeg előállítására a katholiku-
sok tetemes áldozatokat hoztak, igy pldául br. Apor maga 
30.000 fr t tal járul t a megváltási művelethez. Az ekép 
ismételten megvásárolt kolozsmonostori uradalom, mint 
az if júság nevelésére szolgáló kizárólag kath. tulajdon 
birtok, az 1744. évi 8-ik t. cz. által a koronajavak (jura 
fiscalia) sorából örök időre kitöröltetett. Az erd. katholi-
kusok az egész kolozsmonostori uradalmat ekkép meg-
szerezvén, mi volt természetesebb, mint hogy az erd. 
kath. státus a dominiumot, mint kizárólagos sajátját , tu-
lajdonát a jezsuita rendnek 1773-ban történt feloszlatása 
után legfelsőbb jóváhagyással az erd. róm. kath. tanul-
mányi alap törzsvagyonává tette. Tanulmányi alapunk 
kisebb törzsvagyonát képezi azon 116,618 frt, melyet a 
jezsuita vagyonból Mária Terézia oktatási czélokra ren-
delt. Az alap gyarapodott megtakarítások által és egyes 
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jótevők adományaiból, kik között Kovács Miklós néhai er-
délyi püspök 37.654 forint 70 kr adománynyal tündöklik. 

A tanulmányi alapot, mint egyéb erdélyi kath. ala-
pokat az apostoli király ő felsége legfőbb felügyelete 
alatt a „Catholica Commisio" kezelte. Névszerint a ko-
lozsmonostori uradalmat hosszú időkön át, mint az erd. 
kath. státus időszerinti fejei, az erd. püspökök kezelték 
és szolgáltatták be a jövedelmet a tanulmányi alapba. 
1849-ben törvényellenesen az uradalom a püspöki kezelés 

alól kivonatott ugyan és kincstári kezelés alá került, mi 
a tanulmányi alap jövedelmének kipótolhatlan csökkenté-
sével jár t ; de a magyar alkotmány helyreállításának kez-
detén az uradalom a kath. bizottság, később az erdély-
részi egyházmegyei igazgatótanács kezelése alá került és 
ezen autonomicus testület alatt van ma is. 

A tanulmányi alap pénztőkéje az erd. kir. kincstár-
nál volt elhelyezve. Ugy a pénztőkék mint a kolozs-
monostori alapítványi uradalom után befolyó jövedelmek, 
a kincstárnál levő alapítványi pénztárba szolgáltattak be. 
A kincstár levén a tanulmányi alapnak pénztárnoka, a 
püspök és a „Catholica Commisio" a jövedelmeket nyil-
vántartották, a kath. bizottság a püspök előterjesztésére 
a tanárok fizetését és az iskolák szükségeire megkíván-
tató összegeket az alapítványi pénztárnál utalványozta. Igy 
történik ez ma is. 

A bevételek és kiadások az alapítványi pénztárnál 
s vidéken az adóhivatalok közvetítésével történvén, mi 
természetesb. mint hogy a kincstár, mint az alap pénztár-
noka, készíti el az ő tisztviselői által a bevételek és ki-
adásokról szóló kimutatásokat, melyek az előirányzat és 
a számadás összeállításához szükségesek. Az erd. kath. ta-
nulmányi alap költségvetését a miniszteri számvevőség 
állítja össze az erd. egyházmegyei autonom testületnek, 
az igazgató-tanácsnak javaslatai és utasításai alapján, 
úgyszintén a számadásokat is. Ugy a költségvetést, mint 
a számadásokat hozzánk netáni észrevételeink és hozzá-
járulásunk megtétele végett mindig fölküldeni tartozik. 

Nem csak a kolozsmonostori uradalmat, hanem a 
tanulmányi alapnak az alapítványi főpénztárnál őrzött 
pénztőkéit is az erdélyi kath. státus állandó képviselői 
kezelik. Az alap ezen részénél időnkint eszközölt pénz-
müveleteket az alapítványi főpénztár és a miniszteri szám-
vevőség, az egyházmegyei igazgató-tanács utasítására, 
ugy haj t ja végre, mint az utasítás szól. Az alap megta-
karíthatott jövedelmeit tőkésítés végett az igazgató ta-
nacs helyezi el. Az alap peres ügyeinek intézésére kü-
lön jogügyi tanácsost tartunk. Ami legdöntőbb, az alap 
költségvetésében csak azon szükségletek találhatnak fede-
zetet, melyeket a püspök és igazgató-tanács ilyenekül ja-
vaslatba hoz vagy elismer. És épen ily nagyfontosságú 
az is, hogy a vallás- és közoktatásügyi minisztérium, te-
kintettel az erdélyi egyházmegye önkormányzati jogaira, 
az erdélyi kath. alapokból utalványozásokat még a meg-
állapított költségvetés keretén belül sem tehet s igy az 
erdélyi róm. kath. tanulmányi alapból sem. 

Nyilvánvaló tehát, hogy az erdélyi róm. kath. kö-
zépiskolák az erd. róm. kath. státus által oly alapból 
tartatnak fenn, mely nem Nagyméltóságod, hanem egye-
nesen és közvetlenül az erd. róm. kath. státus, illetőleg 

ennek kiküldöttje, az igazgató-tanács által kezeltetik ; — 
nyilvánvaló, hogy nem lehet ép ezen önkormányzati jo-
gainkra tekintettel — a mi erdélyi kath. középiskoláin-
kat egyenlő vagy csak hasontermészetüeknek is tekinteni 
a királyhágóntuli magyarországi, az ottani tanulmányi 
alapból fentartot t kath. középiskolákkal. 

ad c) Az erd. kath. státus önkormányzati jogaiból, 
kath. középiskoláink fenntartására szolgáló alpunknak fen-
nebb kifejtett eredete, hasznosítása és kezeléséből önkényt 
következik végül az, ami legfőbb : hogy t. i. az erd. 
róm. kath. gymnasiumok sohasem állottak a kormány 
s jelenleg sem állanak Nagyméltóságod rendelkezése és 
közvetlen vezetése alatt. Ezen állítás megdönthetlen igazsá-
gát folytonos és megczáfolhatlan tények igazolják. 

Tény ugyanis, — a feloszlatott kir. főkormányszék 
kebelében működött, de önálló kath. commissio levéltára 
szakadatlan lánczolatban tanúskodik arról, — hogy kath. 
középiskoláink bel- és külügyeit a Catholica Commissio, a 
kir. főkormányszék feloszlatása után a katholikus bizott-
ság, az igazgató tanácsnak megválasztatása után ez utóbbi 
intézte az erdélyi püspökkel, mint az erdélyi kath. stá-
tus fejével egyetértve, a tantervet megállapította, előírta, 
módosította, a tankönyveket meghatározta sat. amint azt 
a körülmények megkívánták s az iskolák haladása szük-
ségessé tet te ; a tanárok fizetését szabályozta, megállapí-
totta s az intézetek szükségeinek fedezéséről gondosko-
dott : a középiskolai igazgatók jelentései, javaslatai hozzá 
intéztettek és általa láttattak el, s amit legelöl kellett 
volna említenünk, mert legpraegnansabban fejezi ki az 
önálló rendelkezési és közvetlen vezetési jogot, — a kö-
zépiskolai tanárok általa neveztettek ki s fizetésök általa 
utalványoztatott. S ha a legújabb időket tekintjük is, e 
tekintetben az erdélyi kath. státus jogai és jogainak tény-
leges gyakorlata korántsem szenvedtek megszorítást ő 
császári és apostoli kir. felségének 1867. augusztus hó 
19-én kelt legfelsőbb elhatározása nyomán, sőt ujabb és 
további megerősítést nyertek, mert ujabban elismertetett 
ez alkalommal, hogy az erdélyi róm. kath. státusnak 
1866. évi január 10-én Kolozsvárt tar tot t gyűlésén felvett 
jegyzőkönyvben körülirt szerkezetű gyűlést s az annak 
kebeléből választandó bizottságot megilleti azon egész ha-
táskör, mely eddig a Catholica Commissio s folytatólag a 
a kath. bizottság hatáskörét képezte, és midőn a státus-
gyülés 1873-ban saját kebeléből megválasztotta az igaz-
gató-tanácsot s azt azon utasítással látta el, amelyet 
Nagyméltóságod 1883. junius 16-ról 1008 el. sz. a. jóvá-
hagyni méltóztatott, ezen utasítás minden egyes megha-
tározása s az igazgató tanácsnak már egy évtizedet meg-
haladólag ezen utasításon nyugvó minden egyes tényke-
dése a leghatározottabb bizonyítéka annak, hogy az erd. 
kath. középiskolák jelenleg is az erd. róm. kath. státus, 
illetve a kath. igazgatótanács kizárólagos egyenes rendel-
kezése és közvetlen vezetése alatt állanak, — ezekre vo-
natkozólag a kormány, illetve Nagyméltóságod semmi 
irányban sem rendelkezett, ezeket közvetlenül nem, s 
csak is közvetve, s csak annyiban ügyelte fel, amennyi-
ben az állam legfőbb felügyeleti jogát a szintén önkor-
mányzati joggal biró protestáns középiskoláknál is gya-

í korolni hivatva van. (Vége köv.) 
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R Ó M A I E M L É K E K , 

I r t a : W I N T E R Á G O S T O N 
a P á z m á n y - i n t é z e t l e l k i i g a a g a t ó j a . 

I. 

De menjünk most a keresztliajó éjszaki részébe. I t t 
áll sz. Processus és Martinianus vér tanuk oltára. E két 
börtönőrét sz. Pé ter a mammert ini börtönben keresztelte 
meg. Ereklyéik az ol tárban nyugszanak. E két szent egy-
kor, egy Matrónanak a templom kapu j a előtt je lent meg, 
mint erről Nagy sz. Gergely pápa tanúskodik és igy 
szólt hozzá : „Te most bennünket látogatsz meg, mi az 
az Ítélet napján fel fogunk keresni, és tehetségünk szerint 
segítségedre leszünk." Ezek oltára mellet t még sz. Ven-
ezel és sz. Erasmusé t lá t juk . Délfelé irányozván léptein-
ket a sz. Mihály és Gregoriana kápolná jába vezető mel-
lékhajó előtt haladunk el. Elmenvén a kupola alatt sz. 
Veronica szobra mellet t ta lá l juk a Poeni tent iar ius bibor-
nok gyóntató székét. A Colonna és Clementina kápolna 
mel lékhajóján túl, a kereszthajó déli részén áll az oltár, 
melynek asztalában Simon és Judas apostolok ereklyéi 
nyugszanak ; az ol tárkép sz. Pé te r keresztre feszíttetését 
ábrázolja. Ezen oltár két részén áll sz. Tamás és a sze-
génység apostolának sz. Ferencznek oltára. A kereszthajó 
déli részében, valamint a Clementina és Colonna kápol-
nák közti mel lékhajóban állanak a különféle nemzetek 
gyónó székei. Tekintve aranyszájú sz. Jánosnak sz. Pé -
terről mondott eme szavait : „Bűnbe esett , hogy valamint 
e bűne, ugy az Ur által neki adott bűnbocsánat fe let t 
elmélkedvén másoknak is szivesen megbocsásson:" alig 
képzelhetünk a gyónószékek számára illőbb helyet, mint 
itt sz. Pé ter sírjánál. 

Kezdjük már most meg zarándoklásunkat a már 
többször említett négyszögben. Sz. András pillérénél ke-
let felé irányozzuk lépteinket, itt jobbfelől a sekrestye 
a j ta ja felett l á t juk VIII . Pius síremlékét ; szemközt vele 
a pilléren az ol tárkép sz. Pé te r t muta t j a ki Ananiász és 
Sapphira t halállal bünteti . „Az Isten ítéletét, — mondja 
sz. Jeromos — látnoki lélekkel hirdeti, hogy két ember 
büntetése sokaknak szolgáljon tanulságul." Néhány lépés 
és a Clementina kápolnába érünk, hol szemközt velünk 
VII I . Pius márvány sirja áll, mellet te pedig a déli falon 
Nagy sz. Gergely oltára. Baronius szerint Nagy sz. Ger-
gely pápa, egy, tőle templomok számára ereklyéket kérő 
küldöttségnek az akkori szokás szerint, mint erről egyik 
levelében ir, gyolcskendőcskét adott, mely vér tanuk sír-
ján feküdt . Midőn a küldöttség a kapot t gyolcsban hasz-
talan kereste az ereklyét, visszatért a sz. pápához, ki a 
gyolcsot késsel megvágta , mire abból vér folyt. E jele-
netet ábrázolja az ol tárkép. 

A Clementina kápolnából éjszaknak tar tunk, hol az 
előbb emiitett pillér oldalán ta lál juk Urunk színeváltozá-
sának oltárát ; a mozaik Rafael ismert képe után készült. 
Ezen oltárral szemben van a hosszhajó mellékhajója, 
melyben XI. Leo, XI. és VIII . Incze, meg a Stuar tok 
síremlékei díszlenek. A kupolá t tar tó Longinus pillérének 
keleti oldalán van sz. Jeromos oltára, szemközt vele a 
hosszhajó másik mellékhajóját találjuk, XII . Leo, XII . 

Incze, XIV. és XII I . Gergely síremlékeivel, ez utóbbi, ki 
a szentség hírében halt meg, egykor sz. Brigi t ta eme sza-
vai által indí t ta tva . „Ha közbenjárásunk által a tisztító -
helyből egy lelket kiszabadítunk, akkor az Urunknak, 
Jézus Krisztusnak oly kedves, mintha Ot magá t szabadí-
to t tuk volna ki. Alkalmas időben ezen jóságos cselekede-
tünket , melyet neki a jándékoztunk teljesen pótolni fogja, 
és i rgalmasságunk j avunkra fog szolgálni," a szószékről, 
nyilvánosan, minden általa müveit jóságos cselekedetet a 
tisztító helyen levő lelkeknek ajándékozta. I t t ta lál juk 
svéd Krisztinának a barbár Gusztáv Adolf leányának 
síremlékét is. Mellképe alat t e szavak á l lanak: „Svéd 
Krisztinának, ki a t rónról lemondván, az eretnekségről 
az igaz vallásra á j ta tosan át tért , s Rómába tevé át laká-
sát, ezen emlékét, melyet XII. Incze megkezdett , XI. Ke-
lemen 1702-ben befejezte." I t t talál juk továbbá Mathild 
toskánai őrgrófné s í r já t is. VII I . Orbán pápa által Man-
tuából ide hozott csontjai felet t áll fehér márványszobra, 
mely ba l jában a t iará t és a kulcsokat t a r t j a . 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, október 14. A pesti reform, hitközség uj 

pásztorának beköszöntője. — Tegnapelőt t ment végbe 
Szász Károly, volt kultuszmin. miniszteri tanácsos, ünne-
pélyes beigtatása a pesti re formátus hitközség pásztori 
állásába. Ama beszéd, melyet az u j pásztor nagy és fé-
nyes közönség előtt mondott , nem egy szempontból figye-
lemremél ó. Christum et hune crucifixum, hirdeté az apos-
tol szavaival. 

Jó l esett hallani Krisztus hi tének nyilt és eré-
lyes bevallását. Azon decomponáló áramlatban, mely kü-
lönösen a németországi protes tant ismust két t ábor ra 
osz t ja : Krisztus-hívőkre és Krisztus- tagadókra, mely á ram-
latnak Krisztus istensége tagadása tekintetében hazánk-
ban is vannak áldozatai. Mindenesetre feljegyzésre méltó 
körülmény az, hogy a pesti református hitközség u j 
pásztora, ki majdnem 18 éven keresztül távol az egy-
házi pályától a közügyek terén működött , a Krisztus is-
tenségébe való hi tet el nem veszité, hanem azt beköszön-
tőjében hangsúlyozta és védelmezte. 

De ha a „Nemzet" tegnap reggeli számában meg-
jelent tudósítás híven referá l , (és egy hiteles fül tanu állí-
tása nyomán nem is kételkedünk azon) olyant is mon-
dott az u j pásztor, ami nagyon végzetes éppen a p ro ten-
tant ismusra és a mi disharmoniát hozott Krisztus-hivő 
szózatába. 

A nevezett lapban ugyanis ezeket olvassuk: „Isten-
ségének bizonyítékait szóló nem keresi előszeretettel azok-
ban az evangeliumi tényekben, amelyek a monda vagy 
hitrege, a minden vallásalapitással közös é& elmaradha-
tatlan mythos je l lemét viselik magukon és épen annál 
fogva vitatás alá esnek, megtámadhatók, sőt még külön-
ben hivő keresztények ! részéről is tagadással találkoznak. 
Nem a templomi szószéken van helye, az evangéliumok 
hitelességét s az azokban előadott tények történelmi igaz-
ságát szellőztetni vagy megismertetni ; ez az irás-kritika, 
vizsgáló és oktató tudomány dolga." 
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Ha jól ér t jük ezt az idéztünk részletet, akkor azt 
kell mondanunk, hogy az u j pásztor valóban megenged 
„mondákat, hitregéket, és „elmaradhatatlan mythosokat" 
a szentírásban, hogy ennélfogva a szentírás hitelessége 
még „különben hivő keresztyének részéről is" tagadásba 
vehető. Ezen roppant veszélyes állítás senkire és semmire 
sem lehet végzetesebb, mint épen a protestant ismusra. 
Ezen — másnak nem akar juk venni — nagy engedmény 
valóságos öngyilkossága a protestantismusnak. Mert hová 
ju t a protestantismus, ha egyedüli hitszabálya tekintetében 
ilyen concessiót tesz ? A teljes vallási nihilismusba. Igen, 
csak a teljes vallási nihilismus lehet ezen végzetes alap-
tévedés utolsó stádiuma. 

Protestáns felfogás szerint ugyanis a szentírás a hi t 
egyedüli forrása, melyből az egyéni ész (akár különös isteni 
megvilágítás segítségével, akár e nélkül pusztán tudomá-
nyos uton) meríti a hit igazságokat. Ha megengedik, hogy 
a szentírásban mondák, hitregék, mythosok „elmaradhat-
lanok," akkor a szabad kuta tás elvénél és az egyéni ész 
szabad jogosultságánál fogva mythosz lesz mind az, a 
mit az egyéni ész szabad kuta tásában annak tart . S mi-
vel az uralkodó anyagelviség saját bélyegét a gondolko-
dás irányára rányomja, mythos mind az, ami természetfe-
letti, igazság csak az, ami természetes uton ilyennek is-
merhető. Igy elvesz a kereszténység természetfölötti jellege 
és a mi marad, az természeti vallás lesz, ennek minden, 
az emberi tévedések és szenvedélyek befolyása következ-
tében oly buján termő esélyeivel. Innét pedig a vallási 
nihilismusig csak egy lépés van. 

Hogy visszatérjünk tárgyunkhoz, elég említenünk, 
hogy a szentírás ama helyeit, melyekből a pesti reform, 
u j pásztor Krisztus büntelenségét merítet te és ebből az 
erkölcsi csodából Krisztus istenségét levezette, az általa 
megengedett nézet nyomán bárki is épp ugy tekintheti 
mythosznak, mint akár fel támadását vagy mennybemene-
telét. A bűntelenség épp oly csoda az erkölcsi rendben, 
mint a feltámadás a fizikai rendben. S ugyanazon joggal 
kétségbe lehet vonni az utóbbit és az előbbit. 

Az „irás - kr i t iká"-ra való hivatkozás legkevésbé 
sem gyöngíti meg okoskodásunkat. Ez által a protestan-
tismus csak visszaesik ama sajnos önámitásba, melyben 
folyton r ingat ja magát . Az egyház tekintélye nem kell 
— igy érvelnek a protestánsok — mert az annyit tenne, 
mint az irás isteni tekintélye fölé emberi tekintélyt he-
lyezni; de igenis kell iráskritika, azaz tisztán emberi te-
kintély, mely a szent irás hitelessége és a szentírásban 
foglalt tételek értelme fölött, azok elfogadása vagy 
visszautasítása tekintetében tudományos uton dönt. 

Tehát fine finaliter csak emberi tekintély, tisztán 
emberi tekintély, mely a szentírás isteni tekintélyét meg-
állapítja, erősiti és fentar t ja . Nem' önámitás ez ? Nemde 
egyszerűbb, sőt egyedül észszerű a szent Írással egyrangú 
és egyeredetü isteni tekintélyt tisztelni az anyaszent-
egyház tanítóhivatalában, mely a szentírás eredete, hite-
lessége és értelme fölött isteni, tehát csalhatatlan tekin-
télylyel nyil&tkozik ? Félszegségek, ha valahol, akkor 
különösen a hit dolgában nagyon végzetesek! ? 

Róma. Nemzeti egyházak. — E czim alatt egy 
itteni lap következő, figyelemreméltó czikket közölt : 

A kereszténység megdöntése közvetlen czélja a for-
radalmi szektáknak is. Hogy a földön a bűn és társadalmi 
felfordultság föltétlen uralmát biztosítsa, a vi lágforrada-
lom szellemének a katholika egyház félforgatására van 
szüksége.*) 

Hanem van valami, a mit a forradalom nem tud 
felforgatni , mert hát ez nem esik az ő pokoli főnökének 
hata lma alá, s ez — az emberi lélek ama constitutiója, 
a melyet Isten alkotott . A világforradalom szelleme 
az embert az állatok rangjára akar ja leszállítani, mert 
hiszen eme szellem tudósai nyíl tan vitat ják, hogy az 
ember átalakulás u t ján állatból származik. Még némely 
philosophok is vallásos állatnak definiálják az embert. A 
vil lágforradalom szelleme, igaz sokat tehet a társadalom 
alaptörvényei ellen ; sokat tehet az Isten képére terem-
tet t lélek lealacsonyitására, De egyre nem képes. Nem ké-
pes a lelket annyira megcsonkítani, hogy megfossza azt 
az Isten eszméjétől. Meghamisí that ja azt az isteni ösztönt, 
mely az ima által való felszárnyalásban jelentkezik ; de 
nem képes azt elfojtani. Altalánossá teheti a bálványo-
zást, fétisizmust, pogányságot , rationalismust, mindazon 
tévelyeket, a melyek egymásnak ellen mondanak a nél-
kül, hogy egymást lerontanák ; de nem fogja általáno-
sí thatni soha az atheismust, mert semmi sem ellenkezik 
az emberi természettel oly fokban, mint az istentelenség. 

A világforradalom tehát, ügyes lévén a fogások al-
kalmazásában, most a nehézség megkerülésében fáradozik. 
Szigorúan véve, ő minden vallással megfér, meg külö-
nösen minden keresztény szektával ; csak egyetlen egy 
vallás van, a melyet ki nem állhat, s ez a katholikus 
vallás. Egyet len egy egyház van, a melylyel ő nem tud 
kibékülni, s ez, Krisztus egyedül igaz egyháza, a katho-
lika egyház. 

Ha vallásunk isteni jellege mellett más bizonyíték 
nem szólna, ez az egyetlen egy critérium, hogy a világ-
forradalom szelleme ki nem állhatja, elég lenne. Mint-
hogy az egyház egyedül bir minden igazságot teljesen, 
azért az a nagy világszekta (a ^ liberalismus és szabad-
kőművesség), a mely a mult és jelen idők valamennyi 
tévelyét szívesen lát ja magában, kiengesztelhetetlen gyű-
lölettel viseltetik iránta. 

Le kell tehát, ez a következtetés, le kell Krisztus 
kiváltságos alkotását rontani, meg kell őt támadni éppen 
az ő kizárólagos, egyedül álló jellegében : abban t. i., a 
melyben ő semmiféle más, se régi, se u j vallással, sem-
miféle felekezettel nem osztozik. Ezt a jelleget Krisztus 
Urunk megál lapí tot ta azokban az ő igazi értelmökből 
sokszor kiforgatot t szavakban: „ A d j á t o k meg a császár-
nak, a mi a (sászáré, és a mi az Istené, Istennek 

Minden vallásfelekezet, a mely a római kath. egy-
háztól eltér, azzal kezdi, hogy a császárnak adja azt, a 
mi Istené. Ez volt Luther első lépése a tévelyben ; ez 
volt Kelet elszakadásának első következménye. Minden 

*) Czikkiró forradalom, világforradalom alat t érti azt a hatal-
masan elterjedt világnézetet és életrendszert, melynek végczélja az 
emberiség „emancipatiója" a kath. egyháztól, Krisztustól és Istentől. 

Szerk. 



r e l i g i o . 247 

idők minden eretnekei térdet haj tot tak a császár előtt, 
(caesaropapismust, statolatriát hoztak létre.) 

Midőn Cavour kimondá, hogy „Szabad egyház a sza-
bad állam-bSLU" y — a mely formulát azonnal magáévá 
tett az a katholikus (?) iskola, a mely az egyházat le-
alacsonyítja az állam érdekében, — Cavour az egyházat 
az államba vetette be, azaz alárendelte az államnak. Egy 
rövidebb vagy hosszabb mézes madzaggal, melyet sza-
badságnak nevezett, lekötözte az egyházat az államhoz. 

Hogy az egyházat az államnak alávetni lehes-
sen, arra első szükséges lépés volt az apostoli szent-
szék világi fejedelemségének lerontása és annak más 
államba beolvasztása. Ez az „olasz egység" igazi oka : 
cz magyarázza meg, miért oly általános a világforradalom 
megegyezése annak a kis olasz monarchiának elismeré-
sében és támogatásában. A republikánus Garibaldi egyet-
értett e czélra a monarchista Cavourral, Viktoria királynő 
„hűséges" alattvalói a második franczia császárság gróf-
jaival. 

Ha egyszer a pápa meg lesz fosztva állami fejede-
lemségétől és egy palotában el lesz zárva, azt hitték, 
hogy vége lesz az egyeten.es egyház szabadságának, és 
ha egyszer a pápa ott lesz a mészárszék vágó asztalán, 
majd könnyű lesz akkor a többi tagokat tőle elsza-
kítani. 

Es csakugyan, alighogy végrehajtot ták Rómában a 
gonoszságot, minden államban, hol katholikusok vannak, 
feltámadni láttunk haeresiarchákat, a kik egy kiadott 
jelszónak engedelmeskedve megkisérlettek „nemzeti ka-
tholikus "-nak nevezett egyházacskákat alapítani. 

Azt hitték, hogy mivel a pápa már nem ura Ró-
mának, hogy most már többé nincs és nem lesz pápa. 
Valóságos verseny támadt az újmódi katholikusok közt 
Bajor-, Porosz-, Francziaországban és Svajczban, hogy 
ki legyen közőlük hazájának pápája, de oly sajátságos 
pápa, a ki igen engedelmes, igen alázatos, és természe-
tesen jól megfizetett — szolgája legyen az állami hata-
lomnak. 

Ezek az antipápák Bajorországban Döllinger, Fran-
cziaországban Loyson, Poroszországban Reinkens, Svajcz-
ban Herzog stb. Loyson plane kettős pápaságot igé-
nyelt : Párisban a franczia köztársaságét, Genfben Carte-
ret ur kormányáét, és — megházasodott és családos pá-
paságot alapított, ugy hogy nem hiányzott csak egy kis 
tőkepénz, hogy belőle nyárspolgár pápa váljék. 

Azonban ezek a ,nemzeti katholikus1 egyházacskák 
csufságosan megbuktak Pápáik csakhamar gyűlöletes 
helyzetből nevetségesbe jutottak ; és a protektor államok-
nak nem igen volt okuk dicsekedni az u j egyház papsá-
gával, a mely oly lelkes alattvalója lett az államnak — 
jó zsoldért.. 

Hanem hát hiányzott mindeddig még egy ily „nem-
zeti katholikus" egyházacska, a többi között t. i. az olasz, 
a melyet a legsürgősebben kellett volna megállapitani. 

Es csakugyan, annak idején Curci ur nem volt röst 
ehhez az egyházhoz az alapokat lerakosgatni. Ámde Cur-
cit régi jó szelleme és magán erényei kiragadta a schis-
mából és eretnekségből. Hogy valaki a császár jó szol-
gája, igazi ál lampap, pap az állam kegyelméből — 

lehessen, kedvvel kell birni a megházasodásra. S minthogy 
ez Curciban hiányzott, minthogy tehát ő az „olasz ka-
tholikus" egyháznak pápája lenni nem akart s nem tu-
dott, utczu neki, kiszemelték e czélra „sz. Pál congrega-
tióját" és Savarese urat. 

íme. e fölött a kísérlet fölött mondott tegnap (ok-
tóber 4-én közlött és szept. 29-én kelt főpásztori levelé-
ben) ünnepélyes ítéletet*) XIII . Leo helyettese a római 
püspöki hivatalban. Leálczázta az apostaták eretnekségét. 

Hátra van, hogy leálczáztassék a politikai czél is, 
vagyis az a szerep is, a melyet ezek a szerencsétlenek 
az egyetemes forradalom körében játszanak. Ők meg-
alázni akarják Krisztus egyházát azok előtt, kiket Paroc-
chi bibornok ő eminentiája „hatalmasoknak nevez test 
szerint." 

Ha valahol, itt Rómában kárhozatos az ily kísérlet. 
A hatalmasoknak nyílt vagy titkos complicitása ebben az 
ügyben, bitorlásuk ut ján u j fordulat. 

Megengedni, hogy itt Rómában, — az előtt a pápa 
előtt, a kit, nemtelen képmutatással, protegálni látszanak 
akkor, midőn őt tulajdonképen fogva tart ják, — „olasz 
katholikus" egyházacskák telepedjenek le, annyit jelent, 
mint bevallani a czélt, melynek az olasz forradalom csak 
eszköze volt. 

Ra j ta tehát, ti szolgái a testnek, ti bérenczei a ha-
talomnak : menjetek és osztogassátok Róma gyermekei 
közt a protestáns aranyat, az angol aranyat, nem azért, 
hogy valami nyomoron segítsetek, hanem hogy leiköket 
megrontsátok, megvásároljátok ! Hisz nem tesztek egyebet, 
mint még jobban megbélyegzitek azokat, a kiknek szol-
gálatában álltok ! 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
A „Bécsi Ressource" nevü katholikus társaséleti egylet 

(kath. geselliger Verein) 
^ l a p s z a b A L T A I . 

(Folytatás). 

15. §. Valamennyi tagja az egyletnek, kivéve az 
alapszabályok által az igazgatóságnak és közgyűlésnek 
valamint a jótevőknek, alapitóknak és alapvetőknek adott 

*) „Áz olasz katholikus egyház szent-Pál-congreg'ácziója eret-
nek ; a szertartások, melyeket végez, szentségtörők, és sem belépni 
ebbe az egyházba, sem szertartásaiban részt venni nem szabad, — 
egyházi büntetés terhe alatt ." Igy szól a pápa püspöki helynökének 
Ítélete. Ezenfelül megúj í t ja , a mit elődje 1878. jul. 12-én határo-
zott t. i 

1 Nagyobb, a pápának legkülönösebben fen ta r to t t kiközösí-
tés alá esik, akik, habár csatlakozási szándék nélkül, és csupán em-
beri tekintetből , beiratkoznak vagy bármiképp nevüket oda adják 
a nevezett congregatiónak. 

2. Ugyanazon büntetés alá esnek még inkább azok. kik eme 
congregatio szertartásaiban részt vesznek, vagy csatlakozási szán-
dékból az illető prédikátor t meghal lgat ják stb. 

3- Ugyanazon büntetés van szabva azokra, kik más lelki 
romlásának okozói stb. 

4. Végül ugyanazon censura alá esnek, kik a sajtóban felhí-
vásokat közölnek a predikácziókra és conferencziákra, vagy ezeknek 
tárgyát közlik azzal a szándékkal, hogy ez által az illető eretnek-
ség terjedését és erősödését elősegítsék. (Journal de Borne, 1884. 
okt. 4.) 
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különös jogokat, egyenlő egyleti joggal bir, a mely az ő 
személyökre van szorítva. 

16. §. Valamennyi kategóriába tartozó tagoknak ál-
talános jogaik : 

1. Szavazati jog a közgyűlésen. 
2. Képesség az igazgatótanácsba való megválasz-

tásra, mihelyt az illetők 24-ik életévöket betöltötték. 
3. Jog u j tagoknak felvétel végett a 7. §. értelmé-

ben előterjesztésére. 
4. Jog a 14. §. értelmében vendégek bevezetésére. 
5. Jog az egyleti helyiségek s az ott fekvő újsá-

gok, folyóiratok, könyvek, valamint az egyleti helyisé-
gekhez tartozó vendéglő helyiségek használatára. 

6. Jog inditványok tételére a közgyűlés előtt. 
7. Jog az egylet helyiségeiben kitett könyvekbe 

óhajaik és panaszaiknak sajátkezű névaláirásukkal bejegy-
zésére. 

17. §. A jótevők, alapvetők és alapítók ezenfelül 
a 29. §. értelmében különös képviseletre jogositvák. 

Ezenfelül jótevők, alapvetők és alapitóknak jogunk 
van az egyleti ház egyik termében arczképük megörökí-
tésére. 

Alapvetők (Stifter) az általok kölcsön adott tőke-
össszeg viszafizetése után is megtar t ják minden jogaikat. 

18. §. Tiszteleti tagok az ideiglenes tagoknak minden 
jogával bírnak. 

19. §. Vendégek a 14. §. értelmében csupán az egy-
leti helyiségek s az ott fekvő újságok, folyóiratok, vala-
mint az egyleti helyiségekhez tartozó étkező hely hasz-
nálatára jogositvák. (Folytatjuk.) 

VEGYESEK. 
— Jellemző a modern magyar regényirodalomra 

nézve! „A mennyire csak emlékszünk, irja t. laptár-
sunk, a „Magyar Katholikus" 2. sz. Jókai regényei-
ben a hős többnyire kálvinista ; az intrikus, a gaz-
ember pedig katholikus. Hogy többet ne mondjunk, 
hiszen „Es mégis mozog a földu-ben a hős, jóllehet élet-
ben katholikus volt, mégis mint telivér kálvinista szere-
pel s a debreczeni collegiumban ugyancsak fúj ja a „csak 
azért is dongó" rebellis nótát. Tudomásunk szerint ugyan-
is az a költő, ki külföldön képek festésével tengette éle-
tét, Kisfaludy Károly volt, s minden, a regényben fölho-
zott körülmény, a beleszőtt „Bánk bán" tragédia történe-
tének daczára, a sok próbán keresztülment Kisfaludynkra 
látszik vallani. Az is bizonyos, hogy Jókai igen szivesen 
ostromolja erős gúnyjának élével minden kath intézmé-
nyeinket. Nevetségessé teszi szerzetes rendeinket („Enyém, 
tied, övé," „Pater Péter"), gunytárgyává teszi szent szer-
tartásainkat, („Fekete gyémántok"), gúnyolódva emléke-
zik meg a pápáról („Egy az Isten"), a vértanúság esz-
méjét a nevetségesig letörpíti („Minden poklokon keresz-
tül" ) ; s ha mind visszaemlékeznénk azon munkák czimére, 
melyeknek olvasása közben mint katholikusok méltán 
felháborodtunk, még többekkel is be tudnók bizonyítani, 

J hogy Jókai tollát nagyon is sokszor a felekezeti szen-
vedély vezette. Nem hiszszük, hogy ez a körülmény nagy-
nevű irónk babérjait szaporítaná. Jósika Miklós is irt 
szép és jó regényeket, olyanokat, melyek irodalmunknak 
méltó díszére válnak ; de nem emlékszünk rá. hogy mun-
káiban felekezeti félszegségeket árult volna el." 

— Uj főapátságot alapított XIII . Leo pápa. A 
beuroui sz. Benedek-rendi congregatio nagynevű apátját, 
f t . dr. Wolter Mórt, a Zsoltárok hires magyarázóját a 
S. Congr. Episc. et Regular, f. évi szept. 13-án kelt ha-
tározata főapáti czimmel diszité fel. Ezzel a beuroni con-
gregatio, a melynek főapátja jelenleg ő csász. és ap. kir. 
felsége kegyességéből az Emaus-nevü prágai rendházban 
székel, az emausi apátságon kívül még apátságot és per-
jelséget és 170 rendtagot számlál keblében. 

— A felső-ausztriai „Katholikus KörLÍ tagjainak 
száma egy év alatt 1629 taggal szaporodott. 

— Uj püspökséget alapit az osztrák kormány az 
apostoli szentszékkel egyetértve Galicziában. Az uj g. 
kath. püspökség székhelye Staniszlav lesz. Első főpász-
torul dr. Peleszt emlegetik, ki jelenleg a bécsi g. kath. 
papnevelő-intézet kormányzója. A ruthenek uniójáról irt 
müve az első stanislavi püspök nevét halhatatlanná tette. 

— Kegyetlenség az, a mit a protestáns német csá-
szárság katholikus alattvalóival tesz. A paderborni me-
gyében 130 plébánia áll betöltetlenül. 

— XIII. Leo pápa bor. sz. Károly centenáriuma 
alkalmából teljes búcsút engedélyezett. 

— Éppen jókor jelent meg Sylvain abbé müve bor. 
sz. Károlyról. Czime : Histoire de Saint Charles Borro-
mée, d'après sa correspondance et des documents inédits. 
3 köt. Lil le; kiadta a Société de St. Augustin. 12 frk. 

— Hogy mennyire nem halt még ki a tiszta hitbúz-
góság az alföld igaz magyar lakosainak kebelében : fé-
nyes bizonyíték reá Kecskemét város kath. hitközségének 
azon nemes elhatározása, miszerint az ujabb időben nagy 
költséggel renovált templomába egy diszes orgonát ké-
szittet, melyre nézve már megkötötte a szerződést Or-
szágh Sándor budapesti jóhirü orgonaépitővel, aki 12,000 
ír tért készit egy kiváló nagy és díszes orgonát, mely a 
jövő évi országos kiállítás egyik diszét is fogja képezni. 
— Adjon Isten több ily derék hitközséget hazánknak ! 

•— Hány misiionarius működik a pogányok közt ^ 
Erre a kérdésre a ,Moniteur de Rome' egy kimutatással 
felel. Összesen 6700 missionárius van a pogányok közt, 
és pedig 1000 kapuczinus Indiában, 2500 ferenczrendi 
Marokko, China és Amerikában, 300 oblatus Natalban és 
Ceylonban, 700 áldozár a külmissiók rendjéből Koreában 
és Tonkinban, 1500 jezsuita Angol-Guyanában, Örmény-
országban és Madagaszkar szigetén, 200 lazarista Per-
zsiában és Abessiniában, 500 dömés a phillippini szige-
teken és Tonkingban. Az eredmény, mit felmatatnak, 
Istennek hála, nagy. Igy p. a külmissiók rendjének 700 
tagja 1883-ban megtéritet 18,400 pogányt, megkeresztelt 
20,000 gyermeket keresztéy szülőktől és 298,000 gyer-
meket pogány szülőktől. 

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

Budapest. 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz. 
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Az állam és egyház a kettős házassággal szemben. 

Alig van, de azt mondom nincs is állás, 
mely annyi felelősséggel járna Isten és emberek 
előtt, mint egy plébános állása. Körül van há-
lózva törvények-, rendeletek-, utasitásokkal, egy-
háza és az állam részéről. Állását sokszor tete-
mesen megnehezítik megbizhatlan és könnyelmű 
egyének, kikkel szemben mint plébános hivatalos 
ténykedést végez. Nem ajánlható azért eléggé, 
hogy különösen a házasságok megkötésénél a le-
hető legnagyobb óvatossággal járjon el, és ha-
csak a házasulandók állapotát, körülményeit és 
viszonyait nem ismeri teljesen, sánczolja magát 
körül oly okmányokkal, melyek talán okvetlenül 
nem szükségesek, ele előfordulható esetekben na-
gyon is hasznosak lehetnek. 

Hazai törvénykönyvünk a kettős házasság 
megakadályozására vonatkozólag szigorú törvé-
nyeket tartalmaz, melyek nemcsak azon lelkészt 
sújtják, aki tudva, hogy a megköttetni szándé-
kolt házasság kettős házasság, a feleket mégis 
összeadja, de azt is, akit a kettős házasság meg-
kötése körül gondatlanság terhel. Az idevágó 
1878. Y. t. cz. 252, és 253. §§. ugyanis igy hang-
zanak : 

252. §. Azon lelkész, aki tudva, hogy a meg-
köttetni szándékolt házasság, kettős házasság, a 
feleket összeadja, öt évig terjedhető börtönnel 
büntetendő. 

253. § Azon lelkész, akit a kettős házasság 
megkötése körül gondatlanság terhel, vétség miatt 
egy évig terjedhető fogházzal büntetendő. 

E törvény világos és nem kiván magyará-
zatot. Büntetéssel fenyeget, de nem jelöli meg 

az okmányokat, melyek a kettős házasság meg-
akadályozása s a büntetés elkerülése czéljából 
beszerezendők. Ha tehát a plébános e tekintet-
ben nem elég óvatos és előrelátó, a törvény polyp-
karjai könnyen átölelik vagy legalább nyuladoz-
nak feléje, különösen oly helyen, ahol a törvény 
közegei örömüket lelik abban, hogy egy katho-
likus plébánost nyilvánosan meghurczolliatnak. 

A kettős házasság megkötésénél való esetle-
ges segéclkezés veszélyének oly esetekben van ki-
téve a plébános, midőn az egyik vagy másik fél 
idegen és ismeretlen. Hat-heti tartózkodás egy 
helyen a törvény értelmében elegendő, hogy va-
laki ott házasságot köthessen, de a tapasztalás 
szerint e hat heti tartózkodás nagyon is kevés 
arra nézve, hogy az idegennek állapota és körül-
ményei nyilvánosságra jöjjenek. 

Az egyház tudja ezt, azért kiváló gondjai 
közé tartozott mindig, hogy papjai utasitás hiá-
nyában sem saját, sem az állam törvényeivel, ha 
ezek igazságosak, ellenkezésbe ne jöjjenek. 

A kettős házasság megkötésének megakadá-
lyozására iránvozvák rendeletei, melyek értelmé-
ben a házas felek megvizsgálandók, vájjon nincs-e 
valamely akadály közöttük, mely összekelésük-
nek útjában állana ; ugyané czélból történik a 
házasulandók többszörös kihirdetése és az eske-
tés alkalmával a tanuk ünnepélyes felszólítása, 
hogy jelentkezzenek, van-e tudtokra a jegyesek 
között akadály, mely miatt egybe nem kelhetné-
nek. "Az idegenek kettős házasságának megaka-
dályozására X. Kelemen pápa 1670. aug. 21. a 
S. Congr. Officii által ad evitandam polygamiam 
pro examine illorum testium, qui inducuntur pro 
matrimoniis contrahendis, külön instructiót ado t t 

32 



250 r e l i g i o . 

A lelkipásztorkodástanok, egyházjogtanok hang-
súlyozzák, hogy az idegenek és ismeretlenek „tes-
timonium de statu liberó" tartoznak a plébánosnak 
felmutatni. 

Az egyház tehát megmondja, mit kell tenni 
a plébánosnak a kettős házasság megakadályozá-
sára, azt azonban, hogy hogyan kell azt tenni, 
a lelkipásztori eszélyes és körültekintő okosságára 
bizza. 

Mit tegyen tehát az eszélyes plébános, ha 
idegen, előtte és a község előtt ismeretlen egyén 
akar házasságra lépni? hogyan biztosítsa magát, 
nehogy a kettős házasság megkötésénél gondat-
lansággal vádoltathassák? Becsületességre nem ad 
a törvény és közege, csak a paragraphussal érvel. 

Szerintem a következő eljárás teljesen meg-
védi a plébánost a törvénynyel való összeütkö-
zéstől. Ha idegen és ismeretlen egyén jelentke-
zik a házasság szentségének felvételére, figyel-
meztesse különösen azon akadályokra, melyek 
fenálltával egyátalán házasságra nem léphet és 
vegyen fel ezen eljárásáról jegyzőkönyvet, irassa 
alá az idegennel és tegye a plébánia okmánytá-
rába. ') Ha nem akar jegyzőkönyvet vezetni, állit-
tason ki a kérdéses féllel bélyegmentes nyilatko-
zatot, „de statu liberó", az iratot hitelesíttesse 
két tanú által és bátran megeskedtetheti. A plé-
bánosnak ezen körültekintő, és helyes eljárásá-
nak igazolására irányuló törekvése gondolkodóba 
ejti a házasulandót, és ha akadályt titkol magá-
ban, talán visszalép az egybekeléstől; ha nem 
lép vissza, legalább a plébános okmánynyal tudja 
igazolni helyes eljárását. A dolog tehát csak azon 
áll. hogy amit a plébános különben is megtesz 
minden jegyessel, azt az idegennel szemben fog-
lalja írásba. A rideg paragraphus esetleges idé-
zésére okmány nyal kell felelni tudni. 

Ezen eljárás kevesebb faradsággal jár mint 
a cselédkönyvbe való bejegyzés, mint nemrég 
egy katholikus magyar napi lapban ajánlva volt, 
és akkor is alkalmazható, ha az idegen nem cse-
léd; a plébános pedig sok hiábavaló bejegyzés-
től lesz megkímélve. Különben a cselédkönyvbe 
való bejegyzés legkevésbbé sem megbízható, mert 
a cseléd annyiszor vált cselédkönyvet, ahányszor 
akar és ha a roszakarat csakugyan meg van 
benne, esketés után a cselédkönyvet megsemmi-
sítheti már azért is, hogy ha kettős házassága 

x) Dr. Szeredy szerint némely egyházmegyében ez 
igy is van. Egyházjog II. k. II. kiadás' 1101. 1. 

kiderülne, legalább a plébánossal ketten viseljék 
a büntetést. 

Mindenesetre sajnos, hogy igy kell gondol-
kodnunk, de nem térhetünk ki azon elszomorító 
valóság elől, hogy napjainkban a megmételyezett 
társadalom minden rétegében megdöbbentő kór-
tünetek jelentkeznek. A romlottság kovászszá 
kezd válni, mely á t jár ja az egész emberiséget. A 
magyar becsületesség és igaz-ajkuság őseinktől 
öröklött nimbusa tünő félben van. Ha a corrup-
tio oly mérvben terjed, mint eddig, akkor nem 
sokára oda jutunk, hogy kénytelenek leszünk a 
legkellemesebbnek tar tot t emberre is gyanús szem-
mel nézni, és óvakodva kényszerülünk közeledni 
még barátainkhoz is. Azért ezt tudva, ne eléged-
jék meg a plébános nevezett esetekben szóbeli 
nyilatkozattal, ami eddig elégségesnek mutatko-
zott, hanem kérje azt írásban, vagy vegye jegy-
zőkönyvbe. A körülmények ezt látszanak köve-
telni. Verba volant, scripta manent. 

Varga János. 

Újból még egy reflexió. 
E. nagyrabecsült lap 30-ik számában ipar-

kodtam bebizonyítani azt, hogy a XIII. Leo 
szentséges atyánk által előirt és a csendes mise 
után mondandó imát a Decretum világos szö-
vege és a pápai államban dívott szokás szerint 
nem latinul, hanem anyanyelven kell végezni a 
néppel együtt. 

A pápai államban dívott szokásból vont ér-
vem az áltál gyöngittetett a jegyzetben, hogy 
most az egész eg}*házra kiterjesztett ima Rómá-
ban és egész Olaszhonban latinul mondatik. Ez 
azonban nemcsak hogy nem dönti meg a dívott 
szokásból lehozott érvemet, de még hozzá nem is 
gyöngíti, hanem inkább megerősíti. Ugyanis azt 
kell tudnunk, hogy Olaszországban az antipho-
nákat, a lórettói és a mindenszentek letenyéjét 
az olasz nép latinul szokta mondani a nyilvános 
isteni tiszteletnél, és az egyház szokása elleni 
lázadásnak tartaná azt, ha valaki az antiphoná-
kat és különösen a lorettói letenyét olasz nyel-
ven végezné a nyilvános isteni tiszteletnél. Miután 
tehát Rómában és Olaszországban általában a 
pap a néppel együtt mondja az előirt imát, te-
hát máshol is a néppel együtt kell azt végezni ; 
de a néppel együtt máskép nem lehet végezni, 
mint anyanyelven, lia azt akarjuk, hogy a nép 
is értse, hogy mit imádkozik. 
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Ezen nézetemet megerősíti az éppen most 
kezeimhez került római congregáczió Rituum 
határozata, mely szórói-szóra igy hangzik: „Du-
bium quoad recitationem precum post missas, 
sine cantu celebratas. — Quaesitum quum sit a 
Sacra Rituum Congregatione : I. An preces post 
fînem cuiusque missae, sine cantu celebratae, in 
universa Ecclesia a Sanctissimo Domino Nostro 
Leone Papa XIII. nuperrime praescriptae recitari 
debeant a sacerdote altematim cum populo; E t 
II. An oratio Deus refugium cum suis versiculis, 
ab ipsomet sacerdote in casu recitanda sint, 
prouti Ave Maria et Salve Regina flexis geni-
bus 1 — Sacra eaclem Congregatio, ad relationem 
infrascripti secretarii, respondit ad utrumque du-
biuin : Affirmative. Atque ita respondit, et re-
scripsit die 20. Augusti 1884. — Pro e. mo et 
r. mo d. no Card. D. Bartolini S. R. C. Prae-
fecto : A. Card. Serafini — Laurentius Salviati S. 
R, C. secret. — Tehát: Roma locuta, causa finita. 

Egy áldozár. 

Az erdélyi kath. státus-gytilés felirata 
az érettségi vizsgálatokra vonatkozó sérelmes ügyben. 

(Vége). 

Az előrebocsátottak után valóban nem vagyunk ké-
pesek felfogni, hogy minő alapon állithatja Nagyméltó-
ságod, hogy a mi kath. középiskoláink a kormány, illetve 
Nagyméltóságod rendelkezése és közvetlen vezetése alatt 
állanának akkor, midőn mi kimutattuk és Nagyméltósá-
god által sem vonatik kétségbe, hogy kath. középisko-
láinkat mi magunk tar t juk fenn s az állam részéről ezek 
tekintetében még csak segélyezésben sem részesülünk, — 
hogy kath. középiskoláinkhoz a tanerőket egészen füg-
getlenül a kormánytól mi alkalmazzuk, mi mozdítjuk el 
vagy nyugdíjazzuk, — hogy kath. középiskoláink minden 
bel- és külügyeit szintén függetlenül mi intézzük, s mind-
ezekhez a kormánynak jóváhagyását vagy megerősítését 
sem tartozunk kikérni. Ezen ténykedések — ugy vagyunk 
meggyőződve — kimerítik a rendelkezés és közvetlen ve-
zetés fogalmát, ugy hogy a legfőbb felügyeleti jogon ki-
vül csakugyan nem marad fenn semmi a m. kormány 
illetve Nagyméltóságod számára. S ez utóbbi körülményt 
annál is inkább szükségesnek tar t juk hangsúlyozni, mint-
hogy Nagyméltóságod fenn tisztelt leiratában azt méltóz-
tatik kiemelni, hogy az erdélyi kath. iskolák eddig a 
kormány, illetve a tankerületi főigazgató vezetése alatt 
is állottak. Ámde ezen „is" szócskával egy — a fenneb-
biek szerint — a történelmi valósággal meg nem egyező, 
sőt merőben ellenkező állapot jeleztetik, mert mint fenn 
részletesen kimutattuk, — erdélyi kath. középiskoláinkra 
vonatkozólag a kath. commissiót megilletett hatáskör, 
mely reánk szállott át maga egészében, teljesen kimerít-
vén a „rendelkezésit , és a „közvetlen" „vezetést"-t, a 

kir. főigazgatónak „is" rendelkezésére és közvetlen veze-
tésére semmi sem maradhatott fenn. 

De végül az érettségi vizsgálatok megtartásának 
eddigi módozataiból, melyekre Nagyméltóságod ugy lát-
szik szintén súlyt fektet, — sem vezettethetik le önkor-
mányzati jogainknak bármely irányban, vagy bármily 
részben való szűkebb értelmezése. 

Utalunk ugyanis egész tisztelettel arra, hogy midőn 
az erd. kir. főkormányszék 1861-ben előbbi hatáskörébe 
ismét visszahelyeztetett, a működését szintén újból meg-
kezdett kath. commissio a kath státus egyházi, iskolai és 
alapitványi ügyeinek intézésében ép ugy, mint az érettségi 
vizsgálatoknál is egészen önállóan intézkedett. 

Bizonyítja ezen állításunkat többek közt azon kö-
rülmény, hogy érettségi vizsgálati elnökül a) a gyulafe-
hérvári gymnasiumhoz az erdélyi püspökségnek ajánlatára 
1864, május 9-én 15,656. sz. a. a kath. commisio által 
jelenlegi erdélyi püspökünk ő nagyméltósága, — b) 
ugyancsak az erdélyi püspök ajánlatára 1866. május 29-én 
12,555. sz. a. hasonlólag a kath. comissio által Bodnár 
Lajos kanonok, — c) a székely-udvarhelyi gymnasiumhoz 
ugyancsak az erdélyi püspök ajánlatára 1866. april 21-én 
9912. sz. a. Csató József udvarhely-kerületi főesperes 
ugyancsak a kath. commissio által neveztetett ki. Midőn 
pedig 1869-ben a kir. főkormányszék feloszlásával a kath. 
commissio hatásköre az ideiglenes katholikus bizottságra 
ruháztatott át, ezen bizottság nevezte ki többek között 
84,869. sz. a. Bodnár Lajos főesperest a székely-udvar-
helyi gymnasiumnál megtartandó érettségi vizsgálat elnö-
kéül az erdélyi püspök ajánlatára ; ugyanezen bizottság 
kérte föl 358.870. sz. a. Páll Sándor királyi tankerületi 
főigazgató urat, mint azon bizottság tagját, az erdélyi 
kath. közép iskolákban megtartandó érettségi vizsgálatok 
elnökeid, ki 870. május 20-i átiratában a bizottságot fel-
kéri, hogy az határozza meg a vizsgák napját és jelölje 
ki az írásbeli feladványokat, nem csak, de nevezett, 
811.870. sz. a. a megtartott vizsgák eredményéről a bi-
zottságnak, melynek kiküldöttje volt, körülményes és 
részletes jelentést is tesz, mely jelentés, minthogy jelen-
tést tevő magát mint kir. tankerületi főigazgató irta 
alá, azon megjegyzéssel vétetett tudomásul, hogy jelen-
tést tevő nem mint tankerületi főigazgató, hanem mint 
az erd. kath. bizottmány felkért biztosa elnökölt az érett-
ségi vizsgálatok alkalmával. Ugyancsak az említett kath. 
bizottmány által kéretett fel Páll Sándor atyánkfia 491.871, 
261.872, 247.392 és 426.873. sz. a, hasonlólag mind-
annyiszor, mint az emiitett kath. bizottmány tagja, és 
625.873. és 750.874. sz. a. ily minőségében teszi meg 
eljárásáról szóló jelentését a kath. bizottmánynak, mint 
kiküldőjének. 

Egész sorozata irattárunknak tanúskodik arról, hogy 
az írásbeli feladványok az igazgató tanács által mind-
annyiszor áttétettek ugyan Páll Sándor atyánkfiához, de 
mindannyiszor hozzá, mint az igazgatótanács helyettes 
elnökéhez s mindig annak kiemelésével, hogy a feladvá-
nyokat az igazgató tanács előadójával egyetértőleg jelöl-
jék ki, mi mindannyiszor igy is történt s az igazgató-
tanács közvetlenül intézkedett, mint ezt megdönthetlenül 
igazolják többek között az igazgató tanácsnak 322. 875 

32* 



252 r e l i g i o . 

423. 428. 489. 875. 207. 304.876, 381.877, —421, 449, 
468, 481 és 517. 883. sz. a. intézkedései. 

A tények szakadatlan lánczolata igazolja tehát, hogy 
még az érettségi vizsgálatokra vonatkozólag is önállólag 
rendelkezett vezetési jogával a katholikus commissio, ké-
sőbb az ideiglenes katholikus bizottmány és az igazgató-
tanács ; — hanem ha talán — mi, mint a jelenlegi 
incidens mutatja, csak abban nem hibáztunk, hogy 
nem vonakodtunk soha a magas kormány főfelügyeleti 
joga tényleges gyakorlásával felruházott kormányi meg-
bizottat mi magunk értesítettük iskoláink ügyeiről, azok 
megtekintését készséggel szemléltük, az érettségi vizsgák 
és más alkalmakkor a kormány megbízottját, mint egy-
szersmind igazgató tanácsunk tagját megtiszteltük az el-
nöki functiok átruházásával; ezen loyalis előzékenységünk 
oka talán annak, hogy Nagyméltóságod, most már erdé-
lyi kath. középiskoláinkat — a történelmi tényekkel és 
önkormányzati jogainkkal merő ellentétben — a Nagy-
méltóságod rendelkezése és közvetlen vezetése alatt állók-
nak akarja tekinteni ? Ámde nem érvényesülhet Nagy-
méltoságod ezen czélzata jogállamban ott, hol az ajkot-
mányilag biztosított jogok s királyunk ő felségének szava 
tiszteletben tartatni szokott ; mert önkormányzati jogunk 
történelmi egész fejlődésének, a volt Cath. Commissio, ide-
iglenes kath. bizottság és igazgató-tanács hatáskörének 
behatóbb figyelembe vétele s azon közülmények megfon-
tolása, hogy ő császári és apostoli kir. felségének 1867. 
aug. 19-én kelt legfelsőbb elhatározásával is arról bizto-
síttattunk, hogy élvezetébe lépünk az egész hatáskörnek, 
mely a Cath. Commissiot megillette, bizonyára meggyő-
zendik Nagyméltóságodat arról, hogy az erdélyi kath. 
státus által fenntartott erd. kath. középiskolák nem álla-
nak a m. kormány illetve Nagyméltóságod rendelkezése 
és közvetlen vezetése alatt, következőleg nem vonhatók 
azok az 1883. XXX. t. c. 45. §-nak meghatározása alá. 

Teljes bizalommal fordulunk ennek alapján Nagy-
méltóságodhoz azon kéréssel : kegyeskedjék azon elhatá-
rozásától, melylyel az 1883. évi XXX. t. c. 41. §-nak 
értelmét és szellemét megváltoztatva, erdélyi kath. közép-
iskoláinkat áz idézett törvény 23. és 24. §-nak a feleke-
zeti iskolákra vonatkozó szabványai alól kivenni és kath. 
középiskoláinkat is az idézett törvény 45. §-ának beve-
zető szakaszában érintett iskolák közé sorozni akarja, 
elállani ; esetleg pegig, ha nem sikerült volna nekünk 
kérésünk jogosságáról Nagyméltósságodat meggyőzni ezen 
kérésünk tárgyában, az 1883. évi XXX. t. cz. 41. §-nak 
értelmezését illetőleg, a törvénynek kötelező erejű ma-
gyarázatára egyedül hivatott magyar törvényhozásnak el-
határozását mielőbb kieszközölni. 

ívelt Károly-Fehérvártt, 1884. szeptember. 

R Ó M A I E M L É K E K , 
I r t a : W I N T E R Á G O S T O N 

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

(Folytatás). 

Sz. Jeromos oltára mellett a Gregoriana kápolnába 
lépünk. A szemközt levő oltárban nazianzi szent Gergely, 

sz. Jeromos tanítója nyugszik, kinek e hirlapos század-
ban érdekes eme nyilatkozatát sz. Jeromos jegyezte fel : 
„Semmi sem oly könnyű, mint a közönséges népet és 
tudatlan gyülekezetet a nyelv könnyű forgatása által rá-
szedni, mely azt csodálja leginkább, mit legkevésbbé ért." 
Az oltár felett van a segitő Szűz kis képe. Ki ne fohász-
kodnék ahhoz, kihez sz. Anzelm mondá : „Miattam és a 
hozzám hasonlókért lettél az Isten anyja." Az oltár mel-
lett a keleti falon van XVI. Gergely fehér márványból 
készült nagyszerű síremléke. 

Innen nyugatnak fordulva a pillér éjszaki oldalán 
találjuk a „Messa di S. Basilio" oltárképet. E kép a víz-
kereszt napján miséző sz. Vazult ábrázolja, kinek misé-
jére az árián Valens császár is eljött, a ki midőn szentünk-
nek, a papságnak és népnek ájtatosságát, a felékesített 
templomot, a magasztos szertartásokat látta, és észre-
vette, hogy a templom számára felajánlott nagyszerű 
ajándékokat senki sem meri elfogadni, aléltan rogyott ösz-
sze. Szemközt ezen oltárral találjuk XIV. Benedeknek, 
ki a legtudósabb pápák egyike volt, síremlékét. E pápa 
különös pártfogásában részesité a magyar nemesek azon 
társaságát, kik a kath. vallás védelmére s terjesztésére 
szövetkeztek.*) 

Átmenvén a kereszthajón, sz. Hona pilléren találjuk 
az „Altare della navicellá"-t, hol a vizbe merülő sz. Pé-
ter képe, sz. Ágoston eme szavaira emlékeztet: „A ki 
csúfolódik, elesik, a ki hisz, az áll, a ki kételkedik, az 
habozik." Szemben ez oltárral van XIII . Kelemen em-

] léke, kinek napjait a szabadkőművesek által tévútra ve-
zetett Bourbonok keseríték. Hogy mikép bánt el a sza-
badkőművesség a lefolyt és folyó század alatt e családdal, 
eléggé ismeretes. Tovább menve velünk szemközt talál-
juk szűz szent Petronilla oltárát, ki szent Péternek, sz. 
Perpetua nejétől született leánya volt. Ereklyéi itt nyug-
szanak. A kép alsó része temetését, felseje pedig meg-
dicsőittetését ábrázolja. Az oltár leczke-oldalán, a temp-
lom éjszaki falán áll sz. Mihály arkangyal oltára, kitől 
e kápolna nevét kapta. A kép szent Mihályt lángpal-
lossal ábrázolja. E lángpallost igy magyarázza szent Ber-
nardin : „Azt vélem — igy szól •— hogy a jó angyalok igy 
kiáltottak : Éljen Jézus ! éljen Jézus ! és e név hallatára 
az ördögök képtelenek voltak ellentállni, ugy hogy a 
paradicsom magaslatáról a pokolba estek." 

Sz. Ilona pillérének nyugati oldalán az oltárkép 
Tabitha feltámasztását tünteti szemeink elé, „ki — mint 
sz. Cyprián mondja — a szűkölködő özvegyeket azzal, 
mi az életre szükséges, ellátván, megérdemelte, hogy az öz-
vegyek könyörgése által visszahivattassék az életbe." Az 
oltárral szemközt X. Kelemen sirja látható. Átmenvén a 
főhajón, sz. Veronika pillérének nyugati részén a sz. Pé-
ter által meggyógyított Aeneas képe ékesíti az oltárt, ki 
nyolcz éven át inaszakadt levén, a nélkül hogy kérte 
volna, „sokak vigasztalására", mint aranysz. sz. János 
megjegyzi, meggyógyíttatott. Ez oltár átellenében van 
VII. Sándor pápa sírja. 

*) Ez a társaság Dömölkön keletkezett. Neve volt : Sodalitas 
sacri Deiparae rosarii. 1744-ben alakult meg. A tagok egymás tá-
mogatását tűzték ki egyik czéluí minden téren. fízerk. 
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ÖSI EGYHÁZI ÉIEKEIIK. 
Az egyház kimerithetLen gazdag Hymnologiájá-

ból ismét hat ősi egyházi éneket választottam, me-
lyekkel a hazai papnöveldék „Dalárdái "-nak műsorát 
kívántam gazdagítani. 

Az énekek minden kath. hívőnek figyelmét föl-
keltik nemcsak gyönyörű verseik, hanem formatö-
kélyü dallamaik által. Az ősi egyház hitét s buzgal-
mát a képzőművészetek közül a zene és ének a 
!egeszményibb alakban tűntetik elő. 

Az alább következő hat éneket — kettő a kis 

Jézusról, kettő a legfelségesebb Oltáriszentségről, s 
kettő a boldogságos Szűzről szól — a „Cantus Catho-
lici ex editione Szelepcséniana" latin-magyar énekes-
könyvből vettem ki, mely Nagyszombatban, 1674. 
évben újra megjelent. Az énekek egy szólamban, 
ütem s előjegyzés nélkül soprankulcsban irvák, me-
lyeket a régi egyházi hangnemeknek megfelelőleg 
férfikarra irtani át. Az énekek dallama ősi grego-
rián ének. 

AZ EGRI PAPNÖVELDE „DALARDAJANAK". 

Andante religioso. 

Tenor i / / . 

A D J E S U L U M . 
Hymnus P. Yincentii Caraffae Soc. Jesu. 

„€ai i t i i s <!atIiolici". Siagysssombat, 1674. év, 49. l ap . 

Megfejtette és férfikarra irta: Bogisich Mihály, 1884. 

Bassi j j fÊÉgiE-

ÉÉÉí 
ritartando 

-pt y 

O ti - ni - cum bel - lis - si - mae, 

m | 2 | 

for - mae com - pen - di - um pu - el - lu le. 

z iq : — I -— 

V 

Sh 

r i 

Um 
2. Ah lumina, amorum spherulae, For tunáé rotulae, chrystallina ! 

O flammei, j am ardeo vestro Carbunculi, incendio. 
3. Ah genulae, fluenta gratiae, lactis et purpurae areolae, 

Ut colligam 0 Jesule ! permitte Conchulam hoc littore. 
4. Cincinnulli, solares radii, o vos ramusculi electrini ! 

Dilecta sunt haec flamina : his vitae lâqueis 0 capiai*. 

5. Ah labia rosarum phialae, amorum venulae, corallina : 
His mergere jucundum est, his pectus urere beatum est. 

6. Ambrosia ex ore nascitur, favus difï'unditur in flumina : 
Hic templum est ingredere : hie amor Echus est, eloquere. 

7. Ah digitos, quamvis in fasciis armatos jaculis, eburneos 
Ingemina plus millies, amabo vulnera, quae faciès. 

AZ EGRI PAPNÖVELDE „DALÁRDÁJÁNAK". 
IL 

DE SACRA EUCH ARI STI A. 

Andante religioso. 

„Can tus C^atliolici". Nagyszombat , 1674. év, 136. l ap . 

Megfejtette és férfikarra irta : Bogisich Mihály, 

cwasi echo 
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2. Natum de Virgine Corpus, cum Sangvine supp l ic i t e r* adoro. 6. 
0 latens Deitas, aeterna Veritas, te venerans imploro. 

3. Sub panis specie, sub vini latice, adoro Chr i s tum totuin 7. 
Ejus praesentiae, ejus clementiae, cor off'ero devotum. 

4. Ave Rex Gloriae, dulcis memoriae, aveto J e s u Christe. 8. 
Te mundi pretium, coeleste praemium, iigurae velant istae. 

5. Ave flos Yirginum, o sponse sanguinurn, o caro Salvatoris ! 9. 
T u a dulccdine totum me detine, perennis fous amoris. 

* A kövér betűkkel nyomott szótagok egy egész (O) hangjegyre tartandók. 

Grande mysterium, o desiderium mei cordis accende. 
C'oeli delicias, veras divitias hic mi Jesu ostende. 

0 mundi victima, te sitit anima, te quaerit p i e Jesu 
Jesu spes unica, mi te communica, sacratae carnis esu. 

9 mira bonitas ! o summa Charitas ! En Domini majestas 
Sub hoc umbraculo, se donat famulo. Quid Jesu mihi praestas ? 

In hoc te saeculo cerno in speculo : Post vitam terminatam, 
Da mentis aciem, videre faciem tuam desideratam. Amen ! 

Animato. 

Tenori j j B E 

Bassi JL [ z S g - f ; 

ÂZ EGRI PAPNÖVELDE „DALARBAJANAK". 
m . 

DE BEATA VIRGINE, 

f s 
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„Cantus Catholic!". Xagyszombnt, 1674. év, 287. lap. 

Megfejtette, és férfikarra, irta: Bogisich Mihály, 1884. 
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2. Mater salutifera, Hos in esse. 
Floris et querperae, Spes pro esse. 
Facta es Deipara, Virgo Jesse. 

Mentis spes oppressae. 

Inter spinas, lilium Castitatis 
Inter justos, balsamum pietatis 
Inter sanctos, speculum sanctitatis. 

Sponsa Deitatis. 

Plena Luna gratiis, fons amoris ; 
Sol stipatus stellulis, vas honoris 
Aft'luens deliciis, flos decoris 

Casti fons amoris. 

5. Tu es mater gratiae, Casta Mater, 
Nos ab hoste protege, pia Mater. 
Horà mortis suscipe, Sancta Mater. 

Sancta Virgo Mater 

A GYULAFEHÉRVÁRI PAPNÖVELDE „DALÁRDÁJÁNAK". 
IV. 

AD JESULUM. 
Andante religioso. 

m 

,l'an tus C'atholici". Nagyszombat, 1674. év, 55. lap. 

Megfejtette és férjikarra irta: Bogisich Mihály, 1884. 
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crescendo 

2. Si tua spectem lumina, haec duo astra sunt : 
Ex quibus amoena cum luce serena 
Quot fulmina jacis, tot yulnera facis 

[: Vivit qui tangitur :] 

3. Os tuum merus hortulus : all in hoc hortulo 
0 quam generosae sunt labia rosae 
Ex illis, per illas sermonem distillas 

[: Plusquam rosaceum :] 

4. Vel mundum omnem tollito, tu mihi mundus es 
T u dignus amari, tu scitus jocari 
Tu pectore rapto et animo capto 

[: Me totum vendicas :1 

5. Tibi o Jesu dedico jam dudum cor meum 
Si totum comburis, jam tili est juris 
Hoc unicum spirat, ut totum aquirat 

[: Yotis altissimis :] 

6 Ocelle mi, Dilecte mi : quid nisi nutrio 
Incendium grave, sed blandum et suave 
Si expetis lectum, en porrigo tectum 

[: In centro pectoris :] 

7. Numquid jam dilectissiine, sic recte canitur : 
0 Jesule blande, o puer amande, 
O Pusio decens infantule recens 

[: Tu moves pectora :] 

Â G Y U L A F E H É R V Á R I P A P N Ö V E L D E „ D A L Á R D Á J Á N A K " . 
V . 

R H Y T M U S D. T H O M A E A Q U Ï N A T I S DE SS. S A C R A M E N T O . 

Andante più mosso. 

v 

Tenor i / j 

Bassi i j 

Melódia antiqua. 

Megfejtette és férfikarra irta: Bogi sich Mihály, 1884. 
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2. Laudis therna specialis 
Panis vivus et vitális 

Hodie proponitur. 
Quem in sacra mensa Coenae 

Turbae fratrum Duodenae 
Datum non ambigitur. * 

3. In hac mensa novi regis 
Novum pascha novae legis 

Phase vêtus terminât 
Yetustatem novitas 

Umbram fugat Veritas. 
Noctem lux éliminât 

4 Quod in coena Christus gessit 
Faciendum hoc expressif 

In sui memóriám. 
Docti sacris institutis 

Panem, vinum in salutis 
Consecramus hostiam. 

5. Dogma datur Christianis, 
Quod in earnem transit panis 

Et vinum in sanguinem. 
Quod non capis, quod non vides 

Animosa firmat fides 
Praeter rerum ordinem. 

Az ismétlő „refrain"-nél a szótagok egyenlőtlensége miatt a beosztásra ügyelni kell. 

Sub diversis speciebus 
Signis tantum et non rebus 

Latent res eximiae. 
Caro cibus, sanguis potus ; 

Manet tomen Christus totus 
Sub utraque specie. 

A sumente non concisus 
Noil contractus, non divisus 

Integer accipitur. 
Sumit unus, sumunt mille ; 

Quantum isti, tantum ille 
Nec sumtus consumitur. 

sat. 

Á GYULAFEHÉRVÁRI PAPNÖVELDE „DALÁRDÁMNAK". 
VI. 

DE BEATA VIRGINE, 
„<'aiitus Cathol ic!" . Xasysaiombat, 1674. év, 275. i ap . 

Tenori / / 

t> • 1• JJassi j j 

Andante religioso 
p 

Megfejtette és férfikarra irta: Bogi s ich Mihály, 1884. 

2. Audiat nascens, moriensque Phoebus 
Audiat coeli Cherubina virtus 
Yirgini Matri moduletur una 

Ave Maria. 

3. Nata supremi Patr is es Maria. 
Filii Mater, pariterque Nata. 
Spiritus Sancti Yeneranda sponsa 

Ave Maria. 

4. Aula Saeratae Triados Maria 
Montibus sanctis super excitata 
Annae conceptu sine labe data 

Ave Maria. 

5. Tu cunctas inter Matres benedicta 
In te tr iumphat pur i tas invicta 
Tu sola namque Virgo Mater dicta 

Ave Maria. 

6. Lacte nutristi proprio Parentem 
Casto fovisti gremio Tonantem. 
Casta Josepho sociata Sponsa 

Ave Maria. 

7. Te suam coelum Dominam célébrât. 
Te suam tellus Patronam salutat. 
Orbis uterque tibi genua lunat 

Ave Maria. 

8. Tu Paradisus castae voluptatis. 
Arbor tu vitae, Claustrum Deitat is . 
Tu morum norma, lex humilitatis 

Ave Maria. 

9. 0 Virgo Mater laudibus tot digna. 
Sis usque nobis Orphanis benigna. 
Nos tuo Mater Filio consigna 

Ave Maria 

A ka rmes te r u raka t f e lké rem, h o g y az á rnya lás i j egye -
ket ( / , P, mf) - A) sz igorúan megf igye l j ék . Az ü te -
mek közé helyezet t kis vonások (>) a lélekzetvétel t j e l en t ik . 
Az egész kar egyszerre kezd je s egyszer re végezze az éneke t . 

3 4 
A 2 vagy -g- ü t e m a d a l l a m n a k szélesebb a lapot ad, kü lön-
b e n megfe l e l a ma i vagy q ü t e m n e k . A második bas sus 
jól l e g y e n képviselve. A karoka t orgonával k i sé rn i n e m 
szabad. 

Bogisich Mihály. 

Budapest , 1884. l t óz sa K. és neje (ezel. B u c s á n s z k y A.) k ö n y v n y o m d . 
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A Capeila della Colonnába érve előttünk a bolds. 
Szűznek, ki — mint sz. Anzelm mondja — tisztaságával 
az angyalokat legyőzi, s jámborságával a szenteket felíil-
mnlia, arany szivekkel ékesített kegyképé t ta lá l juk, az 
ol tárban pedig II . I 'll, és IV. szent Leo pápák testeit. 
Ezen oltár mellett a nyugat i falon nagy Leo pápa nyug-
szik oltára alatt, mely fölött a fehér domborművet , nagy 
Leónak Atti lával való találkozását , Algardi mesterkeze 
véste. Érdekes, mit XIV. Benedek Moscus János hetedik 
századbeli iró után mond. Sz. Leo ugyanis az apostolok 
fejedelmének sir jánál imádkozott , midőn sz. Pé te r neki 
megjelenvén, igy szólt hozzá : „Kértem éretted az Ura t , 
ki bűneidet elengedé, de mégis ugy, hogy köteles leen-
desz számot adni az Urnák az eléggé meg nem fontol t 
kézföltételek miatt ." 

Miután valaki a kegykép előtt kissé imádkozott , 
balra, azaz kelet felé ment, hol az oltár melletti gyónó-
szék térdeplőjén egy, talán a sabini hegyek közül ide 
kerül t öreg ember ült, ki igy mormogot t fe lé je : „A ma-
donna hallgassa meg imádságodat !" Az ir igység áte l lenében 
ott áll a jóakaró szeretet. — Ott áll még mindig az üres 
gyóntatószék e fel írással : „Pro lingva Hungar ica ." 

A déli falon van VII . Sándor pápa síremléke, közel 
a bolds. Szűz oltárához. A pápának fehér márványból ké-
szült ülő szobra előtt a t rón alat t látszó aranyozott csont-
váz egyik kezével a szőnyeget emeli fel, mig a másiká-
val a homok órát mu ta t j a neki. Legtöbbnek e siremlék 
nem tetszik; meglehet , hogy a csontváztól r iadnak visz-
sza, melyhez hasonlót magukban hordanak. Vele átel-
lenben vau a Simon mágus bukását ábrázoló ol tárkép. 
Innen a déli kereszthajóba ju tunk, honnan e négyszeg 
szemlélésére ki indultunk. 

A fő és kereszthajóban két sorban ta lá l juk a rend-
alapitók szebbnél szebb, fehér márványból készült szob-
rait . Közöt tük Illés próféta a legrégibb, ki hatalmas 
kezével Liguori sz. Alfonzra muta t ; annak fiai a karmel -
hegyi szüzet, ezéi pedig a mindenkori segélyről nevezett 
Is tenanyát tisztelik, kinek képét Loyola szent Ignácz egyik 
fia kereste fel. Ez utóbbi szent szobra, mely egyik a leg-
jobbak közül, a főkapunál keresendő. Fiai a szeplőtlenül 
fogantatot t Szűz különös tisztelői. 

Mielőtt e gazdag és fényes templomot e lhagytam 
volna, megnéztem még a főkapu feletti nagy ablakot, 
honnan XIII . Leo • pápa első áldását adta a t emplomba 
gyülekezet népre. 

U tam a Pan theon felé vezetett. Miért temet ték ide 
az olaszok Viktor Emmanue l t ? A pogányok által emelt 
falak miatt , vagy hogy a vértanukról nevezett boldogsá-
gos Szűz oltalma alatt nyugod jék? — „Kiket nem ter -
helnek súlyos bűnök — mondja nagy sz. Gergely — 
azoknak használ, ha a templomba temettetnek, hogy a 
hozzá közel állók, a hányszor a szent helyre jönnek, 
mindannyiszor övéikről, kiknek sirjait lá t ják, megem-
lékezzenek és éret tök az Úrhoz imádkozzanak. De kiket 
súlyos bűnök nyomnak, azok testei nem a feloldozás mint 
inkább a kárhozat súlyosbítása miat t temettetnek a tem-
plomokba." 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, október 17. Protestáns nézetek. — A 

rimaszombati határozat nem marad t u tóhangok nélkül. 
Felbátor í tva ama nagy példa által, melyet Mocsáry uram 
Rimaszombatban adott , azt mondván aut Caesar, aut ni-
hil •— vagy az 1848. XX. t. cz. azaz a teljes egyenlőség 
(in omnibus et in quibusdam aliis) vagy pedig semmi, 
még főrendiházi tagság sem a „püspökök" számára, F a r -
kas G. a.-bodonyi nógrádm. prot . pásztor neki fogot t és 
ir t a P . Ll. szerkesztőségének levelet. A P. Ll.-nak pedig 
azért, mer t az tudvalevőleg rosszalta a r imaszombati ha-
tározatot . Ez bánto t ta az a.-bodonyi „tiszteletes" urat , 
ki kevésbé „tiszteletes" nézeteit levél a lakjában a P . Llovd-
dal tudatván, ezeknek nyilvánosságra hozatalát kérte . Ez 
meg is tör tén t . 

A P . Ll. „készségesen" adott helyet e levélnek, 
mint állí t ja, „követvén a részrehaj la t lanság parancsát ." 
De maga is sokalta a „tiszteletes" úr nézeteit, mer t nyom-
ban te t t néhány észrevételt erre a „protestestáló" levélre. 

Mi ugyan azzal nem törődnénk, hogy A.-Bodonyban 
mit ta r tanak felőlünk, mer t azt úgyis tudjuk, hogy min-
den türelem, engedékenység és áldozatkészség daczára, 
melyet mi tanusi tunk, mégis csak mi leszünk és mara-
dunk mindenkor a protestánsok szemében a „türelmet-
lenség; felekezeti szűkkeblűség" s effélék hordnokai, de a 
a mi egyszer nyilvánosságra kerül, hozzá még olyan lap-
ban, minő a P. Ll., az egyenesen kihívja a kr i t ikát . Es 
ha a P . Ll. t egnap esteli számában egyik napila-
punkra neheztelni is látszik, mer t kr i t ika alá vonni mer te 
a protestáns levélíró nézeteit, azért mi, még a P . Ll. 
ha rag jának veszélye mellet t is, csak elmondjuk, a mi 
szivünkön fekszik. 

Régi protestáns nó ta az, a mi az a.-bodonyi „tiszte-
letes" úr levelében újból felszólal. Reactio, türe lmet-
lenség, hazaárulás, szolgaság, az mind katholikus ; el-
lenben a szabadság levegője, a türelem olajága, a hon-
mentés és hazafentar tás nagy müve, a nemzeti függet len-
ség védelme, ez mind protestáns ! 

Ugyan meddig fogunk még ily vastag ignorancziá-
val vagy oly czéltudatos ferdítéssel találkozni ? Ugyan 
mikor fognak már többet tanulni a hamisí tat lan tör ténet 
lapjaiból ? Ugyan hányszor lesz még szükséges bebizonyí-
tani, a mit hazánk múl t j a és jelene oly fényesen mutat ? 
Vagy lehetséges-e a merő tagadás mezejéről lelépni azok-
nak, kiknek lelkében a protestat io a l ényeg? 

De nézzük az a.-bodonyi nézeteket egyenkint. Fa r -
kas G. azért j>rotestál a superintendenseknek szánt főren-
diházi tagság ellen először, „mert a róm. kath. főpapság a 
főrendiházban igen erősen van képviselve és nincs kilátás 
reá, hogy e szám kisebbit tetni fog. Vitás kérdésben, igy 
folyta t ja , mi elenyésző kisebbségben maradnánk." 

Túlságos nagynak t a r t j a a kath . főpapság számát 
a főrencliházban ! Ugyan hogyan állunk ? Van, amint is-
meretes, a szt. korona területén 21 róm. ka th . és 7 gör. 
szert, római kath., tehá t összesen 28 róm. kath . megyés 
főpap. Czimzetes püspök van : 24 ; azonkívül még a pan-
nonhalmi főapát és a jászói prépost , tehát összesen 54 
szavazat. — Altalános a nézet, jóllehet a javaslat teljes szö-
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vegében még nem ismeretes, hogy a czimzetes püspökök 
eddig gyakorolt joguktól a javaslat értelmében megfosz-
tatnának : marad tehát azon esetre, ha a két szerzetes 
főpap jogát megtar t ja , a főrendiházban 30 szavazat ka tho-
likus főpapok számára. 

Református supe r in t ended van öt, (tiszáninneni, ti-
szántúli, dunamelléki, dunántuli, erdélyi) lutheránus ha-
sonlag öt (dunántuli, dunáninneni, tiszai, bányai, , erdélyi) 
tehát összesen 10, a világi főgondnokokkal, kiknek mint 
hirlik, szintén helyt készítenek a főrendiházban 20 ; 
tehát összesen a protestantismus birna 20 szavazat-
tal, az unitáriusokat nem számítva. — Vegyük most 
az arányt. A legújabb népszámlálás szerint a lat. és 
gör. szert, római kath. vallás az ország lakosságá-
nak 58 '05%-á t teszi ki (47*22% lat. sz. római ka th . és 
10*83% gör. sz. római kath.); mind a két hitvallású pro-
testáns vallásúak pedig az ország lakosságának 22*81 °/0-át 
képezik (14*74°/0 református, 8*07°/o lutheránus) . Az arány 
— a tervezet szerint — valóságban ugy állana 5 8 % : ka-
tholikus a főrendiházban 30 esetleg 28 szavazatot birna ; 
2 3 % protestáns pedig 20 szavazatot. Ki lá t ja ebben, hogy 
a kath. egyház túlságos módon lesz képviselve ? és hogy 
a protestánsak elenyésző kisebbségben lesznek ? Megfor-
dítva áll a dolog : ha az eddigi tervezet szerint alakulna 
a főrendiház, akkor a protestáns elem aránylag még egy-
szer olyan erős volna, mint mi katholikusok. 

Persze, még messze vagyunk a javaslat keresztül-
vitelétől, és mig ez törvény lesz, még sok változáson fog 
az keresztül menni ; de az eddigelé ismeretes tervezet 
után éppen nekünk van okunk panaszkodni, hogy a pro-
testantismus nemcsak u j jogokat, de aránytalanul kedve-
zőbb helyzetet nyer, mint a kath . egyház az ú jonnan 
szervezendő főrendiházban. 

Igazi radikális hangon folyta t ja azután a „tiszteletes" 
ur, hogy neki általában semmi, még a római kath. egyház 
sem kell a főrendiházban. Sokkal radikálisabb e nézet, 
mint hogy azt komolyan kellene venni, különösen mivel 
bizonyára nem a tiszteletes úr tól fogják kérdezni, hogy 
mi kell és mi nem. 

Azt a, vastag protestantismusából származó hóbor-
tot, hogy nem főpapságunk érdeme, ha ma a lkotmányunk 
és felelős kormányunk van, vájjon tekintetbe vegyük-e ? 
Hát a .tiszteletes" ur mitsem hallott Scitovszky és Bar t ako-
vics érsekekről ? Mitsem arról, mit Magyarország prímása 
az ötvenes és hatvanas években a nemzeti ügy érdekében irt, 
tet t és t ű r t ? Mitsem arról a sokoldalú és fáradhata t lan 
tevékenységéről, melyet a nemzet érdekében folytatot t 
hazánk első főpapja, mig egyszer vissza nem jö t t Bécsből 
azzal a hírrel, hogy „megvan az alkotmány ?" Sajnál juk, 
hogy a legújabb kor története oly terra incognita az a.-
bodonyi tiszteletes ur e lő t t ; bizony nem követet t volna 
el oly igazságtalan és vastag történelmi botlást, ha csak 
kissé túlterjeszkedik azon a nagyon is szűkkeblű protes-
tantismus látkörén. 

A többit, mit a püspökök eredetéről, szerepléséről 
mond, most érintetlenül hagyjuk : csak azt szeretnők tudni, 
hogy hol mutatna nekünk a „tiszteletes" úr az első ke-
resztény időben amolyan divatos protestáns „püspököket ?" Í 

Az bizony nehéz probléma volna és alighanem bele törnék 
a nagyon harczra kész radikális pásztor kése. 

Nekünk elég volt ezekből is kimutatni , hogy azok 
a nagyszavu protestáns nézetek ma is oly türelmesek, 
igazságosak és tárgyilagosak, mint Luther vagy Kálvin 
idejében. ? 

Szombathely. Föpásztori beszéd, a melylyel f t . Hi-
da3y Kornél püspök ur ő mga a szombathelyi egyházme-
gyei r. kath. tauitó-egyesület alakuló közgyűlését f. é. 
szept. hó 3-án megnyitot ta : 

„D. a J . Kr ! Összegyültünk, hogy a szombathelyi 
egyházmegyei rk. tanitó egyesületet a kormányi lag jó-
váhagyot t alapszabályok nyomán megalakitsuk és én 
önöket mint egyházmegyém kath. tani tókarának küldöt-
teit lelkemből üdvözlöm! 

Az alakítandó egyesület czélja — az alajíszabályok 
szerint, — „a róm. kath . vallás szellemében egyesíteni 
és működésre serkenteni a szombathelyi püspöki megye 
területén levő r . kath . népiskolai tanerőket" . — A világ 
isteni Megváltójának azon szavai: „ E u n t e s . . docete om-
nes gentes" megadta az apostoloknak és általuk az egy-
háznak nem csak a tanitási jogot , de megszabta egy-
szersmind a tanitási kötelességet. Es az egyház isteni 
alapitójának parancsát kezdettől fogva lelkismeretesen 
teljesitette is : okta t ta különösen a felnőtteket, de taní-
to t ta egyszersmind a kisdedeket és serdülőket. 

Templom és iskola a katholicismus szellemében 
ikertestvérek voltak és maradnak is örökre : ott a pap 
Jézus evangéliumát hirdeti az összes híveknek ; i t t a ta -
nitó az evangelium szellemében a kisdedebnek az okta-
tást eszközli. Amely elvek hangzanak a prédikáló szék-
ről, ugyanazon elveken nyugszik az iskolai tanítás. 

Nem érte el tehát a tökély fokát azon község, 
melynek iskolája van templom nélkül ; de hiányosnak 
tekinthető az is, melynek temploma van, de iskolája nincs. 
Elvek eszközlik a meggyőződést : elvekre kell tehát épí-
teni az oktatást is. 

A politikai elvek változnak, a katholicismus soha : 
aki tehát a politikai alakulások és elvek szerént rendezi 
s szabályozza a tanítást , az reáüti tanrendszerére a vál-
tozandóság bélyegét : ellenben a katholikus elvek mindig 
ugyanazok ; és igy az azokra építet t tanítás és tudomány 
maradandó és örökös, mer t Kr. Urunk az ő mindenható 
szavával kimondá, hogy egyházán a pokol kapui soha 
erőt nem vesznek és az fenn fog állani az ő elveivel a 
világ végezetéig ; azért én önöket arra kérem, hogy ra-
gaszkodjanak ez elvekhez és iparkodjanak az i f jú nem-
zedék szivébe ez örökös elveket csepegtetni tanításuk ál-
tal, mer t ha igaz, hogy azé a jövő, akié az iskola : ugy 
nekünk, ha azt akar juk, hogy buzgó kath. közönségünk 
legyen, a ka th . iskolák mellett kell lelkesednünk és oda 
hatnunk, hogy i f jú nemzedékünk az iskolában katholikus 
elvek szerént oktattasék, neveltessék. 

Igy uraim, nem csak a kath. egyháznak nevelünk 
vallásos híveket, de a hazának is hasznos polgárokat ké-
pezünk ; mer t mondjon a világ, amit akar, a becsületes 
lelkű hithű kathol ikus ember nem lehet rosz hazafi ! Tu-

í dom én azt, hogy voltak és vannak, kik az iskolát ki-
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záróla g az oktatás terének vallják, hol tanítani egyedül, 
de nem nevelni a czél. 

Én és velem, azt hiszem, a gondolkodók nagy ré-
sze, ugy tar t juk, hogy ha ez tán a közép és felsőbb is-
kolákra alkalmazható is lenne, — amit azonban én taga-
dok, — de az elemi oktatásra nézve, különösen falvakban 
és szántóvető népből álló községekben, ez állítás hamis ; 
mert hisz ott családi nevelést adni a szülők nem képe-
sek, és gyermeküket azért adják iskolába, hogy az, amit 
ott tanulnak, szolgáljon irányadóul egész jövőjökre. 

De hogv a nevelést a tanítástól elválasztani nem 
lehet, legtalálóbban bizonyítja azon eljárás, melylyel az 
ilyen modern tanitók is alkalmazzák a nevelés három 
factorának — szoktatás, oktatás és példa — elsejét, mi-
dőn arra szoktatják a tanulót, hogy kalapemelve üdvö-
zölje a tanítót, ha vele találkozik ; ha tehát erre lehet, 
sőt kell szoktatni, miért ne szoktatnák tehát az imádságra, 
a vallás-erkölcsös gyakorlatokra ; hisz ha a gyenge korú-
nak szüksége van megszokni a hozzá illő udvariasságot, 
nincs-e nagyobb szüksége megszokni első gyermekségé-
ben már az erkölcsös magaviseletet és vallásosságot is ? . . . 
Elszomorodott lelkem, midőn a legközelebb lefolyt na-
pokban a szomszéd Stájerországban hallottam, hogy ott 
az iskolákból a keresztet, szent képeket kidobták ; mintha 
bizony nem állana most is az iskolára nézve is Nagy 
Constantin győzelmi je le : „In hoc signo vinces" és tud-
nának más módot, más nevet Jézus szent nevénél, amely-
ben egyedül eszközölhető az üdvösség ! Nálunk, hála a 
jó Istennek, még nem vagyunk ennyire ; de mentsen is 
meg az Isten tőle ; mert aki a vallásos nevelést az isko-
lából ki akarja zárni, az a vallástalanság terjesztésén fá-
radozik, a vallástalanság ut ja pedig a családi élet, a 
társadalmi kötelesség és a hazának vesztére vezet. De 
feltéve, habár meg nem engedve, hogy az oktatás, mely 
egyszersmind a nevelésnek is második factora — az is-
kolának egyedüli feladata, ki tagadhatja, hogy minden 
tantárgyat lehet vallásos elvek szerint magyarázni ? Ellen-
ben áll az is, hogy nincs oly tantárgy, melynek előadá-
sánál ne lehetne vallástalanságot tanítani. Nem szük-
ség erre példákat felhoznom, elég ha rámutatok, amit 
önök is olvashattak nem rég a lapokban, hogy Franczia-
országban a mostani kormány egy Catechismust adott ki, 
melyben azon kérdésre: „Mi az I s ten?" ez a válasz: „Az 
Istenről nem lehet szólani; mert az megfoghatatlan." 
Vájjon ez nem egyenes istentelen oktatás-e ? Nem annyit 
tesz-e ez : nincs közünk nekünk az Istenhez : és vájjon, 
ha a gyermek ezt az iskolában tanulja, várható-e, hogy 
később valaha az Istent elfogadja és Urának ismerje ? 

Istentelen rendszernek csak istentelenség lehet ered-
ménye ! Azért ismételten arra kérem önöket, uraim, hogy 
oktatásukat a változatlanul maradandó kath. elvek sze-
rint rendezzék ; tanításukban a vallásos lelkület ébreszté-
sét czélozzák, és a különböző tantárgyak szeriut a kisde-
dek eszét, szivét az Istenhez emeljék. Igy felelnek meg, 
mint kath. tanitók feladatuknak és érdemlik ki a szülők 
és a jobb gondolkodásúak méltánylását. 

De midőn a tanítással egyszersmind a nevelési el-
vek alkalmazását sürgetem, nem hagyhatom szó nélkül 
a nevelés harmadik factorát, a jó példát. Saját életünk- j 

bői emlékezhetünk vissza, mennyire hatott reánk gyer-
mekkorunkban tanítónk példája ; hisz még szokásos hi-
báit is utánoztuk, az ő kifejezéseit használtuk, játékaink-
ban a tőle látott viseletet alkalmaztuk ; mert örökre igaz 7 Ö 
marad az, hogy „Verba volant, exempla t rahunt ; " vonzó 
erővel bir a példa; különösen pedig a tanítónak példája, 
kit a gyermekvilág ugy tekint, mint oly mintát, melyet 
követnie kötelesség. 

Azért a jó példaadás a kath. tanítóknak szent kö-
telessége ; ezt kívánja tőle hivatala ; de ezt jogosan kö-
vetelhetik tőle a szülők is, kik legnagyobb kincsöket, 
gyermeköket bizzák reá ; és méltán megvárható, hogy ha 
a szülők törvény által köteleztetnek gyermeköket isko-
lába küldeni, az iskolai tanítás és maga a tanitó olyan 
legyen, hogy a vallásos szülő megnyugvással bizhassa 
gyermekét r e á ; azért harmadszor is arra kérem önöket, 
hogy ragaszkodjanak a kath. elvekhez, azokra építsék 
tanításukat, azokat érvényesítsék mindennapi életökben, 
hogy önökben, mint tükörben lássák tanonczaik a kath. 
meggyőződést és vallásos életet. 

Fogadják előadásomat oly jó szívvel, mint aminővel 
én azt legjobb meggyőződésem szerint elmondtam. A jó 
Isten áldása kisérje önöket és fáradalmas miiködésöket. 
melyet én lelkem mélyéből tudok méltányolni, hogy mi-
nél dúsabb eredményt létesíthessenek, az egyház és sze-
retet t hazánk jól felfogott érdekében ! 

Az alakuló gyűlést ezennel n.egnyitottnak nyilvání-
tom, és az egyházmegyei főtanfelügyelőt, ns. Csontos Fe-
rencz kanonok urat ünnepélyesen felkérem, hogy az el-
nöki széket elfoglalva, t i tkárom közreműködésével a vá-
lasztásokat legyen szives eszközölni." 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
A „ Bécsi Ressource1,1 nevű katholikus tdrsaséleti egylet 

(kath. geselliger Verein) 

(Folytatás). 

20. §. Az egylet ügyeit részint a közgyűlés, részint 
az igazgatóság intézi. 

21. §. A közgyűlés tárgyai. 
1. Az igazgatóság rendes és póttagjainak választása. 
2. Két tag választása a közgyűlés jegyzőkönyvének 

hitelesítésére. 
3. Az igazgatóság beszámolásának elfogadása. 
4. Három számvizsgáló választása az igazgatóság 

által, előterjesztett számadásának megvizsgálására. 
5. Az igazgatóság által előterjesztendő költségvetés 

elfogadása és az esetleges többlet hovaforditásának meg-
határozása. 

6. A rendes egyleti igazgatás körét meghaladó kö-
telességek elvállalására, különösen 3 évnél többre szóló 
szolgálati, dijjazási és bérleti kötések eszközlése. 

7."Meghatalmazás adása az igazgatóság részére kö-
telességek elvállalására és egyezmények kötésére a 6. pont-
ban jelzett esetekben ugy. hogy az igazgatóságnak a 
közgyűlés más alakú beleegyezését nem kell bevárnia. 

8. Az igazgatóság vagy egyes tagok indítványai. 
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Ez utóbbiak legfölebb 8 nap alatt a közgyűlés napjának 
kihirdetése után Írásban benyúj tandók az igazgatóságnál. 

9. Tiszteleti tagok kinevezése az igazgatóság kije-
lölésére. 

10. Megállapítása és megválasztatása a jótevők, alap-
vetők és alapítók illetékének valamint az ideiglenes ta-
gok által fizetendő felvételi és évi illetéknek, nemkülön-
ben a vendég-jegyekért járó összegnek. 

11. Indítványok az alapszabályok megváltoztatására. 
12. Indítványok az egyleti vagyon ingatlan javainak 

elidegenítésére. 
13. Indítványok az egylet megszüntetésére. 
22. A rendes közgyűlés rendszerint évenkint az 

év első negyedében tar ta t ik . 
23. §. Ha legalább 30 szavazatképes t ag ja az egy-

letnek az igazgatóságnál Írásban rendkívüli közgyűlés 
összehívását kivánja, a kiváuatnak eleget kell tenni ; ezen 
felül az igazgatóságnak mindig jogában áll rendkívüli 
közgyűléseket összehívni. 

24. Minden közgyűlés összehívása legalább 14 
nappal előbb Írásban kihirdetendő az egyleti helyiségben. 

25. §. A közgyűlésen az igazgatóság elnöke vagy 
helyetteseinek valamelyike elnököl. 

26. A közgyűlés határozat-képességéhez a szava-
zati joggal bírók legalább egyötöd részének jelenléte vagy 
kéjjviseltetése szükséges. 

Ha a határozatképes szám nincs jelen, a 24. §. ér-
telmében második közgyűlés hívandó össze. Ez utóbbinál 
akármily száma a jelenlevőknek határozatképes a 21. §. 
1—11. pont ja iban megemlí te t t t á rgyakra nézve és ez a 
közgyűlés hirdetésén világosan kiteendő. 

27. Szavazati jogot a közgyűlésen gyakorolhatni 
személyesen vagy meghata lmazot t által, de ez utóbbinak 
is egyleti tagnak kell lennie. Csakis jogi személyek meg-
hatalmazott jai nyerik meg e meghatalmazás által meg-
hatalmazójuk passiv választóképességét. 

28. Szavazásnál absolut többség dönt, egyenlő 
számú szavazatoknál az elnök szavazata dönti el az ügyet . 

Választásokra csak relativ szótöbbség kívántatik. 
A közgyűlés tárgyalásáról jegyzőkönyv vezettetik, a 

mely az egyleti irodában a tagok betekintése elé kiteendő. 
(.Vége köv.) 

VEGYESEK. 
— Denique csak legjobb a közeledés! Régóta foglal-

koztak protestáns körökben, ir ja a Germania okt. 14. sz., 
azzal a katholikus papság előtt teljesen t isztázott kérdés-
sel, hogy mit kelljen a lelkésznek az öngyilkosok sírjánál 
való megjelenésről tartani, a mely kérdésnél a protes-
tantismus kebelében dívó különféle irányzatok néha ke-
ményen egymásba ütköztek. Némi rend "látszik ebben a 
dologban készülődni az evangelikus felső egyháztanács 
egy rendelete kapcsán, a mely a tar tományi consistoriu-
mok ut ján felügyeletük körében megti l tot ta a lelkészek-
nek öngyilkosok temetésére a hivatalos ruhában való 
megjelenést, kivéve, ha orvosi bizonyítvány tanúsí t ja az 

öngyilkos elmeháborodottságát . — Hát ez bizony helyes, 
és közeledés a kathol ikus ál lásponthoz! 

— Protestáns türelem. A poseni egyházmegyében 
183 plébánia 308,000 lélekkel áll plébános nélkül, köző-
lük 144 plébánia 190,000 lélekkel minden pap nélkül áll. 
Ily türelmet sugall a protestant ismus a német császár-
ságnak. 

— A müncheni érsek a közelgő politikai és községi 
képviseleti választások jó sikereért f. hó 12-ére ünnepé-
lyes könyörgő szentmisét rendelt főszékesegyházában. 

A liberalismus ellen készülő pápai körlevélről több 
katholikus lap Rómából a következő tudósítást kapta. 
„XIII. Leo pápa e levélnek tervrajzát már rég készen 
tar tot ta , és már Lavigerie bibornokkal, mielőtt ez Afri-
kába visszautazott , közölte is azt, értekezvén vele a kör-
levél tá rgya fölöt t . A szentatyát e körlevél fogalmazásá-
nál az a gondolat vezérelte, hogy annak a nagy social-
politikai áramlatnak, a mely, szerencsére, csaknem vala-
mennyi országban az álszabadelvüség ellen érvényesül, több 
ta r ta lmat és erőt kölcsönözzön, s bátorítsa egységes ost-
romlására ama rendszernek, a mely a modern társadalmat 
a romlás örvényének szélére sodorta, Látva a romokat , 
miket a liberalismus családban, államban, egyházban felhal-
mozott, sokan, kiket az u. n. „szabadság és szabadelvüség" 
csalfa látszata félre vezetett, felocsúdtak amaz agyrémből, 
mintha liberális kormányzástól függne a társadalom meg-
mentése. Arról van szó, hogy a jobb elemek, a kik a 
keresztény-társadalmi rendet fentartani , illetőleg vissza-
állítani törekszenek, összegyűjtessenek és az a felforga-
tásra czélzó rendszer, a mely romlást okozó természetét 
a liberalismus neve mögé rejti , leálczáztassék. A pápa 
körlevelében meg fogja bélyegezni azt a liberalismust, 
a melynek czélja minden positiv-vallásos befolyásnak 
megszüntetése a társadalomra, különösen pedig az egyház 
részéről a társadalmi viszonyokra való erkölcsi befolyás-
nak ostromlása. Es e tekintetben a szentatya körlevele 
a legvilágosabb commentár a sokszor megrágalmazot t 
Syllabus különféle tételeihez. Fel fogja tüntetni, hogy a 
jelenkor vallási, politikai és társadalmi élete a liberalis-
mus által mennyire meg van mérgezve. Ismételten szóba 
fogja hozni e pápai köri ra t az egyház és állam közti 
viszonyt, a lelkiismeretek nélkülözhetetlen szabadságát, a 
szerzetes rendek szabad tevékenységét, s általában a je-
lenkor nagy társadalmi kérdéseit. Végül ő szentsége, szo-
kása szerint, a katholikusoknak részletes szabályokat és 
utasí tásokat ad az ide s tova hullámzó küzdelemben 
való magatar tásra nézve. Különösen hangsúlyozza mind-
azok tevékeny és termékeny egyesülésének szükségét, a kik 
kiválóan hivatvák és képesitvék Isten országának érdekeit 
előmozdítani és erőssé tenni. Ez XIII . Leo folyton elő-
kerülő kedvencz eszméje, a mely a katholikusokat min-
denütt zárt phalanx gyanánt állítaná szembe a modern 
pogánysággal , az egyház jogainak védelmére és az alap-
jaiban fenyegetet t keresztény társadalom megmentésére." 
Igy a Germania. T. olvasóink emlékezhetnek, hogy 
mi ugyanezt már jó előre jeleztük a mindenfelé várva 
várt legújabb pápai körlevélről. Adja Isten, hogy a pápa 
intentiója teljesüljön, és országszerte meginduljon a ka tho-
likusok „tevékeny és termékeny egyesülése," a katholi-
kus társas élet felvirágzása ! 

— Figyelmeztetjük t. olvasóinkat mai számunk nagy-
becsű mellékletére. Az egyházi zene több mintaszerű ter-
méke van abban közkincscsé téve. Papnevelő, tanítóképző 
intézeteink, valamint nevezetesebb tepmlomaink énekkarai 
bizonyára tudni fogják méltányolni a tudós szerző ur lel-
kes törekvését és a Religio e téren sem kiméit köl teke-
zését. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 
Budapest. 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz. 

A mai számhoz egy egyházzenészeti melleklet van csatolva. ""̂ Étjg 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása .-Buda-
pest, VIII. , József-körut 
50., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT, 
NEGYVENHARMADIK ÉVFOLYAM. 

Ê Előfizethetni 
: minden 
: kir. postahivatalnál ; 
: Budapesten a szerkesz-
\ tőnél, és Rudnyánszky 
E A. könyvnyomdájában, 
§ IV., Papnövelde-utcza 
î 8. sz. alatt, hova a ne-
: taláni reclamatiók is, 
I bérmentes nyitott levél-
I ben, intézendők. 

Budapesten, október 22, 33, II. Félév. 1884. 

TARTALOM: Vezéreszmék és Tanulmányok: A „katholikus körök" kérdéséhez. — Római emlékek. — Egyházi Tudósítások: B u d a -
p e s t : Három papi képviselő. — R ó m a : Oroszország gör. katholikus híveinek kihallgatása a pápánál. — Vegyesek. 

A „katholikus körök ' kerdéséhez. 

Nagy lelki gyönyörrel olvastam a Religio sa-
já t és a „Veszprémi Közlönyből" átvett talpra-
esett czikkét, s nem hogy azok értékéből vala-
mit levonjak, lianem, hogy azt megerősítsem s a 
kitűzött czélt a megvalósuláshoz lehetőleg köze-
lebb vinni segitsem, bátorkodom megjegyezni : 
miszerint az azokban végelemzésben contemplált 
„katholikus körök" magva már hála Isten min-
denütt jól megvan a hitközségi iskolaszékekben, 
ha nem „kath. commissiok"-ban, melyeket egy 
kis activitásos hajlam, keresztény buzgóság, apos-
toli leereszkedés, nyájasság és tapintat mel-
lett igen könnyű lesz összes kath. életmoz-
galmaink külső vezetőjévé, gyű- és gyú-pontjává 
tenni, aminthogy azokat az eléjök szabott isko-
lai ügyeken kivül legtöbb helyen minden a hit-
községet közösen érdeklő, akár közelebbi, akár 
távolabbi anyagi és szellemi ügyben a község 
szellemi — ha nem formális — képviselete és 
vezérszellemeképen szoktuk már is tekinteni. 
Mig azokat tehát eképen a közös .hitéletet tápláló, 
sokszorositó, mélyitő és kiszélesítő társadalmi tö-
mörülésre fel lehetne használni, ugy csekély vé-
leményünk szerint, a mi viszonyaink között, ame-
lyekben a nagyszámú, hatalmas, és gazdag, rég-
óta tömörült aristocratiára támaszkodó bécsiek-
kel szemben nyilván találtatunk, nagy hiba, mert 
csalódás volna, a tervezett körök számára ezen 
előtaláltakon kivül uj kereteket, uj magvat kívánni 
megalkotni.*) 

*) A to l a tömörülés magva a czikkiró ur által jel-
zett alakban már kicsirázott, világos, hogy nem kell u j 
magot pazarolni. A meglevőt kell fejleszteni, alakítani. 

SzerJc. 

Az ügy fontosságának, közérdekűségének, sőt 
létjogának gyengítését, teljes, biztos sikerének 
koczkáztatását fognók evvel csak eszközölni. 

Czélunk az uj körökkel nem olyan, hogy az 
egész hitközséget komolyan ne érdekelné, részvé-
té t ne igénylené; mig számunk, erőnk, kedvünk, 
áldozatkészségünk nem oly nagy, hogy a puszta 
egyéni nagylelkűségtől minden jót remélhetnénk. 
Példa ra a sz. László-társulat sorsa : hány lelkes 
elnöki felhívás, hány más kenetes föpásztori szó-
zat hangzott el mellette hiában, mint a kiáltó 
hangja a pusztában! Pedig czélja oly nemes! ké-
rése oly igénytelen ! El vagyunk mi attól igen 
szokva, hogy valamely szokatlan, uj czélra pénz 
és munkában tartósan és önként megadóztassuk 
magunkat. Egy széles hatalommal felruházott 
autonomiai congressus*) vagy kiszélesített nem-
zeti zsinat, mely összes anyagi anomaliáink meg-
orvoslását is jószándékkal és komolyan az Üd-
vözítő és sz. Pál által hangoztatott s az egyház-
történelemben nálunk sem ismeretlen „nagyobb 
igazság" elvéből kiindulva a kezébe venné, volna 
hivatva, ha másképen nem egy mérsékelt külön 

*) Ez az eszme, — parenthesis közt mondva, tebát 
nem czikkiró ur becses felfogására vonatkozólag, — so-
kak előtt a tespedés és semmitevés takarója. Nincs „au-
tonomia" : nem tehetünk semmit. Nagy csalódás! Dehogy 
nem! Másutt mindenütt a mi néhai „autonomiai congres-
susunk"-hoz hasonló formalitás nélkül is tudnak a katho-
likusok actiót kifejteni. Spiritus est qui vivificat. A for-
malitás szellem nélkül nem ér semmit. De ezzel korán-
sem azt akarjuk mondani, mintha bizonyos ügyek elinté-
zésére erdélyi hitrokonaink autonomiai institutiójához ha-
sonló, kánonaink szelleméhez idomított valamit az anya-
országban absurdumnak vagy egyébként lehetetlenek tar-
tanánk ; hanem figyelmeztetni akarunk egyre : arra, hogy 
bizonyos, nem minden tekintetben szerencsésen concipiált 
eszméket, amelyeket bizony legalább is máskép lehet con-
cipiálni, fixa ideákká kövesülni ne engedjük. Szerk. 

33 
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katholikus országos hitközségi adó megalkotásá-
val is a tervezett és egyéb jó czélokhoz a „ner-
vus rerum gerendarum "-ot megteremteni . 

Igy tesznek a honi protestánsok, legkivált 
utolsó zsinataiktól fogva: országosan (vagy ta lán 
csak superintendentiák szerint?) bizonyos missiói 
czélu contributiót vetet tek összes hitközségeikre, 
(melyek a mieinknél jobb helyzetben ál talában 
alig ta lá l ta tnak !) hogy az ig} t e r emte t t alapból a 
gyengébb egyházakat (s tán sok más egyéb czé-
lokat is) felsegélhessék. Elég a községeknek azt 
hallani : hogy ezt a zsinat, a superintendentiai 
gyűlés, a traetus, beható tanácskozás és éret t meg-
fontolásra. igy határozta, hogy azonnal megha-
joljanak. 

Ezzel szemben mi katholikusok minden ujabb, 
a kor által sürgetett áldozatnál egy-egy uj Mó-
zest, főpapot várunk, ki sa já t erejéből és initiati-
vá jára legyen indí t ta tva bajainkon segíteni. De 
ha ez a Mózes késik, vagy pénze ezer bajaink, 
hátramaradásaink közt tüzetes czélokra igen kell, 
vagy csakis a mi részünkre többé már nem telik : 
akkor tultengődésben mulhat ik ki tőlünk a leg-
nemesebb eszme is — de nem bír testet ma-
gára ölteni. Es kozéptehetsegüeink igen nagy tö-
mege, lia tudomást vesz is róla, — hidegen t é r 
az eszme eltemetése u tán a napirendre. 

Különben pedig Isten azt mondja, hogy neki 
először is igazság és méltányosság kell, azután ál-
dozat ! 

Elfogadják protestánsaink ujabb időben, sőt 
keresik is, kivételes, fontos és „summás" esetek-
ben az állam segélyét is, de csak mint feleke-
zet! 8 segélynek a vallástestületet kell első sor-
ban illetnie. 

Tekintsük tehát t á r sada lmi és gyenge alkot-
mányos hitéletünk amaz u jabb üdvös factorát , az 
iskolaszékeket és hitközségi b izot tmányokat egy 
oly sziget képen, melyet a kereset t „Ígéret földé-
vel" egy kis töltéssel igen könnyen összeköthe-
tünk. 

E helyett más hibát látok én, a mi jelen 
magyar egyházi csillagrendszerünkben, mely mia t t 
a hányan vagyunk, társadalmi tekinte tben annyi t 
gondolunk, eszményileg, sőt tényleg is annyifelé 
bolygunk, s ha hitelveink mellett még önmagunk-
kal, egyéni és hivatalos czélunk és feladatunkkal 
tisztában vagyunk is: egy systematicus egész 
harmonious működésének ki és befelé imponáló 
látványát és eredményét fel nem muta tha t juk : azt, 
hogy a mi természetes, physikai, politikai és nem-

zeti (sőt máris félig szellemi) központunk. Bu-
dapest nem esik össze, a mi valódi canon-, elme-
és szívbeli napunkkal, a mi Sion-unkkal! A leg-
első és legfontosabb lépés hiányzik evvel az egyház 
és haza fiaival való nagyobb tömörülésünkre. 

Tiszteljük mi min t magyarok is azon szent 
emlékeket, melyek a magyar Sionhoz s avval dicső 
ezredéves multunkhoz fűződnek; de liât a katho-
licismus nemcsak — mint az újkori Timoleon 
m o n d j a — már egyedül a múltért, hanem a jÖVŐért 
is létezik. Mi nem abdicálunk semmifelé ter ré-
numon semmiféle secta j avá r a : de ahol nagyobb 
a szükség, ott jobban ott vagyunk! Szent Pé te r , 
bizonyára a szent helyek i rán t való egész tiszte-
lete mellett , szemei előtt t a r t j a az Üdvözítő ren-
delkezését : „elmenvén az egész világba.. !" s ot t 
üti fel székét, ahol jobban együtt lehetett találni 
azt : először Antiokiában, a kele t római birodalom 
akkori fővárosában, majd a rá nézve sokkal küzd-
teljesebb, sokkal idegenebb v i lágvárosban, m a g á -
ban Rómában. S az életéhez fűzöt t j ámbor le-
gendák megbizonyít ják, hogy ezt nemcsak a 
józan egyházpolitika s Krisztus tana inak kellő 
megér tése , hanem egyenes isteni végzés is 
akar ta igy. 

A csaták zajában a liős csapatok vezére nem 
maradha t hátul ; a kis és nag}r é letmozgalmak-
ban az egyház nem emigrál a tények teréről. 
Sőt hivatása ; hogy menjen utánok ; lia tiszták, 
védje, ha nem tiszták : tisztítsa meg azokat. A 
jó sikert, az áldást — k iesükben és nagyban — 
az ő jelenléte elönti el. Legfőbb hivatása a tár-
sadalomban, hogy azt elmondhassa: „et de/iciae 
meae esse cum filiis hominum!" 

Megértet ték ezt idegen országok; megértet-
ték nemcsak katholikusok, hanem protestánsok 
és szakadárok is : Ausztria és Bajorország, Fran-
cziaország és Anglia, a nagy Oroszország és a kis 
Szerbia ; miként megér te t ték a honi protestánsok 
— a reformátusok — egy jó emberkor előtt, mi-
dőn mindent elkövettek, hogy necsak egyik su-
per intendent iá juk széke, hanem egyik theologiai 
tanintézetük át té tele által is (Kecskemétről) min-
den szellemi erejük, a hatás, hódítás minden té-
nyezője az ország politikai szive, nemzeti kincsé-
ben cumuláltassék. J ámbor elfogultságuk s ügyes 
számításukban joggal hihettek, liogy törpe ki-
sebbségük daczára nemcsak a város és nemzetre 
lesz ot t létüknek bizonyos hatása, hanem gyümöl-
csözni fog az a vallásukra nézve is. 

És van-e okuk a panaszkodásra ? 
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Csak hivatalból oda rako t t legelső embereik 
a nemzet i ügy, tudomány és társadalom terén 
lázas tevékenységet kifejtve, mellet te pedig val-
lási külön érdekeiket egy perczig sem feledve 
hangadók lettek a tudomány és t á r sada lom 
terén minden tömörítő u jabb kezdeményezésben s 
invasorokká minden régiben (például az eredeti-
leg katholikus egyetemen !) S min t csiga a házát, 
ugy huzza oda magával a t e r e m t e t t és vinclicált 
u j állásokba beju to t t protestáns a th le ta az „idem 
pe ten t ium" uj meg uj la js t romát , kiknek egész 
bölcsesége (nomen et omen) sokszor csak a mi 
vallási sértegetésünben t ü n t fel és cuhninált . 

S a befolyás, s ami azt szülte, a befurako-
dás, meg nem ál lapodhatot t a felekezeti korlátok 
között, a vallás és tudomány t e r é n ; megkisér-
le t te és meg is hódi to t ta az, más eszközök tá-
mogatásával, a tá rsadalom legbensőbb, legszűkebb 
szentélyét csak ugy, miként a polit ikai életet. 
És ha ama szövetséges tényezők sokszor nálánál 
ha ta lmasabbak és számitásonkivüliek voltak, nem 
érheti a vád sa já t maga előtt, hogy elve foly-
tatólagos keresztülvitelére tehetsége szerint nem 
használta azokat. Igy lett aztán sajtó, szinház, 
egyleti és tudományos élet, maga a család is, 
jó hosszú időre, minden alkotmányosságunk, lia-
zafiságunk, magyarságunk mel le t t a mi határo-
zott ellenünk, hogy például képes lehetet t az a 
katholikus főváros a tyáinál a protes táns feleke-
zeti iskolák bő segédelmezését keresztül v inni : 
mig a város sokkal nagyobb számú kath. isko-
láiból egy u j törvényfogással annyi mint egészen 
sikerült neki a legújabb észretérésig (egy fél-em-
berkorra!) a mi káténk bőrét kiteríteni.*) 

S voltak fiai, kik az elfoglalt állást oly erős-
nek s oly kizárólagosan jogosultnak t a r to t t ák , hogy 
először nyilvános helyen megéget ték a lapot, 
mely a sok létezővel szemben először mer te ma-
gát katholikusnak val lani ; ma jd meg kimondták 
— rá egy egész tized múlva — hogy a katho-
likus papság még oly hazafias egyleti sürü szerep-
lését nem leliet türniök. De ha már régen minde-
zek előtt ki le t t irva ál taluk a jelszó: „hic niger 
est, hune tu, romane, caveto ! î ! 

Tör ténhete t t volna-e ez, ha kezdetben nem 
engedtük volna magunkat a" tulajdonunkból ki 

*) Azaz : kátét tanitottak a főváros iskoláiban min-
dig. A csapás abban esett a katholicismus fejére a fővá-
rosi iskolaügy terén, hogy a város, a kath. egyház pat-
rónusa (!), a kath. elemi iskolákat az egyháztól elrabolta 
és közösekké tette. Szerk. 

szorí t ta tni? Aki „ m a r t a " (és „e lmar ta" a mási-
kat) az „b i r t a" (a ter renumot) . 

A protes táns t ámadó szellem az elhagyatkozó 
fele t t ennyire érvényesült ! . . 

Nemcsak a főváros szelleme alakult volna 
azonban már kezdettől másképen, ha nem lett 
volna annak nagy többsége megfosztva a maga 
vallása legfőbb, legkövetettebb t ámasza közvetlen-
ségétől, hanem okvetlen jó tékony hatással le t t 
volna ez összes tudományos fejlődésünkre és po-
l i t ikánkra nézve is. 

Mert az ember szellemileg önkénytelenül is 
egész a sirig folyton fejlődő, művelődő állat, a 
mások eszméinek ellesője és eltul a j donitója : bol-
dog, lia csak jót hall és l á t ! boldog, ha a jó 
eszmék hordnokai annak nem véka alá rej-
tői ! ha ezek annyian vannak , vagy olyan 
fá radha ta t lanok , vagy nemcsak a közvélemény 
előtt, hanem canon-szerüleg is olyan polczon 
állanak, hogy a látni kívánók és látni tar tozók-
nak nem könnyebb az ő való fényüknél holmi 
idegen bolygó-tüzek fényét meglátniok vagy azt 
evvel felcserélniök ! 

Ha valaki csak egy 40—50 napig t a r tó uta-
zási kanyaru la to t teszen is idegen országban, 
legyen bár már több mint hetven éves, sőt le-
gyen miniszter (Trefort) : már nem szégyelni ha-
tá rá tó l kezdve „urbi et orbi" fenszóval h i rde tn i : 
hogy mennyi t lá to t t ! menny i t hallott ! — azaz : 
mennyi t t anu l t ! Mily üdvös volna a magyar ha-
zára, vallásra, erkölcsre és tudományra : lia minden 
magyar polgárnak, különösen a többiek mintájának, 
a fővárosinak, s a polgárok bizonyos tekinte tbeni 
formáló elemének, az országos fő-tisztviselőknek és 
törvényhozóknak, a haza első és legjobb polgárát , 
a tudományok tudományának első le té teménye-
sét, az erkölcs, rend és lelkiismeret élő felkiáltó 
jelét, amikor csak akarnák, lehetne látniok, sőt 
lehetne hallaniok ! Mint ha tna ez a folytonos je-
lenlét az ellenség vakmerőségének korlátozására, a 
jószándéknak bátor í tására , a kötelesség őszinte 
betöl tésére! A jó központi sajtó, de az országos 
publicum is tudná : hogy nem egyedül a jóaka-
rat , vagy a tapogató tudomány, hanem isteni kül-
cletés'is szól az i rot t eszmékből; mer t kétely 
esetén annak vezetője, a csalatkozhatlanság de-
riváló csatornájával — mint Hugo Viktor egyik 
tú lha j to t t regényében még a világ söpredéke is 
az ő mintául feláll í tott Miriel püspökével — 
akár minden pillanatban is érintkezhetik. 
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És mennyit érne : lia a Trefort miniszter ur 
ő excljához hasonló tanulékony hazafi, ki életé-
nek egyik felét a tanulás, másikat a magasb ta-
nitásnak szánta, az ország első tanítóját ne csak 
akkor látná, ha alioz eldugott székhelyére elza-
rándokol ! vagy ha a magyar katholikus mágnást 
az első papi mágnás-collega jelenléte is Buda-
pesthez vonná! vagy ha az al- és felföldi honpolgár 
Pestről haza térve otthon elmondhatná, hogy látta 
az ország szeretett szivében nemcsak a szép „zsi-
nagógát," s két nagy katholikus templom újra-
épülő romját, hanem — és inkább — az ország 
és világ egyik legszebb bazilikáját s abban Ma-
gyarország főpapját, akinek ott széke van !. . 

Valaha szent István Esztergomban állította 
fel a fő-érseki széket, mert az idő szerint az volt 
az ország fővárosa. Később a királyi udvar ván-
dorló természete s királyi városaink majd egyen-
lő tekintélye — méginkább nagysága — mellett 
nem volt elég ok, a létező viszonyokat erősen 
megbolygatni. De amint az országok és tartomá-
nyok fővárosai az egyház különös figyelmét és 
gondoskodását már szent Pétertől fogva oly ki-
válóan maguk felé vonták, hogy a metropolia 
székek nemcsak nevének, hanem jelentményének 
is az adta az eredetet : ugy szent István az ő 
lángbuzgalmánál fogva nem akarhatta, hogy az 
általa alkotott egyházi központunk az ország 
súlypontjával hasonlóan ne változhassék ! 

És hogy ez csakugyan megtörténjék, az soha 
sem volt eddig kivánatosb mint napjainkban, mi-
dőn előttünk áll az eddigi mulasztás szomorú sok 
ténye, de előttünk áll egyszersmind sok kedvező 
jelenség, mint például a derék ébredő főváros 
azon ujabb tényei, melyekkel mutatja, hogy nagy-
ságra és fényre igen, de erkölcsökre nem akar 
a nemzet Ninivéje lenni ; midőn — a mai lapok 
után szólva — aki csak magyar, még ha protes-
táns is, van még annyi liurja, amelyen a magyar 
primás, ezredéves multunk ezen egyik első nem-
zeti tényezője végleges bevonulására az ország-
rajongásig szeretett ifjú szép fővárosába — hogy 
saját nimbusával is csak azét emelje — el fogja 
tudni a hosannát zengeni ! 

Ez fogja a szükséges társadalmi összeolvadást, 
lélek-, eszmék és elvekben való összeforrást nagy-
ban, és kivált a magasb regiókban megkezdeni; 
ez fogja arra a példát és alakot megadni: mint 
kell az igaz apostolnak a világot keresnie s ab-
ban mindig ugy s annak megmaradnia! 

Es akkor legyen és lesz is a honi katholi-

kusságnak Budapesten oly Társasegyleti Háza, 
a mety minden honi katholikus actiónak a szükség 
szerint ideiglenes vagy állandó tűzhelyet fog nyúj-
tani.*) Rusticus. 

R Ó M A I E M L É K E K . 
I r t a : W I N T E R Á G O S T O N 

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

II. 
A rómaiak szerint ínég korán volt, talán nagyon is 

korán, midőn a Quirinál felé intéztem lépteimet ; a Pa-
lazzo Apostolico al Quirinale, melyet inanap tévesen Pa-
lazzo régiónak — királyi palotának — neveznek, érde-
kelt, hol 1846-i junius 16-án Mastai Ferretti bibornok 
pápává választatott. E palota erkélyéről hirdették ki az 
uj pápát, onnan adta első áldását. 

1840-iki október 30-án esti 7-kor egy gyászmenet 
indult meg a Borghese palotából. A nép a gyászkocsi 
elől kifogta a lovakat és negyven gyászruhába öltözött 
férfiú vonta azt, kisérve tömérdek nép által. A menet a 
corson át a Traján-piaczra és onnan fel a Quirinál elé vo-
nult, hol XVI. Gergely pápa az ablakból a holtat e sza-
vak kíséretében áldá meg : „Ezen asszony halála általá-
nos szerencsétlenségnek tekintendő." A gyászmenet a 
szegények sírása és jajgatása közt Maria Maggiore felé 
ta r to t t ; ott a templom ajtaja előtt levették a koporsót, 
és a középső kapun át, mely csak fejedelmeknek nyittatik 
meg, vitték a templomba. Az elhunyt férje kérdezteté, hogy, 
kik azok, kik a holtat annyira megtisztelik ; mire az egyik 
feleié: „Mondja meg a herczegnek, hogy — rómaiak." 

Maria Maggiore, hová a gyászmenet jött, egy az öt 
patriarchalis templom közül, és a holds. Szűz legnagyobb 
temploma Rómában, melyet 36 fehér márványoszlop 
három hajóra oszt. A felső padozaton az aranyozás az 
első Amerikából hozott aranyból készült, melyet Ferdi-
nánd és Izabella e te l i l iomnak ajándékoztak. 

Az itt levő régi mozaik képek, melyek az oszlopok 
feletti falon a főhajóban léteznek, mint bizonyítékok hozat-
tak fel a második nicea-i (787) zsinaton, hogy az egyházban 
a szent képek minden időben a tisztelet tárgyai valának. 

A pápai oltár előtti Confessióban a jászol maradvá-
nyai előtt térdel IX. Pius pápa kimondhatlan szépségű 

I fehér márványszobra. E deszka darabocskák a hetedik 
században kerültek a szentföldről Rómába, a bethle-
hemi barlangból vágott kődarabokkal együtt. IV. Fülöp 
spanyol király költségén, ezüst és kristályból készült 
szekrénybe tétettek. IX. Pius, mielőtt a szabadkőművesség 
Rómát a Re galantuomo számára elfoglalta, biztosság 
okáért a vatikáni palotába viteté, később azonban vissza-
ktíldé e nagy kincset régi helyére. (Folyt, köv.) 

*) Az éremnek két oldala van. Belgium és Poroszország a 
példa rá, hogyan lehet virágzó kath. társaséletet létrehozni és fenn-
tartani, a nélkül, hogy az egyházi középpont az államival össze-
esnék. De az érem másik oldala csakugyan mégis az, hogy szent 
Péter óta napjainkig az egyházi súlypont rendesen igyekezett az 
állami mellett letelepedni. Tulaj donképen tehát egy a legszüksé-
gesebb : az, hogy akár Esztergom akár Budapest legyen az egyházi 
főszékhely, mi katholikusok mennél gyorsabban katholikus egyleti 
társas életet hozzunk létre, hacsak azt nem akarjuk, hogy a duz-
zadozó ellenáramlat hullámai fejeink fölött összecsapjanak. Szerk. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, október 21. Három papi képviselő. — 

Ismerem az emberi természet szuszceptibilitását, mely 
akkor mutatkozik legélesebben, mikor személyekről van 
szó. Azért tudom, hogy kényes themához nyúlok, midőn 
három papi kéjaviselő felszólalásának bírálatába bocsátko-
zom, de annál inkább r a j t a leszek, hogy a legnagyobb 
tárgyi lagossággal mondjak véleményt. Szívesen hal lga t -
nék, de a mi az egész ország előtt mondatot t , az nem 
kerülhet i el a bírálatot különösen akkor, mikor az állás 
solidaritásánál fogva közelről érdekelve érezzük magunkat . 

Komlóssy Ferencz, Zimándy Ignácz, Jánossy János 
papi képviselők e hó 17, 18 és 20. napján tör tén t felszó-
lalásait az összes saj tó megbírál ta . Ezen bírálat néhány 
pontban találkozik, néhány pontban meg ellenkezik vé-
leményünkkel. 

Mi szívesen meghaj lunk a bátorság előtt, mely félre-
téve minden emberi tekintetet , nyíltan és kendőzetlenül 
megmondja az igaza t ; mi tisztelettel viseltetünk a m e g -
győződés hangja iránt, kivált a komoly tanulmányból 
eredt alapos meggyőződés i r á n t : mi nagyra becsüljük a 
szólásszabadság jogát , mely a mint támadásokra szolgál-
tat alkalmat, ugy a védelemre is módot nyúj t . De mind 
ezek mellett egyet nem tudunk elfelejteni, azt, mit a la-
tin közmondás mond : moderata durant . 

A szenvedélyesség soha sem jó tanácsadó. Lehet , 
sőt kell, bátran és erélyesen síkra szállani az igazság 
mellett ; de sokkal nagyobb hata lomnak t a r t j uk az igaz-
ságot, mintsem hogy önmagában véve, tapinta t lanságok 
és tu lhaj tások nélkül is, nem volna képes diadalt aratni . 
Mi nem vagyunk bará t ja i az úgynevezett „Vertuschungs-
Sys tem a -nek . Mondjuk ki nyíltan és szabadon, hogy mi 
fáj , kér jünk, sürgessünk orvoslást, a hol szükséges és 
kell. Ezt t ehe t jük ; ez jogunk és kötelességünk. Ennek 
elhanyagolása a legszentebb érdekeink feladása ; ennek el-
mulasztása egyenesen árulás. S azért mindenkor örül lel-
künk, ha akár főpásztoraink a főrendiházban, akár egy-
házi vagy világi képviselők a képviselőházban az igazság 
érdekében felemelik szavukat. Szükséges, hogy az igaz-
ságnak ne csak támadói, de védelmezői is legyenek, más-
kép agyonütik és elnémítják az igazságot, melynek pedig 
uralkodnia kell. Örömmel és hálával fog kétségkivül min-
den hi thű katholikus tekinteni ama bátor lelkű férfiakra, 
kik minden emberi tekintet mellőzésével az igazság szol-
gála tára bocsátják értelmüket és nyelvüket. Hanem : sua-
viter in modo, fort i ter in re ! 

Ezen általános szempontokból kiindulva Komlóssy 
F . és Zimándy I. papi képviselők beszédeire sajnálat tal 
azt vagyunk kénytelenek kijelenteni, hogy csak részben 
találjuk azt megvalósitva, mit remélünk és óhaj tunk. Sok 
igazat mondott ugy az egyik, mint a másik t. képviselő 
ur. Multa recta, sed non semper recte. 

Komlóssy F. képviselő ur — inter caetera — pl. 
bátran elhagyhat ta volna a király felséges személyére 
vonatkozó részletet. Eltekintve ugyanis attól, hogy, 
mint a képviselőházi elnök helyesen megjegyezte, a ki-
rály személye parlamenti discussióba nem vonható, sok-
kal magasztosabban áll az apostoli király valóban atyai 

jóindulatú gondolkodása és ' sokkal mélyebben gyöke-
rezik az összes klérus szivében a t rón iránti őszinte 
loyalitás, mint hogy ezeket egy — akar juk hinni, csak ke-
vésbé meggondol t — megjegyzés által eltörülni és meg-
semmisíteni vagy lehetséges vagy kívánatos volna. Apos-
toli királyunk — eltekintve egy sajnos incidenstől, melyre 
nézve a maga idején elmondot tuk nézetünket , — uralko-
dása kezdetétől mostanáig anyaszen tegyházunk i rányában 
oly kegyes jóakara to t tanúsított , hogy nem habozunk 
beismerni abbeli meggyőződésünket , hogy sok tekintetben 
egyenesen felséges kirá lyunknak köszönhet jük, ha ugy va-
gyunk, amint vagyunk. Sok felmerült és erősen nyilvánult 
„kul turkampfos" velleitás a felség mély vallási meggyőző-
désén és egyházunk iránti őszinte kegyes jóindulatán szenve-
dett hajótörést . Ha van sok gravameniink — a m i n t kétségki-
vül van is valóban — akkor ne feledjük, hogy minő kor-
szakban és minő viszonyok között élünk. Kirá lyunk nem 
te l jha ta lmú abszolutisztikus önuralkodó. — Ha ez igy 
van — s valóban igy is van — akkor nemcsak indoko-
lat lannak, de egyenesen veszélyesnek t a r t j uk megingatni 
a bizalmat és loyalitást ama király iránt, ki ha ta lán 
nem egyedüli, de kétségkivül leghata lmasabb támaszunk. 
Kathol ikus papképviselő szájából mi azt kétszeresen hely-
telennek t a r t j u k . . . . 

Zimándy I. t. képviselő ur beszédére vonatkozólag 
nem akarunk részletekbe bocsátkozni. 0 mint antiszemita 
képviselő beszélt ; a zsidókérdés vallási oldalát vette elő 
és ebben otthonos. Ez év elején megjelent müve (A meg-
rögzönöt t Majmonides) mu ta t j a ot thonosságát ezen a té-
ren. De azon személyes benyomás alatt, melyet mi a kép-
viselőházban nyer tünk, sajnál juk, hogy a mondot tak egy 
részét ott, a hol, és ugy, a hogy mondotta . Beszéde sem-
mikép sem veszített, de mindenesetre nyer t volna, ha 
egyik-másik dolgot vagy nem, vagy máskép mondot t 
volna, amint valóban mondotta . E lkerü lhe t te volna ama 
kinos benyomást, melyet beszédének egyes részletei a t. 
házban még azokra is tet tek, kik nem ellenfelei, és nem 
szolgáltatot t volna alkalmat amaz éles rekriminációkra, 
melyekre az összes sajtó fel jogosítva érezte magát és 
melyek következtében nyilvános reputácziója szenvedett 
— Ott is, hol bátor fellépése indokolt volt, mint a kor-
mány eljárása és a szabadkőművesek tekintetében, gyön-
gité a hatást részint túlságosan erős hangja , részint egyes 
adatainak helytelensége miatt . Ál talában véve nem he-
lyeselhet jük, hogy sérelmeinket a válaszfelirati vitában a 
zsidó kérdés incidenséből, mint ő mondá, „per sundam-bun-
dam" felemlítet te. Let t volna arra máskor talán jobb al-
kalom. 

Jánossy t. képviselő ur tegnapi felszólalása, bár sok 
igazat és helyeset mondott , már csak azért sem elégített ki. 
mert nem distinguált eléggé antiszemita papi képviselőtár-
sainak beszédei dolgában. Ezeket ugy egyszerűen elitélni ta-
lán még kormánypár t i képviselőnek sem igen szabad. Elis-
merhet te volna, hogy ők is mondot tak vala igazat és tilta-
kozhatot t volna a mód stb. ellen ; de egészben elvetni azo-
kat, könnyen azt a gondolatot ébresztheti fel, hogy J á -
nossy t. úr semmiben sem akar solidaritást vállalni anti-
szemita papi képviselő társaival, ami annyival is inkább 
hangsúlyozandó, mivel ő „az összes klérus nevében" be-
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szélt. Tulhajtások sohasem áldásosak, sem az egyik, sem a 
másik oldalon. Szenved az, minek szolgálatában mindnyá-
jan vagyunk: az ü g y ; már pedig ezt kellene első sorban 
szem előtt tartani. 

Reméljük, hogy a szerzett tapasztalatok nem fog-
nak nyom nélkül eltűnni. — Tanulni soha sem szégyen 
és soha sem késő ! ? 

Róma. Oroszországi gör. katholikus híveknek kihall-
gatása a pápánál. — 

F. évi jul. 31-én Podoliából egy küldöttség jelent 
meg a Vatikánban. Kihallgatásra jö t tek az egyház fejé-
hez. A küldöttséget maga az ál lamti tkár vezette a pápai 
trónterembe, hol a szentatya pápai trónján helyet fog-
lalt volt már. A szentatya intésére az ál lamti tkár távo-
zott s ekkor a pápa igy szólott : 

„Isten hozott kedves gyermekeim ; Jöj je tek hozzám ! 
Közeledjetek ide!" 

Elvégezvén a küldöttség a hódolat szokásos szer-o o 
tartását, a szentatya a küldöttség valamennyi t ag já t meg-
szólította, kérdezősködve kinek-kinek viszonyairól és szár-
mazási helyéről. Ekkor a küldöttség egyik tagja előlépett 
és egy, lengyel, franczia s orosz nyelven fogalmazott és 
9190 névaláírással ellátott feliratot te t t le a pápa trón-
jának zsámolyára, — a következő szavak kíséretében: 

„Szentséges Atyánk ! A gör. egyesült vallású ru the -
nek, s egyúttal az egész katholikus Lengyelország nevé-
ben jöt tünk, hogy szentséged oltalmát hívjuk fel a mos-
kovita szakadárság elnyomásával szemben, melynek súlya 
alatt elveszünk. Esdve kér jük szentségedet, legyen oltal-
munk és j á r jon közben Oroszország császáránál, és a 
lehető legbiztosabb és leggyorsabb uton legyen kegyes 
ezt a könyörgésünket , melyet szentséged lábaihoz letet-
tünk, hozzá el juttatni . 

Kénytelenek vagyunk ehhez az eljáráshoz folya-
modni, a mely vakmerőnek fog talán tetszeni, kénytele-
nek vagyunk pedig azért, mert nincs semmi oly törvényes 
közegünk, a milyen más nemzeteknek van, a melynek 
közvetítésével fájdalmainkat a fejedelem előtt kifejez-
hetnők." 

Er re a szentatya következőleg válaszolt : 
„Kedves Fiaim ! Átveszem könvörgésteket és igérein, 

hogy a legrövidebb úton ő császári felsége kezébe ju t t a -
tom, valamint közbenjáró is leszek ő felségénél j ava tokra , 
kifejtve előtte szenvedéseiteket és szükségletei teket val-
lásos hitetek ügyében. Áldásomat adom reátok és felha-
talmazlak kijelenteni testvéreiteknek, hogy általatok a 
római pápa áldását adja az egész lengyel nemzetre és 
különösen az egyesült gör. szertartásuakra, a kiknek ti 
képviselői vagytok. Mondjátok meg nekik ez alkalommal 
az én nevemben, hogy minél nagyobbak, és tovább ta r -
tók az ő szenvedéseik, annál nagyobb lesz érdemük Isten 
előtt. Erősítsétek meg őket hitökben és nemes ragaszko-
dasukban ; bátorítsátok őket reményökben, és legyetek 
meggyőződve, hogy az apostoli szentszék soha sem fogja 
cserben hagyni ügyeteket és hi teteket ." 

I t t a szentatya, meghatva a küldöttség tagja inak 
könnyei által, hozzájok ment és vigasztalni s megnyug-
tatni kezdé őket, kezeit fejökre tevén és kézcsókra bo-

csátván őket. Azután ismét szót emelve, ő szentsége rö-
viden sorba felemlité a lengyelek és ruthenek köréből 
Rómába jö t t zarándoklatokat . . . . és viszont meghallgatá 
a Podoliában szenvedett üldözés véres részleteinek elbe-
szélését. 

I t t még egyszer szót emelt a küldöttség egyik tagja 
és a szentatyához a következő nyilatkozatot intézte : 

„Szentséges A t y á n k ! Az egyesült görög szertartású 
egyház föntar tása Lengyelországban abban az állapotban, 
a melyben az az utóbbi üldözés előtt volt, a legsürgő-
sebb teendő. Ez népünk erkölcsi és értelmi fejlődésének 
fő feltétele : ez az egyedüli alap arra, hogy szerencsétlen 
hazánk a moszkovita szakadárság szorongattatásaitól és 
elnyomásától megszabaduljon. Es minthogy Lengyelor-
szágban a latin szertartású katholicismus is éppen ugy 
t á rgya az üldözésnek mint mi, — oka pedig az, mer t a 
latin szert, papság egyesült testvéreinknek vallási és er-
kölcsi segélyökre sietnek, — a latin szertartású lengyel 
katholikusok is csatlakoznak egyesült testvéreikhez, hogy 
szentséged támogatásá t és oltalmát kiesdjék. 

O felsége a császárhoz intézett könyörgésünkben 
azt mondtuk, hogy mi meg vagyunk győződve, miszerint 
a csapások, melyeket reánk mérnek, nem ő felsége aka-

: rátából származnak. Ha azonban, panaszaink és könyör-
géseink daczára, ezek a sérelmek nem szűnnek meg ; ha 
lelkiismeretünk szabadsága, melyet annyi század óta él-
veztünk, nem lesz visszaadva : népünk el fogja veszteni 
bizalmat' fejedelmébe, annál is inkább, mer t a tisztvise-
lők, a kik őt sanyargat ják, azt mondják, hogy a mit 
tesznek, ő felsége parancsából teszik. 

Félvén, hogy szentséged kegyességével visszaélünk, 
ké r jük szentségedet, legyen kegyes az apostoli szentszék 
valamely méltóságát kijelölni, a ki előtt, mielőtt Rómá-
ból távozunk, ba ja inkat és sérelmeinket részletesen ki-
fej tsük." 

Engedve e kérésnek, a szentatya utasította a kül-
döttséget, hogy a bibornok államtitkárhoz forduljanak. 

Azután a küldöttség egyesült szertartású tagjainak 
kérelmére, kik tőle szent ereklyéket kértek, a szentatya 
megígérte , hogy egy bibornok által t izenkét szent erek-
lyét fog nekik kézbesíteni hiteles bizonyítványokkal 
együt t . 

Végül búcsút véve a küldöttségtől, ő szentsége még 
egyszer áldását adta a jelenlevőkre és családjaikra s 
kinek-kinek előre elkészített becses emlékeket nyúj tot t . 

A czámak benyújtott kérelem. 

„ 0 Felségének, III. Sándornak stb. 
A legszerencsétlenebb nemzetnek, végső nyomorban 

sinlődő gyermekeidnek nevében emeljük fel szavunkat 
mi alulírott gör. katholikusok, a kik birodalmadnak egyes 
tar tományaiban távol egymástól lakunk ; felemeljük sza-
vunkat , hogy azt felségednek, atyánknak, védnökünknek 
és egyedüli reményünknek t rónja elé jut tassuk, mert sor-
sunk napról-napra terhesebbé válik, szenvedéseink minden 
elviselhető mértéket túlhaladnak. Meg lévén győződve, mi-
szerint szenvedéséink semmiképen sem felségednek aka-
ratából súlyosodnak reánk ; jól tudván továbbá, miszerint 
elleneink gyűlölete miat t számos panaszaink és kérel-
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meink közöl egyetlen egy sem juthatot t felségednek ke-
gyes szine elé, daczára annak, hogy minden e czélra ki-
gondolható módot felhasználtunk, utolsó reményünkhöz 
fordultunk : Rómába zarándokoltunk, szentséges atyánk-
nak, a pápának lábaihoz borultunk, könyörögve esedezvén 
egyházunk fejénél, hogy lenne közbenjárónk és ju t ta tná 
e kérvényt a legbiztosabb és legrövidebb úton felséged-
nek kezeibe. 

Hitünk ősidők óta : görög egyesült, azaz a sz. székkel 
való összeköttetésen, a sz. szék alá tartozáson alapszik. 
Ezen hitet vallva ontották véröket őseink, s mint hűsé-
güknek áldozatai, utódjaikra örökség gyanánt e szent 
buzgalmat hagyták. Azért mi, ily nagy ősöknek gör. 
katholika hitben nevelt gyermekei, soha még csak gon-
dolni sem mertünk arra, hogy atyáink szent hagyatéká-
tól megváljunk, hogy hitünket megtagadjuk. Soha ! semmi-
féle körülmények között ezt tenni nem fogjuk ; nem fogjuk 
tenni egyrészt azért, mivel legbensőbb meggyőződésünk, 
hogy ez érzületet az isteni malaszt oltotta sziveinkbe ; 
nem fogjuk tenni másrészt azért, mivel jól tudjuk, hogy 
a lelkiismereti szabadság isteni törvény, melyet megszün-
tetni emberi hatalom nem képes. — Századokon át él-
veztük e jogot, s még a boldogult II. Sándor czár alatt 
is nyugalomban éltünk. — Hálát adtunk érte Istennek, s 
őseink példája szerint mindenkor hü és engedelmes alatt-
valói voltunk uralkodónknak. Egyszerre azonban, 1864-
ben oly vallásüldözés vette kezdetét, a mely hazánkban 
és a történelemben páratlanul áll. 

Páratlanul, mondjuk, mert az első keresztény szá-
zadok üldözései a pogányságnak müve valának, nem egy 
keresztény népé. 

Legutóbb azon mesterkedtek polgári elöljáróink, 
hogy jóakarók módjára elhitessék velünk, miszerint az 
utóbbi időkben a gör. egyesülteknek szertartásai közé 
idegen és u j szokások kerültek. 

Végül pedig felvetették a kérdést : nem akarnók-e 
az eredeti szertartásokat visszafogadni ? Mi azt hittük, 
hogy csak mellékes, lényegtelen szertartartási külsőségek-
ről vau szó, mindenek felett az egyesültek szertartásairól, 
semmiképen azonban az ó-hitüségről (pravoslavie.) Mit 
sem gyanítottunk, s néhányan közülünk az ajánlatot el-
fogadták, sőt alá is irták. De az egyesültek legnagyobb 
része testvéreinknek szomorú tapasztalatain okulva elég 
óvatos volt ezt nem tenni, s miden választ e' tárgyban 
megtagadni. 

Ekkor a fáradhatlan óhitű papság által vezetett ha-
tóságok összeállították az egyesültek lajstromait — ter-
mészetesen ezeknek tudtán kivül — s minden név mellé 
keresztet tettek. Ekként zsákmányolták ki azon szomorú 
állapotot, a melynek ők az okozói: hogy a szegény nép 
sem olvasni, sem irní nem tud. 

Nem sokkal később, miután tudtunkra adták és a 
birodalom minden lapjában közhírré te t ték: „miszerint 
az egyesültek önként jelentkeztek, hogy az ó-hitre (pra-
voslavie) akarnak térni," az elhunyt II. Sándor czár ne-
vében minden egyesültnek meghagyják, hogy ezen vallást 
fogadja el és soha el ne hagyja. 

Igy éltek vissza az uralkodók legjobbikának bizal-
mával, s bizonyára azt hitték, hogy ily eljárás által a 

I birodalom és a vallás dicsőségének u j fényt kölcsönöz-
nek. — Igy történt ez 1873. és 74-ben. A parancs kihir-
detése után azonnal megrohanták a gör. kath. templo-
mokat : romba döntötték az oltárokat, darabokra zúzták 

j az orgonákat és mindent az ó-hitü papságnak birtokába 
j ju t ta t tak. A nép kétségbeesetten könyörgött kegyelem-

ért. tagadta, hogy ö volna ez állapotok okozója, esküdö-
zött, hogy soha az ó-hitnek elfogadására nem is gondolt. 
Hasztalan minden ! Minden panaszára és kérelmére csak 
ez egy, e borzasztó választ nyerte: 

nA czár akarja, s ti névaláirástokkal bizonyítottá-
tok. hogy beleegyeztek." 

Szerencsétlen hazánk mély gyászba borult. Egyes 
helységekben nők és gyermekek állották el a temp 
lomok bejáratát , hogy megvédjék a kozákok ellen, 
kiknek ki volt adva a parancs, hogy bár erőszakkal, 
de foglalják el a templomokat. Szuronyszegezve nyomul-
tak a csapatok az ajtók falé, melyeken nők és anyák 
csüngtek, kétségbeesetten igyekezvén megakadályozni a 
behatolást. A csapatok, mikor f'egyveragygyal czélt nem 
értek : tüzeltek. Patakokban folyt a vér. Megszentségte-
lenített oltárainknak védelme közben számtalan áldozat hul-
lott el. Csak Pratulin, Drehlov, Kodén helyeket emiitjük 
az 1874. és 75. évből. 

Felséges Uralkodó! Igazságszeretetedre hivatko-
zunk. ítéld meg : vájjon e vér, e könyek nem kéj3ezik-e 
a legméltóbb bizonyságot azoknak hazugságaival szem-
ben, akik elég merészek felségeddel elhitetni, miszerint 
mi önként meg akarunk válni vallásunktól ; nem mutat ják-e 
e vér és e könyek, miszerint méltók vagyunk arra, hogy 
visszanyerjük kezeidből a lelkiismereti szabadságot, a 
mely után oly régóta sóvárgunk ! 

Képtelenség mindazt leirni, a mit szenvedünk. Kény-
szerítenek bennünket, hogy gyermekeinket ó-hitű egy-
házban kereszteltessük, s a szülőket, kik e parancsnak 
engedelmeskedni vonakodnak, börtönbe hurczolják, nachai-
kával és korbácscsal fenyítik és óriási pénzbírságok által 
tönkre ju t ta t ják . 

Házasságainkat orosz pap előtt keli kötnünk, kath. 
papnak nem szabad gyónnunk, utolsó perczeinkben meg 
vagyunk fosztva az utolsó kenet szentségének vigaszától. 
A kath. papnak szigorúan meg van tiltva, hogy beteget 
látogasson s megvigye neki a vigaszt, a melyet még a 
vérpadra lépő gonosztevőtől sem tagad meg egy kor-
mány se. 

Megtörténik ugyan időközönként, hogy egy-egy 
i a felebaráti szeretet tüzétől hevülő buzgó pap t i tokban 
1 megjelenik a haldoklót segíteni utolsó küzdelmében, egy-

egy kisdedet megkeresztelni, egy-egy párt megáldani ; — 
de mily vizsgálatokra ad ez okot, hányszor csörren a bi-
lincs, miként emelik a pénzbírságokat ! 

A fagyos Szibéria utjai hemzsegnek a szerencsét-
len száműzöttek csoportjaitól; s mindez a rendes törvény-

í kezési mehetnek elhanyagolásával, elegendő ok nélkül, a 
i zsandárok, rendőrök és ó-hitű papoknak többnyire hamis 
i feljelentése folytán. 

Oh ! mily gyakran emeltünk panaszt e sérelmek 
miatt, hány kérelmet nyujtot tunk be, hányszor könyö-

1 rögtünk igazságér t?! És még most is napról-napra vár-
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juk ez állapotok javulását, vagy legalább egy reménysu-
gáré Csak magában Cherson tartományban van 300 
száműzött Siedke kerületből, kiknek egy része azért kül-
detett számkivetésbe, mivel az égi hazába távozott IX. 
Pius pápának egy encyclicáját találták náluk, a mely a 
görög egyesülteknek áldását hozta, a másik rész pedig 
azért bűnhődik, mert vonakodott azon okmányt aláirni, 
a mely szerint önként el akarja hagyni vallását. 

Felséges Uralkodó ! Minden, a mit kérünk : hagyj 
meg bennünket a vallásban, a melyet örök üdvünknek 
elnyerésére nélkülözhetlenül szükségesnek tartunk, en-
gedd, hogy gyermekeinket e vallásban neveljük ! A vallás 
olv valami, a min emberi törvény nem változtathat. 
Azért törvénytelennek és erkölcstelennek tartunk minden 
oly tettet, a mely hasonlít azon vétkekhez, a melyekkel 
a nihilisták mocskolták be az orosz nép történetét . Mi 
törvényes úton óhajt juk elérni uralkodónk kezeiből mind-
azt, amit népünk fennmaradása és létezése okvetlenül 
megkíván, s azért alázatos tisztelettel, de teljes nyíltság-
gal és őszinteséggel lépünk felséged kegyes szine elé 
alázatos kérelmünkkel, mint olyan elé, a ki atyja minden 
alattvalójának, és senkinek közülök rosszat nem akar. 

Csak egyet kérünk most tőled, Felséges Uralkodó ! 
Vallásszabadságot, a milyent őseink bírtak, a milyent 
minden nép bir. Azon kegyelemért esedezünk csak, hogy 
megtarthassuk a gör. egyesült vallást, a hitet, a melyet 
örök üdvünknek elnyerésére nélkülözhetlenül szükséges-
nek tartunk, a mely hit a róm. kath. egyházzal való 
közösségen alapul 

Ha kívánod, Felséges Uralkodó ! elfogadjuk a latin 
szertartást, ha megengeded, megtar t juk a gör. egyesült 
szertartásokat, feltéve, hogy papjainkat és egyházainkat 
változatlanul nyerjük vissza. Szívesen engedelmeskedünk 
felségednek mindkét esetben, ha a római sz. székkel 
való összeköttetésünk nem szakittatik meg. Ha valami-
kor csakugyan az ó-hitnek elfogadására kényszerítenének 
bennünket, ki kellene ölniök kebleinkből minden vallási 
érzületet, s akkor jó és hű alattvalók többé nem lehet-
nénk. 

Többször vetették már szemünkre, hogy forradal-
márok vagyunk. Felséges Uralkodó ! Az egész világ ta-
núságot tesz róla, hogy őseink nemcsak becsülni tudták 
fejedelmeiket s nekik zúgolódás nélkül engedelmeskedni, 
hanem, hogy őszinte szeretettel ragaszkodtak azokhoz, 
a mely szeretet teljes odaadásban nyilvánult. A király 
nem is vette magát körül testőrséggel : mert biztonságá-
ról népének hűsége s főkép azon körülmény kezeskedett, 
hogy összes népének kebelében jámbor és szilárd hit 
honolt. 

Most itt-ott ellenszegülésre ingerlő beszédeket hal-
lunk. Amíg azonban a hitbuzgalom sziveinkből ki nem 
hal, ezek minálunk viszhangra találni nem fognak. Mert 
hi ven az első keresztények példájához, akik készek vol-
tak tűrni s inkább véröket ontani, mintsem kezöket ural-
kodójuk ellen emelni, mi is türelemmel viseltük az ül-
döztetés véres szenvedéseit. 

Ha kérelmeink meghallgatást nyernek, akkor, oh 

I Urunk ! hirdettesd ki minden egyházban és minden tör-
j vényszéknél a nagy kegyelmet, a melyet irányunkban 
I gyakorolsz, mikor viszaadod vallásszabadságunkat, a mely 

után oly régóta epedünk, és semmisitsd meg egyúttal a 
kerületi elöljáróknak eddig tett intézkedéseit. Iszonyú 
üldözési rendszer szerint hozták ezeket s az uj viszonyok 
közé illeni nem fognak. Ily nyilvános kihirdettetés nél-
kül elleneink nagy része, daczára az uralkodó parancsá-
nak — amint tapasztalásból tudjuk — folytatni fogja 
üldözéseit, ki fogja játszani felségednek éberségét. Egy 
réóz majd rágalmat szór a nemzet hűsége ellen, mig a 
másik majd ismét hamis adatokat terjeszt elő azoknak 
számát illetőleg, a kik a kath. hitben meg akarnak 
maradni. 

Hathatós segélynek reményében, s egy pillanatig 
sem kételkedvén azon, miszerint egy szerencsétlen nép kö-
nyei Uralkodójának szivét meg fogják inditani, bátorkodunk 
egyesült testvéreinknek aláírásait bemutatni. Az uralkodó 
viszonyokhoz mérten gyűltek össze, valamint a kérvé-
nyek is, a melyek oly községekből erednek, ahol szándé-
kunkról jókor értesült plébánosok vannak. Minden alul-
írott egész családja nevében könyörög, a száműzöttek 
helyét nőik, vagy szülőik töltötték ki. Néhányan még szen-
vedéseiknek, rablás és bírságolás által okozott nyomoruk-
nak leírását és ide akarták mellékelni. 

Az alulírottak száma, kik közöl sokan nem tudván 
irni, csak keresztet tettek nevök mellé: 9190. 

E pillanattól kezvve várva várjuk a szerencsés na-
pot, melyen Te, Felséges Uralkodónk ! a kért kegyelmet 
megadod, megszünteted a siralmas állapotot, a melyben 
nyomorgunk, akik teljes szívből kívánunk maradni fel-
ségednek leghűbb és legodaadóbb alattvalói." 

VEGYESEK. 
— Kieicben az orosz szakadár püspökök congressust 

tartottak, irja a Germania. Tanácskozásuk főtárgya „az 
egyház és államra egyaránt veszélyes szekták ellen indí-
tandó actio." Micsoda eredményre jutot tak a szakadár 
püspökök, ir ja a nevezett lap, még nem tudni. Annyi 
bizonyos, hogy a szekták rá juk sem fognak hederítení, 
hisz ök is szektariusok mikor Rómától elszakadva ma-
radnak. 

— Csodálkozik a ,Germania', hogy Bajorországban 
összesen „csak" 18 sz. Vincze-egylet van, a melyek 1882-
ben együtt véve 261,235 márkát költöttek a szegényekre. 
A ,Germania' megszűnnék csodálkozni Bajorország fe-
lett, ha ismerné e tekintetben Magyarországot. 

— Montenegróban, a kis Montenegróban is már ki-
ütött a Kulturkampf. Nikita ő felsége, birodalmának fő-
városában a katholikus templomot bezáratta. Megtiltotta 
továbbá^ a kath. lelkészeknek a lakóhelyükről való elme-
netelt. Állami engedély nélkül ki nem mozdulhatnak onnan. 
Cetinjéban továbbá még a szentségeket sem szabad már 
kiszolgáltatni. Osztrák-magyar területre kell a cetinjei 
katholikusnak keresztelés, esketés és más ily actusok vég-
zésére kijönni. 

Sajtóhiba. A „Religio" f. é. okt. 18. szám. zenemű-mellékleté-
ben az első ének utolsóelőtti ütemében a két bassus j zöngéje 
mellől a pont elhagyandó. A második ének második részének má-
sodik ütemében a második tenor g zöngéje helyett a zönge veendő. 

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

Eudapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz. 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása:Buda-
pest, VIII. , József-körut 
50., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT. 
NEGYVENHARMADIK ÉYFOLYAM. 

: Előfizethetni 
E minden 
: kir. postahivatalnál ; 
: Budapesten a szerkesz-
l tőnél, és Rudnyánszky 
: A. könyvnyomdájában. 
§ IV., Papnövelde-utcza 
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\ taláni reclamatiók is, 
: bérmentes nyitott levél-
i ben, intézendők. 

Budapesten, október 25, 34 II. Félév. 1884. 

TAKT A LOM : Vezéreszmék és Tanulmányok: A főrendiház átalakítása. — Római emlékek. — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : 
A főrendiház reformjavaslat és a czimzetes rectius választott püspökök. — N é m e t o r s z á g : A kath. munkás-egyletek jelentősége és 

feladata. — Kath. Egyleti Élet : A „Bécsi Ressource" nevü katholikus társaséleti egylet alapszabályai. — Vegyesek. 

A főrendiház átalakítása. 
Reform legyen, ha akar lenni : 

ne felforgatás ! 

Hogy a főrendiháznak mint felsőháznak ,re-
form'-jár ól szóló törvényjavaslat kérdése állam-
politikai jellege mellett egyházi, vallásbölcseleti és 
társadalmi jelentőséggel is bir, az mindenki előtt 
világos. 

És éppen azért, mert eme, nemzetünk életébe 
s hazánk jövőjébe mélyen belemarkoló ,reform' az 
anyaszentegyházunkat fölöttébb érdeklő e hár-
mas, u. m. egyházi, vallásbölcseleti és társadalmi 
tekintetben nagy átalakítást tervez, e háromszo-
ros czimen méltán feljogosítva érezzük magunkat, 
hogy e fontos kérdéshez, ama hármas szempontot 
tar tva szem előtt, mi. is hozzászóljunk ; annál is 
inkább, mert a conservativ keresztény és katholi-
kus sajtó ezt a tárgyat eddig inkább csak felületesen 
érintette, mint kimerítette, bizonyára csakis azért, 
mert azt hivé, hogy ez a már jó idő óta emle-
getett ,reform- a ,taktika' uralma alat t talán in-
kább csak ijesztő mumus akar lenni az elvszilárd 
katholikus papság és a büszke arisztokraták meg-
puhitására. 

Ezt a hitet, ha csakugyan létezett, meg-
szünteté az országgyűlés elé terjesztett törvényja-
vaslat, a melylyel tehát komolyan és behatóan kell 
immár foglalkozni mindenkinek, a ki azt akarja, 
hogy a főrendiháznak mint felsőháznak szerve-
zése czimén Magyarországot katholikus egyházi, 
keresztény vallási és társadalmi létérdekeiben baj 
ne érje. 

Mindenekelőtt szabad legyen bámulatunkat 
kifejezni a magyar államférfiúi szellem merész 
röpte fölött akkor, midőn köztudomás sze-

rint államunk szekere, kivált pénzügyileg és nem-
zetgazdaságilag, csak nyikorogva halad előre. 
Szabad legyen bámulatunkat kifejezni ama me-
rész röpülés fölött, a melylyel államférfiaink az 
eszmény gyanánt magasztalt angol statusbölcse-
séget is messze túlszárnyalni akarják, megelőzve An-
golországot a főrendiháznak vallási jogegyenlőség 
alapján való újjászervezése által, — hogy a világ-
uralom élén Angliával vetekedő Németországot 
ne is említsük. Valóban ! ha megtudja Gladstone 
és Bismarck, mily könnyen sikerült Tisza Kál-
mánnak néhány tollvonással a kath. magyar ál-
lam-egyházat hármas capitis diminutióval sújtani a 
magyar főrendiházban, és e magas testületben a 
„tökéletes" vallási jogegyenlőséget és viszonossá-
got mily egyszerűen sikerült meghonosítania bi-
zonyára föld alá bújnak majd szégyenletökben, 
és Gladstone okvetlen sietni fog a büszke angol 
lordok házába meghívni az angol, ír és skót róm. 
kath. hierarchiát, Bismarck pedig nemcsak meg-
kegyelmez a száműzött Ledochovski bibornoknak 
és Melchers érseknek, hanem püspök-társaikkal 
együtt szépen beülteti őket a berlini ,urak há-
zába', — sőt mi több, szégyenletében még Orosz-
ország is be fogja szüntetni a katholikusok üldö-
zését, és szépen meghívja a kath. püspököket, 
protestáns superintenclenseket és zsidó rabbikat 
az orosz államtanácsba, — mert hiszen a tökéle-
tes vallási jogegyenlőség napja magasan felemel-
kedett Európa egére — Magyarországból ! 

Az angol felsőház még most is a két közép-
kori eredetű főrendből : az a n y a o r s z á g i a n g l i k á n püs-
pöki karból és a peer-ekből álló főrendiház; — 
és e ,középkori' institutio mellett Angolország 
mégis páratlan világuralmat tar thatot t fenn egész 

34 
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n a p j a i n k i g és fog fentartani bizonyára még to-
vább is ! ') Sőt mint az egész világ tudhatja, 
maga az angol alsóház is fentartotta mindekko-
ráig az államvallás tiszteletét sőt privilégiumát az 
által, hogy parliamenti lelkészt t a r t és dijaz,2) 
akinek az állása, amint a magyar tudományos 
Akadémia könyvkiadó bizottsága által classikus 
irodalmi termék gyanánt leforditofct müve Todd-
nak tanusitja, „állandó hivatallá lett."3) 

Tehát Angolországot felül fogjuk múlni a ha-
ladásban, annyi bizonyos, — ha. Tisza Kálmán 
javaslatából törvény lesz.. . De vájjon mikor fogja 
azután Magyarország nagylelkű példáját a vallási 
jogegyenlőségnek egész a legfelsőbb állami institu-
tiókig következetesen keresztül vitt érvénye sitésé-
ben követni a két legelőrehaladottabb protestáns 
világhatalom, vagy pláne a szakadár orosz nagy-
hatalom, — ki tudná megmondani?! Vajha ne 
sokáig késnék ez az uj időket megnyitó korszak, 
mely a katholicismus uj fénykorának kezdetét 
jelentené európaszerte! Ha jh ! de a protestantis-
musnak a Themse és Spree mellett, és a szaka-
dárságnak ot t l fenn a jeges tenger felé — csak 
maga felé hajlik a keze : a katholicismus iránt 
nem akarja még csak ismerni se a jogegyenlőség 
liberalismusát, bőkezűségét ! 

Tökéletesen igaza van egy franczia irónak, 
midőn az e fajta liberálisokról azt mondja, hogy 
„nem szűnnek meg hirdetni a tolerancziát és sza-
badságot ; de tetteik fotyton-folyvást megczáfolják 
őket . . ." 4) 

Soha talán törvényjavaslatkészitő oly figyel-
metlen naivitással el nem árulta, hogy az, amit 
akar, tulajdonképp csak félig van megérve s mint-
egy hajánál fogva van éppen e pillanatban elő-
térbe rántva, — mint a mi főrendiházunk re-
formátora. Indokolásában van egy pont, a mely 
egymaga megdönti az egész sürgősséget. A har-
madik kikezdésben hivatkozván a „közvélemény 

26 anglikán püspök és 481 mágnás : éhből állt 
az angol felsőház péld. 1873-ban. V. ö. Pk. Vernon 
Smith, History of the english Institutions, 1873, 154 
s k. 1. Es változás azóta nem történt. 

*) 400 font sterlinggel. 
3) A parliamenti kormányrendszer Angliában, s an-

nak eredete, kifejlődése és gyakorlati alkalmazása. Irta 
Alpheus Todd. A magyar tudom. Akadémia megbízásából 
fordította Dapsy László. Budapest, 1876. I. k. 526. 1. 

4) „Ils ont toujours à la bouche les mots tolérance 
et liberté; leurs actes les démentent sans cesse." G. Ro-
main, L Eglise Catholique seule puissance tolérante et 
libéral, en cpiel sens elle l'est et ne l'est pas. Lyon. 
1877. 8. 1. 

re1) s a szóban levő kérdésnek 1S67. óta „hol egy 
hol más részről" történt fölvetésére, a negyedik 
kikezdésben szóról szóra azt mondja: „Mindezek 
daczára azonban a kérdés megoldása elmaradt 
és éveken keresztül egy Oldalról sem sürgettetett 
az következetesen." Még azt is beismeri az In-
kolás, hog}f miért nem sürgette éveken keresztül 
senkie kérdés megoldását következetesen: 1) azért, 
mert „hazánkban m a i s nagy tisztelettel viseltetik min-
den ember a történelmi fejlemények és a szerzett 
jogok iránt;" 2) mert „a főrendiház azon tagjai, 
kik annak üléseiben rendesen résztvettek, soha 
éles ellentétbe nem helyezkedtek a népképviselet alap-
ján álló képviselőházzal és az annak többsége ál-
tal támogatott kormányokkal." 

Reform, melyet éveken keresztül egy oldal-
ról sem sürgetnek következetesen; reform, mely 
történelmi fejleményeket megcsonkitani és szer-
zett jogokat megcsorbitani akar, akkor, midőn e 
jogok iránt ma is „nagy tisztelettel viseltetik 
minden ember"; reform, mely egy institutio át-
alakítását akkor ta r t ja minden mást megelőző 
elodázhatatlan sürgős kötelességnek, mikor a ja-
vaslattevő maga is kénytelen elismerni, hogy 
soha az eddigi főrendiház a népképviseleti alsóházat 
és az ebből kikerült kormányt az általok kezdemé-
nyezett bárminemű haladásban fel nem tartóztatta, 
tehát mindig elősegítette : az ily reform bizonyára 
nem egyéb, mint csupán egy hatalmas akaraterő 
siető tetszése, a melynek óvatosan, de köteles 
és jogosult szemébe nézni mindaz, a ki előtt nem 
elv a „stat pro ratione voluntas." 

Nem tisztünk, tehát szándékunk sem lehet e 
reformnak tisztán politikai oldalával foglalkozni; 
nem kutatjuk azt sem, liog}r mik e reformjavaslat 
oly sietős előterjesztésének az Indokolás sorai közt 
bevallott és sehol be nem vallott valódi inditó okai, 
s melyik valamennyi közt a legfőbb : hanem a 
fentiek előrebocsátása után, igéretünkhöz képest, 
egyenesen áttérünk a törvényjavaslat egyház-
politikai, vallásbölcseleti és társadalmi megvilágí-
tására. 

(Vége köv.) 

r) „Was ist diese öffentliche Meinnung? — kérdi 
Gneist, az angol alkotmányról irt müvében. Sie ist etwas 
sehr Unzuverlässiges, wenn sie nichts ist als die Summe 
der Eindrücke, welche . . . die Abonnenten grosser und 
kleiner Zeitungen von den Tagesereignissen empfinden." 
Gesch. und heutige Gestalt der englischen Communal-
Verfassung oder Selfgovernment. Berlin. 1863. II. k. 
1286. 1. Ilyenféle közvélemény volt eddig az, mely a felső-
ház reformjáról az országban létezett. 
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R Ó M A I E M L É K E K . 
I r t a : W I N T E R Á G O S T O N 

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

A pápai oltárt IX. Benedek szentelte fel, mely al-
kalommal a többi közt ezen nevezetes és megfontolásra-
méltó szavakat monda: „Nagy elődünk III. Incze, kinek 
apostoli kormányzása alatt végzett kitűnő tetteiről és a 
szent dolgokban való különös jártasságáról, az egyházi 
emlékek tanúskodnak, tiszteletedre, legdicsőbb Szűz egy 
zárdát építtetett : midőn pedig élte végén, és utolsó har-
czának döntő pillanataiban, az aggodalmakkal telt lelkiis-
meretének iszonyú hullámai által hányattatnék, segitséged 
és közbenjárásod által, mint írják, a fenyegető hajótörés-
től megmentetni és az üdvösség kikötőjét elérni érdeme-
sittetett. íme napjaink határa közeledik: és mi reánk, 
kik érdemekre és erényekre nézve az emiitett kitűnő pá-
pával nem mérkőzhetünk, talán nagyobb veszélyek vára-
koznak. A mint tehát őt, ki az utolsó harczát vívta, azon 
érdemeinél fogva, hogy tiszteletedre zárdát épített, jelen-
léted által védeni siettél, ügy nekünk is, kérünk téged, 
azon borzasztó harczban viaskodóknak, hasonló kegyes-
séggel siess segítségünkre, kegyesen tekintvén e tár-
gyakra, melyekkel tiszteletedre és ezen szent bazilika 
tényének és díszének emelésére adózni iparkodtunk, mely 
oltalmad és szent neved által lett biressé, közbenjárásod 
által boldogságos Szűz a leselkedő ellenség dühétől min-
ket megvédeni és szent Fiadnak, Istenünknek látásához 
elvezetni méltóztassál." 

A pápai oltár porphyr kádjában, mint XIV. Bene-
dek Gentilis bibornoknak írja, sz. Simplicius, Faustinus 
és Beatrix vértanú nyugszik, valamint még egy ezüst 
szekrénybe zárt test, de ennek neve ismeretlen. Az oltár-
kőbe pedig sz. István és Lőrincz szerpapok ereklyéi zá-
rattak. Az 1884-iki Diario Romano szerint az oltár alatt 
nyugszik Mátyás apostol is. Az oltár felett levő gazda-
gon aranyozott bronz mennyezetet négy porphyr oszlop 
tar t ja . Ez az oltáron tartá békés időben a pápa kará-
csonykor éjféli miséjét, mialatt a jászol az oltáron volt 
kitéve, mint ez XI. Kelemennek az 1704-iki karácsony-
kor mondott beszédjéből is kiviláglik, ki igy szólt: -Ked-
veseim, örvendezzünk szerencsénken, mert megengedtetett 
nekünk ma e szentegyházban, magán azón az oltáron, 
melyen áldoztunk, Üdvözítőnk szent bölcsőjét közelről 
megtekinteni és tisztelni." 

Az oltár megett a tribuna nyugati falán a bolds. 
Szűz koronáztatását ábrázolja a kép. 

A Confessiótól balra a templom leczke-oldalán a 
szép vasrácsajtón átmenve, a Sixtina kápolnába ér a za-
rándok, balra az ajtótól van sz. Jeromos, jobbra pedig 
sz. Lucza oltára. Tovább haladva e kápolna szép és fé-
nyes kupolája alatt magunk előtt lát juk a kis Confessiót, 
melyben egy felírás hirdeti, hogy a bazilika kanonokjai 
e helyhez közel rejték el sz. Jeromos testét. A Confessio 
felett áll a legszebb színű kőlapocskákkal ékesített és 
tűzben aranyozott oltár, melyen négy angyal egy szintén 
arany templomocskát tart, melyben a legfelségesebb ol-

tári szentség őriztetik, ennek láttára Chrysostom eme sza-
vai jutot tak emlékezetembe : „Valamint a királyi várban 
a legfelségesebb nem a falak és az aranyozott tető, ha-
nem a király személye, ki a trónon ül : ugy a mennyor-
szágban is a királyi test, mely a trónon ül. De ezt 
most a földön láthatod." — „Utánozzuk tehát legalább 
a barbárokat — a napkeleti bölcseket érti, — mi, kik a 
mennyország polgárai vagyunk!" 

A kápolna nyugati falán van V. Pius pápa sirja, 
kinek halála felett sz. Terézia oly nagyon szomorkodott. 
A szent pápa ereklyéi felett vau bronz szobra elhelyezve. 

A most leirt kápolnával szemközt találjuk a Cap-
pella Paolinát vagy Borgheset, melyet Róma legértéke-
sebb kápolnájának mondanak. A kápolnába lépvén, mely 
a Sixtinához hasonlóan vasrostélyú kapu által szokott 
elzárva lenni, jobbról borromaei sz. Károly, balról római 
sz. Francziska oltárát találjuk, kiket V. Pál avatott a 
szentek sorába. Magunk előtt pedig az oltár felett, gaz-
dag keretben sz. Lukács Madonnáját látjuk, melyet Nagy 
sz. Gergely pápa az 590-ben tar tot t körmenet alatt sz. 
Péter bazilikájába vitetett, hogy a város a bolds. Szűz 
közbenjárása által a dögvésztől megszabadittassék. Ekkor 
történt, hogy az angyal Hadrián temetkezési helye felett 
megjelenvén, pallosát a hüvelybe rejté. 

E képről, a Congregatio Rituum által helybeha-
gyott és a bazilika liberiana klérusa r l í í J mondani szo-
kott zsolozsma imákban, ezek mondatnak: „A bolds. 
Szűznek e deszkára színekkel festett és sok századon át 
a bolds. Szűz nagyobb bazilikájában őrzött képe az elő-
kelő férfiak és az egész nép által mindig a legnagyobb 
ájtatossággal tiszteltetett ; mert mindnyájan az ősök-
től kapott régi és állandó hagyomány szerint ájtatosan 
ta r t ják , hogy azt szent Lukács festette, és hogy Nagy 
szent Gergely pápa által, népes és ünnepélyes bűnbánati 
körmenetben sz. Péterhez vitetvén, a dögvészt, mely 
akkor a várost sujtá, elűzte." 

A Borghese kápolna kegyképét Azevedo sz. Ignácz 
vértanú kérésére, ki mint missionárius Braziliába volt me-
nendő és annak másolatát magával kívánta vinni, Borgias 
sz. Ferencz és borromaei sz. Károly közbenjárására V. Pius, 
a szent pápa, 1570-ben megengedte, hogy az Borgias sz. 
Ferencz kápolnájában többször lemásoltassák. 

E kép feletti aranyozott dombormű Liberius pápát 
ábrázolja, ki a papsággal és néppel az Esquilin hegyen 
megjelenvén, a hóban a templom alaprajzát kijelölé ; mert, 
mint a hagyomány tart ja, nevezett pápa idejében János 
nevű római patrícius és neje, gyermekek hijában vagyo-
nukat a bolds. Szűznek kívánták örökségbe hagyni, ez 
okból kérték őt, hogy adná tudtokra, hogy mily czélra 
fordítsák azt. A b. Szűz nekik külön-külön, aug. 5-e 
előtti éjjelen, valamint a pápának is, tudtára adta, hogy 
ott, hol reggel havat találnak, számára templomot épít-
senek. A havat pedig ezen a helyen találták, hol ma a 
bolds. Szűz eme temploma áll. Ez esemény emlékére, 
valamint a nagy mise, ugy a vecsernye alatt a templom 
felső padozatáról fehér virágleveleket szoktak a temp-
lomba szórni, mi a rómaiaknak igen tetszik, annál is in-
kább, mert a Madonna egyik csodáját hozza emiékeze-
tökbe. 

34* 
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E kápolna alatti sirboltba hozták ünnepélyes me-
nettel Borghese Mark Antal herczeg nejének hulláját . 
Lenn sirja felett áll szobra két kis gyermekkel , alat ta e 
szavak á l lanak: „Itt nyugszanak Borghese Gundula lier-
czegnőnek, a szegények anyjának porai, ki Shrewsbury 
g r ó f n a k Londonban született leánya volt, meghal t 1840-ki 
októb. 27-én, éltének 22. évében." 

„A szentség bizonyitéka, — mondja N . sz. Ger-
g e l y _ n e m abban áll, hogy valaki csodákat mü-
vei, hanem, hogyha mindenkit ugy szeret mint önmagát , az 
Istenről igazat gondol, fe lebarát já t pedig önmagánál többre 
becsüli." 

III . 

Maria Maggioreből a zarándok majdnem egyenes 
utón ju tha t sz. Lőrincz kapujához, melyen átmenve a fa-
lak mentében néhány perez alat t a Tivoliba vezető pá-
lyaudvarhoz ér, hol szemközt talál ja magá t a mélyeb-
ben fekvő Campo Veranon levő sz. Lőrincz templomával 
s temetőjével. 

A kapu és szent Lőrincz temploma közt állt lesben 
1353. aug. 10-én sz. Lőrincz ünnepén egy római főne-
mes embereivel, hogy sz. Br igi t tának szépsége és eré-
nyei által kitiinő leányát, svéd sz. Katal int elrabolja. Sz. 
Brigit ta , mielőtt lakását elhagyta, leányát Jézus szent 
sebeinek tiszteletére ötször megjelel te a szent kereszt je -
lével, és sz. Lőrincz oltalmába ajánlotta. „Uram, mire 
várunk itt oly soká ?" kérdé az egyik szolga. „Mi azon 
szép nőre várakozunk, kit el fogunk rabolni." „Az, — vá-
laszolá a szolga — már rég elhaladt előttünk, s bizonyá-
ra sz. Lőrincz templomában van. Miért nem adtál jelt , 
hogy elfogjuk ? Ot csak egyetlen egy sápadt és komoly 
asszony kisérte." — „Nappal van-e m á r ? " — kérdé a 
gróf. -— Csodálkozva mondák kisérői : „Igenis, uram, a 
nap már magasan fenn van." Ekkor ismert a megijedt főúr 
az Ur büntető kezére, mely reá nehezedett . Megvakult ! 

Sz. Lőrincz egyháza előtt egy magas gráni t oszlo-
pon áll e szent szobra, melyet IX. Pius áll i tatott . 

A templom hat oszlopos előcsarnokában mindig ta-
lálható egy sereg koldus. Ha valahol, bizonyára it t sz. 
Lőrincz testénél tar tózkodhatnak azok jogosan, kiket ő 
az egyház kincseinek nevez. „Valóban kincsek — jegyzi 
meg sz. Ambrus — kikben Krisztus lakik, kikben Krisz-
tus hite van ; kiknek kezei által alamizsnáink az égbe 
vitetnek, és mi az örök kincsek részesei leszünk." Hadd 
diszítse e kincs sz. Lőrincz sirját és szent ereklyéit ! 

A templom belsejét huszonkét oszlop három ha jóra 
osztja. 

Mielőtt másfelé néznénk, keressük fel a leczke olda-
lán levő hajóban azt a kápolnát, melyben a legfelsége-
sebb oltári szentség őriztetik. A kápolna újonnan van 
kiékesitve. Az oltár felett sz. Cyriaka képét lá t juk, amint 
birtokán a vértanuk testeit temeti. 

A közép hajóban van a Confessio, mely körü lbe lü l 
három méterrel mélyebb a főhajónál . Az oltár felett e 
szavak olvashatók: „E bolthaj tás alatt nyugszanak elte-
metve István első vértanú, Lőrincz szerpap és Juszt in 
pap, vértanuk és szentek testei. I t t a pápák által minden-
napra teljes búcsú van engedményezve." 

E helyen térdelt sz. Brigi t ta leányával, midőn a 
megvakul t nemest szolgái idehozták, ki térdre borulva 
kér t a herczegnőktől bocsánatot. A szent nők imája alatt 
e szerencsétlen visszakapta szeme világát, miről később 
V. Orbán pápa és a bibornokok előtt személyesen tett 
bizonyságot. 

A Confessio a crypta egyéb részétől vasrácsozattal 
van elkülönítve. Oda is elmentem, s ott a templom 
falában talál tam a félkör alakú bol thaj tás alatt IX. Pius 
sir ját . 

Szürke márvány alapon állanak a fehér, majdnem 
diszités nélküli márvány lapok, melyek felett a' há rom-
szög alakú sirfedél nyugszik. Ennek előrészén domboralak-
ban a t iara lá tható, alatta pedig a márványlapon e, maga 
IX. Pius által készitett felirat, melyhez később csak a 
számok adattak : „IX. Pius csontjai és porai — élt 85 
évet, mint pápa 31 évet, 7 hónapot, 20 napot . — Imád-
kozzatok ére t te!" E márvány burkolat épen csak oly nagy, 
hogy a pápa koporsójá t befogadhat ta . 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, október 24. A főrendiház reformjavas-

lata és a czimzetes rectius választott püspökök. — E hó 
20-án te t te le a miniszterelnök a t . ház asztalára „a fő-
rendiháznak mint felsőháznak szervezéséről" szóló törvény-
javaslatot.-

Az első izben hiteles és hivatalos alakban a nyilvá-
nosság elé lépett törvényjavaslatnak csakhamar akadt elég 
birálata ; ki konzervativnek, ki radikálisnak, ki túlságos 
engedékenynek, ki túlságos szűkkeblűnek találta. Quot 
capita, tot sensus. Megelégedve, egészen és teljesen meg-
elégedve azzal igen kevesen voltak, kivéve azokat, kiknek 
hivatalból kell megelégedve lenni a kormány előterjesz-
téseivel. 

Minket e helyütt , a törvényjavaslat csupán egyetlen 
egy pont jának bírálatában, nem ellenzéki viszketeg vezet, 
hanem a j o g és igazság iránti tisztelet, egyházunk igazai 
védelmezésének kötelessége. 

E pont — t. olvasóink már kitalálták — a czim-
zetes, rect ius választott püspökök hiánya az u j re formja-
vaslatban. 

A javaslat 4. §-ának B) kikezdésében azt olvas-
suk : „Ugyancsak hivataluknál fogva egyházi tisztök tar-
tama alat t tagja i a felsőháznak : a) a római katholikus 
latin és görög szertartású egyháznak egyháznagyjai : a 
primás, a többi érsekek és megyés püspökök, a pannon-
halmi főapát , a jászói prépost és az auraniai perjel ." 
Tehát a választott püspökök k ihagyat tak . 

Ha az indokolásban az okokat keressük, akkor azt 
t a l á l j uk : ki kell maradniok a czimzetes püspököknek ré-
szint azért, hogy túlságos ne legyen az egyházi tagok 
száma, részint és főleg azért, mer t ők sem vagyont nem 
képviselnek, sem oly működési körrel, mely az államélet 
mozzanatait is érintené, nem bírnak." 

Ezen indokolás véleményünk szerint meg nem állja 
a helyét. A mi ugyanis az első okot illeti, az egyházi 
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tagok túlságos nagy számát, azt semmikép sem fogad-
ha t juk el. A szervezendő felsőház tagja inak száma most 
még nem ismeretes, mivel ez többféle, a javaslatban 
megállapítot t körülménytől függ, s azért a priori nem 
lehet mondani, hogy az egyházi tagok száma a válasz-
tott püspökökkel együt t az u j felsőháznak számarányait , 
akár absolute, akár relative felülmúlja. Sőt azt t a r t juk , 
hogy mind a két szempontból csakis a választott püspö-
kökkel együtt fog egyházunk némi arányos képviselte-
tést nyerni a szervezendő felsőházban. Lat . és gör. szert, 
római kath . főpap van — amint ma egy hete más inci-
densből e helyen emii tet tem — a szent korona terüle tén 
összesen 28 ; a javaslatban említtetik három más főpap, 
tehát 31, ezekhez hozzáadva a 24 választott püspö-
köt,*) kapunk 55 szavazatot, a mi a szervezendő főren-
diháznak körülbelől csak kilenczedik vagy tizedik részét 
teszi. Azt hiszsziik, ez csak nem túlságos nagy szám ! 

A mi a relativ számarányt illeti, azaz különösen a 
protestánsokhoz, melyre nézve a miniszteri indokolás maga 
is beismeri, „hogy egy bizonyos arányt mégis kellett szem 
előtt ta r tani a különböző hitfelekezetek részesítésében," 
utalunk e tekintetben a ma egy hete irt levelünkre, e 
helyütt csak azt adván hozzá, hogy Horvát-Szlavónország, 
a volt határőrvidék és F iume városának az 1880-iki nép-
számlálás eredménye szerint összesen 1.892,399 lelket 
számláló lakossága között 1.408,678 lélek római kathol i -
kus, mely körülmény következtében az aránytalanság még 
feltűnőbb, maradván ugyanis a javaslat szerint a szent 
korona területén levő, összesen 9.189,172 lat. és gör. sz. 
római katholikusok számára csak 31 és az összesen (le-
számítva a Horvát-Szlavonországban, a volt határőrvidé-
ken és Fiume városában levő elenyésző kisszámú protes-
tánsokat, kikre nézve nincsenek adataink kéznél) 3.167,868 
mindkét hitvallású protestáns és unitárius lakos számára 13 
szavazat a felsőházban. Azt hiszszük, ez csak nem arány ! 

A miniszteri indokolás második okát, hogy t. i. „a 
választott püspökök vagyont nem képviselnek" helyesnek 
nem ta r t juk amaz egyenetlen mértéknél fogva, melyet az 
indokolás alkalmaz. A kath . választott püspökökre nézve 
a min. indokolás ugyanis fen ta r t j a az általános elvet, a 
censust, a többi hitfelekezetek képviselőire pedig hang-
súlyozza ugyanazon min. indokolás a vallásegyenlőséget. 
Ezen mérték evidenter nem egyenlő, s azért nem igazsá-
gos. Ha „az egyházi főhivatalok, illetőleg; méltóságok" 
tekintetében, mint az indokolás mondja, a census a ka-
iholikusra nézve irányadó, akkor legyen ez hasonlókép 
irányadó a többi felekezetekre nézve ; ha pedig ezekre a 
vallásegyenlőség elve alkalmaztatik, akkor álljon ezen 
elv a kathol ikusokra nézve is és ne szorittasék meg ezek 
száma a census által. Quod uni jus tum alteri aequum. De 
ha a min. indokolás ál láspontjára is helyezkedünk, ha 
mi reánk egyoldalulag a census elvét alkalmazni enged-
jük, még akkor sem fogadhat juk el, legalább egészben 
nem, a min. indokolás azon argumentumát , hogy a vál. 
püspökök vagyonnal nem birnak. Tudjuk, hogy ugyan 
nem absolute, de tényleg ugy áll a dolog, hogy a vál. püs-

*) De ez a szám soha sincs betöltve. A főrendiház 1883-iki 
Névjegyzékében csak 6 szerepel. 
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pökök rendszerint valamelyik kápta lannak tagjai , mely-
nek évi adója olykor tetemes összegre rug. Ha ez, a 
káptalan részéről collective fizetett adó repart iá l ta t ik , mint 
ez egyik-másik helyen történik, azt véljük, nem lesz sok 
vál. püspök, kinek évi adója a javaslatban megkívánta tot t 
3000 f r tnyi összeget el nem éri. 

A mi a működési kör t illeti, melyre a min. indoko-
lás szintén hivatkozik, az csak olyan argumentum, melyre 
nézve azt lehetne mondani : valet, quantum valere potest . 
Váj jon a született főrendek működési köre mindig olyan, 
hogy az állam-élet mozzanatait is érinti ? Váj jon a kine-
vezendő tagoknál is az lesz irányadó ? A javaslatban er-
ről nincs szó. Ha pedig ezektől éppenséggel nem köve-
teltet ik ez a körülmény, miért lenne ez mérvadó a vál. 
püspökökre nézve? Hisz miért mondja akkor maga a j a -
vaslat, hog}T a vál. püspökökre nézve épp ugy, mint a 
főispánokra nézve, nincsen felállítva az összeférhetetlen-
ség ? Ha elismertetik még a javaslatban is a képesség a 
vál. püspökökben, miért képezne az államéletet érintő műkö-
dés hiánya érvet ezen jog tó l való megfosztásra éppen akkor, 
midőn más felekezetek uj, eddig nem birt jogokat nyernek ? 

Mi nem bánjuk, ha a protestáns és unitárius 
vallás képviselőket nyer a felsőházban, de ugyanakkor 
századokon keresztül birt jogokról lemondani semmikép 
sem akarha tunk . Ez jogfeladás lenne, megszakítása ama 
jogfolytonosságnak, melyet erőszakosan ugyan el lehet 
nyomni, de önként feladni nem szabad. Hiú ábránd a kor-
mányhoz közel álló saj tó ama hite, hogy a törvényjavas-
lat ezen pont ja oly könnyű szerrel és simán fog keresz-
tül menni. I t t kötelességről van szó, melyet elmulasztani 
nem lehet. 

A nemzet igazságosságától és méltányosságától re-
méljük, hogy r a j t u n k minden ok és alap nélkül u jabb 
jogta lanságot nem követ el, különösen akkor, mikor bő-
keziileg u jabb jogoka t osztogat másoknak, olyanoknak is, 
kik de ju re et lege vallásilag még nincsenek is befo-
gadva. — Haladjunk, de ezen haladás ne legyen tökéletes 
szakítás a múlttal , ne legyen megtagadása tör ténet i fe j -
lődésünknek, ne legyen mások jogainak megsértése ! ? 

Németország. A kath. munkás-egyletek jelentősége 
és feladata. — 

A németországi katholikusok 31. nagygyűlése (Am-
bergben,) valamint a sziléziai katholikusok 8. közgyűlése 
is (Boroszlóban) egy kath . munkás-egyletek alapítására vo-
natkozó indítványt vitatott meg behatóan, s azt korunk 
vallásellenes és erkölcsileg megronto t t szellemének leküz-
désére legalkalmasabb mód és eszköz gyanánt fogadta el. 
Hitzig elnök ez indítványt, a mely az „Arbeiterwohl" egye-
sülettől ered, a következő beszédben indokolta a legbehatóbb 
módon az ambergi nagygyűlés egyik nyilvános ülésében : 

Főtisztelendő Fopásztorok ! Nagyérdemű gyülekezet ! 
A fő t . (salzburgi) herczegérsek úr világos szavakkal fes-

tet te az imént a hitet lenség szervezettségét, a mint a szabad-
kőművesség a lakjában támad meg bennünket ; r ámuta to t t a 
veszélyre, a mely az egyházat, a keresztény társadalmat 
ez oldalról fenyegeti . Szeretnék ellenszervezetre mutatni, 
az egyházat és a keresztény társadalmat védő szervezetre, 
szervezett kath. munkásegyletekre. ' 
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Nagyérdemű gyülekezet ! A sz. atyának .Humánum 
genus" kezdetű bullájában a kath. munkásegyletek meg-
alakítása meleg szavakban van ajánlva, s én azt hiszem, 
miszerint ez ajánlás különösen minekünk szól itt Német-
országban. 

A társadalmi kérdéseket tárgyaló osztályban elég 
behatóan vitattak meg egy a munkásegyletek megalapí-
tását czélzó inditványt, s azt el is fogadták. Én azon 
meggyőződésben vagyok, miszerint e tárgy fontossága 
miatt megérdemli, hogy itt, e helyen is, kellő méltány-
lásban részesüljön, hogy itt is részletesebben foglalkoz-
zunk a kath. munkásegyleteknek jelentőségével és fel-
adataival. 

Minálunk Németországban is a munkások és kéz-
művesek osztályából toborozzák ujonczaikat, akik a val-
lás és keresztény társadalom alapjainak aláaknázásán 
működnek. Ez többé-kevésbbé rejtett czéljok szabadelvű 
képző-egyesületeinknek és haladási ipar-egyesületeinknek, 
ez egész nyiltan bevallott czélja a socialdemokracziának. 
Ez nem rejtegeti a kereszténység és ennek intézményei 
ellen való gyűlöletét, s mégis nagy a veszély, hogy a 
népet a socialdemokratikus elveknek elfogadására csábít-
ják. A socialtörvény némileg véd ugyan, a mennyiben a 
nyílt izgatást megszorítja és lokalizálja ; de legkevésbbé 
sem akadályozza az alattomban való izgatást, a melynek 
befolyása annál veszélyesebb. 

Ha ugyanis a socialdemokraczia nyilvános gyűlésein 
hallatná istenkáromlásait, ha itt adna gyűlöletének oly 
módon kifejesést, amint azt naponként sajtójábau lát-
juk : keresztény népünk utálattal fordulna el tőle. Ha 
nyilt harcztéren szállhatnánk szembe a socialdemokracziá-
val, csakhamar elbánnánk vele. De a veszély éppen abban 
rejlik, hogy a socialdemokraczia hivei ezrenként munkás-
zubbonyban járnak-kelnek gyárainkban és műhelyeinkben. 
Keresztény munkásainkkal egy gép mellett dolgoznak, az 
ő társaságukban jőnek a munka helyére, ők kisérik, mi-
kor innen távoznak ; közös asztalnál étkeznek, egy asz-
talnál foglalnak helyet a csapszékben, s igy ezer meg 
ezer alkalom kínálkozik nekik, hogy a vészes magot 
munkásaink kebelébe vessék : s mi, mit tehetünk mi ez 
ellen? Semmit! Jelenleg e vészes befolyás ellenében te-
hetetlenek vagyunk. Nyilvános gyűléseikben munkásosz-
tályunk önzetlen barátjaiként szerepelnek, részben helye-
selhető elvek képviselői gyanánt lépnek fel ; igy egyen-
getik az utat privát izgatásaik számára. Ehhez járul 
még azután a titokteljesség ingere, az üldözöttek arányá-
ban ébredő részvét, a mi a veszélyt még fokozza. 

Ily körülmények között nem marad más hátra, 
mint a szervezett socialdemokraczia ellenébe szervezett 
keresztény szövetséget állítani. Keresztény munkásainkból 
egy jól iskolázott, egy jól szervezett sereget keli képez-
nünk, a mely a socialdemokracziát a gyárakba, a mühe- j 
lyekbe is követi. A hit és a hitetlenség között kitört I 
harczot nem a kathedrán fogják eldönteni ; már a nép 
között is elharapódzott, s itt fog eldőlni, Ideje tehát az 
egész keresztény népet harczra vezetni, összes haderőn-
ket kifejteni. Mindenekelőtt papjainknak — a kath. 
egyház vezéreinek — kell megjelenniük a harcztéren, ; 
hogy felfegyverezzék a sereget, hogy harczra tanítsák! 

Az ő feladatuk az ellenség harczmodorát tanulmányozni, 
mozdulatait figyelemmel kisérni, s minden pontot, a 
melyen támadhatnának, elegendőképen fedezni. 

A socialdemokracziának különös fegyverei, sajátsá-
gos harczmodora van. Az iskolai tudomány fegyvereivel 
ezek ellenében nem boldogulunk. Munkásainkat könnyű 
fegyverekkel kell felszerelnünk, a milyenekkel a socialis-
ták támadnak. Hadállásuk igen kedvező, izgatásaikban 
van valami hóditó, valami kézzelfogható a munkások 
előtt : szenvedéseikre hivatkoznak. Ez izgatásokkal szem-
ben csak rendkívüli segédeszközöknek igénybevétele által 
működhetünk sikerrel. 

A socialdemokraczia részéről fenyegető veszély nö-
vekedik, hatalma terjed. Kezd tért foglalni kath. váro-
sainkban is. Igy például Köln, az érseki székhely, a 
legközelebbi választások alkalmával ezer számra fogja a 
socialdemokratikus szavazatokat kimutatni ! A délnémet 
városok is számos socialdemokratát számlálnak már. 
Tapintatos eljárásuk : hogy nagyobb városokban alakít-
ják meg egyleteiket, s innen küldik aztán csapatonként 
híveiket a kisebb városokba és falvakba. 

Uraim ! Szervezzük keresztény munkásainkat, még 
mielőtt nem késő, szervezzük keresztény egyesületekben, 
addig mig az ellenség falaink közt nincs. 

A socialdemokraczia, a hitetlenség elleni védelem: 
első és főfeladata a keresztény munkás egyleteknek. Van-
nak azonban az egyesületnek positiv feladatai is, a me-
lyek ott is érvényesülnek, a hol a socialdemokraczia be-
folyásától talán nem kell tartani, — biztosított téren, más 
osztályok egyesületei és szövetkezetei előtt. 

Uraim ! A sz. inquisitió, szentséges atyánknak en-
cvclicája különösen a régi czéhekre utalnak, „a melyek 
egy-egy szentnek pártfogása alá helyezték magukat", és 
„a melyek a művészetek felvirágoztatására oly nagy be-
folyást gyakoroltak." Valóban, nemcsak a szent Atya, 
nemcsak mi katholikusok mutatunk büszkeséggel keresz-
tény multunknak e nagyszerű intézkedéseire, hanem a 
modern tudomány is megvalósítandó eszméknek ismeri 
el. „Testületi szervezetek" a mult példányképei szerint, 
a modern viszonyokhoz alkalmazottan, ez képezi most 
jelszavát a tudománynak, jelszavát minden komoly állain-
férfiunak és a törvényhozásnak. De bármily jogos ko-
runknak e jelszava, bármennyire feleljen is meg a német 
jellemnek, bármennyire örülhetünk is ennek: mindnyájan 
tudjuk, hogy ez egyesületek, e társulatok nem a régi 
czéhek ! Mindenekelőtt hiányzik belőlök a vallás-erkölcsi jel-
leg, az erkölcsnemesitő erő, a mely a régi czéheknek 
jellemző sajátsága volt. Oly czéljaik vannak, a melyek 
jogosak ugyan, de a régi czéhek feladatainak csak egy 
részét képesek betölteni. A régi czéhek már csak azért 
sem valósithatók meg, mivel ennek népünk vallási meg-
oszlása is ú t já t állja. 

Kettős úton kell azért e czél felé haladnunk. A 
régi czéhek első sorban, eredetűket és jellegöket tekintve, 
vallásos társulatok voltak, erkölcsös egyesületek, népünk 
összes szellemi törekvéseinek összpontosítása. Másrészről 
a régi czéhek egyszersmind iparos társulatok is voltak, 
a munkásságnak és anyagi támogatásnak szervezett egye-
sületei. A feladatok e második részének betöltése a mo-
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clern törvényhozást illeti, a mely e tekintetben nem tesz 
különbséget a felekezetek között ; de az erkölcsi felada-
tok betöltése a szabad, a felekezeti egyesület hatáskö-
rébe tartozik. 

Uraim ! a czéheknek — szervezett ipartestületeknek — 
és a szabad, hitvallásos egyesületeknek egymást ki kell egé-
szíteniük ; egyiket sem lehet számításon kivül hagyni. 
Oszszák meg egyetértőleg feladataikat, segítsék, gyara-
pítsák egymást. Csak igy, mindkét résznek, a szabadság 
és törvényhozásnak, az egyház- és államnak egyetértő 
működése által lehet a társadalom socialis és erkölcsi 
megmentésének nagy müvéhez fogni. 

Három év előtt ezt Bonnban Schäffer ezt mondá : nem-
csak egyesületekre van szükségünk, hanem keresztény 
férfiakra is, a kik ezeket vezessék, ezekbe lelket önt-
senek! 

Uraim ! A szabad egyesületek feladata a társulatok, 
a szervezett egyesületek számára ily férfiakat szolgál-
tatni. 

Mik tehát feladatai az ily egyesületeknek ? Első 
sorban, az egyházhoz való hű ragaszkodás mellett, a 
vallásosságnak és erkölcsösségnek előmozdítása. Már ma-
gában a keresztény munkásoknak egyesülésében fekszik 
hitöknek záloga. Egyesüljenek azért az egyháznak zász-
lója alatt, egyesüljenek egy-egy az egyház által kijelölt 
lelkésznek vezérsége alatt. Tanulják meg hitüket az egy-
házi ünnepélyek- és ünnepélyes körmeneteken való tes-
tületi részvétel által nyiltan vallani ; gyakorolják vallásu-
kat az által, hogy rendes időben és közösen járulnak a 
szentségekhez, hogy valamely szentet választanak párt-
fogónak és védnöknek. Igy részesiti hitvédelemben az 
egylet tagjait , igy lesz az egyesület védbástyája az egyes 
községnek, különösen a község férfitagjainak. 

A jámbor keresztény munkás egyszersmind erköl-
csös, józan, szorgalmas, engedelmes fiu, gondos családapa. 
8 az álláshoz mért erények ápolása másik feladata az 
ily egyesületnek. Ennek betöltését mozdítja elő az elnök 
intő szava, buzditó példája, maga az egyesület szervezete 
(pénztár stb.) Itt , uraim ! itt van az egyéni, az alkalmi 
lelkészkedésnek mezeje, a mely szükséges kiegészítőjét 
képezi a szószék és katekézis általános lelkivezetésének ! 
— It t népéletünknek minden praktikus kérdését meg le-
het beszélni ; meg lehet itt beszélni korunk erkölcsi viszo-
nyait, élvvágyát, a szülők és gyermekek kötelességeit s 
egyáltalában minden kérdést , a mely munkásainkra nézve 
érdekkel bir. — Mindenkivel külön-külön beszélhető meg 
itt ezer meg ezer kérdés, a mely rájok nézve fölötte nagy 
fontossággal b i r : házasság, hivatásválasztás stb. — It t 
a szül emlő szenvedélyt csiráiban el lehet fojtani ; eleje 
vehető a czivódásnak, mielőtt még késő lenne : szóval 
számtalan alkalmat nyújtanak a praktikus lelki vezetés 
gyakorlására. A lelkész és munkás közötti távolság kü-
lönösen iparos városainkban nagy, rendszerint csak a 
templomban (?) és halálos ágyánál látja a munkás lelkészét. 
Az egyesület volna a tér, a melyen gyakrabban érint-
keznének. 

További czélja az ily egyesületeknek a művelődés 
terjesztése. Nem értem itt a modern művelődést, a mely 
felfuvalkodottá teszi a munkást, a mely elégedetlenné 

I teszi sorsával s benne oly igényeket támaszt, a melyek-
nek kielégítésére képessége nincsen. En a valódi keresz-
tény műveltséget értem, a mely felemeli a lelket, jó- és 
magasztosért dobogtatja a szivet, a mely a munkást a 
szenvedély és aljasság ellen vértezi, ama műveltséget, a 
mely munkásaink számára a belső megelégedésnek, 
a valódi szerencsének kútforrását képezi, ama müvelséget, 
a mely minden jónak anyagi és szellemi előmozdítását 
eredményezi. Uraim ! „művelődés" korunk jelszava, s ne-
künk nincsen okunk azt megtagadni. Az egyház min-
denkor előmozdítója volt a művelődésnek ; ő adta a nép-
ískolákat, ő alapította egyetemeinket. Miért ne forditanók 
a művelődés modern eszközeit a jó ügy szolgálatára ? ! 
Es különösen a lelkész oktatója a népnek. Családi gon-
doktól menten, egészen a tudománynak, a népoktatásnak 
szenteli magát. Miért ne értékesitenők e tőkéket keresz-
tény népéletünk számára ? ! 

A liberális felnőtteket oktató egyletek fiascót csináltak. 
Most mutassuk meg mi, hogy mire képes a keresztény nép-
oktatás. A ki ismeri a socialdemokraczia vezéreit, az cso-
dálni kénytelen készültségüket és iskolázottságukat. Több-
nyire oly egyének, a kik a munkásosztályból emelked-
tek ki. 

Keresztény munkásaink talán más anyagból vannak, 
vagy a hit védelmét czélzó iskolázottság és készültség nem 
oly fontos, mint a romboló eszmék propagandája ? ! 

A művelődés eszközei egyszerűek és háladatosak. 
Mindenek előtt vallásos és általában képző tartalmú rend-
szeres előadások ; ezekhez járu l a munkásokat közelről 
érdeklő kérdéseknek megvitatása ; továbbá könyvtárnak, 
olvasó teremnek felállítása. A körnek egyszersmind min-
den szórakozása képző : szónoklatok, színi előadások, ének 
stb. Ezek által minden munkásnál a sziv és szellemkép-
zés nagy fokban mozdíttatik elő. — Képző továbbá az 
egész közlekedés, a közlekedés a tagok között, a közle-
kedés az elnökkel és az egyesület pártfogóival. 

További feladata ez egyesületeknek az önbecsü-
lés emelése, a valódi barátságnak és bajtársságnak ápo-
lása. Hogy önök előtt e feladat jelentőségét eléggé feltün-
tessem, ama baráti köröket kellene festenem, a melyekbe 
munkásaink oly sokszor kerülnek. Önök ismerik ezeket, 
tudják, hogy nem kis mértékben aggasztók. Az egyesület-
ben a munkás hű keresztény barátoknak körébe kerül, 
nemesítő szórakozást talál, sziv és lélekemelő társalgást 
élvez, a melyet képzett férfiak részvétele tesz kellemessé. 
Igy a kör tagja büszke lesz egyesületére. Lát ja itt a 
munkás, hogy a keresztény munkásság elismerést vív ki, 
megtanulja társait becsülni, meggyőződik, miszerint az 
erény teszi az embert, nem pedig az állás, és igy elsa-
ját í t ja a valódi, a szerény önbecsülést. 

A munkások képezzék az egyesület rendes tagjait, 
a munkaadók és lelkészek lépjenek be mint tiszteletbeli 
tagok. Igy aztán a munkásegyletben munkás és birtokos 
kezet tfyujtanak egymásnak. A birtokosok anyagi segé-
lyezés, jó indítványokkal és észszerű tanácscsal mozditják 
elő az egyesület jólétet, szóval közelebb lépnek a mun-
kásokhoz. Igy át van aztán hidalva a köztük lévő társa-
dalmi távolság, megvan a közös talaj, a melyen a ker. 
szeretet tüze melengeti fel a szivek hidegségét. Uraim ! 
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A keresztény munkaadók és munkások közötti ür is 
azt mutatja, hogy mind a kettőnek nagy panasza van 
^gvmás ellen. Pedig nem a kölcsönös felpanaszolás hoz 
segélyt ; csak egy út van : mindenik résznek saját magán 
kell kezdenie. 

„Javítsatok sorsunkon és jobbak leszünk!" Ezt ki-
áltja az „Arbeiterwohl" a kath. munkaadóknak. De ez 
intelmet a munkásosztálynak is meg kell szívlelnie, s az 
egyleti elnök feladata őket erre mindenkor figyelmeztetni. 

Az elnök feladata a munkásokkal foglalkozni. Az ő 
feladata őket derék polgárokká, szorgalmas, józan és 
munkás férfiakká képezni. Ez által az egyesületet és en-
nek tagjait becsülni tanulják. Az elnök ne polemizáljon, 
ne politizáljon ; még eddig minden egyesület, mely e térre 
lépett, szétfoszlott. Az elnök feladata az egyletet erköl-
csileg emelni, ha ez sikerül neki, a legnagyobb szolgá-
latot tette a munkásoknak. 

De, uraim ! be kell fejeznem. Sz. atyánk szólt : ki 
fog még késlekedni és akadékoskodni ? ! Kötelességünk 
sz. atyánkkal szemben, a ki oly ünnepélyes módon szól 
hozzánk ; kötelességünk püspökeinkkel szemben, a kik az 
ily egyesületek iránti való jóakaratuknak és részvétüknek 
kifejezésére minden módot felhasználnak; kötelességünk 
ez keresztény népünkkel szemben, a mely vallásához és 
lelkészeihez mindig hű volt. Szivesen követi hívásunkat, 
csak foglalkozzunk ügyével. 

Hogy mire képes a keresztény szervezet, azt a le-
gény-egyletek mutatják. Munkás-egyletekre még nagyobb 
szükség van mint ezekre, azért hozzuk helyre, amit mu-
lasztottunk ! Lelkészi gondosságnak, erkölcsi megmentés-
nek tette ez ; a társadalmi békének, Krisztusban testvére-
ink iránt való szeretetünknek müve. 

Krisztus mint munkás jött e világra, harmincz évig 
élt és dolgozott a műhelyben. Az isteni Megváltó bizo-
nyára áldásával fogja kisérni vállalatunkat ! Bátran, Isten-
ben bizva foghatunk munkához ! 

Vajha visszhangra találnának a sz. atya szavai 
egész Németországban. Intő szava legyen parancs előt-
tünk ! Azért is fel, kath. munkásegyletek alapitására ! 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
A „Bécsi Ressource11 nevű katholikus társaséleti egylet 

(kath. geselliger Verein) 

(Folytatás.) 

29. §. Az egylet igazgatósága áll 15 rendes és 6 
póttagból, kiket a közgyűlés akként választ, hogy leg-
alább 10 rendes és póttag a jótevők, alapvetők és ala-
pitók sorából legyen véve. 

A választás szavazó czédulák segélyével történik. 
Az igazgatóság rendes és póttagjai a legközelebbi 

rendes közgyűlésig folyó időtartamra választatnak. 
A póttagok a nyert szavazatok sorrendjében lépnek 

az igazgatóságba ; abban az esetben, ha a rendes igazga-
tósági tagok a választást el nem fogadják, vagy hivataluk 

idején belül visszalépnek, éppen igy akkor is, ha az alatt 
elhalnak vagy állandóan akadályoztatnak, a póttag, a 
mig ez lehetséges, a kiesett igazgatósági tag kategóri-
ájából hivandó meg. 

30. §. Az igazgatóság tagjai kebelökből hivataluk 
idejére elnököt választanak, a kinek neve egyleti előljáró, 
valamint első és második elnök-helyettest, és felosztják egy-
más közt az egyes ügyágakat. Valamennyi igazgatósági 
tag hivatalát ingyen viseli. 

Az igazgatóság az egyleti előljáró javaslatára egy 
helyi igazgatót nevez ki, kit az igazgatóság rendes tag-
jai közül kell kiválasztani. Az igazgatóság meghatározza 
a helyi igazgató illetményeit. Ez utóbbi, az elnök meg-
hivására, az igazgatósági ülésben megjelenni s ott a 
jegyzőkönyvet vezetni tartozik, de csak tanácsló szavazat-
tal bir. 

31. §. Az igazgatóság maga alkotja meg magának 
az ügyrendet, melyben kimondandó, hogy határozatképes-
ségéhez legalább öt tag és az elnök, vagy valamelyik he-
lyettesének, vagy valamennyinek akadályoztatása esetében 
az egyleti előljáró által elnöklésre felhatalmazott valamely 
igazgatósági tag jelenléte szükséges. Jogügyletek fölötti 
határozásnál az elnökkel együtt legalább 8 tag jelenléte 
szükséges. (Vége köv,) 

VEGYESEK. 
--. Kitüntetés. 0 csász. és ap. kir. felsége dr. 

Schlauch Lőrincz szatmári püspök ur ő excljának a vas-
korona-rend nagykeresztjét adományozta. 

— A franczia katholikus jogtudósok egylete f. hó 
14-én IX. congressusát nyitották meg Dijonban, Bos-
suet és Lacordaire szülőföldjén. A püspöki szék üresedés-
ben levén a Veni Sancté-s sz. misén Joly káptalani hely-
nök pontifikált. Brun Lucián senator elnöklete és Périn 
Károly alelnöklete alatt ötven tag jelent meg. A congres-
suson tar tot t beszédeket és hozott határozatokat az egy-
let közlönye, a Revue dit droit et des institutions canoni-
ques fogja közzé tenni. Tudtunkkal ekkoráig három or-
szágban alkottak a katholikus jogtudósok országos egy-
letet: Francziaországban, Németországban, a hol szintén 
évenkint tar tanak congressust és külön szakfolyóiratot 
adnak ki, s végül Olaszországban, a hol sz. Péter ügy-
védjei czim alatt működnek. Vajha az egyleti élet vi-
rágzásának ily lélekemelő példái pezsgőbb életet keltené-
nek nálunk is ! 

— Az Egyesült-Államok területén levő kath. egy-
ház Baltimoréban f. évi november 9-én megnyitandó 
nemzeti zsinatán az agastyán Mac-Closkey bibornok és 
new-yorki érsek helyett Gibbons baltimorei érsek fog 
elnökölni. Főczélja e nagy előkészületek alapján összeülő 
zsinatnak a trienti zsinat határozatainak érvényre eme-
lése az Egyesült-Államok területén, hol az egyház mind-
ekkoráig a missió-országok módjára kormányoztatott. Ez 
a nevezetes Concilium Plenarium mintegy két kamarára 
oszolva fog működni. A felső kamarát fogják alkotni a 
főpásztorok és néhány más dignitarius. I t t lesz a votum 
decisivum. Az alsó kamarát a 1 0 - 1 2 tagokból álló bizott-
ságok egyeteme fogja alkotni, a melyek votum consulta-
tivunnnal megvitatják a zsinat tárgyait, és javaslatot 
tesznek a püspökök testületének, a mely azok felett az-
után dönt. A zsinat határozatai végül pápai megerősítés 
végett felterjesztetnek Rómába. 

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

Eudapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz. 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása .-Buda-
pest, VIII . , József-körut 
50., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

R E L I G I O . 
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NEGYVENHARMADIK ÉVFOLYAM. 
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minden 

kir. postahivatalnál ; 
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IV., Papnövelde-utcza 
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ben, intézendők. 

Budapesten, október 29, 35. II. Félév. 1884. 

TARTALOM: Vezéreszmék és Tanulmányok: A főrendiház átalakítása. — Római emlékek. — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : 
Protestáns ünnepély és a két félhivatalos lap. — A k a s s a i e g y h á z m e g y é b ő l : „Mint hősek ők, — mind honfiak." —• Iro-

dalom : A Szent-István-Társulat legújabb kiadványai. — Vegyesek. 

A főrendiház átalakítása. 
Reform legyen, ha akar lenni : 

ne felforgatás ! 

A törvényjavaslat bizonyára a magyar nem-
zeti szellem hü kifejezése akar lenni. Amcle 
nemzetünk szelleme, magának a javaslat indoko-
lásának vallomása szerint, „nagy tisztelettel vi-
s e l t e t i k " a történelmi fejlemények és a szerzett jo-
gok iránt. 

Lássuk immár, hogy ugyan mily tisztelettel 
viseltetik hát ez a javaslat a történelmi fejlemé-
nyek és szerzett jogok iránt, midőn a kath. egy-
házról van szó 1 

Magyarország legutoljára 1687-ben 
málta, azaz szervezte újra a főrendiházat, 
gyar főrendiház mai szervezetét tehát az 
10. t. cz. állapította meg, s azóta csakis 
töltetlen nádori méltóság esett ki belőle. 

Az idézett törvényczikk szerint a főrendi-
ház szervezete, s illetőleg ülési jogrendje, követke-
zőleg volt megalkotva.1) Szükséges ezt feltüntetni, 
hogy a napirenden levő tvjavaslat felforgatása 
egész nagyságában kitűnjék. 

A felsőház feje rendesen a nádor. 
Jobbra tőle következik az ország herczeg-

primása, és pedig, hacsak a nádor nem főherczeg, 
a nádorénál emelkedettebb helylyel; utána követ-
keznek a kath. egyházi főrend többi tagjai. 

Balra az elnökségtől a három nagy és a 
többi zászlós urak és főispánok. 

Szemben az elnökséggel a főnemesek rendje. 
Köztük vegyesen a görög nem egyesült püs-

refor-
A ma-
1687. 

a be-

262. 1. 
V. ö. Kiss István, Magyar Közjog. Eger. 1880. 

Ha már most ezt az ülési jogrendet szem 
előtt tar t juk és végig tekintünk a felsőház ülés-
termében, mikor a magas háznak ülése van : ezt 
a kétszázados rendet vagyis szervezetet egész mai-
napig fentartva és külsőleg is feltüntetve talál-
juk. Az elnökségtől jobbra ülnek a kath. főpapok, 
élükön a herczegprimással, balra az ország zász-
lósai és főispánjai foglalnak helyet. Középen 
jobbra is balra is a főnemesek ülnek. Köztük és 
pedig, hogy feltüntessék, miszerint érzelmeik és 
aspiráczióikban mily messze esnek a katholikus 
egyháztól, a balközépen, szemben a katholikus 
főpapokkal ülnek a gör. nem egyesült püspökök, 
mind a nélkül, hogy csak egy is átjönne a jobb-
középre, a kath. püspöki karhoz közelebb. 

Ez kétszázados gyakorlat által szentesitve 
lévén, a magyar kormány, mely a nemzet sugal-
latára hallgat, főrendiházunk reformját, világos, 
hogy csakis e magas testület imént feltüntetett 
keretének kibővítésében, nem pedig e keretnek fel-
forgatásában és összekuszálásában c o n t e m p l á l h a t j a . 

Miért ? 
Mert maga a kormány bevallja, hogy a ma-

gyar nemzet, jól tudva, miszerint az ő összes 
európai létjoga történeti fejlemény, fennállását 
féltő aggályossággal ragaszkodik, s kell is, hogy ra-
gaszkodjék, a szerzett jogok tiszteletben és érvény-
ben tartásához. 

Miiéle eljárás tehát az, mely fennen dicse-
kedik azzal, hogy mily „nagy tisztelettel viselte-
tik ma is minden ember" — és pedig mint az 
indokolásban mondatik, „a valódi alkotmányos 
élet nagy szerencséjére !" — „a t ö r t é n e l m i f e j l e m é -
nyek és a szerzett jogok iránt," azntán pedig a 
történeti fejleményeknek a fejét, a szerzett jo-

35 
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goknak kezét-lábát levágja, és mégis elhitetni 
akarja, hogy ez mind tiszteletből tör ténik a 
szerzett jogok s a tör ténet i fej lemények i ránt ! 

Senki találóbban nem jel lemezheti e törvény-
javaslat i rányzatos félszegségét, min t maga jel-
lemezte ezt, midőn azt mondá, hogy az általa 
tervezett felsőház „a megváltozott viszonyokba," 
már t. i. a „népképviseleti a lkotmány" keretébe, 
„elméletileg nem" illik be, hanem csak „gya-
korlatilag" kiséreltetik meg bei l lesztése. . . És ezt 
szabedelvű kormány teszi. Teszi egyfelől a sza-
badelvűség nevében ; és mégis a mit teszen, nem 
ilik be a szabadelvüség „elméletébe"; teszi más-
felől tiszteletből a conservativ érdekek i r án t ; de 
ngy, hogy midőn a szerzett jogokat „elméleti-
leg" tiszteli, „g} rakorlatilag" részben arczul veri, 
részben kidobja az utczára. 

Legyen szabad teljes t isztelettel azt kér-
dezni: vájjon „gyakorlati lag" a megváltozott vi-
szonyok közt az eddigi főrendiház is nem eleget 
te t t -e kötelességének? Akadályozta-e valaha, ki-
véve a zsidó-keresztény házasság esetét, a libe-
rális alsóházat nagyratörő alkotásaiban ? . . . Tehát 
„gyakorlat i lag" a főrendiház, mostani szerveze-
tében, a megváltozott viszonyok közt eddig is 
mindig bevált a minek lennie kell, vagyis „gya- i 
korlati lag" maga beillesztette magá t a megvál-
tot t viszonyok keretébe. 

Azt mondják, liog}r mégis csak kellet t mái-
valamit tenni főrendiházunkkal, a végett, hogy 
jobban beilljék „a népképviseleti a lko tmány" ke-
retébe. 

Ismét t isztelettel legyen szabad erre zárj el 
közt csak azt megjegyezni, hogy arisztokratikus 
szellemű nép, milyen a magyar, a demokrat ikus 
igényeket tökéletesen kielégítve érzi, lia csupán 
az alsóház van demokratikus a lapra fekte tve ; 
felsőházát szellemének megfelelően arisztokratikus 
alapon akar ja fen ta r tan i : tehá t a magyar főren-
diháznak a szabadelvüség által contemplai t „nép-
képviseleti" alapján való re formja nem magyar 
nemzeti politika, mer t ellenkezik a magyar nép 
szellemével — és jövőjét féltő ösztönével. 

Ennyit közbevetőleg megjegyezvén, lássuk 
mennyire hozta legalább közelebb a törvény-
javaslat a magyar főrendiházat oda a hová akarta , 
a „népképviseleti" alaphoz? Mert, hogy rá nem 
fektette, azt maga az indokolás bevallja és az 
egész törvényjavaslat muta t ja . 

Ha a népképviseleti alapot tágabb értelem-

ben veszszük, és é r t jük a la t ta azt a fa j i és er-
kölcsi solidaritást, a melyben kell lennie a ma-
gyar főrendiháznak, min t magyar nemzeti insti-
t u t i o n a l a magyar nemzet tes t te l : minden elfo-
gulatlan gondolkodó kénytelen lesz elismerni, 
hogy az ország előtt fekvő törvényjavaslat egy 
mákszemnyivel sem teszi magyarabbá a magyar 
felsőházat. A főrendiház, eddigi szervezetében 
is, teljes solidaritásban volt a magyar nemzettel s 
egészen a magyar nemzet képét viselte magán, 
annak minden .vallási és nemzetiségi különféle-
ségeivel együtt , — kivéve egyetlen egyet, a zsidót. 
De hogy ez utóbbi nem valami megbocsáthatat lan 
bűn a „népképviselet" ellen, mu ta t j a az angol 
főrendiház, a metytől a tősgyökeres angol jelle-
get csak nem lehet eltagadni, — s a melyről 
mégis annak dicsőitője, a már idézett Todd, az 
elismerés hangján hirdet i a világnak, hogy teljes 
„függetlenségét" a többi közt azzal bizonyitá be, 
miszerint „a zsidóknak a par lamentbe bebocsát-
ta tása ellen" . folytonosan ellenállt'1) 

Ám vegyük a népképviselet szót annak szo-
ros és mai demokrat ikus értelmében. — Váj-
jon mi által teszi „gyakorlat i lag" illőbbé a 
népképviseleti demokrat ikus alaphoz főrendiházun-
kat a törvényjavasla t? Az által, hogy behoz belé 
demokrat ice választott 12 protestáns és 1 uni tá-
rius „egyházi főhivata lnokot"? Mert hiszen a 
zsidó rabbi nem demokrat ikus választási alapon 
rabbi, hanem rabbi sőt rabbivá választathatott csu-
pán azért, mert Levi papi nemzetségéből született ! 

No már, kér jük szépen, ilyen és ennyi nép-
képviseleti elem behozása véget t Isten bizony 
nem szükséges a magyar főrendiház szerzett jo-
gokból kere té t szétrobbantani és feldúlni, és a 
katholikus egyházi főrendet egyszerre hármas ca-
pitis diminutióval sújtani ! 

Hogy igy áll a dolog, hogy a katholikus 
egyházi főrend azaz a katholikus egyház szent 
István birodalmában egyszerre hármas capitis di-
minut ióval snj tandónak javasoltatik, ez szomorú 
valóság. 

Az első capitis diminutio abban áll, hogy 
kathol ikus egyházi főrendünk, habár ép oly főrendi 
s „vagyoni kvalifikáczióval" bir, mint a világi mág-
nási rend, megszűnik mágnási rend lenni, vagyis 
javadalmaiban bir t kvalifikácziója semminek vé-
tetvén, a kezén levő egyházi vagyon hallgatag s 
elvben confiskáltatik ! 

I. mű I. k. 42 1. 
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A második capitis diminutio abban áll, hogy 
ka th . egyházi főrendünk, megfosztatván a szer-
zett jogú „vagyoni kvalifikáczió"-nak főrendi ál-
lásától, az ország főrendjének meghagyot t világi 
főrendi osztály előtti helyéből ki taszi t ta t ik és 
„egyházi tiszt, egyházi főhivatal, egyházi t iszt-
viselőség" czimén azok sorába utasi t ta t ik , a kik 
csak most szereznek felsőházi jogot. 

A harmadik capitis diminutio abban áll, 
hogy czimzetes püspökeink a jövő felsőházból ki-
záratván, 56 °/0 katholikus többségünk daczára, 31 
főpapból álló képviseltetésünk, szemben a hi t fe-
lekezeteket képviselő 20 (13 protestáns és 7 
görög keleti) taggal, a felsőházban arányta lan, 
tehá t igazságtalan leend. 

Jeleztük már, és most ismételjük, hogy azt 
a 13 főnyi ,népképviseleti ' elemet, melyet Tisza 
Kálmán, a hata lmas protestáns főgondnok, hi tro-
konai köréből összeállitott, bá t r an be lehetet t 
volna hozni a törvényjavas la tba a nélkül, hogy 
a magyar főrendiház eddigi ke re té t fe l forgat ták 
és a katholikus egyházi főrendet ama hármas ca-
pitis diminutióval súj to t ták volna. 

Hogyan Î 
Megyhagyva, a főispánok kihagyásával, az ülési 

jogrend eddigi keretét, annak egyszerű kibővítése és 
némi módosítása által, következő tervrajz szerint. 

A felsőház t a g j a i : 
A) Tisztán születésüknél fogva : 
1. A felséges uralkodóház főherczegei. 
B) Országos tiszt, mágnási, és kath. főpapi 

jelleg — hármas czimén: 
2. Az ország herczegprimása : 
(1) mint politikai kiváltsággal (koronázási jog-

gal) biró s nádor nem létében első zászlós ur.1) 
2) mint nagybir tokos mágnás és 3) min t az 
apostoli király vallásának, a róm. kath . egyháznak 
első főpapja és a király főkáplánja.) 

C) Országos tiszt czimén : 
3. Az ország fő és kisebb zászlósai, a két 

koronaőr, a fiumei kormányzó és 
(első kibővités:) 
a kir. Curia elnöke, és a budapesti kir. 

Tábla elnöke. 
D) Mágnási nagybir tok és egyházi főhivatal 

czimén : 

Nem szabad figyelmen kivül hagyni, hogy az 
ország herczeg-primása a király előtt az ország zászlósai 
között pártalanul szokott megjelenni. 

4) A róm. kath. lat in és gör. szert, érsekek 
és püspökök. 

E) Örökösödés (esetleg egyúttal vagyoni, és 
és pedig virilis, vagy ha ez nem üt i meg a 
mértéket , curialis qualificatio czimén): 

5. Az ország főnemesei. 
F) Bevet t hitvallások egyházi főhivatala 

czimén : 
6) A gör. keleti egyház főpásztorai ; 
(második kibővítés :) 
az ev. ref. hitvallás, va lamint az ágost. hi t -

vallás 3 — 3 egyházi és 3 — 3 világi főtisztvise-
lője, s az unitáriusok 1 egyházi főtisztviselője.1) 

G) Királyi kinevezés (régi , illetőleg uj) 
czimén : 

7. A r. kath. czimzetes püspökök.2) (Régi 
ezim.) 

8. (H a r m a d i k kibővítés:) 
a minis ter tanács fel terjesztésére kinevezett 

élethossziglani tagok. (Uj czim.) 
Inie az ősi keret, az u j visszonyokhoz ké-

pest kibővítve és átalakí tva, a nélkül, hogy ala-
postól fel volna forgatva az egész; res taurálva és 
k iuj i tva egy teljes egész, mint a nagy hollós 
Mátyás res taurá l t gyönyörű góth szentegyháza ős 
Budavára ormán. 

És ennek a tervnek az a fölénye van a mi-
nisteri javasla t fölött , hogy Őszinte és teljes tisz-
te le t te l viseltetik va lamint a históriai, ugy az u j 
jogczimek iránt. Nem sérti senki status quoját 
és igy sérelem nélkül illeszti be a bevet t vallá-
sok politikai egyenjogúságát az ezeréves magyar 
a lko tmány ősi tisztes keretének legfelsőbb részébe. 

És ez, igénytelen véleményünk szerint, egy-
szersmind a minimum, a mi t a kath. egyház 
királyi esküvel biztosított szerzett jogai status quo-
jának érdekében követelnünk lehet. De ezt aztán 
követelni is kell; me r t ha egyszer szentesitett 
törvény a katholikus egyházi főrend jogállását 
a főrendiházban, világos intézkedés, vagy akár 
csak a törvénynek irányzatos conceptiója által, 
ama jeleztük há rmas capitis diminutio összegével 
vagy csak egy részével is súj tva a l terá l ja : sanyarú 

*) Magyarország a bevett hitvallások rendszeré-
nek alapján állván, előbb törvényt kellene alkotni a 
zsidó vallás receptiójáról, csak akkor lehetne a vallás-
egyenlőség alapján zsidó vallási főhivatalnoknak e czi-
mén "helyet engedni a felsőházban. Legyen legalább con-
sequentia a jogosztásban! 

a) Csak ezek megtartásával áll be a róm. kath. 
többség és hitfelekezetek által alkotott kisebbség képvise-
lete közt az arány. 

34* 
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t a p a s z t a l á s b ó l tudhatni, hogy az igy okozott baj t 
gyökeresen orvosolni mily nehéz, sőt lehetetlen.... 

Áttérünk a dolog vallásbölcseleti oldalára. 
És itt, amit kimondani, a mire figyelmez-

tetni publicistái kötelességünk parancsol, rövideb-
ben végezhetjük. 

A Religio elvlap lévén, mindannak a mit 
mond, olyannak kell lenni, hogy az a divatos 
politikai és társadalmi pártáramlatok hullám-
zásai fölé magasan kiemelkedve a változhatatlan 
örök igazság sanctióját birja és ne csupán az 
opportunités, a divat szempontjából legyen kifo-
gástalan, hanem a történet Ítélőszéke előtt is, 
minden viszonyok között, megálljon. 

Minden ember szive mélyébe, mintegy lelke 
lelkébe kiirthatatlan vonásokkal van beirva az, 
hogy mindnyájunknak egy Istenünk van az ég-
ben. Ebből az elvitázhatatlan elvből mint a nap-
ból a fénysugár, oly közvetlenséggel lövel ki lel-
kiismeretünkre a kötelesség ama magasztos ér-
zete, hogy egy Urunk és Istenünk imádatos tisz-
teletében. szóval a vallásban mindnyájunknak 
öszhangban és egyetértésben kell lenni és élni, vagy 
legalább arra kell ltörekedni. Istennek bizonyára nem 
tetsző, s az apró vagy nagy, bár százados előítéletek-
től ment, fenköltebb gondolkodáshoz bizonyára nem 
illő álapot az, midőn a keresztény emberiség köré-
ben lényeges dolgokra nézve f e l e k e z e t i s z á k a d á s o k 
oly helyzetet teremtenek, a melyben az ugyana-
zon egy Istent, az ugyanazon egy Krisztus Jé-
zust ajkaikon hordozók eszméik, érzelmeik, hitök 
és aspiráczióikban oly merev ellentétben állanak 
egymással mint az igen és a nem. 

Nem ez. nem ez a vallási megoszlás és vi-
szálykodás, bármily csendes és elaltatott legyen 
is az, nem ez az emberiség leghőbb vágyai előtt 
ragyogó eszmény, hanem a vallási összhang és 
egység. Egy a hit, egy a keresztség, egy a mind-
nyájunkat megváltó s üdvözitő Krisztus Jézus: 
teháta benne hivőknek is, mint a szentírás mondja, 
„egy szivnek s egy léleknek" kell lenni ez ő 
vallásában mert Jézus Krisztusnak, midőn éret-
tünk az összes emberiségért a kereszthalál áldo-
zatára készült, főpapi végső imája is az vala ta-
nítványaiért, — ut sint unum, hogy egyek legyünk ! 

Ennek a fenséges és soha el nem évülendő 
elvnek magaslatáról széttekintve, főrendiházunknak 
a többvallási rendszer alapjára való átfektetéséhez 
csak föltételesen járulhatunk: az alatt az egy föl-

*) Multitudinis credentium erat cor unum et anima una. 

tétel alatt, hogy ez a lépés nem messzebb eltá-
volítani, hanem közelebb fogja hozni nemzetünket 
Krisztus egy vallásának, egy egyházának egy igaz 
eszményéhez. Oly maroknyi nemzetnek, mint a 
mienk, csak a legszentebb dolgokban való leg-
bensőbb vallási egység adhatja meg azt az inten-
siv erőt, mely őt a nálánál extensive sokkal iz-
mosabb világelemek aspiráczióinak fenyegető vi-
harainál erősebbé teszi. 

És ez világosan kijelöli az irányt, melybe 
hazánk és nemzetünk jövő nagysága érdekében 
a magyar szellemet terelni kell mindazoknak, 
a kiknek reá befolyásuk van. 

Vallási kérdéseknél nem szabad egyedül dön-
tőnek lenni a vallási szabadság szempontjának. 
Ennek eleget áldoztunk, eléggé hódolunk. Most a 
a sor vallási igazság szent jogára kerül; arra, 
hogy mi az igaz. 

A vallási igazság szeretete és az eddiginél, 
lelkesebb keresése és ápolása magvasabbá fogja 
tenni nemzetünk vallásosságát és lassanként el-
vezérel arra a vallási egységre, a melyben volt a 
magyar akkor, mikor legnagyobb volt, az Árpá-

! dok, Anjouk és Hunyadiak korában, „nemzeti 
nagylétünk nagy temetője" — Mohács előtt. 

Társadalmi tekintetben a napirendre kitű-
zött felsőházi reformra csak két észrevételt le-
gyen szabad tenni. 

A világtörténelem tanúsága szerint legsze-
rencsésebb, mert ferde kinövésekre legkevésbbé 
kedvező talajjal bir — az az ország, melyben a 
monarchikus, arisztokratikus és demokratikus elv 
kellő arányban érvényesül. Akár az egyik, akár a 
másik, akár a harmadik elvnek tulliajtása egyodalu 
kinövésekre vezet és zavarokra a társadalmi ele-
mek működésének öszliangjában, a miből végre 
oly katasztrófa fejlődhetik, a mely vajmi késővé 
teszi a fixa ideákká rögesült kedvencz elméletek 
tulhajtásának megbánását. 

Elfogadott s történetigazolta tény, hogy trón, 
mely történeti alapon nyugszik, csak történeti 

I talajban gyökerező erős arisztokraczia körében 
érzi magától távol a megingatkatás veszélyét. 

Ha nincs okunk megbánni, hogy királyaink 
trónja történeti jogalapon, biztosan nyugszik: 
akkor nem lehet okunk arra sem, hogy történeti 
arisztokracziánkkal, habár az „óvatos" demokra-
cziának is, — bármi kerülő utakon elbánni en-
gedjünk. 

Másik észrevételünk a fatalis pénzre vonat-
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kőzik, a melytől a tvjavaslat függővé szándékozik 
tenni az arisztokraczia jogát. 

Pénz a társadalom anyagi szervezetének az, 
a mi a testnek a vér. 

Ha pénzre fekteti a nemzet arisztokracziá-
jának felsőházi létét vagy nem létét : gondoskodjék 
a nemzet, hogy az 6 szellemének ez a gyenge ol-
dala: a munkás és gazdaságosság, erős oldallá 
izmosodjék, más különben vagy vérszegénységben 
fog csenevészni a nemzettest felső része, vagy 
idegen vér fog azon lassankint erőt venni. 

Katholikus arisztokracziánk azt a részét pedig, 
a mely a társadalmi átalakulás mostohasága követ-
keztében e f'atalis pénz-czimen felsőházi jogától 
elüttetik, legyen szabad figyelmeztetnünk arra a 
térre, a melyen sokkal nagyobb szolgálatot tehet 
nemzetünknek a tisztán pénzaristokracziánál : a 
szellemi arisztokraczia sok águ terére. 

Ott van például a vallás. Ezen a téren a 
franczia aristokraczia, mely politikailag semmivé 
degracláltatott, csodákat müvei. A franczia kath. 
egyházirend dicsőségében, a szerzetesi czellától 
fel a szószékig és méltóságokig, nagy része van 
a politikailag degradált franczia felső és közép 
nemességnek. 

Azután: Chateaubriand irta meg azt a mü-
vet, mely Francziaországgal a katliolicismust is-
mét megszerettette ! Montalambert gróf, de Falloux 
és mások vezették a kath. egyház felszabaditásá-
nak nagy müvét; és most — bogy annyi sok 
más ügyet ne is emlitsünk — a franczia társada-
lom legveszedelmesebb osztályának, a munkás-
osztálynak keresztény szellemben ujjá alkotását 
is az arisztokrata de Mun gróf vezeti. 

Tér tehát a magyar társadalomban lesz elég 
nagy és elég magasztos azok előtt, kiket a pénz 
qualificatiója őseik jogától meg talál fosztani. 

R Ó M A I E M L É K E K . 
I r t a : W I N T E R Á G O S T O N 

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

(Folytatás). 

A félkör-alakú bolthajtás falán, az í y alatt, a ka-
takombák styljében következő falfestmények láthatók : 
legalól mindkét oldalon egy-egy csőrében olajfaágat tartó 
galamb, hogy nyugodjék békében. E felett balról Illés 
próféta a felhőcskével ; annak jeléül, hogy IX. Pius 
a bolds. Szűz különös tisztelője volt. Az ellenkező olda-
lon az elhagyatott egyiptomi József, mert e nagy pápát 
testvérei szintén elhagyták, elárulták. A koporsó felett a 
holthajtás közepén Üdvözitőnk Péternek nyújtja a kul- i 

csokat, mert e kulcsok birtokában ő is volt ; a koporsó 
megetti falon a jó pásztor képe látható, vállán a bá-
ránynyal, az őt környező juhok egyrésze szavára figyel, 
a másik rész pedig elfordúlva tőle, legelész. 

E sirt, mely a bolthajtás ivével egy ölnél alig ma-
gasabb, félkörben rácsozat veszi körül e felirással : „A sir 
megvédésére — XIII Leo pápa 1881." 

„Imádkozzatok érette" — igy szól e nagy pápa, — 
mint egy beszélni kezdő gyermek, harmadik személyben 
önmagáról. 

Imádkozzam-e érette ? — vagy közbenjárását kér-
jem-e? e felett gondolkodtam; de az angyali doktor eme 
szavai : „Ha látod, hogy valaki csodákat müvei, és észre-
veszed, hogy megdicsértetésén örvend, és hogy a dicséret 
neki tetszik, ne hidd, hogy az szent, vagy hogy az az 
erényt kedveli," arra birtak, hogy e nagy pápa imáját 
kérjem, mert a temetkezési helyén, a felíráson, a kér-
dés, mely Arnobius szerint a szentség rozsdája, nem ész-
lelhető. 

Az oltári szentség kápolnájával szemközt, a túlsó 
mellékhajóban lépcsők vezetnek le a katakombákba, lenn 
az ajtóval szemközt egy oltár áll, melyről az ajtó feletti 
felirás ezeket mondja : „Ez az egész földkerekség leghi-
resebb koporsója — sz. Cyriaka asszony temetőjéből, — 
melyen ha valaki a megholtakért szent misét mond — 
azok lelkeit a tisztitó hely szenvedéseitől — sz. Lőrincz 
érdemei által megszabadítja." 

Érdekes, mit nagy szent Gergely pápa a tőle erek-
lyéket kérő Constantia Augusztának sz. Lőrincz ereklyéi-
ről i r t : „Szent emlékű elődünk — igy szól — sz. Lő-
rincz vértanú testénél némelyeket javíttatni kívánván, de 
mivel a helyet, hol a tiszteletreméltó test elhelyezve volt. 
nem tudták, kutatva ástak, s a nélkül, hogy arra elké-
szülve lettek volna, tudatlanságból sírja megnyittatott, és 
mindazok, kik jelenvoltak és dolgoztak, a szerzetesek és 
őrök, kik ezen vértanú testét látták, melyhez nyúlni leg-
kevésbé sem merészeltek, mindnyájan tíz nap alatt meg-
haltak, úgy hogy senki sem maradhatott életben, ki ezen 
igaz, szent testét látta vala." Ez és más, általa a le-
vélben emiitett esetek miatt nagy sz. Gergely pápa Ti-
berius Constantinus Imperator leányának, a szentek csont-
jaiból nem merészelt küldeni. 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, október 28. Protestáns ünnepély és a két 

félhivatalos lap. — Vasárnap történt a dunamelléki 
reform, egyházkerület u j „püspökének", Szász Károlynak 
ünnepélyes beigtatása. 

Nem akarunk ezúttal magával az ünnepélylyel, sem 
az ott elmondott beszédekkel — jóllehet sok szó férne 
hozzájuk — foglalkozni; figyelmünket igénybe veszik a 
két félhivatalos lap — a „Nemzet" és a „P. Lloyd" — 
első helyen megjelent czikkei, melyek sok tekintetben 
tanulságosak. 

A. német félhivatalos egy veterán iró, Szilágyi S., 
tollából már vasárnap hozott czikket, a magyar félhiva-
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talos post festa — hétfőn reggel — vette a vasárnap le-
folyt protestáns ünnepélyt vezérczikkének tárgyául. 

Mind a két czikk iránya és szelleme ugyanaz : a Pro-
testantismus dicsőítése a katholicismus rovására. Az al-
kotmányosság, a nemzetiség, a hazai irodalom és tanügy 
terén tett haladások és eredmények vindikálása a protes-
tánsok számára. Szilágyi S. következő tétele elég legyen 
az irány jellemzésére: „A protestánsok még azután is 
(miután t. i. a czikkiró nézete szerint a katholikusok egy 
századdal későbben az irodalom terén a protestánsok ál-
tal használt fegyvereket eredménynyel forgatták) az alkot-
mányosság egyedüli képviselői maradtak és a Bocskay, 
Bethlen, Rákóczy küzdelmeiben az alkotmányosság elve 
van képviselve." Aki az alkotmányosság egyedüli kép-
viselőivé a protestánsokat teszi, az eo ipso kizárja 
a katholikusokat, az a katholikusokat alkotmány-elle-
neseknek, tehát nemzet- és haza-elleneseknek nyilvá-
nítja. Fájdalom, régi vád ez, mely azonban az által, 
hogy régi, nem szűnik meg igazságtalan és sértő 
lenni és nem ment fel minket azon kötelezettség alól, 
hogy omni data occasione azt visszautasítsuk. A ha a-
fiságot monopolizálni nem engedjük: sem a múltban 
a történet elferdítése és helytelen világításba való helye-
zése által, sem a jelenben nagyszavú és inkább merész, mii t 
alapos szólamok által. 

A „Nemzet" czikkére nézve több észrevételünk van. 
Annak előrebocsátása után, hogy „a vallási kérdések, a 
vallási momentum közéletünkben rég voltak annyiszor 
emlegetve mint napjainkban" és hogy a protestánsok 
hosszú küzdelmek után a vallásszabadságot kivívták, igy 
folytatja : 

„A világnak egy nemzeténél sem találjuk a vallási 
türelemnek, a felekezetek közti békés életnek oly harmó-
niáját, mint a magyarnál. Az állam gondos keze egyfor-
mán védi a felekezetek szabadságát, a különböző egyhá-
zak érdekeit, mert azon nagy elvet proclamálta, hogy 
az összes egyházak jóléte az állani jóléte, és az egyhá-
zak érdekei a magyar állam jól fölfogott érdekeivel ellen-
tétben nem állanak. Mig ez az elv az uralkodó, addig 
nem baj, sőt több tekintetben örvendetes, ha a közélet 
mentül többször foglalkozik a vallás hozzá tartozó kér-
déseivel. 

A magyar állam józan liberalismusa őrködik a fö-
lött, hogy a felekezetek autonómiájuk tág keretében mind-
azon jogaikkal élhessenek, a melyek egyházaik fölvirág-
zását elősegítik, sőt az állani maga is segédkezet nyújt, 
midőn minden egyházat segélyben részesit, s támogatását 
ott, a hol kell és szükséges, meg nem vonja tőlük " 

Szép szavak! és a ki viszonyainkat nem ismeri, 
vagy pedig azokat egyoldalulag a protestanstismus szem-
üvegén keresztül nézi, az alá is irja azokat fenntartás 
nélkül, ü protestánsok csakugyan mostan nem panasz-
kodhatnak : az állam valóban védelmezi szabadságukat és 
éidekeiket bámulatos gyöngédséggé1, és ha valaha meri át-
lépni határait, akkor a legkisebb demonstraczióra taka-
rót fujj az állam. Valódi „noli me tangere" lett a pro-
testantismus hazánkban! S azt a támogatást és figyelmet, 
melyet az állam részéről tapasztal, belső szadadságának 
legkisebb megcsorbitása nélkül zavartalanul élvezi. Sok 

tekintetben a kath. egyház még legvirágzóbb korszaká-
ban sem volt oly helyzetben. Éppen mert államvallás 
volt a kath. egyház, azért oly benső és szoros kapocsban 
állott az államhatalommal, hogy nem ritkán ezen szoros 
és benső kapocs kényelmetlen sőt olykor-olykor veszélyes 
is lett. Külső előnyös állását nem kevés esetben drágán 
megfizette önrendelkezésének és szabad elhatározásának 
megszorításával. Hogy rég eltűnt és félig mult időkre 
vissza ne t é r jünk : mi az, mi a jelenben is egyházunk 
szabad mozgását és független önrendelkezését a saját 
körén belül megnehezíti és megbénítja ? Ama számtalan 
finom szálak, melyek által az apostoli király legfőbb pat-
ronatusi joga czimén az államhatalom belenyúl egyházi 
életünk majdnem összes viszonyaiba, Mi mélyen tisztel-
jük apostoli királyunk legfőbb patronatusi jogát, hálával 
tartozunk atyai gondoskodásaért és nem kívánjuk, hogy 
ez valaha máskép legyen; de igenis azt óhaj t juk és kí-
vánjuk, hogy ezen legfőbb kegyúri jog gyakorlatának 
módozata több szabadságot és függetlenséget biztosítson 
egyházunknak. Mi igen jól tudjuk és nyiltan elismerjük, 
hogy egy a protestánsokéhoz hasonló autonomia nem 
csak egyházunk lényeges szervezetével és szellemével 
ellenkezik, de — tekintve különösen jelenlegi viszonya-
inkat — vajmi keveset változtatna helyzetünkön, ha 
csak a személyváltozást nem tekintjük kívánatos válto-
zásnak. Más oldalról azonban azt is kimondjuk, hogy a 
legfőbb kegyúri jog érvényesítésének most divatozó mó-
dozata inkább csak személyi, mint tárgyilagos biztosítékot 
nyúj t egyházunk érdekeinek megóvása tekintetében. A 
legfőbb kegyúri jog specifikus katholikus természete és 
az omnipotencziára törekvő felekezet nélküli államhatalom 
képviselője, mint a legfőbb kegyúr közegei közötti frigy 
vajmi kevés garancziát nyújt arra nézve, hogy ezen ölel-
kezésben a gyöngébb rész kárt ne szenvedjen. S mig 
egyéb felekezetek autonómiájuk által biztosított szabad-
ságában a haladásra és fejlődésre elég tért és alkalmat 
találnak, addig minket ama kevéssé természetes frigy 
egyre csak megakaszt, gátol és bénít, egyre hagyván bő 
alkalmat : az engedékenységre és áldozathozatalra. Ezen 
a pályán mi tovább haladunk, ha nem sikerül oly mó-
dozatot kitalálni, mely a legfőbb kegyúri jogot az egy-
ház szabadsága és függetlensége védelme érdekében — 
mire eredetileg szolgált — az államhatalom lényegesen 
megváltozott viszonyaival összhangzatba hozza. Nem 
akarjuk egyházunkat ellentétbe helyezni az államhata-
lommal, csak magunk szániára óhajtanánk — egyházunk 
szervezetének és a legfőbb kegyúri jog természetének 
megfelelőleg — legalább annyi szabadságot az államha-
talommal szemben kivívni, mennyivel jelenleg a protes-
tantismus bir. S mi bizonyára nem volnánk azok, kik 
egyházunk érdekeit az állam érdekével ellentétbe hoznók 
— egymás mellett haladnánk, loyalisan és őszintén, ke-
vesebb félelemmel és bizalmatlansággal egy jobb jövő 
felé, melyben a jogok kölcsönös tisztelete és biztosítása 
szilárd alapra fekteti a békés együttlétet és garantirozza 
a szabad mozgás és az üdvös önrendelkezési jog áldásait. 

Adja Isten, hogy ideje korán ezen meggyőződés 
megteremje a kívánatos gyümölcsöket ; mert későn, na-
gyon későn lesz. ha még soká igy lesz ! ? 
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A kassai egyházmegyéből. „ Mind hősek ők, — 
•m nd honfiak !" — Ez egyházmegyéből, mint talán más-
ból is, csak akarni kell, mindig akad valami irni való a 
„Religio" számára, a mely lap tudvalevőleg legnemesb 
hivatásának tesz eleget, midőn a hitéleti mozzanatoknak, 
a kath. egyház szellemével nem egyező törekvések fel tün-
tetésének készséggel nyi t ja meg hasábjai t . Ez alkalom-
mal egy, Kassa város magyarosodására látszólag nagy 
súlyt fektető, — tegyük hozzá, hazafiságával mintegy 
kérkedő tisztelt tanácsos (ott ugy mondják : tanácsnok !) 
úrnak hősies bátorsággal te t t hazafias nyi latkozatáról szól 
a krónika! Kassa város legutóbbi közgyűlésén az „Abauj-
kassai Közlöny" szerkesztője, hogy a dicsőség babér j á t 
valaki más ne illeszsze halántékai köré, nem késett felhíni 
a törvényhatóság becses figyelmét a kassai domonkosok 
viselt dolgaira, melyekkel a magyarosodás szépen haladó 
ügyének ár tanak. Nevezetesen : A templomban szent be-
szédeiket tótul t a r t j ák ; más hivatásszerű functióikat tót-
ul végezik, mer t magyarul nem tudnak. A r á juk nézve 
sújtó következtetés pedig, mint a vád elején is emlitém, 
az, hogy a magyarosodás szépen haladó ügyének mindaz-
zal ártanak. A közgyűlés éljenzéssel fogadta annak a bi-
zonyos szerkesztő úrnak nyilatkozatát s elhatározta, hogy 
ezt a kérdést a törvényhatósági bizottság legközelebb 
tárgyalás alá vegye. Azt a hetvenkedő, akarom mondani, 
hősi bátorságról tanúskodó inditványt tehát a tisztelt köz-
gyűlés riadó éljenekkel fogadta, hűséges bebizonyításául 
annak, hogy Kassa szab. kir. városa bőviben van oly fér-
fiaknak, kikre, a szomorú múltból és nem valami örven-
detes jövővel kecsegtető jelenből Ítélve, bá t ran alkalmaz-
ha t juk : vMind hősek ők, — mind honfiakha a kath. 
egyháznak egyes áldásos intézményéről, ennek megbirá-
lásáról, vagy, ha jobban tetszik, nyilvános meghurczolásá-
ról van szó. Az ügy, több szempontból véve, elég fon-
tos arra, hogy szellőztetését el ne mulasszuk. 

N e m szükséges vizsgálnunk, hogy az a közgyűlés 
hány kathol ikus és hány más felekezethez tartozó egyén-
ből állott ; elég ama, korunk bizonyos osztályát jel lemző 
éljenzésekre hivatkoznunk, inelyek az inditványt követ-
ték ; — s tisztában lehetünk a felől, hogy akárhányan 
és akárkik segitették elő az éljenzés összhangját , — 
azok az urak mind feledték azt, a mit az inditványozó 
úr önmaga sem tudott , vagy bizonyos czélból tudni nem 
akart . Legyünk őszinték, igazságosak s mérlegel jük az 
ügyet úgy, a hogy egy müveit, tudományos jelzőre is 
igényt ta r tó embernek a körülmények figyelembe vétele 
mellett okvetlenül mérlegelnie kell, ha nem akar ja , hogy 
az indítványnak értékével egy sorba helyeztessék Ítélete. 
Az erkölcstan azon szabályát, hogy valamely cselekvény, 
törekvés, nyilatkozat, mely t á rgyá ra nézve jó, egyes ese-
tekben a czél és körülmények folytán erkölcsileg rosz le-
het, talán a kassai közgyűlés tisztelt t ag j a i is tud ják és 
elismerik alkalmazásának szükségét, — még talán azon 
esetben is, ha abban a diszes gyülekezetben még olyan 
tiszteletre méltó tanácsos urak is voltak, kik az egykori 
„Haladás" cz. szabadkőmüvesi hathatós pár t fogás alatt 
létezett és irányzatához méltóan megbukot t vidéki la-
pocskának emlőjén nőttek oly nagyra , hogy csak úgy 
félvállról beszéljenek mindenről, mi katholikus. — Tisz-

tel jük mindenkinek meggyőződését ; boldoguljon e rövid 
életben ki-ki, a mint neki tetszik ; de, hogy biróul tol ja 
fel magá t ott, a hol az egyházi felsőség leghelyesebben 
intézkedik a helyi viszonyok szerint, semmi esetre sem 
t a r t h a t j u k illőnek, legkevésbbé pedig a népet boldogító 
törekvésnek; hanem inkább csakis pusztán illetéktelen 
beavatkozásnak, a ka th . férf iakat is meghódítani tö-
rekvő protestáns fészkelődésből eredt i rányzat nyilvánu-
lásának. 

Hazaf iság! Magyarosodás ! szép szavak a bonán sze-
re te t te l csüggő polgárnak ajakán. Különösen jól esik ezt 
hal lanunk a kassai városház gyüléstermében a tanácsos 
urak ajkairól ; meg is vá r ja jogga l minden magyar , hogy 
a kassai tömérdek tanintézet elősegítse mindnyájunk kö-
zös óha já t azon városban, melyben lépten-nyomon meg-
talál juk még a rosz németséget a kereskedelmi helyeken 
és a polgárok közt ; ha l l juk a ropogó tót szót a külvá-
rosok iparral és kézimunkával foglalkozó lakosaiuál. Ez 
tény. Tegyen róla, a kinek ha ta lmában van, hogy Kas-
sán, a külváros tömérdek apró házaiban ne ura lkodjék a 
tót nyelv, — és mi dicsérni fog juk őt ! Méltóztassanak 
a tekintetes tanácsos urak a nagy dolgot követelő indit-
ványozó urnák vezérszerepre hivatot t egyéniségével kar -
öltve kitalálni oly módokat , hogy a néjnskolából kike-
rül t gyermekek, kikből, jobbára földhöz ragadt szegények 
levén, mesteremberek, leginkább pedig napszámosok lesz-
nek, — magyaru l beszéljenek, magyar szent beszédet 
megértsenek . . . s akkor azok a tiszteletreméltó domon-
kos atyák, azok a szegények lelki ügyei iránt angyali 
jósággal viseltető buzgó papok, azok a város alsó nép-
rétegeinek erkölcsi javításán önfeláldozó lelkesedéssel 
működő emberbará tok nem lesznek ú t jában annak az 
úgynevezet t magyarosodásnak. Kassa város jelenlegi kö-
rülményei közt mély tisztelet a domonkosok megbecsül-
hetet len fáradozásainak ! Ezzel azonban nem azt akarom, 
hogy elősegitsük ott a tót nyelv használatát ; hanem 
csakis azt tünte tem fel, hogy a mostani körülmények sze-
r int a dominicanus atyák, kiknek temploma egész Kas-
sán leglá togatot tabb, másképen a legjobb akara t ta l sem 
tehetnének ; ha pedig másképen tennének, mint gyakor-
latban van, akkor csakis a tisztán tót nyelven értő hivek 
lelki szükségleteit hanyagolnák el, melyeknek ki nem elé-
gitéseért Isten előtt lennének egykor felelősek. Hiszen, 
ha azoknak az embereknek, a kik magyaru l nem értenek 
s egymás közt azon a nyelven sohasem beszélnek, ma-
gyar szent beszédben fe j tegetnék az Isten igéjét, — a fa-
laknak beszélnének úgyis ; már pedig ezen az uton az Is-
ten, haza és embertársaik i ránt való kötelességeiket még 
a tisztelt tanácsos ur okoskodása szerint sem lehetne a 
tót atyafiakkal megismertetni . Igy már csakugyan kellő 
értékére szállhat le az a tetszésnek örvendett szólam, 
hogy a kassai dominikánusok a szent beszédek tótul való 
tarifásával a magyarosodás szépen haladó ügyének árta-
nak. Örvendetes, hogy a magyarosodás ügye szépen ha-
ladó ; de ez egyszersmind azt is kifejezi, hogy még czélját 
nem érte. Ha a magyarosodás mind a mellett, hogy az 
emiitett atyák emberemlékezet óta tótul is hirdetik az 
üdvösség igéit templomukban, már ma szépen halad, — 
ugy ama fontos ügy a mai állapotok közt czélját is ér-
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heti ; mert, ha a domonkosok nem voltak okai amaz ügy 
előrehaladásának, nem lehetnek okai hát ramaradásának 
sem, nem is ár thatnak annak. A templomok nem nyelv- j 
tanitó iskolák, hanem oly helyek, a hol minden nemzeti-
ségnek fel kell találnia az ő nyelvén szóló lelkipásztorokat. 
Euntes docete omnes gen t e s . . . Valóban kívánatos volna,hogy 
édes hazánkban mindenütt magyarul szóljunk, — magyarul 
Kassán is a szószékről, minthogy Kassa magyar város ; csak-
hogy az a baja van még, hogy sok benne a német, tö-
mérdek a tót, — kiknek bizony német és tót nyelven is 
magyarázgat ják ott, hogy mivel tartoznak Istennek, a 
királynak és a magyar hazának ! Tehát nem azért mond-
ják a n. t. domonkosok szent beszédeiket tótul, mer t 
„nem tudnak magyarul," hanem azért, mivel Kassának alsó 
nép osztálya, — már akár hogyan szépítsük a dolgot, — 
nem tud magyarul, hanem csakis tótul. Nem tudom, mit 
mondana a nemes városi tanács és az elemi iskolai tani -
tókar, ha rájok fognók, hogy ők okai a magyarság ügye 
ezen előhaladásának a tót nyelv képiben ? ! A sajátszerű 
családi és társadalmi viszonyokban stb. kell keresni e je-
lenség okát. Nagy hibát követett azért el a domonkos-
atyákat megtámadó tisztelt úr, midőn a htlyi körülménye-
ket figyelmen kiviil hagyta. I t t a hazafiság- és magya-
rosodásra való divatos hivatkozás, higyje el, nem segit 
ra j ta ! (Vége köv.) 

IRODALOM. 
V Szent-Istváu-Társulat legújabb kiadványai. 
1. H. K. XL VII. Tanulmányok aquinói szent Ta-

más bölcsészetéröl. II. köt. 570 lap. 
2. H. K. XL Vili. A Szent-István-Társulat Év-

könyve 1884. 100 lap. 
3. II. K. XXIX. Magyarország a mohácsi vész 

elÖtt. I r ta Fraknói Vilmos. 304 lap. 
4. A Szent-István-Társulat Naptára 1885 ik évre a 

nép számára. 24-ik évfolyam. Ara 30 kr. 
Valamennyi kiadvány magát dicséri, és dicséri — 

a Szent-István-Társulat szellemét és azokat, a kik sorsát 
intézik. 

Kiváló becsét jelenleg csak a 3. és 4. műnek jelez-
zük. Fraknói müve hézagpótló mü és Magyarország leg-
szomorúbb három évének siralmas történetével ismertet 
meg. Köny nélkül alig lehet olvasni, miként tet te magát 
megmenthetetlenné az az ország és az a nemzet, mely 
az Anjouk és Hunyadiak korában Európa elsőrangú nagy-
hatalmassága vala, Mint világító torony a veszély idején, 
ugy állt nemzetünk körében e válságos napok alatt az 
apostoli szentszék követe ; de ő sem menthet te meg e 
hazát. „Az önző czélok hajhászása lázát nem volt képes 
orvosolni." A nemzetet a lelketlenség mámorából nem 
volt képes fölriasztani. Az országnak veszni, a magyarnak 
saját kárán okulni kellett. — Jól esik olvasni a nemzet ra-
gaszkodását az ősi róm. kath. valláshoz, mig a protestan-
tismus csupán külföldön tanul t néhány német és az ud-
varoncz párt körében birt nagynehezen egy-két gyökér-
szálat kifejleszteni magából. 

Nagy elismerést érdemel a Szent-István-Társulat ez 
évi Naptáraért. A dicsőség azonban gróf Károlyi Sándor 
elnök ur ő excljaé, a ki a társulat Nap tá rá t magas prak-
tikus bölcseségre valló indítványával oly sikerülten refor-
málta és népszerűvé tet te . 

VEGYESEK. 
— Szép, de nem ér semmit!... Császári és királyi 

szavak ezek. Vilmos császár mondotta, midőn az élete el-
len intézett merényletek idején az udvari lelkészség tisz-
telget t előtte. Hengs tenberg volt a szónok. Mikor végzett, 
könytel t szemekkel igy szólt az agg császárhoz: „Hite 
nincs, felség, a mi népünknek!" „Igaza van önnek, vála-
szolá Vilmos császár, a népnek nincs vallása, — és mig 
ez a helyzet nem javul, semmi sem fog javulni." Stöcker ekkor 
figyelmezteté a császárt arra, a mit az utczán látot t : az 
illumináczióra, lelkesedésre és loyalitásra, melyet a nép a 
császár szerencsés megmenekülése alkalmából kifej tet t és 
tanúsí tot t . A császár ezt felelte : „Mindez — igen szép, 
de egy cseppet sem segit a vallásosság hiányán!" 

— Az ó-budai r. kath. templom megáldatása f. hó 
26-án nagy ünnepélylyel tör tént . Jelen volt a főváros ha-
tósága mint patrónus, élén Ráth főpolgármesterrel , Kam-
mermayer és Gerlóczy polgármesterekkel . A benedictiót 
Cselka Nándor prépost és esperes-plébános végezte. L^gyanő 
mondott magyar és német nyelven alkalmi szentbeszédet. 
Az ó-budai templom most már egyike a főváros legszebb 
templomainak. A sikerült új jáalakí tásér t nagy elismerést 
érdemel a főváros, mint pat rónus — és a fáradhatat lan 
ó-budai esperes-plébános ur. Kiváló figyelmet érdemel a 
templomban három szobor. Az egyik Jézust ábrázolja 
mint tanítót , a másik sz. Pétéit Ország Sándor költségén, 
a harmadik sz. Pál szobra, melyet dr. Palás thy Pál esz-
tergomi kanonok ur készíttetett . 

— Ritka jelenet volt, mint a , Journal de Rome' 
ír ja, e napokban Cincinnatiban, a sz. János tiszteletére 
szentelt templomban. Tisztelendő Goebels József mondá 
ezüstmiséjét — és diaconus, subdiaconus és caerimonarius 
t isztjében a boldog áldozár három pap fia, két szerzetes 
és egy világi pap szolgált. A jubiláris 70 éves és 12 évi há-
zasság után, miután neje elhunyt, vette fel az egyházi-
rend szentségét. 

f A pannonhalmi sz.-Benedek-rend főmonostora szo-
morodot t szívvel jelenti szeretett tagtársának Sztachovics 
Rémig áldozópajmak, koronás arany-érdemkeresztesnek, 
főmonostori levéltárnok- és sz. széki tanácsosnak életkora 
72-ik, szerzetesi élete 54-ik és áldozársága 48-ik évében 
f. hó 26-án szélhűdés következtében történt gyászos ki-
multát . A boldogult hűlt teteme f. hó 28-án délután 3 
órakor fog a pannonhalmi sirboltban nyugalomra tétetni, 
az engesztelő szent mise-áldozat pedig ugyanazon napon 
reggel 7 órakor a Mindenhatónak bemutat tatni . Pannon-O O 
halmán, 1884. október 26-án. Az örök világosság fényes-
kedjék neki! 

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

Budapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz. 
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kiildéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása:Buda-
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Budapesten, november 1. 36, II. Félév. 1884. 

TARTALOM: Vezéreszmék es Tanulmányok: Ujabb adatok árpádházi boldog Margit cultusa és canonisatiója történetéhez. — Borromei 
szent Károly. — Római emlékek. — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : Kálvinista „püspök" -beigtatás. — A k a s s a i e g y h á z m e -
g y é b ő l : „Mind hősek ők, — mind honfiak." — Kath. Egyleti Élet : A „Bécsi Ressource" nevü katholikus társaséleti egylet alap-

szabályai. — Vegyesek. 

r UJABB ADATOK 
árpádházi boldog Margit cultusa és canonisatiója 

történetéhez. 

F r a k n ó i "\7" i 1 m . o s t ó l . 

Az árpádházi boldog Margit ereklyéiről szóló 
nagybecsű közlemények, melyekkel Németiig La-
jos fáradhatatlan buzgalma és sikeres kutatásai a 
hazai egyháztörténetet gazdagították, fönnen hir-
detik a kiváló kegyeletet, melyet IV. Béla szent-
életű leányának emléke iránt a magyar nemzet 
századokon át tanúsított, és a domonkos-rend ha-
zánkból a keresztény világ minden részébe át-
plántált. 

Ezen szerzetes-rend kebelében soha sem halt 
ki az ő cultusa. Még ma is találkoznak, távol 
országokban lelkes tagjai, kikre az önfeláldozás 
tényei által hódolatra késztető, naiv és szeretet-
reméltó tulajdonaival [rokonszenvet keltő fejedel-
mi szűz életének tanulmányozása varázshatást 
gyakorol. 

Ollivier atya, a tudós franczia dominikánus, 
alig egy esztendő előtt, zarándokolt Párisból a 
veszprémi völgybe és a Margitszigetre. Vissza-
térve hazájába, érdekes kis munkát bocsátott 
közre. Zársoraiban hévvel apostrophálja a szép 
sziget fenséges birtokosát, hogy a helyet, melyet 
Margit az ő halálával megszentelt, ne hagyja 
tovább méltó emlék nélkül.1) 

Nem ez az egyetlen mulasztás, a melyre 
joga lett volna minket figyelmeztetni. 

Régi királyaink és sok nemzedék hő óhaj-

*) L ' i l e M a r g u e r i t e e t l a b i e n h e u r e u s e M a r g u e r i t e 
de H o n g r i e . P a r le R . P . Ol l iv ie r des F r è r e s - P r ê c h e u r s . 
P a r i s , 1 8 8 4 . 

\ 

tása : Margitot az egyház szentei sorába iktatva 
látni, nem teljesült. 

Ereklyéi, melyek a magyar kereszténység 
féltet t kincsei valának, nyom nélkül elvesztek. 

Es mig a középkori coclexek, a XVII— 
XVIII. századbeli irók egész sorozata foglalkozott 

j Margit életével és csodáival : az ujabb irodalom 
! nem nynjtot ta még a tudomány mai állásának 

megfelelő életrajzát, mely a vallásos érzület ápo-
lásának hathatós tényezője lehetne, és hazai tör-
ténetünkre is uj világosságot áraszthatna. 

Margit jövő életirójának föladatát jelenté-
kenyen meg fogják könnyíteni Némethy emiitett 
közleményei, melyeket a rendelkezésünkre álló 
kutforrásokból kiegészíteni szándékunk. 

I. 

A magyarországi kath. egyház megujuló vi-
rágzása, melyet Pázmány Péter apostoli műkö-
dése és II. Ferdinánd hitbuzgalma idézett elő, a 
szent domonkos-rend római elöljárói körében azt a 
gondolatot kelté föl. hogy a kedvező viszonyokat 
a rendnek Magyarországban visszaállítására, haj-
dan birt kolostorai visszaszerzésére és benépesí-
tésére kellene fölhasználni. 

Evégből a tárgyalások megindítására Ferra-
rius Zsigmond atya, a bécsi egyetem tudós ta-
nára kapott megbízást. Ez hő lelkesedéssel ka-
rolta föl az ügyet. Hogy a mérvadó egyéneket 
megnyerje, nem elégedett meg azon befolyással, 
melyet reájok hivatalos működése által gyakorol-
hatot t ; nagybecsű munkát irt, a melyben a ma-
gyarországi domonkos-rend dicső múltját alapos 
kutatások eredményei alapján helyenként valódi 
ékesszólással adja elő. 
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A 611 lapra terjedő könyvnek több mint 
egy negyedrészét boldog Margit élete és csodái 
elbeszélésének szenteli, a fejedelmi apáczában 
szerzete egyik legfőbb dicsőségét látva, és em-
léke iránt kiváló kegyeletet tanúsítva. Meghatóan 
i r ja le, mint kereste föl (1635) a clarissák po-
zsonyi kolostorában a szentéletü szűz ereklyéit, 
mint illette csókjaival ruhá jának foszlányait ; mig 
a csontokat tiszteletből nem mer te ér in teni ; min t 
fohászkodott hozzá, magát és rendjé t pár t fogá-
sába ajánlva. 

„Mennyire elérzékenyültem, — ugy mond — 
tudja az Is ten; és most is mikor ezeket irom, a 
szent emlékezet bőségesen onta t ja velem köny-
nyeimet. " 

Ekkor az az óhajtás ébredet t föl lelkében, 
hogy Margit részesüljön végtére a szent téavat ta -
tás kitüntetésében, a melyre élete és csodái ál tal 
méltó jogczimet bir. Ezért 1640-ben egyik rend-
társát Sartori Antoninus a tyá t Rómába küldötte, 
hogy ott a rend főnökével értekezzék és tá jéko-
zást szerezzen az iránt, a ki tűzött czél elérésére 
mily lépéseket kelljen tennie.4) 

A domonkos-rend généralisa, Rodulfius Mik-
lós atya, boldog Margitnak szintén nagy tiszte-
lője,2) örömmel fogadta és buzgón fölkarolta Fer-
rarius tervét. A legelső teendőnek t a r t o t t a : föl-
kutatni a Margit halála u tán a canonisatiója tá r -
gyában vizsgálat eszközlésére Magyarországba 
küldött pápai biztosok jegyzőkönyveit. Szorgos 
nyomozás indi t ta to t t meg a római levéltárakban, 
majd Avignonban is. De eredmény nélkül. 

Ekként nem marad t egyéb hátra , mint a 
canonisatio-pert újból kezdeni, és u j vizsgálatot 
indítani. A generalis ezen föladatot Sartori a tyára 
ruházta, őt a szerzet biztosává és ügyviselőjévé 
nevezte ki. Az 1640. szeptember 18-án kiáll í tott 
megb izó levélben fölhatalmazza, hogy mindazon 
tanukat, a kik boldog Margit életéről és csodái-
ról fölvilágosítást adni képesek, hallgassa ki és 
vallomásaikról jegyzőkönyvet vegyen föl. A vizs-
gálatnál követendő eljárás és a tanukhoz inté-
zendő kérdések i ránt a S. Congregatio Ri tuum lá t ta 
el utasítással. 

(Foiyt. köv.) 

Sartori atyának, élete végén szerkesztett emlék-
irata szolgál kutforrásunk gyanánt. A domonkos-rend 
római levéltárában őriztetik. 

2) „Et ipse devotioni hujus sanctae virginis summe 
anectus erat." 

B o r r o m e i s z e n t K á r o l y 
három száz a dos emlékünnep a. 

(t 1584. november 4.) 

A tizenhatodik században nagy csapás érte Milánó 
városát. Mint egykoron Egyiptom földjén a vészangyal, 
ugy rombolt a milanóiak soraiban a mirigyhalál. Miként 
a szélvész s fergeteg pusztítva halad végig az erdőn, itt 
galyakat és ágakat törve, ott fákat gyökerestől kitépve : 
ugy vonult át Milano városán is a halálhozó járvány, nem 
kiméivé kort s nemet, állást és rangot ; mint sötét vész-
felhő nehezedék a városra, remegésbe hozva az embere-
ket és benne rejtező villámaival sújtva ezreket. Egy nagy 
vérpad volt Milánó, ravatallá lett minden ház, s temetővé 
a gőgnek helye. 

Él t ott ekkor egy szentéletü férfiú, ki mélyen át 
volt hatva embertársainak szenvedéseitől, ki magas rangja 
daczára mint koldus járta be az urak palotáit, hogy az 
ínségben levőkön segíthessen. Telve szeretettel s bizva 
az isteni gondviselésben, mint angyal jelent meg a bete-
gek s haldoklók ágyainál, itt vigasztalva, ott segítve. Az 
egész város mint mentő angyalát tiszteié, mert önfelál-
dozó szeretetének s buzgó imáinak tulajdonitá megmenté-
sét. E férfiú Milánó városának főpásztora : borromei szent 
Károly vala, kinek három-százados emlék-ünnepét ez év-
ben ünnepli a kath. világ. 

Károly főnemesi családból származott 1538-ban. Cso-
dás fény áradt ki és huzamosan lebegett az aronai vár-
kastély felett, melyben Károly világra jött. Az égen fel-
tűnt fényesség előre jelzé, hogy a palástja alatt vi-
lágra jött kisded egykoron ragyogó erényei által fény-
leni, az égi villágosságot, Jézus üdvözitő tanítását a föl-
dön terjeszteni s ez által sokakat az ég örök világossá-
gába kalauzolni fog. Már mint gyermek jámborsága és 
az egyházi intézmények iránti lelkesedése által annyira 
kitűnt, hogy egy milanói pap megjövendölte róla: „Efiu 
egykoron ref'ormatora lesz az egyháznak és csodálatos 
dolgokat fog művelni". Iskolai tanulmányait Milánó és 
Páviában bevégezvén csakhamar fényes kitüntetésben ré-
szesült. Nagybátyja, IV. Pius pápa, 1560-ban Rómába 
hivta és az alig 22 éves if jút bibornokká, azután pedig 
milanói érsekké tette. A kitűnő erények, melyekben Ká-
roly tündökölt, igazolják a korai kitüntetést. Az ifjú bi-
bornok példátlan tevékenységet fejtett ki ; az ő nagy ér-
deme, hogy a trienti zsinat szerencsésen befejezve lett ; 

! buzgalommal közreműködött a római katekizmus szer-
kesztésben és a breviárium átdolgozásában is. A Vatikán-
ban világi és egyházi tudósokból akadémiát alakított, hogy 
ez által a hittudumányok és az istenes élet iránti szere-

! tetet feléleszsze és ápolja. Minden este napi fáradalmai után 
egybehivta az akadémia tagjait a Vatikánba és itt tar-

í totta hires értekezéseit, melyek „Noctes Vaticanae" név 
! alatt ismeretesek. Midőn 1565-ben állandóan Milanóba 
j vonult, oly odaadó mmikásságot fejtett ki, minőt a mila-

nói egyház sz. Ambrus ideje óta nem látott. Fára-
J dozásai nyomán az erényes élet mennyei illatú vi-
I rágai virultak mindenütt; az erkölcstelenségben mint-
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egy elsülyedt egyházmegyéje erkölcsileg lassanként ujjá- ! 
született.*) 

Borromei szent Károly ideálja a felebaráti szeretet-
nek. Leirhatlanok és megszámlálhatlanok a fáradalmak 
és jótétemények, melyekkel ö embertársai testi nyomorát 
enyhíteni, fájdalom-könyeiket törleni serénykedett. Az egy-
ház oltári tiszteletet ad e szentnek, s ez által minket nagy 
szeretetére emlékeztet, és ez erény gyakorlatára serkent. 

A szeretet jelszava korunknak; de azé r t épp ko-
runkra lehet alkalmazni a szentírás e szavait : „factus 
sum velut aes sonans et cymbalum tinniens." Társadal-
munk telve van ily cymbalum tinniensekkel, kik előtt a 
szeretet csak puszta szóvirág és semmi egyéb. A szeretet 
azonban nem szép szavakban, de cselekedetekben nyilvá-
nul s áldozatkészséget, nagylelkűséget követel. Szeretni 
annyi, mint önfeláldozónak lenni, mint szenvedni, magá-
tól megvonni valamit, ha mások jóléte azt kívánja. Sze-
retni annyi, mint türelemmel, odaadással, részvéttel fel-
keresni a boldogtalanokat s szivökbe enyhítő balzsamot 
önteni . A felebaráti szeretet tehát nem puszta szó, sem 
lelkesítő beszéd vagy üres vigasztalás, de cselekedet. Nem 
igy van az az életben. Ha valaki a nép boldogitásáról 
szép szavakat hangoztat, már el vagyunk ragadtatva, s 
nem is kérdezzük többé, ugyan mit használt vele ? Elen-
gedjük neki mintegy a cselekményt, sőt felszólítjuk, hogy 
máskor is tartson ily korszerű előadást, mintha bizony 
puszta szóval, szép beszédekkel lehetne boldoggá tenni a 
szegényt. Az igazi szeretet keveset beszél, de sokat tesz ; 
mert a csak szép szavakra fekte te t t s munkálkodni nem 
tudó szeretet nem szeretet, hanem csak ámítás, csak ügye-
sen elpalástolt .széretetlenség. Munkás szeretet minden 
sebet gyógyít : puszta szavak csak nagyít ják a fájdalmat. 

E munkás szeretetnek eszményképe vala szent Ká-
roly. E szeretete miatt megdicsőité őt az egyház, fejére 
tevén a szentség koronáját ; e szeretetet hirdeti szent 
vallásunk, azért a szeretet vallásának neveztetik. Mi a 
szeretet vallásának tanítványai vagyunk ; hitvallásunk : 
mindig jót tenni másokkal önzés nélkül, és szeretetünk-
ből senkit ki nem zárni, akár barátunk, akár ellenségünk. 
„Arról ismernek meg, hogy az én tanítványaim vagytok, 
ha egymás iránt szeretettel fogtok viseltetni," mondja Jézus. 

Borromei sz. Károly teste Milanóban, egy kápolná-
ban fekszik. A szent sírja felett nagv arany betűkkel e 
jelszava fénylik: „Humilitas." Ez kell az. emberiségnek, 
és bírni fogja az igazi szeretetet ; mert az alázatosság 
megtöri a kevélységet, az egyenetlenkedés, az önzés e 
szülőanyját. „Humilitas" kell, és vége leend a legnagyobb 
szeretetlenségnek, melyet korunk a pápa és a kath. egy-
ház iránt tanusit. Igen, „humilitas" a szivekbe: s Róma 
a szeretet diadalát ünnepli ; „humiltas" a szivekbe! s az 
országok törvény- könyveiből elpusztulnak az egyház-
üldöző paragrafusok. „Humilitas" a szivekbe: s megszű-
nik minden vallási szakadás és eretnekség. „Humili-
tas" ! E szóba, mint kisded szelenczébe van letéve az egye-
düli orvosság a kevélységtől beteg társadalmunk számára. 

Haugg Le>> 
tőketerebesi plébános. 

*) Alzog, Kirchengeschichte II. k. — Dr Müller, Die Röm. 
Päpste XVI. k. — Szentek élete V. rész. 

! R Ó M A I E M L É K E K . 
Ir ta : W I N T E R Á G O S T O N 

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

(Folytatás). 

A templomból a kapuczinusok zárdáján át, hol ál-
talam eddig nem látott nagyságú macskákat láttam, me-
lyek közeledtemkor nagy gyorsasággal távoztak, a teme-
tőbe mentem, mely alatt szent Cyriaka katakombái terül-
nek el. Azokról, kik itt eltemettetnek, el lehet mondani, 
hogy a szentek ölében nyugszanak. 

Mennyi itt a fény és pompa ! Csak el ne nyomja 
az a sok gyönyörű faragvány, kép és koszorú a purga-
toriumbeli lelkek sóhajai t ! „A temetési pompa — mondja 
sz. Ágoston — a gyászkiséret serege, a temetés sokba 
kerülő gondozása, az emlékek drága építése, az élőknek 
szolgál némi vigaszúl, nem pedig a holtaknak segélyül." 

A templom evangeliumi oldalához közel egy fehér 
; márványból készült emlék tűnt fel, melyet IX. Pius pápa 

állíttatott az 1867-iki évben elhunyt vitézeknek. Fönn a 
magasban áll sz. Pé ter kulcsaival s kardot nyúj t a mel-
lette térdelő vértezett katonának. Az aláírás így szól : „Em-
lék az 1867-ben elhunyt vitézeknek." 

A szobornak alapul szolgáló fehér márvány törzs 
előrészén a latin felirás igy szól : „ A bátor benszülött és 
külföldi harczosoknak, kik az 1867-iki évben a felség-
áruló csapatok ellen, a vallás és a város biztosságáért 
több csatában harczolva magában a győzelemben éltöket 
és véröket hagyták. Ezt az emléket IX. Pius pápa irántuk 
való jó indulatból állíttatta, hogy ez által az érdemteljes 
gyermekeknek és erényeiknek szent és tisztelt emléke az 
utódoknak fentartassék." Legújabban e felirat helyett 
következőt alkalmaztak : „Vedd e szent kardot, az Isten 
adományát, melylyel le fogod győzni Izrael népemnek 
ellenségeit." Az oszloptörzs többi részét az elhunyt vi-
tézek nevei foglalják el. 

A hűtlen olaszok pedig olasz nyelven egy, ezen 
felirat alá illesztett márványlapra ezeket irták : „Ezen em-
lékoszlopot, — melyet a theokratikus kormány állított 
— az idegen bérenczek emlékére — a felszabadított 
Róma — az utódoknak hagyta —- a szomorú idők — 
örök emlékére — 1871. okt. 22. S. P. Q. R." Az alá-
írást illetőleg óriási kételyem támadt, mivel hallottam, 
hogy wí úgynevezett felszabadítókat a római nép barbá-
roknak tart ja . 

Nem messze innen áll Antonelli bibornok torony-
alakú sírboltja. Ott nyugszik ez államférfiú, kinek vi-
selt dolgairól IX. Pius, midőn Simeoni bibornokot választá 
helyette államtitkárnak, így nyilatkozott : „Eddig ügyeink 
élén finom politikus állott, és nem voltunk igen szeren-
csések ; most választottam egyet, ki segíteni fog imád-
ságomban." 

Elhagyván a fényes temetőt, a városba tértem visz-
sza. A kapu előtt egy sor egymás farkához kötött sza-
márral találkoztam, mely a port hatalmasan felkavarta. 
A szamarak oldalain függő üres kosarak meggyőztek 
arról, hogy gazdájuk túladott zöldségén ; a terhüktől meg-
menekedett, a most könnyen járó szamarak pedig élő bi-
zonyítékai annak, hogy — minden kezdet nehéz. 

34* 
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IV. 

Mint a távoli keleten Bethlehemet Jeruzsálemmel 
egy meglehetősen egyenes út köti össze, úgy itt is egye- • 
nes ut vezet Maria Maggioreból S. Croce-ba ; ott a jászol-
maradványai, itt pedig az Urunk kínszenvedésénél használt 
kínzóeszközök egy része őriztetik. 

Azon a tá jon jártam, hol hajdanában az Asthmati-
cus Virgilius lakot t : mi csoda tehát, ha eszembe jutot t 
négyszeres „Sic vos non vobis"-sza, midőn a cisterciták-
nak a szent kereszt templomával összekötött zárdája előtt 
az Unita Italia katonáit büszkélkedni láttam. 

S. Croc-e műkincsekre nézve legszegényebb Róma 
hét bazilikája közt. A bolthajtást 12 régi oszlop tar t ja . 
A szabadon álló mennyezetes pápai oltár magában rejti 
S. Anasztáz és Caesarius szerpap vértanuknak ereklyéit. 
„A vértanuk sirjánál — mondja a hippói püspök — az Isten-
nek mutattatik be az áldozat, ki őket valamint emberek-
nek teremtette, úgy vértanukká is tette, és a mennyei 
dicsőség által szent angyalaihoz csatolta : hogy ez ün-
nepély által az igaz Istennek győzelmeikért hálákat ad-
junk, és mi oly dicső tettek és győzedelmek utánzására, 
azok segitségül hivása által, midőn emlékeiket megújít-
juk, buzdíttassunk." 

E templomban szokták a pápák az avignoni fogság 
előtt, nagyböjt negyedik vasárnapján, az arany rózsát 
szentelni, mely szertartásnál így imádkozik a pápa, III. 
Sándor azon levele szerint, melyet YII. Lajos franczia 
királyhoz irt, midőn neki az arany rózsát elküldte : „Alá-
zattal kérjük felségedet, Ur Isten, hogy ezen illatja és 
alakja által kellemes rózsát, melyet ma, lelki örömünk je-
léül kezeinkben tartunk, kegyelmednél fogva megáldani 
és megszentelni méltóztassál." 

Az arany rózsa jelentőségét, mely balzsammal meg-
kenetett, porrátört pézsmával beszóratott, tömjénnel meg-
füstöltetett és szentelt vizzel meghintetett, az emiitett 
pápa így magyarázza: 

„E virág Krisztust a királyt jelenti és jelzi, ki igy 
szól önmagáról : „En a mező virága vagyok és a völgyek 
lilioma." Nem ok nélkül mondják, hogy az arany a ki-
rályt jelenti, midőn ennek jelentésére lett a napkeleti 
bölcsek által jelképileg felajánlva, hogy általa a királyok 
királyának és az uralkodók uralkodójának hirdettessék." 
— „Eze n virág illatja feltámadásának dicsőségét jelenti." 

A sekrestyéből szűk folyosón át juthatni azon helyre, 
hol a következő szent ereklyék tartatnak : 

Először is a szent kereszt ereklyéje, melyet sz. 
Ilona hozott ide Jeruzsálemből, s melytől e templom ne-
vét nyerte. Vannak, kik meg nem birják érteni, hogy 
mikép lehetséges, hogy annyi a kereszt-particula ? — 
Rohault de Fleury szerint a nyilvános tiszteletben levő 
keresztparticulák körülbelül négy millió köb millimétert 
tesznek: mig Urunk keresztjének tömege legkevesebb 
százhetvennyolcz millió köb milliméterre tehető. Figye-
lemreméltó továbbá sz. Paulin nólai püspöknek Sulpitius 
Severushoz irt leveléből az a hely, melyet neki azon 
keresztecskével küldött, melyet öregebb Melánia Jeru-
zsálemből hozott : „Ez a kereszt a lelketlen anyag-
ban is élő erővel bír, ugy hogy azon időtől fogva, az 

emberek számtalan kérelmeire ugy ad majdnem minden-
nap fajából, hogy kárt nem szenved, s majdnem sértet-
len marad azok előtt, kik részét kapják, és mindenkor 
az egészet tisztelik." 

Másodszor egy azon szegek közöl, melyekkel Üdvö-
zitőnk a keresztre volt szegezve. Hogy négy szegnél több 
tiszteltetik, arra vonatkozólag Thuy Lukács spanyol püs-
pök az albigensek ellen irt munkájában igy szól : 
„Ámbár csak négy szeg jár ta át Üdvözitőnk testét, ezek 
mégis részekre voltak oszthatók, ugy szintén a kereszt két 
gerendája, hol egymást érintette, valamint a kereszt 
czime, vas szegekkel voltak megerősítve, melyek mind, a 
kereszten függő Isten Fia által megszenteltetvén, a hivek 
által méltán tiszteltetnek." Megjegyezhetjük még, hogy a 
sekrestyében utánzott szegekkel, melyek az eredetihez 
érintettek, szívesen szolgálnak. Ezek is, valamint az a se-
lyem vagy gyolcs, melyben szent ereklyék voltak takarva 
tisztelet tárgyai. 

Harmadszor Üdvözítőnk koronájából egy tövis. Ma-
gát a koronát Balduin bizanzi császár ajándékozta sz. 
Lajosnak, ki midőn azt Francziaországba hozták, 1239-ki évi 
aug. 10-én, Villeneuvig a szent ereklye elé sietett. 1806-ki évi 
aug. 10-én a forradalom alatt elrejtve volt tövis korona 
a Notre-Dame-i templomba vitetett, hol évenként aug. 
10-én köztiszteletre kitétetik. 

Negyedszer a keresztfelirás, egy fátábla, de mely 
az egésznek csak egy része. Ezt a ereklyét sz. Ilona hozta 
ide. A templom restauratiójakor a falban találtatott meg 
újra, hova majdnem ezer év előtt Placidius Valentinianus 
zárta el. Minthogy pedig e szent ereklye feltalálása Gra-
nada visszafoglalásával egy időre esett, VIII. Incze pápa 
a bibornoki testülettel hálaadásul ebbe a bazilikába jöt t 
e szent ereklyét tisztelni. 

Ott van továbbá a jobb lator keresztjéből egy da-
rab az oltár felett ; hossza az oltár hosszával egyenlő. 
Ez ereklye előtt sz. Anzelmmel mondha t juk : „Imádom 
azt, kit a lator imádott, és könyörgök, miként ő könyör-
gö t t : „Uram emlékezzél meg rólam, ha országodba jutsz!" 

Végre a falon egy nagy kép alakú éreklyetartó 
függ számos ereklyével. Ki hagyná őket el a nélkül, hogy 
bár halkan is, egy-két szót ne váltana velők ! 

Az emeletről a földalatti kápolnába mentünk, mely 
a fölötte levő sekrestye terjedelmével bir. Balfelől talál-
juk a fájdalmas szűz kápolnáját egy privílegiált oltárral, 
jobbról pedig a régi mozaikokkal ékes szent-Ilona-kápol-
nájára akadunk. A földet, mely a kápolna talaját fedi, a 
jeruzsálemi kálváriáról hozatta sz. Hona. I t t van Üdvö-
zitőnk szivacsának egyik része is. 

Visszatérve a templomba, miután minden Üdvözí-
tőnk keserves kínszenvedésére feltűnően emlékeztet, lehe-
tetlen, hogy ne vonuljanak az ember lelke előtt el sz. 
Anzelm szavai : „Es most, Uram, megváltó Jézusom, té-
ged mint igaz Istent imádlak, benned hiszek, tebenned 
remélek és szívem mélyéből fohászkodom: segíts tökélet-
lenségemen ! Teljesen leborulok kínszenvedésed dicső dísz-
jelei előtt, melyekkel üdvösségemen munkálkodtál. Győ-
zedelmes keresztednek királyi zászlaját nevedben imádom, 
Krisztusom ; tövis koronádat, a véred által pirosló szöge-
ket, a szent oldaladba szúrt lándzsát, sebeidet, véredet, 
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halálodat, eltemettetésedet, dicsőséges feltámadásodat, és 
megdicsőittetésedet, Krisztus, alázattal imádom és dicsőí-
tem. Mert az élet előérzetét illatozzák ezek számomra. 
— — Szívesen fogadom, ha a nádszál segélyével ajkai-
mat a szivacscsal érinted és az eczet keserűségét velem 
érezteted. Kedvesen veszem, ha irataid által megadod 
lelkemnek, hogy érezze és lássa, hogy e virágzó világ 
tartalomnélküli, mint a szivacs, és minden vágya az eczet-
nél keserűbb. Igen Atyám, történjék meg velem, hogy e 
babyloniai arany kehely, mely az egész földet elkábítja, 
engem üres fényével se el ne csábítson, se csalfa édes-
ségével el ne kábítson!" 

Kilépvén a templomból, annak puszta környékén 
Dávid eme szavai jutottak eszembe : „Elosztották ruhái-
mat maguknak, és köntösömre sorsot vetettek". Közelebb jő-
vén ugyanis, egy utcza-sarokban, egyes felkiáltásokat hallot-
tam, még közelebb érve két embert láttam egymással szem-
közt ülve, körülvéve néhány borzas asszony és gyermek 
által. E férfiak jobb kezük ujjait nyújtogatták egyszerre 
és hirtelen egymás felé, mialatt a kinyújtott ujjak szá-
mát, kimeresztett szemekkel ordították. Ez az olasz kár-
tyajáték. Azt tartom, hogy mellbetegeknek nem való. 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
BudapSSt, október 30. Kálvinista vpüspöku-beigta-

tás.— Előbbi levelemben érintettem a mult vasárnap vég-
bement kálvinista „püspök"-beigtatás ünnepélyét, röviden 
azt jegyezvén meg, hogy sok szó férne az ott és akkor 
elmondott beszédekhez. Önkénytelenül és nem keresve is 
kínálkozik a párhuzam a katholikus egyházban szokásos 
püspök-szentelés és a protestáns püspökbeigtatás egymás 
között való összehasonlítására. 

Talán nem lesz érdektelen e párhuzamot néhány 
vonnással megvilágítani. 

Minálunk a püspökszentelés szentség ; az ebben 
nyert hivatal és teher egyúttal hatalom és méltóság is. 
A protestantismusban a „püspök"-beigtatás merő külső 
szertartás, hivatal és semmi más. De még sem egészen. 
Oly világosan szól a szentírás és különösen az Apostolok 
Cselekedetei könyve az ősegyházban szokásos eljárásról, 
hogy még Szász K. is igy kezdé beszédét: 

„Mi történt velem ? Vájjon a Szentlélek, melyet itt 
az atyák segítségül hívtak, áthatott-e engem, mint egy 
villámütés az ő kezeiknek fejemretétele által? Vájjon bir-
nak-e ők is az apostolok erejével, kik ugyanezt cseleked-
ték az első diaconusokkal — Istvánnal és társaival ? 
(Csel. VI. 6). Bizonyára birnak, a hit által, mely bennök 
vagyon s mely tőlök vajba én belém is átszállana!" 

Van az egyház vénei kéz - feltevésében valami 
vagy nem? Van-e ennek az illető lelkében hatása, vagy 
nem ? Szász K. szavai szerint van. De hát honnét van 
e hatás ? Ki biztosit arról, hogy van, hogy mindig 
van, ahányszor csak megtörténik e külső szertartás ? Lám, 
egyike ama következetlenségeknek, melyektől a protes-
tantismus soha sem fog megszabadulni! Elismerni a 
külső szertartás által a lélekben Istentől előidézett belső 

hatást és tagadni a szentség jellegét, azt csak protestáns 
teheti. Az „anima naturaliter christiana et eatholica" 
mindig nyilvánul, hol konokság vagy rosszakarat nem 
áll útjában. 

Ha nincs szentség, nincs méltóság, csak hivatal. 
Nevezheti bár „püspöknek" is magát a p r o t e s t á n s super-
intendens, soha sem lesz az, nem is lehet az, ami a ka-
tholikus püspök. A potestas ordinis et jurisdictions köz-
lése az ajíostoloktól, vett, soha félbe nem szakított rendben 
és következésben a léleknek hatalmat, méltóságot köl-
csönöz ; és ha teher is, ha hivatal is, nem C3ak az egye-
dül, mert a teherrel jár a hatalom, a hivatallal a mél-
tóság is. 

A protestáns „püspök" az egyházkerület megbízottja, 
az övé a hivatal, a teher ; de a községben van a hatalom, 
van a méltóság. Protestáns „püspök"-ben nincs hatalom, 
mert ő csak primus inter pares ; ő benne nincs méltóság, 
mert az egyenlők társaságában mi sem állapítja a rang-
különbséget : n é m a belső hatalom, mert az nincs; nem a 
joghatóság, mert az csak leszármaztatott, csak letétemé-
nyezett. S lia olykor protestánsok részéről alázatot fitog-
tató gúnyolódásokat hallunk püspökeink „hatalmáról és 
méltóságáról," akkor csak szánalom fog el bennünket a 
belső ürességben sinlő protestantismus sivársága felett, 
mely a jobb érzés elég hangosan nyilvánult törekvése da-
czára a negatio terén konokul megmarad. 

Minálunk éppen azért, mert szentség a püspök-
szentelés, minden a beléletre, a lelki életre és tökéletese-
désre irányul. Még a püspökbeigtatásnál a papsághoz, 
a néphez intézett beszédek is, erre a főczélra vannak irá-
nyítva, ezeknek az eszméknek vannak szentelve. 

A jDrotestantismusban viszont éppen a belső sivár-
ság teszi, hogy ezt a hiányt különféle excursiók által 
pótolni kell. Még politikai hitvallásra is talál alkalmat 
és időt a protestáns „püspök." Távol legyen tőlünk a 
hazafiság erényét kicsinyelni ; — szép, magasztos és köte-
lező egy erény az, kivált arra, ki mások élén áll. De azt 
véljük, hogy ily ünnepélyes pillanatban a főtárgynak 
mégis egész másnak kell lenni, mint azok az öntömjéne-
zéstől áradozó, másokat sértő nagy hangú nyilatkozatok, 
minőket az utóbbi alkalommal is hallottunk. 

Lám, soha katholikus püspöknek nem jut eszébe, 
akár consecratiója, akár installácziója alkalmából pl. a 
protestánsokra olyanokat mondani, mint Szász K. ezt 
tette, ki a többi között igy nyilatkozott: „A püspök-
nek nem szabad újnak lenni a tudományban. Hogyan ? 
Hát Zwingli, Luther és Kálvin nem voltak-e merész 
ujitók ? Semmiképen nem. Ujitók voltak a maguk korá-
val és egyházával szemben, mely eltért a Krisztus-
adta evangeliomtól és az apostolok egyházától. De annál 
inkább ragaszkodtak Krisztushoz, mint fundamentumhoz." 

Ki nein érezné közölünk az arczulcsapást, me-
lyet e szavak magukban foglalnak? A Krisztus-adta, de 
csak-a katholikus egyház közvetítésével a j)rotestánsokra 
jutot t evangeliomtól eltért amaz egyház és ama kor, mely 
Zwingli, Luther és Kálvin pusztító munkáját látta ! . . . 
Nem akarjuk kérdezni, kitől kaptak küldetést ama hűt-
len és hitszegő fiai az egyháznak, kik mint farkasok tör-
tek be a katholikus egyház egységes aklába, hogy ott 
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pusztítsanak és rontsanak. Ha volt visszaélés, ha volt, 
mi reformáczióra szorult, — ámbátor az sem volt oly 
sok és oly borzasztó valami, mint ezt ellenfeleink szere-
tik mondani: — megvolt az egyházban agy az akarat , 
mint az egyedüli illetékes hatalom arra, hogy orvosolja, 
ami oroslást igényelt. Szt. Pál szavaira akarunk emlé-
keztetni, ki azt mondja (Gal. 1. 8, 9.) „Sed licet nos, aut 
angelus de coelo evangelizet vobis, praeterquam quod 
evangelizavimus vobis, anathema sít. Sicut prediximus 
et nunc iterum dico : Si quis vobis evangelizaverit praeter 
id, quod accepistis, anathema sit." 

A protestánsok is olvassák épp ugy, mint mi e 
szavakat : és mit tesznek ? Szavaik, tet teik hirdetik, hogy mit 
tesznek. Egy futó pillantás pedig meggyőz minden részre-
hajlatlan vizsgálót, hogy melyik egyház egyezik meg az 
apostolok egyházával : a katholikus anyaszentegyház-e vagy 
a protestánsok gyülekezete, kiknek Szász Károly azt is 
m ondotta : 

.Mi nem tar tunk békóban senkit ; mi nem vetünk 
nyügött a lelkekre; szabad a vizsgálódás, szabad a meg-
győződés ; de magunkra, a mi egyházainkra s egyházi 
szolgáinkra nézve kötelezőnek ismerjük el a helvét hit-
vallást, melyen csak az egyetemes egyház vál toztathat 
egy netaláni u j hitvallással, a minek lehetősége a protes-
tantismus elvénél fogva nincs kizárva, sőt zsinati törvé-
nyeinkben is (893. 1. a.) világosan fel van hozva min t jus 
reformandi : — de addig a mi papjaink, tanáraink, püs-
pökeink ne legyenek ujak a tudományban!" 

Furcsa egy logika ! A protestáns szabadon ku ta tha t , 
elfogadhat, elvethet kénye-kedve szerint mindent ; csak az 
egyházi szolgának nem szabad ugyanazt tenni. Igazán 
})rotestáns logika ! 

Különben legyen ez elég ama különbségről, mely a 
katholikus júispök-szentelés és a protestáns „püspök"-be-
igtatás között van. ? 

A kassai egyházmegyéből. „Mind hősek ők, — 
mind honfiaké (Vége.) — 

Mindenesetre kár feladni, akármilyen időket élünk, 
az igazság hangoztatásának jó szívvel való befogadására 
nézve, — hogy Cicerónak mindig igaza marad e szavaiban : 
„Nullum tempus est quod justit ia vacare debeat." (Lib. I. 
Off.) Egy nagy szent atyaként pedig : „Bonitas respicit 
esse, justitia agere, Veritas loqui," (J . Ohrys. sup. Ep . 
ad Eplies.) Ha ilyféle gondolatok támadtak volna annak 
az indítványozó urnák élénk elméjében, azon esetben ta-
lán jobban megfontolta volna tárgyát indítványának, mely 
magában véve szép, nemes, — mert hiszen a magyaro-
sodás ügyével foglalkozó ; — de hát a felszólalás czélja 
nem látszik valami kristálytiszta színben ragyogónak , a 
mennyiben a jó domonkosok, — furcsa, hogy éppen ezek, 
— vannak kitéve a meghurczolás czéltáblájaul, holott 
tudtunkkal a parochialis templomban is rendesen van a 
magyar mellett tót és német szent beszéd: meg talán 
más helyen k , mivel a körülmények annak beszüntetését 
teljességgel nem engedik. Vagy talán azért támadják meg 
a legtisztább szándékból működő domonkosokat, mivel 
legtöbbet szónokolnak s a hitélet felvirágoztatása legfőbb 
óhajuk Kassán, — a hol, mi türés-tagadás, van ki sza-

porán az elhintett jó mag közé elég konkolyt kész hinteni ? ! 
Igy is, ugy is ba j ! Ha meg nem prédikálnának, akkor 
talán azért támadnák meg őket hősiesen és honfi-módon, 
hogy tét lenségben élnek, s a község erkölcsi állapotával 
nem törődnek. Igy szoktak tenni a mi egyházunknak 
kedves jóakarói . Mert hiszen az egyház buzgó szolgáiról 
gyanítani szabad ma napság mindent ! Miért ne gondol-
ha t ta tehát ez alkalommal az indítványozó, hogy a do-
monkosok a magyarosodás út jában állanak ? Sok furcsa 
gondolat ! Szerencse Kassára, hogy a gondolattól nem 
vesznek vámot. Kassának kellett egy kevés domonkos-
hajsza ! ennyi az egész. Különös czélponthoz ju to t tak va-
lóban a szépen haladó magyarosodás révén ! Hiszszük, hogy 
Kassán e dologgal az indítvány ügyetlenségéhez méltóan 
fognak felsülni. Es a felsülésnek ama napján jó lenne, ha 
valaki az inclitványozó tanácsos urnák, vagy az indítványt 
megéljenező tanácsos uraknak megsúgná, hogy csak ha-
ladjanak tovább is a magyarosodás terjesztésének nehéz 
utain s tegyenek maguk is valamit ; mert vajmi gyakran 
a kassai lapokban elhangzó szavak — nagy semmik ! Ha 
pedig az a tanácsos ur, a kinek jó akaratáról nincs szán-
dékunk kételkedni, szentül azt hiszi, hogy Kassát a 
szószékről fogják megmagyarosi tani , — azt tanácsolnék 
nek i : menjen el ide is, oda is és kér je meg szépen a 
hazafiúi áldozatoktól csakugyan vissza nem riadó férfia-
kat, hogy gyakrabban szónokoljanak Kassa közönségének, 
— véleményünk szerint levén még a belvárosban is szo-
kásban a templomba járás, — szónokoljanak, még pedig 
magyarul , mivel egyik templomban úgyis egész éven át 
üresen áll a szószék, a másikban pedig, ott a fő-utczán, 
szintén, csak egyszer van egy évben szent beszéd, t. i. 
Űrnap nyolczadán. Még másfelé is fordulhat s tér t lelhet 
buzgólkodásának. Ha ezt teszi, nem lesz oly feltűnő a 
dominicanusoknak való nekiesés s jobban elhiszik, hogy 
ő, a tanácsos ur, a szószékről is elősegíteni véli a magya-
rosodás fontos ügyé t . 

Nem tehetek róla, hogy ily tanácsosztogatásra kész-
te te t t a városi tanácsos uraknak az ismeretes nyilatkozat 
tételekor megeredt riadó éljene ; de a következetesség 
úgy hozza magával. Vagy a magá t műveltnek nevező kö-
zönségnek már nem is szükséges a szent beszéd, mivel 
eléggé tudnak magyaru l ; a domokosoknál pedig a nagyon 
vegyes közönségnek, jobban mondva, hívőknek nem sza-
bad prédikálni tótul, mivel nem tudnak magyarul s jól 
értenek tótul. Mintha bizony nem az ember lelki szükség-
letét elégítené ki a szent beszéd, hanem arra való volna 
Kassán, hogy a sült tó tokat magyarosítsa. Különben sok 
szerencsét a tótokon magyar szent beszéddel megkisér-
lendő magyarosításhoz — Kassán, a mely egyszerre olyan 
hires magyar város akar lenni, hogy minden lakosa ma-

j gyar szent beszédet hallgasson ; mer t hát a közmondásként: 
! A jó pásztornak gyapjas a juha. 

A zászló ki van tűzve. A tótok hallgassanak ma-
gyar prédikácziót, mer t tótok, a műveltebb magyar elem 
pedig ne hallgasson a papra, mer t ő úgyis magyar, úgyis 
müveit s i rai olvasni úgy tud, hogy szinte nyeli a ha-
sábos újságok tarka-barka szellemi termékét ; de e mel-
lett az is bizonyos, hogy az élet főigazságai sok em-
ber előtt homályosabbak, mint ezelőtt ; sőt sok elme előtt 
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épen nem léteznek. Jól teszi tehát utóvégre is az a vá-
rosi tanácsos ur, ha nem hagy fel a szent beszédek mi-
kéntjének feszegetésével — Kassán, a melynek magyaro-
sodásáról arra utaztában Petőfi is szólt, a ki bizonyosan 
kedves költője a tanácsos uraknak is, midőn honfiúi han-
gon akarnak nyilatkozni. 

Talán messze is men tünk?! De hát, ha .miiül hősek 
l 

ők, mint honfiak" ott a közgyűlésen, — csak nem mel- I 
lőzhetjíik a honfiúi tüz és szellem ébresztő dalosát, midőn 
Kassáról szól ! 

Uti jegyzetei 1845. évben keltek, a mint Vegyes 
Müveinek III. kötetében olvassuk a Gyulai P. kiadásá-
ban. Lássunk Petőfi útirajzából egy-két mondatot Kassára 
vonatkozólag ! — „Megláttam a kassai c,óth templomot, mely 
a város közepén ugy áll, mint valami óriás barát sötét 
csuklyában. — Maga a város igen szé}3 halott. Semmi 
élet benne." — Továbbá: „Bevetődtem a színházba is, 
hol német komédiások remekeltek a kontárkodásban . . . 
Oh, városa Kassának ! vagyon a te környékedben bősége 
az erdőségnek, melynek fáin teremnek ágak, különösen 
alkalmasok furkósbotokra ; és te, városa Kassának, még 
sem használod ezen ágakat fegyverekül, hogy velők ki-
ugrasd falaid közül a művészetnek ezen halálos ellensé-
geit! ..." Es eltávozását e szavakkal kiséri: „Komor volt 
a reggel, mint szivemben — Kassa emléke, hol magyar 
szót alig hallottam." Igy volt régen, az 1845. évben; — 
de valamivel másképen van 1884-ben. A kassai dómot 
az állványok sora födi el, mint a barátot czellája, — [ 
hogy a Petőfi utijegyzeteiből vegyem a hasonlatot, -—- s 
a csuklyát a többször emiitett városi tanácsos ur máshol 
keresi, t. i. a domonkosokon; ugyanő életet is> talál ma 
napság Kassán, t. i. a magyarosodás szépen haladó ügyé-
nek pezsgő életét, mert a színházban nem játszanak többé 
német színészek, hanem magyarok, — és, szörnyűség ! 
Thalia temploma mellett még a domonkosoké is fennáll, 
s abban azok a jó atyák tótul merészelnek papolni a fel-
sőbbségi rendtartás szerint való órákban, azon szegény, 
de becsületes és az országnak sok hasznot haj tó emberek 
számára, kik nem magyarosodhatnak a magyar beszéd 
hallgatása vagy a szini előadások látogatása által, mivel 
magyarul még mindig nem értenek — s meg aztán első 
sorban kenyérrel élnek s nem a szinmüjátszók pénzbe 
kerülő édes szavaival. Vagyon pedig még most is Kassa 
erdeiben nem egy alkalmas ág, a mely alkalmas volna 
furkósbotra, hogy kiűzessék avval a magyarságot veszé-
lyeztető elemet ! De mi t? — ma botra kelni? az már nem 
mehet! Elég éles a nyelv, elég türelmes a papir, elég 
tág a kassai tanácsház, a hol a furkósbotokkal való ha-
donázásnál fontosb dolgok történnek. Hanem ily körül-
mények közt is jó lesz a jövőre nézve, ha az a tisztelt 
tanácsos űr, miután riadót fút t a domonkosok ellen, — 
vágat magának a kassai hajdúval egy galyat Kassának 
fütykösöket termő erdejéből — rovásnak. És vágja rá 
indítványának nagy napját unokái számára, a kik évtize-
dek múlva sem fogják látni, hogy Kassán többé el nem 
kél a tót prédikáczió. Adja Isten, hogy másként legyen! 
Hiszen a Petőfi által irt utijegvzetek óta is évtizedek 
multak el, — mégsem mondhatjuk, hogy Kassa magyar ! 
város. Azért végül csak azt mondom: Sokat kell még 1 

izzadnia Kassa városának, mig ott teljesen magyar ele-
met te remt! Addig pedig, — és akkor is, ha czélját érte, 
— adjon hálát Istennek, hogy a tiszteletreméltó domonkosok 
Kassán vannak. 

Lain 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
I A vBécsi Ressource" nevü katholikus társaséleti egylet 

(kath. geselliger Verein) 

(Vége). 

32. §. Az igazgatóság gondoskodik azon egyleti 
ügyekről, a melyek a közgyűlésnek fentartva nincsenek. 

Vezeti az egyletet. 
Alkalmazza az egylet hivatalnokait és szolgáit, 

utasítással látja el őket, és belátása szerint elbocsátja. 
Kezeli az egyleti vagyont. 
Az igazgatóságot egyedül illeti meg a jog ballotage 

által tagok fölvétele vagy kizárása, vagy kívánalmak ese-
tén vendégjegyek fölött határozni. Arra is fel van jogo-
sítva az igazgatóság, hogy az ok eléadása nélkül is meg-
tagadhat ja valakinek taggá fölvételét vagy a vendégjegy 
kiadását, és szintén az ok eléadása nélkül eszközölheti va-
lamely tag kizárását. 

Az igazgatóság fel van jogosítva vendégjegyeknek 
meghatározott időre dij nélkül kiadására. 

Az igazgatóság képviseli az egyletet kifelé, és a 
rendes vezetés körébe tartozó minden cselekedetre, különö-
sen pedig az általános polgári tvkönyv 1008. §.-ában 
megnevezettekre, fel van hatalmazva. 

Okmányokat és más iratokat, a melyek valamely 
jogügylet kötésére vonatkoznak, az igazgatóság állit ki, és 
azért az ily okiratokat az egyleti elöljáróság (elnök) 
vagy valamelyik helyettese és két igazgató-tanácsos kö-
teles aláirni. 

Minden Írásbeli okmányra nézve, a mely nem vala-
mely jogügylet kötésére hanem csupán az egylet bel-
ügyeire vonatkozik, elégséges az elnök vagy valamely he-
lyettesének vagy az igazgatóság által erre felhatalmazott 
valamely igazgató-tanácsosnak aláírása. 

33. §. Az igazgatóság rendszerint havonként tar t ja 
üléseit. 

Határozat a megjelent tagok szavazattöbbsége sze-
rint hozatik. 

Valamennyi igazgatósági tagnak egyenlő szavazati 
joga van ; csakis az elnöklőnek szava számíttatik kétszer, 
ha ez az ügy eldöntésére szükséges. 

Felvételnél az egyletbe, és kizárásnál, valamint ven-
d égj egy engedélyezése esetében, a megjelent igazgatósági 
tagok egyhangú szavazata szükséges, és akkor, ballot u t -
ján történik a szavazás. 

34. §. Az igazgatóság ügyvezetéséről a közgyűlés 
előtt "felelni tartozik, kivéve a felvétel megtagadása, vala-
mely egyleti tag kizárása, és a vendégjegy ki nem adásának 
kérdéseit. 

Az igazgatóság ügyvezetéséről a közgyűlés előtt be-
I számol, jelentést tesz az egyleti vagyon kezeléséről és 

előterjeszti az évi költségvetést. 
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35. §. Az ingatlan vagyon elidegenítésére vagy az 
egylet feloszlására vonatkozó indítványok fölött hozandó 
határozat érvényességére szükséges, hogy az ez iránt 
összehívandó rendes vagy rendkívüli közgyűlés, a 24. §. 
értelmében, az összeillés előtt, a tárgyalás ügyeinek meg-
nevezése mellett, három hónappal kihirdettessék. Az igy 
összeült közgyűlésen pedig a határozat érvényességére 
szükséges, hogy a szavazatképes tagoknak legalább két-
harmadrésze legyen jelen és a jelenlevők ké tha rmadré -
sze adja beleegyezését. 

36. §. Az egylet feloszlása esetében a közgyűlés 
egyúttal az egyleti vagyon hovaforditása i ránt is abszo-
lút többségei határoz. Hogyha ily határozat nem hoza-
tott, vagy nem hoza tha to t t : akkor az igazgatóságban leg-
utoljára működött tagoknak lesz joguk az egyleti vagyon 
fölött az egyletével rokon vagy más jótékony czélra in-
tézkedni. 

37. §. Az egyleti viszonyból keletkezett viszályokat 
egy öt tagból álló választott biróság által kell elintézni. 
Mind a két fél birót választ, akik együt t választanak 
maguknak elnököt. Az a fél, a mely az ellenfél felszólítása 
után nyolcz nappal biráit nem választotta meg, elesik ez 
iránti jogától, a mely ekkor az igazgatóságra száll. A 
hozott ítélet ellen nincs helye sem a felebbezésnek sem a 
panasznak. 

38. §. A 29. §. értelmében összeült bizottság, azon 
időponttól kezdve, a mint az alapszabályok az illetékes 
országos hatóság által megerősí t tetnek, fel van jogosí tva 
magát az 1871. év első negyedében tar tandó közgyűlésig 
igazgatótanácsnak tekinteni és az alapszabályok értelmé-
ben ennek illetékeségéhez tartozó jokokat gyakorolni . 

Záradék. 
15427. sz. 

Az egylet fennállása, az előre bocsátott alapszabályok 
szerint, a K. G. B. 134. számában közölt s 1867. nov. 
15-én kelt törvény 9. § a értelmében bizony itt atik. 

Bécs, 1874. jun. 5-én. 

A helytar tó 

Eybesfeld Konrád, s. k. 

VEGYESEK. 
— Nagy érdem nagy tisztelet! P . hó 12-én Sajó-

Várkony fényes egyházi ünnepélynek volt színhelye. 
Ekkor iktat ta be Begovcsevich Róbert egri érseki oldal-
kanok ur dr. bánóczi Epperjessy Sándor várkonyi esperes 
plébánost, a ki e napon egyúttal aranyáldozatát mu ta t t a 
be az urnák, az egri főkáptalan czimzetes-kanonoki állá-
sába. Az ünnepi szónoklatot Benőfy Soma esperes-plebá-
nos mondotta. Az ünnepelt férfiúnak itt is szivünkből gra-
tulálunk. Ad multos annos! 

— A salzburgi katholikus egyetem, mely az ál lam-
mal szemben teljes autonom szervezettel terveztetik, kö-
zeledik a megvalósuláshoz. Legközelebb egy középponti 

I egylet fog alakulni az egyetem ügyének erkölcsi és 
anyagi támogatása végett , A salzburgi tar tományi gyü-

I lés conservativ tag ja i 1805 f r to t adakoztak az egyetem 
alapjára. 

— A pécsi növendékpapok Szent-Pál-Társulata fo-
lyó év október havában ta r to t t rendkívüli közgyűlésén a 
társulat működését beszüntetni határozta. Mit midőn a 
mélyen tisztelt pár t fogó uraknak tudomására jut ta tni kö-
telességünknek tar tunk, egyúttal a nagykegyü pár t fogásér t 
legmélyebb hálás köszönetünket nyilvánít juk. — A pécsi 
növendékpapok Szent- Pál- Társulata. 

— Ezt is csak a protestáns hit- és erkölcs sajátszerű 
szabadsága tette lehetővé ! A hesseni nagyherczeg morganat i -
kus házasságát tudvalevőleg egy arra külön alkotot t biróság 
feloldotta. Roppant érdekes okmány az ítélet indokolása-
Ebből megtudjuk , hogy a protestáns, illetőleg a protestan-
tico-állami házaságjogban már a „rokonság nem te t -
szése" és a „közvélemény" is bontó akadályul szolgál. Mig 
a főfő liberális Nat ional Zei tung is azt mondja erre, a 
Weser-Zei tung-ot idézve, hogy „noch nie dagewesen!" 

— A német parlamenti választások eredményéről 
azt i r ja a ,Pesti Napló ' , hogy „Bismarck ezután még in-
kább rá lesz utalva a kath. centrum-jDárt támogatására." . . . 
Bizony furcsa helyzet ez a mindenható vaskanczellárra 
nézve. Agyon foj tani szeretné azt a katholikus centru-
mot. Szövetkezik ellene liberálisokkal, conservativekkel. 
Es az eredmény ! Az eredményt hal lot tuk a .Pesti Napló ' -
tól. Az üldözött katholikusok centrum pár t j a nélkül se-
hogysem mehe t előre a porosz törvényhozótestület sze-
kere. íme, mire képes egy életrevaló katholikus parla-
menti kisebbség, mely ugy beékelte magá t a protestáns 
német császárság par lament jének kellő közepébe, hogy 
onnan Bismarck minden machinat iója sem képes kimozdi-
tani. Pedig ez a kis kathol ikus phalanx katholikusnak sem 
nevezi magát , hanem csak centrumnak. Mit tehetne Ma-
gyarországban a katholikus többség, ha összetartana és 
élni tudna — szunnyadó erejével ! 

y A kassai székesegyházi káptalan a maga és a ro-
konok nevében mély fá jdalommal jelenti nagyságos és 
főtisztelendő Danilovics Mihály úrnak, ker. sz. Jánosról 
czimzett stólai prépostnak, székesegyházi őrkanonoknak, 
szentszéki ülnöknek, buzgó és tevékeny élete 73-ik, áldozár. 
ságának 49-ik évében, a halott i szentségek áj tatos felvé-
tele s hosszas szenvedés után f. évi október hó 28-án, 
délelőtti 7^11 órakor tör tént gyászos elhunytát . A boldogult -
nak hűlt tetemei f. é. október 30-án, délután Ya^ órakor fog-
nak a kálváriái s í rkertben elhelyeztetni ; az engesztelő 
szent mise-áldozat pedig f. é. október hó 31-én. délelőtti 
9 órakor fog a szemináriumi templomban a Mindenható-
nak bemutat ta tni . Kassán, 1884. október hó 28-án. Az 
örök világosság fényeskedjék neki ! 

Sajtó-hibák. Az előbbi szám vezérczikkében : 274. 1. 1. hasáb 
13. sor felülről ilik helyett olv. illik. — U. az 1 2 h. 15 sor alul-
ról jogokból után olv. alakult. — 275. 1. 2. h. 4. sor eleje'n az és 
törlendő. — U. az. 1. 2. jegyzet 2. sorában alulról e\- után olv. a. 
— 276 1. 1. h. 27. s fel. álapot h olv. állapot, — U. az- 1. 2. h. 
17 s. fel. a sor helyett olv. a sor a. — A következő lapoldal száma 
kijavitandó 277-re. — U. o. 1. h. 8. sor f. munkás helyett olv. 
munka. — U. o. 28. s. f Montalambert helyett olv. Montalembert. 

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

Budapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz. 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása .-Buda-
pest, VIII. , József-körut 
50., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 
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NEGYVENHARMADIK ÉYFOLYAM. 

: Előfizethetni 
i minden 
jj kir. postahivatalnál ; 
jj Budapesten a szerkesz-
f tőnél, és Rudnyánszky 
ï A. könyvnyomdájában, 
I IV., Papnövelde-utcza 
: 8. sz. alatt, hova a ne-
I taláni reclamatiók is, 
ï bérmentes nyitott levél-
§ ben, intézendők. 

Budapesten, november 5, 37, II, Félév. 1884. 

TARTALOM: Vezéreszmék és Tanulmányok: Ujabb adatok árpádházi boldog Margit eultusa és canonisatiója történetéhez. — Római 
emlékek. — Egyházi Tudósítások-. B u d a p e s t : Borromei sz. Károly halálának háromszázados évfordulójára. — K a s s a : Meglepeté-
sek, — S v á j c z : A helyzet és kilátások. — Irodalom-. „A váradi püspökség története, alapitásától a jelenkorig" — A külföldi iroda-

lom köréből. — Vegyesek. 

UJABB ADATOK 
árpádházi boldog Margit eultusa és canonisatiója 

történetéhez. 

P r a k n ő i "\7" i 1 n a o s t ó 1. 
(Folytatás). 

Sartori atya haladék nélkül Bécsbe utazott, 
a hol III. Ferdinánd királynak bemutat ta a ge-
neralis levelét, melyben fölkéri, hogy a canoni-
sátió ügyét vegye pártfogása alá. A király ezt 
készséggel megigérte, sőt arra is ajánlkozott, 
hogy a canonisatió költségeit ő fogja viselni. 
Rendeletéből Sartori atya, Lippai György egri 
püspök királyi kancellár kíséretében Nagyszom-
batba ment, a hol az egyházi és világi urak ta-
nácskozmányra össze voltak híva. Ezek a domon-
kos-rend kezdeményezését helyesléssel fogadták, 
és elhatározták, hogy azt hathatós támogatásban 
fogják részesíteni ; egyszersmind ők is kikérték a 
király pártfogását. 

Lósi Imre esztergomi érsek azonnal meg-
kezdette, a S. Rituum Congregatio által előirt 
módon, a vizsgálatot, a melynek folyamában, a 
két püspökkel, négy esztergomi kanonokkal és 
Sartori atyával Pozsonyba ment, hogy ott is ta-
nukat hallgasson ki és mindenek előtt a szent-
emlékű szűz sírját megtekintse. 

A clarissák zárdájának a chorusában, egy 
asztal fölé helyezve találták a vörös bársony-
szövettel borított ládát, mely boldog Margit 
ereklyéit foglalta magában. A csontok és ruha-
darabok mellett egy igen régi, alig olvasható 
könyvet találtak; a mint ezt közelebbről meg-
vizsgálták, kitűnt, hogy nem más mint a XIV. 
századbeli vizsgálat jegyzőkönyve, melyet Rómá-

ban sikertelenül kerestek volt. Az érsek, kit e 
fontos lelet élénk örömmel töltött el, Győrről 
egy szent-ferencz-rendi szerzetest hivott meg, „a 
ki az ilyen régi írások olvasásában jártas vala." 
Ez által a kéziratról pontos másolatot vétetett, 
és ezt saját pecséte alatt hitelesítvén, Sartori 
atyának adta át, hogy az új vizsgálat jegyző-
könyveivel együtt Rómába vigye. 

Sártori atya, mielőtt az örök városba menne, 
Regensburgba utazott, hogy a királynak a tör-
ténetekről jelentést tegyen. III. Ferdinánd 
1640—1641. junius 26-ikán kelt iratában őt a 
maga részéről is a szentté avatás ügyében pro-
curratorrá nevezte, a pápához, a bíbornoki colle-
giumhoz és a Rómában székelő császári követhez 
intézett ajánló-levelekkel látta el,1) egyszersmind 
a magyar kamaránál a szükséges költségeket 
utalványozta. 

A magyar cancellar Sartori részére száz da-
rab arany kifizetését elrendelte, és a canonisatio 
költségeit 1280 tallérban irányozta elő, a mely 
összeget felerészben a kamara, fele részben a 
magyar főpapok, az ügy befejezése után fognák 
kifizetni. 

Sartori ekkor visszasietett Rómába, és i t t 
szerzete több kiváló tagjával értekezett a teen-
dők iránt. A megállapodás az volt, hogy az ügy 
gyorsabb elintézésére és költség-kímélés végett, 
nem_a „ formális beatificatiót" fogja kérni; hanem 

1) Pray, a magyar kamara levéltárából közli III. 
Ferdinándnak 1641. junius 26-ikán a pápához, a bibor-
nokokhoz, római ügyviselőjéhez és Sartorihoz intézett 
iratait. De megjegyzi „Ubi et qua de causa res adhae-
serit, com pertum non habeo." (Vita S. Elisabethae nec 
non B. Margaritae. 240—245.) 

86 
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miután Margit szűz általánosan boldog (beatifi-
cata) gyanánt tiszteltetik, sőt II. Pius pápa a 
magyarországi domonkos - rendű szerzeteseknek 
Margit tiszteletére misét és oíficiumot, a sirját 
látogatóknak pedig 140 napi búcsút engedett, 
csak azért fog folyamodni, hogy a szent-szék a 
misét és oíficiumot egész Magyarországra és a 
szent domonkos-rend összes kolostoraira te r -
jessze ki. 

Egy curialis ügyvéd megbízatott , hogy a fo-
lyamodást szerkeszsze és kellően szevelje föl. De 
ez az ügyet annyira összebonyolította, hogy 
csakhamar egy más ügyvédhez kellett fordul-
ni, a ki buzgalma és ügyessége által Sartori 
és a rend főnökei teljes megelégedését érde-
melte ki. 

Ekkor, a császári követ távollétében, az őt 
helyettesítő Peitwger Kristóf\ a Rota auditora, 
1641. őszén a S. Rituum Congregatióhoz rövid 
kérvényt nyúj tot t be. „A császári felség, Magyar-
ország főpapjai és a szent domonkos-rend" ne-
vében előterjeszti, hogy boldog Margit, IV. Béla 
leánya Magyarországon minden időben min t szent 
t iszteltetett és t iszteltetik jelenleg is; hogy a 
sírjánál tör tén t csodák által indít tatva, t izenhat 
esztendővel halála után, szentté ava t ta tása érde-
kében V. Incze pápa a processus megindítását 
rendelte el, a mely processus jegyzőkönyve a 
koporsóban megta lá l ta to t t ; hogy tiszteletére a 
szentszék misét és oíficiumot engedett, a mely-
nek Magyarország összes egyházaira és a do-
monkos-rend összes kolostoraira való ki ter jesz-
tése kéretik. 

A fő kérvény a Congregatio 1642. február 
S-ikán t a r to t t ülésében muta t t a to t t be, és je-
lentéstétel végett Cesarini bibornoknak ada-
tot t ki. 

A Congregatio ügyésze ekkor azon követe-
léssel fordúlt Sartori atyához, hogy mivel a fön-
íorgó ügyre vonatkozó összes i rományokat annyi 
példányban kell lemásolni, a hány tagja van, a 
másolás költségeire 20 aranyat fizessen. Sartori 
atya, mivel hosszas római időzése a la t t a száz 
arany elfogyott, a pozsonyi kamará tó l kér t 
pénzt. De innen azt a választ kapta, hogy csak 
az ügy befejezése u tán fog a költség utalványoz-
tatni . 

Időközben, 1642. jnnius elején VIII. Orbán 
pápa a canonisatiónál követendő eljárásra nézve 
nj szabályzatot bocsátott közre; és a függőben 

levő ügyeknek újból tárgyalás alá vételét ren-
delte el. 

Cesarini bibornok tanácsára, Sar tor i u j fo-
lyamodást nyú j to t t be, a melyben azon kérelemre 
szorítkozott, hogy a Congregatio az oíficiumot, 
(de communi unius Virginis non Martyris) me-
lyet január 18-ikán szent Margit t iszteletére a 
magyarországi kolostorokban végezni szoktak, 
hagyja jóvá. Az volt utógondolata, hogy ezen 
megerősítés u tán könnyű lesz az engedély ki-
ter jesztését kieszközölni. 

Azonban a Congregatio 1642. julius 17-ikén 
hozott resolutiója akként szólott, hogy oly ofí'i-
c iumokat nem lehet jóváhagyni, a melyek enge-
délyezéséről okirat nem muta tha tó föl; mindaz-
által ha valamely oíficiumot régi időktől fogva, 
a szent-szék és a püspökök hallgatag megjegy-
zésével végeznek, főleg ha ez Rómától távol 
fekvő országokban történik, a szent-szék „sze-
met húny." A Congregatio eszerint az officium 
helybenhagyásától tar tózkodott , és így a resolu-
tió a canonisatió ügyét nem vi t te előbbre. 

Sartor i a tya azonban nem csüggedett. Arra 
határozta el magát , hogy a canonisatió ügyének, 
VIII. Orbán pápa új szabátyzata ér te lmében meg-
indítására a kellő lépéseket megteszi. A legelső 
föladat volt : kieszközölni, hogy a pápa sajátke-
zűlegi aláírásával el látott rendeletben a Congre-
gat iót a per megindí tására utasítsa. 

Sartorinak sikerült a császári követ és Bar-
berini bibornok, a pápa unokaöccse, pár t fogása 
ál tal (1642. szeptember 4-ikén) VIII. Orbán sig-
na turá já t megnyerni. Mire a Congregatio, 1642. 
november 29-iki ülésében Cesarini b ibornokot 
az ügy előadójává ú j ra megválasztot ta ; mig Pet-
rus Franciscus de Rubeis, min t promotor fidei, 
volt a r ra hivatva, hogy a nehézségeket és kifo-
gásokat érvényesítse. A Congregatio a következő 
(1643.) év január 24-ikén t a r to t t ülésből az esz-
tergomi érseket, mint akinek egyházmegyéjében 
Margit ereklyéi ta lá l ta tnak, fölhívta, hogy a vizs-
gálatot indítsa meg. 

Sartori aty^a ezzel egyelőre befejezettnek ta r -
to t t a római missióját és Magyarországba szándé-
kozott visszatérni, hogyT az esztergomi érseknek 
a Congregatio határozatát , a perhez tar tozó író-
m á l l ó k k a l megvigye, és a vizsgálatoknál közre-
működjék. 

Elutazását több ideig késleltette, mer t az uti 
költséget összeszerezni nem bírta. Végre (1643.) 
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ápril 6-ikán gyalog indult meg, és csak Flórencz-
ben szedett össze annyi pénzt, hogy kocsin foly-
tathassa ú t já t . Bécsben kimer í tő jelentést te t t 
eljárása és az ügy állása felől a királynak, a ki 
ez alkalommal is úgy nyilatkozott , hogy kész 
mindent megtenni, a mi az ügy sikeréhez szük-
ségesnek mutatkozik- Sar tor i ezután fölkereste 
Lippai György esztergomi érseket, a kinek a 
Rómából hozot t i rományoka t átszolgáltatta.1) 

Ez időtáj t II. Rákóczi György támadása, 
majd a linczi béke-tárgyalások egészen elfoglal-
ták az érsek figyelmét, ugy hogy a canonisatió 
ügyének megindítását , a rábízot t tanu-kihal lgatá-
sok megkezdését későbbre halasztot ta . 

Mikor pedig erre a béke helyreállí tása u tán 
alkalmas idő elérkezett, más neh 'zség merül t 
tol. Sartori a tya Bécsből Németország egy távoli 
kolostorába helyeztetet t át, és így procurator i 
t isztében nem j á rha to t t el. Csak 1647. tavaszán 
sikerűit a Landshutban t a r t o t t rend-kápta lantól 
engedélyt kieszközölnie, hogy Bécsbe visszatér-
hessen és újból egészen a canonisatió ügyének 
szentelhesse magát . 

Örömmel sietett az esztergomi érsekhez, 
azon reményben, hogy most már haladék nélkül ! 
kezdetét veszi a canonisatióra vonatkozó tanú-
kihallgatás. De újabb csalódás várakozot t rá. A 
primási levél tárban nem talál ták meg a Rómá-
ból hozott i rományokat , a melyek alapján a vizs-
gálatot vezetni kellet t volna. A kutatások, me-
lyeket az érsek elrendelt, sikertelenek valának. 
Sartori kérésére, Lippai György érsek 1647. szep-
tember 3-ikán okiratot állított ki, a melyben 
elismeri, hogy a Rómából hozott i rományok „hi-
hetőleg az elmúlt zavarok idejében vesztek el," 
és kijelenti , hogy azon esetre, ha később sem 
ta lá l ta tnának meg, a canonisatió ügyének tovább 
vitelében „más uton fog eljárni." 

Sartori ez i ra tot a ki rá lynak aka r t a be-
muta tn i ; de rendtársai tanácsára lemondot t szán-
dékáról, és hét éven át a legkülönfélébb nehéz-
ségekkel folytatot t eredménytelen küzdelembe 
belefáradva, az ügyet elejtette. (Folyt, köv.) 

„Remissoriam cum caeteris ins t ruments , id es t : 
articulis interrogatoriis, instructione, et novis decretis, 
cum mandate Pontificio, in causa, apostolica auctoritate 
procedendi, omnia Sigillo S. Congregationis obsignate, 
eidem Archiepiscopo in manus proprias tradidit." 

R Ó M A I E M L É K E K . 
I r t a : W I N T E R Á G O S T O N 

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

V. 

A Colosseum éjszaki oldala mellett haladtam el. 
Ezen az oldalon van az a íéczekkel elzárt helyiség, hol kö-
rülbelül száz év előtt Labre szent Benedek éjszakáit imák 
közt tölté. 

IX. Pius őt a boldogok, XIII . Leo pedig a szentek 
sorába igtatta. Volt is akkor elég lárma a szabadkőmű-
vesek táborában, hogy egy szegény koldus a szentek közé 
ig ta t ta to t t ! Pedig 1870-ben Párisban történt, hogy a 
szabadkőművesek a petroleurokkel, úgynevezett nagy 
urak a nép söpredékével szövetkeztek, — de erről termé-
szetesen megfeledkeztek. 

Utam czélja a szép homlokzatú Laterán volt, mely 
a S. Croceval szemközt egy dombon áll, ettől mintegy öt 
pereznyire. 

„Ezen egyházat — irja János szerpap — a szent 
atyák, mint erről irataik tanúskodnak:, különféle titkos név-
vel tüntették ki. Mindenek előtt bazilikának neveztetik, mivel, 
midőn a királyok királyának Jézus Krisztusnak van szen-
telve, kétségkivül tulajdona lett neki, ki a földön a legfőbb ki-
rály és pap. Arany-bazilikának vagy Konstantin-baziliká-
jának mondatik, mivel a hagyomány szerint Nagy Kons-
tantin által egészen arany mozaikkal volt ékesitve. A ir-
galmasság templomának is mondatik, mivel mint mai na-

I pig látható, számos bejárata sem nappal, sem éjjel nem. 
záratott be, és csakis szőnyegekkel fedetett el, hogy mint 
másik védhely a bűnösök számára mindig tárva legyen, 
ne hogy a világi törvények által is büntettessenek. Apos-
toli egyháznak is irják, mely az apostolok tanitása által 
oktat tatot t ; apostoli széknek, mert apostoli férfiún kiviil 
más nem meré elfoglalni ; első széknek, mivel az antio-
chiai a második, az alexandriai pedig a harmadik ; Péter 
székének, mert helyettese által ő maga ül ott. A város-
tól római egyháznak is neveztetik ; és a helytől lateráni 
egyháznak, lateráni bazilikának, lateráni püspöki szék-
helynek, lateráni patriarchal székhelynek. Közönséges egy-
háznak mondatik, mivel püspöke avval a hatalommal bir, 
hogy mindnyája felett Ítélhet, felette pedig ^enki. Es ezért 

I az egyházak fejének, az egyházak anyjának és az 
egyházak tanítójának neveztetik, mivel mindnyájan általa 
kapják a táplálékot és a tanítói hivatalt. Mindenkiről 
gondoskodik, mindenkire vigyáz, kinek hitéért, hogy soha 
meg ne fogyatkozzék, hanem, hogy testvéreit megerősítse, 
maga a Megváltó imádkozék:" 

Az idézett szavak magyarázatául szolgálhatnak a kö-
vetkezők : 

E helyen állt Lateranus Plautius palotája, kit Nero 
meggyilkoltatott. E palotában lakott később Nagy Kon-
stantin is. 

A római Breviárium szerint Nagy Konstantinnak 
álmában szent Péter és Pál apostol akkor jelent meg, 
midőn az orvosok tanácsára csecsemők véréből, hogy 
poklosságától megszabaduljon, fürdőt parancsolt magának 
készíttetni. Az apostolfejedelmek meghagyák neki, hogy 
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azon esetre, ha betegségétől menekedni akar, a Sorakte 
hegyén bujdosó Sylvester pápát kerestesse fel, hogy ma-
gát általa megkereszteltesse. Sylvester a császárt azon a 
helyen keresztelte meg, és ott menekedett meg a beteg-
ségétől, hol jelenleg a lateráni egyház áll, melyet Nagy 
Konstantin ker. sz. János tiszteletére épittetett, és melyet 
Sylvester pápa szentelt fel. 

XIV. Benedek szerint: „Nem csekély tekintélyt nyer-
nek azon történelmi tények, melyek a római Breviári-
umba felvétettek és helybenhagyattak ; mert vájjon ki ké-
telkedhetnék ezen, miután bizonyos, hogy a római Breviá-
rium többször vizsgáltatott és javittatott meg, kikéretvén 
erre annyi ájtatosság és tudomány által kitiinő férfiúnak 
tanácsa ? de mégis úgy, hogy nem tekinthető tiltottnak, 
ha valaki illő szerénységgel, fontos okoknál fogva a tör-
ténelmi tényekben előforduló nehézségeket felderíti, és 
azokat az apostoli szék Ítélete alá adja, hogy azok igaz-
ságát és tarthatóságát megvizsgálja, ha a római Breviá-
rium javítása ismét foganatba vétetnék." 

Nagy Konstantin a Lateránus-ok palotáján a pápá-
nak ajándékozta, hol ezek az avignoni fogság idejéig 
laktak. 

E templom a pápák tulajdonképeni székesegyháza, 
miért is koronáztatásuk után ünnepélyesen szokták birto-
kukba venni. 

A templomot 44 oszlop öt hajóra osztja. A főhajó 
két-két oszlopa fallal van egymáshoz csatolva, melynek 
mindegyikén egy-egy apostol szobra áll. 

A pápai oltárban van azon asztal elrejtve, melyen 
sz. Péter misézet, fölötte pedig őriztetnek az apostolfe-
jedelmek koponyái, melyek, hogy a Saracénok kezeibe 
ne essenek, 850-ben a katakombákban rejtettek el. Öt 
század után V. Orbán pápa hozatta elő onnan azokat, 
miután Avignonból visszatért és Cappoccio bibornok-
kal mutatá a lateráni loggiából azokat az összesereglett 
népnek. 

Feltűnőnek látszik, hogy e szent koponyák oly hosz-
szú időn át a katakombákban voltak elrejtve ; de Üd-
vözítőnk igy szólt ez ügyben szent Brigittához, ki akko-
riban szintén látta a Lateránban e szent ereklyéket; „E 
tesvér — egy siciliai perjel — csodálkozik azon, hogy 
apostolaim oly soká voltak, majdnem megvetve a kata-
kombákban. De én igy felelek neki : A szentírás mondja : 
Hogy az izraeliták sokáig időztek a pusztában, mert a po-
gányok gonoszsága, kiknek országait az izraeliták elfogla-
landók voltak, még be nem telt. Igy volt ez apostolaim-
mal is. Még nem jött el a kegyelem ideje, melyben szol-
gáim testei felmagasztalandók voltak ; mert először a pró-
báltatás idejének kellett jönni, és csak azután a megkoro-
náztatásénak ; de azok sem születtek még, kiket az apos-
tolok felmagasztaltatásának tisztelete illetett. — Azonban 
most kérdezheted: Vájjon testeik azon idő alatt, mely-
ben a kútban voltak, tiszteltettek-e? Én igy felelek ne-
ked: Angyalaim őrizték azokat és tisztelték őket." 

E bazilikában épen úgy mint sz. Péterben külön-
féle nemzetek gyóntató székei állanak. 

Azon kegyelmek és búcsúkról, melyeket itt a zarán-
dok nyerhet, XIV. Benedek „Assiduae sollicitudinis" bul-
lájában igy szól : — Az összes és egyes búcsúkat, és a 

bűnök vagyis büntetések elengedéseit és enyhítéseit, és 
más lelki kegyelmeket, valamint az élők ugy a holtak 
számára, melyek nevezett lateráni bazilikának elődeink a 
római pápák által engedményeztettek, melyeket már régóta, 
a római pápák tudtával és azok beleegyezésével ugyan-
azon bazilikában nyilvánosan szokás volt kihirdetni, da-
czára, hogy azok kezdetleges engedményezéseiről biztos 
okmányok jelenleg nem ismertetnek, nevezetteket, önszán-
tunkból, ismeretünk és tartalmuk szerint tekintélyünkkel 
jóváhagyjuk és megerősítjük, és ugyanazon bazilikához, 
éppen úgy, mintha e jelen okmány által engedményez-
tetnének, teljesen, minden ellenmondás nélkül kötelezők-
nek nyilatkoztatjuk és határozzuk." 

Elhagyván a „város és világ minden egyházainak 
anyját és fejét," a via Merulaná-n át a porta pia felé 
igyekeztem. It t nagy meglepetésemre egy szép palotát 
láttam, mely az „Unita Italia" status-adósságainak tisz-
teletére épit tetet t! Ha nem venné az olasz pénzügyér 
rosz néven, bátor volnék őt egy recipére figyelmeztetni, 
melyet a legbölcsebb felkent zsidó király irt és igy hang-
zik : „Tiszteld meg az urat jószágodból, és adj neki min-
den terményed zsengéiből, és megtelnek csűreid bőséggel, 
és sajtóid borral áradoznak!" 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, november 4. Borromei szt. Károly halá-

lának háromszázados évfordidójára. — 1584. november 
hó 3. és 4. közötti éjjelen meghalt 46 éves korában Mi-
lano biboros főpapja, a Borromeo-család sarja, Károly. Az 
egyház szentei között tiszteli őt és a mára eső három-
százados évfordulót buzgó lelkek felhasználták, hogy kü-
lönös ünnepélyességgel üljék e nagy szent emlékét, hogy 

j annál élénkebben felelevenítsék magasztos erényeinek 
fényét. 

Már előző számunkban megemlékezett egy jeles 
toll a mai nap jelentőségéről : — de engedjék meg t. ol-
vasóink, hogy a mai napot annak szenteljük, kinek em-
lékét megujitja. Nem akarok életrajzot irni, nem akarok 
dicsbeszédet felette mondani, erényeinek diszes koszorú-
jából csak egyet akarok kiemelni, azt, melynél fogva kü-
lönösen a papnevelő intézetek világszerte a mai napon 
dicsőitik e dicső szentet: fenséges papi jellemét. 

Buzgóság és áldozatkészség — folyton lángoló buz-
góság, feltétlen, önzetlen áldozatkészség főpapi életének 
legszebb diszei. Képmása lett ezek által amaz örök szere-
tetnek, mely fenntartás nélkül teljesen és egészen odaadta 
magát mi érettünk a kereszten. Fáradozni, hogy mások a 
rég nélkülözött lelki nyugalmat visszanyerjék, lemondani 
és áldozni, hogy mások a kegyelem-élet áldásaiban bő-
ségesen részesüljenek, az volt az ő törekvése ; ezt gya-
korolta ő maga, erre buzditotta, tanitotta papságát. 
Ebben találta az utat bámulatra méltó főpapi tökéletes-
ségére, ez által nevelt magának papságot, mely a nehéz 
idők súlyos sebeit oly sikeresen gyógyította. 

S helyesen tette igy szt. Károly ; erre volt szükség 
akkor : erre van szükség ma is. 
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Szép és becses egy dolog a tudomány ; világossá-
got és fényt hint az élet szövevényes ú t j a i r a : de ami a 
világossággal és fénynyel párosí t ja a jótevő meleget, ez 
az akarat tökéletessége, ez a jeliem nemessége. Egyedül 
tudomány által senki sem lesz jobb, senkit sem tesz 
jóvá. Holdvilág a tudomány nemes akarat nélkül. Ön-
becsünk, tevékenységünk eredménye nem annyira attól 
függ , mit tudunk, hanem mit és hogyan teszünk. Olykor 
hasznosabb a legegyszerűbb ember a nagy tudósnál. Mig 
ez ugyanis nemes lélek és tökéletes jel lem nélkül tudo-
mányának fényével á r tha t és rombol, és vajmi gyakran 
valóban is ár t és r o n t : addig az egyszerűségével páro-
sítván nemes jellemét, nem árt , hanem kis körében hasz-
nál és jó t tesz. 

Kivált korunkban szükséges hangoztatni ez igaz-
ságokat. A tudomány túlbecsülése, sőt egyoldalú dicsőí-
tése, az akara t fejlesztésének, a jellem képzésének elhanya-
golása napirenden van. Korunk nagyobbára csak tanít , 
de nem nevel. Tudni ez minden, tenni ez nagyon is má-
sodrendű. Innét az akara t fejletlensége, gyöngesége, a jel-
lem hiánya a legtöbb emberben. 

Ezen irány kihatásai mutatkoznak azok sorában is, 
kik a papi pályára lépnek. Természetes valami, hisz ők 
magukkal hozzák a kor irányát, ennek fogyatkozásai t és 
hiányait oda, hol pá lyá jukra előkészíttetnek, és ha it t 
ezektől gyökeresen és komolyan meg nem szabadulnak, 
ki is viszik azokat magukkal é le tpályájukra , a hol szá-
mos botlásnak, tévedésnek, és az olykor még a legfénye-
sebb tehetségekben is előfordult szomorú bukásnak szülő-
anyja az akara t fegyelmezetlensége, a jellem képzésének 
elhanyagolása. 

Nem akarok mint vádló fellépni ; távol fekszik tő-
lem a szándék bárki t is sérteni ; de csak egy fu tó pilla-
na t is a papi életre meg fog győzni akárki t , hogy nem 
egészen ugy vagyunk, amint kellene lennünk. Ama pon-
tosság és lelkiismeretes hűség, ama élénk kötelességérzet 
és odaadás, mely a régibb papi generácziót ál talában jel-
lemzi, fegyelmezett akara t ra és kifej let t jel lemre muta t . 
Nem tagadjuk , voltak régente is hibák és fogyatkozások, 
azt is megengedjük, hogy ezek különféle okoknál fogva 
talán r i tkábban vagy kevésbé szembettinőleg muta tkoznak 
mostan ; de az élet r ideg tapasztalatából azt az egyet j og -
gal fáj lal juk, hogy amaz emiitett jeles tulajdonaik nem 
igen terjednek. Olykor-olykor panaszt hallani és nem 
mondhat juk, hogy e panaszok indokolatlanok. Es e pa-
naszok utolsó alapját — ha nem csalódunk — ott véljük 
találhatni, hogy a sok esetben elhanyagolt házi nevelés 
hiányait pótolni és a korszellem romboló hatásainak el-
lensúlyozását komolyan es erélyesen megkisérleni elmulasz-
to t ták és elmulasztjuk. Ama sajátságos tünemény, hogy 
a régebben talán kevesebb gonddal és figyelemmel vég-
zett papképzés átlag jobb gyümölcsöt hozott, csak azon 
két okban leli nézetünk szerint magyarázatá t , hogy a 
gondos házi nevelés eredményét a korszellem decompo-
náló hatása meg nem semmisítette ; amint ellenkezőleg a 
most sokkal nagyobb gonddal és fáradsággal egybekötöt t 
papképzés talán növeli a szellemi tőkét, de a házi nevelés-
nek sok esetben teljes hiánya és a korszellem romboló ha-

tása következtében nem hozza meg a megfelelő gyümöl-
csöt a jel lemképzés tekintetében. 

Amint csak fél munkát végez, ki csak tanit és nem 
nevel, ugy egyoldalú ama papképzés, mely a tudomány 
szükséges közlése mellett a másik fontos teendőt, a jel-
lemképzést, e lhanyagolja . Nekünk tudományosan képzet t 
papok kellenek, de azok legyenek erkölcsileg fegyelme-
zettek is, legyenek kellőleg jár tasok a tudományban, de 
legyenek jel lemek is, tel jes és nemes jel lemek. 

Ismétel jük, nem vádkép mondjuk ezeket, csak óhaj-
ként, mely talán sokak szivében még élénkebben él, mint 
a mienkben ; ezen óhajnak akar tunk kifejezést adni. Jó l 
tudjuk , hogy a legbuzgóbb és legönzetlenebb törekvés 
olykor eredményte len: — ezen irányban mindenkinek meg 
kell tenni a magáét . A hol az egyéniség tökéletesitéséről 
van szó, ott az „én"-nek működnie ke l l ; élő lény merő 
receptio által nem lesz tökéletes soha, ha azt, mit befo-
gadott , magáévá nem teszi öntevékenység és assimiláczió 
által. 

Adja a jó Isten, hogy a nagy szentnek ma kiváló 
módon megúju l t emlékén sokan buzdul junk papi erényei-
nek követésére ! ? 

Kassa, október hóban. Meglepetések. — Két havi 
ha l lga tagon lefolyt időközben a meglepetéseknek sok 
mindenfele pházisai értek, sú j to t tak és felemeltek. — 
N e m reflectálunk mindenikre ; hisz ezt a munkaerőben 
megfogyo t t hivatal — meg az adott szó, a tollfékező in-
telemhez csatolt igére tünk sem engedi. 

Tavaly ,felvidámítottak a Ferenczek és Kálmánok ' : 
ez idén gyászban talál tak. „Exitus aquarum deduxerunt 
oculi". — I f j ú levitáink egymás után hul lnak az élet 
nagy harczában, missiójok, üdvmunkájok kezdetén. Nem 
rég két vidéki neo-presbyter t , — kik közül az egyik csak 
kétszer misézett, — kelle fine persolvendorum missae suffra-
giorum elhunyt paptársaink névsorához följegyezni : s most 
itt a központban egy flagrans eset rendít meg. Szentszéki 
jegyzőnk, nt. Maldonyi János e hó 12-én reggel élettelenül 
ta lá l ta tot t . Szomorú meglepetés ! Junius óta ez a máso-
dik haláleset az aulában. Egymás t érték a gyászsürgö-
nyök : papnöveldénkből egy tanár Bár t fá ra sietett anyja 
végtiszteletére ; Szepesből meg a szülők jöt tek papfiok 
temetésére. Az aradi leczke nem lepett meg ugy, mint 
halandóságunk eme kérlelhetlen l eczké je ; mer t az ellen 
lehet védekezni, de ez ellen nem. Az orvosi vélemény 
szerint éjfél körül tör ténhete t t a baj, tán első álmában 
lepte m e g : „media nocte clamor factus es t :" csakhogy 
azt senki nem hallhatta, halál tusá já t ki sem sejtette. 
„Yae soli!" 32 éves volt. Szolgálati éveiből ha to t 
az egyházmegyei hivatalban töl töt t fokozott munka és 
haladás közt, — „quiescit, tandem liber, tandem tutus, 
tandem aeternus. F ru i tu r nunc aper to et liberó coelo. — 
Non perdidit lucem, sed securiorem sortitus est, — nec 
reliuquit ille nos sed antecessit."1N) 

Ketten voltak a clerusból ez állomásra egyidejűleg 
beidézve, s a választás ő reá esett, „cecidit sors supra 
Mathiam (i. e. super Joannem,) et annumeratus est unde-

q Seneca, de Consolatione ad Poly. C. XXVIII. 



294 r e l i g i o . 

cim apostolis," seu tribus aulicis. Megfelelt a várakozás-
nak: birta püspöke bizalmát, szeretetét — de paptársai 
tiszteletét is. Sokak részvéte kisérte örök nyugalmára. 
Sírkövére — melyet püspök ur ő exclja állíttatott 

lehet vésni: „morum et ingenii laude floruit." 
— Pár nappal halála előtt, szokatlan élénkség, jóság, 
a kedves tárgyaktól való könnyed megválás volt észlel-
hető rajta. Meg valék én is lepetve, midőn zsebóráját 
nekem adta — talán, hogy az időt sokra becsüljem; hi-
szen „qui habet tempus : habet et vitám." Előttem, ki 
tán nemsokára követni fogom nagy útjában — nem kis 
jelentőséggel bir az időjelző. 

Fiatal halottjaink számát a tisztes öregek is neve-
lik: „Alium in medio cursu vita deserit, alium in ipso 
aditu relinquit, alium in extrema senectute fatigatum, 
iam exire cupientem vix emittit." E sorok Írásánál hir-
deti dómunk nagy harangjának gyászos kongása megyénk 
egyik jelese, Dailieiovics Mihály prépost kanonok halálát. 
E férfiúnak oly szép múltja és oly nagyok érdemei, hogy 
azokat csak ügyes és avatott toll tudná kellő méltatással 
vázolni. Papi buzgalmát, tevékenységét, jótékonyságát is-
meri Kassa, Szikszó, Patak. Fenn fog mindenütt állni em-
léke. „Iste homo perfecit omnia, quae locutus est ei Deus, 
et dixit ad eum : ingredere in requiem mearn, quia te vidi 
iustum." Elete leirását üdvös meglepetéssel olvasná a bő-
szavu — de tettszegény ember. — Az utolsó, a mit vi-
selt — az általános ügyhallgatói és helynöki terhes tiszte 
volt. Mennyire meg van jräspökünk ő exja a mindinkább 
ritkuló individuumok dolgában akadva : mutatja a körül-
mény, hogy a vicariusi fontos teendőkkel a káptalani nagy-
prépost és plébános urat kelle megbízni. Meglepően szép 
szövegezéssel hozza kineveztetését a Circularis. — M e g -
lepett megyénk nestorának Krizsanovszky József nagy-
tárkányi prépost mathusalemi élete, cui — mint a hiv. 
körirat mondja — omnes Eclesiae Cassoviensis adusque 
Praesules vita sua videre venerarique licuerat. Obiit aeta-
tis suae a. 90. (Vége köv.) 

1) Labefactatis majorem in modum mei hucusque Vicarii et 
Causarum Auditoris Generalis viribus, de alio mihi in gravissimi 
muneris mei executione adjutore provisurus : Reverendissimum Do-
minum Franciscum Szabad, Cathedralis Ecclesiae meae Cassovien-
sis Praepositum Majorem et Canonicum, de cujus fidei integritate, 
sapientia, doctrina, moderatione, zelo atque dexteri tate in Domino 
plene confido, praesentibus intra grémium totius Dioecesis hujus 
Cassoviensis meum in Spiritualibus Vicarium, Officialem et Causa-
rum Auditorem Generalem, cum reservatione per speciales lit teras 
indicata, eligo, nomino et constituo, cum omnibus juribus, privile-
giis et facultatibus per SS. Canones et Concilia, nec non Rescripta 
Apostolica eidem Officio concessis et attr ibutis, ac secundum re-
ceptas in regno Hungáriáé consuetudines competentibus, ut mihi 
quacunque ratione in regenda Dioecesi impedito subsidiariam de-
legatamque praestet operam. 

Quam per me hac ratione factam Generalis Vicarii mei et 
Causarum Auditoris electionem annuntiando, Venerabilem ac Ho-
norabilem Dioecesis meae Clerum in Domino hortor, et cunctis 
auctoritate mea Ordinaria praecipio, ut praelaudatum Vicarium 
meum Generalem abundantius habere in charitate propter opus 
quod operatur, mandataque et ordinationes Ejus, ut filios obedien-
tiae decet, exequi, Eidemque in rebus Officii sui debitam obedien-
tiam et reverentiam praestare debeant ac teneantur. 

Praesentibus usque ad revocationem valituris. 
Cassoviae, die 25. Septembris 1884. 

SvajCZ. A helyzet és kilátások. — A németországi 
katholikusok ambergi közgyűlésének fényes lefolyásáról 
nemcsak az itteni, hanem a külföldi lapok is lelkes köz-
leményeket hoznak, a melyek a kath. népben mindenfelé 
óriási érdekeltséget keltenek. Az utóbbi napokban sürüen 
czikkezett a nagy gyűlésről más országoknak kath. sajtója, 
a mely az ambergi gyűlésnek a legnagyobb elismeréssel és 
rokonszenvvel adózik. Engedje meg kérem nekem is, hogy 
a kath. Svajcz legnagyobb lapjának, a Luzernben körülbe-
lől 6500 példányban megjelenő „Vaterland"-nak valódi 
kath. öntudat által sugallt szavait ismételjem, a melyek-
kel a gyűlést üdvözli. A lap, a mely Windhorstnak két 
beszédjét szószerinti szövegben idéze, a bevezetésben kö-
vetkezőleg nyilatkozik : „Mult vasárnapi számunkban Windt-
horstnak egyik beszédjét közöltük, a mely olvasóinkat 
bizonyára örömmel és bámulattal töltötte el. Habár e be-
széd a német viszonyokra vonatkozik közvetlenül, sok 
tekintetben a mi állapotainkra is ráillik. Amit Badenről 
mondott : nem áll-e a mi kantonunkról, Solothurnról is ? 
S vájjon nincsen-e minekünk is elegendő okunk a pa-
naszra, a mi egyes kath. választók eljárását és egyes kép-
viselőknek a tanácsban követett maguktartását illeti ? Nem 
állunk-e mi is nagy és nehéz küzdelem előtt, mint a né-
met katholikusok, küzdelem előtt, a mely nagy fontoság-
gal bir a kath. érdekekre, s a mely már a jövő hetekben 
kezdetét veszi ? Valóban ! e válságos napokban bámulattal 
tekintünk németországi hitsorsosainkra, lelkileg részt ve-
szünk gyűléseikben, a legmélyebb megindulással hallgat-
juk bátor vezéreiknek elragadó szavait, hithűségökön 
épülünk, vitézségökön és áldozatkészségükön lelkesedünk. 
Valóban ! lélekemelő, elragadó e gyűléseken ama férfiak 

j szavát hallani, a kik úgy tudományosságuk, mint polgári 
i állásuknál fogva előkelő helyet töltenek be a társadalom-
I ban. Nép, a mely ekként érez. ekként gondolkodik, a 

mely ily módon tesz tanúságot hite mellett: nem veszhet 
el, előbb-utóbb győzelemre fogja segíteni a jogot és igaz-
ságot. Mi svajcziak. fájdalom ! más viszonyok között élünk, 
a mi országunkban az ily gyűlések lehetetlenek ; de azért 
nem szabad elvesztenünk bátorságunkat, nem szabad csüg-
gednünk. A német katholikusok szava mihozzánk is át-
hat, s mi megért jük ; mert az ő egyházuk a mienk is. 
Mi is örvendhetünk sikereiknek, mert a legfőbb érdekek 
közössége képezi a kapcsot, a mely bennünket velők 
összefűz. A német katholikusok törekvéseinek sikere a mi 
ügyünket is győzelemre fogja segíteni." A német biro-
dalom-gyülési választásokkal majdnem egyidőben megy 
végbe a svajczi nemzeti-tanács megválasztása. Az utóbbi 
időkben a nemzeti-tanácsban a radikalizmus dominált. 
De biztos kilátásaink vannak, miszerint ez alkalommal a 
kultur-harczosok húzzák a rövidebbet. A kath. konzer-

! vativ frakczió mindenesetre megállja helyét, s miután a 
konzervatív keresztény elemek a kath. és protestáns tá-
borban egyesülnek : remélhető, hogy a berni kantonban 
körülbelől 8, Freiburgban 2, Tessinben 2 és Graubünden-
ben 1—2 uj állomást foglal majd el a konzervatív pá r t ; 
ezenfelül pedig a liberálisok is elhódítanak talán 3—4 
helyet a radikálisoktól. A franczia kantonokban, Genf-
ben, Waadtban és Neuenburgban, fájdalom ! nincs mit 
remélnünk. De Solothurn ez alkalommal készíthetne egy 
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kis meglepetést. Svajczra jobb idők közelednek. A pro-
testáns Svajcz kezd visszaemlékezni keresztlevelére. Hi-
ányzik ugyan még a szervezettség, hiányzanak! a te t t -
erős vezérek, de tagadni nem l e h e t : 1882. nov. 26. óta 
lényeges javulás állott be. A nagy kantonokban : Bern-
ben, Aargauban és Szt. Gallenben hatalmasan forr , és 
czélszerü, áldozatkész eljárás rnég e század vége előtt je-
lentékeny politikai fordulatot hozhatna létre. Bern kanto-
non fordul meg, hogy megdőljön, vagy megmarad jon 
Svajcznak liberalis-radikalis kormánya. A Stiinderathban 
a konzervat ív pár t 44 szó közöl 19 felett rendelkezik. 
Eveken át tar tó kul turharcz után, ugy látszik, Svajczra 
is szebb napok viradnak. 

Adja Isten ! 

IRODALOM. 
K ö n y v i s m e r t e t é f . 

Főtisztelendő Bunyitay Vincze úr „ A vdradi piis-
püspökség története, alapításától a jelenkorigL czimü jeles 
munkájának I . részét, t . i. a püspökség alapításától 1566. 
évig szólót, a harmadik kötettel , mely az egyházmegye 
területét ismerteti , immár befejezte. E kötet, mely Yára-
dot, az egyházmegye központ já t sz. László király székes-
egyházával s a többi egyházakkal és intézetekkel, ezután 
a főesperesi kerületeket lelkészségeikkel s ezek kegyúr i 
családjaival, különösen ama kor vallás-erkölcsi és kul tú-
rái életét, kiemelve az ezen t á rgyakra vonatkozó ismert 
és nem ismert adatok vas-szorgalmu egybe gyűj tése és 
felölelésével a mult homályából mintegy elénk varázsolja, 
méltón sorakozik az első két, ál talunk e becses lapokban 
méltányolt kötethez, nővén becsben a munka végéhez 
csatolt rajzok és különösen a meglepő csinossággal ké-
szült, szerencsés conceptióju térkép által, mely a váradi 
egyházmegye középkori a lakját állí t ja előnkbe. 

Mennyit lármázának egykor az ellen, hogy a pápa 
a középkorban tizedet szedete hazánkban, és ime e t ized-
szedés nélkül, melyet pedig szászorosan, tehát a kama-
toknak mintegy tőkéjéül fordi tának vissza a pápák hazánk-
nak, e térképnek ké tharmada alkalmasint üresen mara- < 
dott volna. 

De té r jünk vissza a kötet ta r ta lmára . Jeles i rónk a 
bevezetésben szép tudományos apparatussal és kellő kr i-
tikával tárgyalván forrásai t és állapítván meg a megye 
középkori térképét , rá hasonló történetírási készülettel 
a régi székesegyház helyét a vár központ jában mutatván 
ki, annak a tör ténelmi s régészeti nyomokból összeállí-
tot t épületét, különböző átalakulásait , oltárait, ereklyéit 
s ereklyetartóit , öltönyeit s egyéb szerelvényeit oly ala-
pos, a legkisebb részletekre ki ter jedő gondossággal í r j a 
le, hogy munkájának e része bizonyára az egyházi 
műemlékek történelmének mindig hálás forrásai t képe-
zendi. 

A sírok és sírkövek felírásaikkal, a székváros egyéb í 
egyházainak s a monostoroknak, számos okiratok és adat- í 
idézetekben gazdag leírása, valamint Henszlmann Imre e I 
köte tbe fölvett tanulmánya, valóban azt a megnyugta tó 1 

érzést képesek az emberben fölkelteni, miszerint a tör té- i 

netirás művészete annyira haladott már, hogy valamint 
a természettudósok a vizözönelőtti állatok i t t -ot t kiásott 
csontrészeiből képesek az egész állat csontvázát összeállí-
tani, faját , nemét kijelölni : úgy tör ténetbuvára ink is már 
annyira vitték, hogy az előt tünk lezajlott idők történeti 
forgácsaiból azoknak csaknem teljes ra jzá t varázsolják 
előnbbe ; azon különbséggel még is, hogy oly vonzó ké-
pet, milyent tisztelt szerzőnk „A székváros s lakosainak 
élete" czimü fejezetben, együt tvéve az I. kötet 36. és 
139. lapjain olvashatókkal előnkbe állított , a zoologusok 
egész serege sem teremthet . 

Ugyanazér t meg nem ál lha t juk azon hő óhaj tásunk-
nak kifejezést nem adni, bár a jó Isten a szerzőt állandó 
egészséggel áldaná meg még sokáig, hogy e szép munka 
inásodik részét is bevégezvén, majd mintegy visszapillant-
ván a fölemelt derék épület bevégzésére, az „Egyházi 
ál lapotok" czimü és hasonló tar ta lmú czikkekből, ki nem 
hagyva belőlük mindazt, mi sz. Lászlóra vonatkozik, sem 
Martinuzzi életrajzát , egy egykötetü kivonatot készíthes-
sen, melyben aztán azok is gyönyörködhetnének, s mely-
ből azok is tanulhatnának, kik e monumentál is müvet , 
egy nagylelkű egyházfejedelem munificentiájának e tün-
döklő zálogát, maguknak meg nem szerezhetik. 

Az esperességek és lelkészségeik hosszú sorában 
nincs egy helység is, melynek leírása majd kevesebb, 
majd több érdekes, i t t ott kedves adatot nem tar ta lmazna, 
kiváló örömére szolgálandott azoknak, kik a vármegye, 
egyes járása vagy helysége tör ténetei t i randják meg egy-
kor, némelyike pedig, mint például a debreczeni és belényesi 
egyház története, azoknak kis monographiá jául válik be. 

Az „Egyházi ál lapotok" czimü értekezés, melylyel 
szerző a há rom kötetes első részt befejezi, világos bi-
zonysága annak, hogy Bunyitay Vincze uram nemcsak 
szorgalmas és szerencsés anyaggyüj tő , hanem magas röp tű 
átpi l lantással megáldot t építő művész is, ki Ivliónak va-
lóban kedvencz taní tványa. Nem egy olvasója, kit a jelen 
mozgalmas ugyan, de for rongásában sok busitót felszínre 
toló jelenségei bántanak, köszönetet mondäne! szerzőnknek 
azon sorokért , melyekkel e kötet négy utolsó lapjain mun-
ká já t befejezi : 

„Ma már csak a krónikások előadásából tudjuk," 
— mondja igazán szépen irónk — »hogy a középkorban 
még a legszegényebb embernek is mennyi lelki öröme, 
mily sok előttünk már ismeretlen kedvtelése s boldog-
sága volt ! Az anyagi lét nehezére esett, de ő alig élt 
abban ; lelke a magasban repkedet t . Megvolt Istene, an-
gyalai. szentei, az isteni tisztelet pompája ; feje felett a 
menny nyitva á l l t ; szivében a szeretet és tisztelet, a hit-
s honszeretet buzgot t . A nem ismert végtelenség titka, 
mely őt mindenüt t környezé, élénk t á rgya t szolgáltatott 
képzeletének. Tűzhelye mellett , a mezőn éjjel, ugy mint 
nappal természetfelet t i lények beszéltek vele s életét 
mintegy szép köl teménynyé, legendává varázsolák. Nem 
ismerte korunk legnagyobb betegségét, az unalmat ; de 
hívén Istent, angyalokat , egy szívvel többet érzett kebe-
lében. Ez állapot a XVI . század hitvitáival megren-
d ü l t . . . " De hisz ezekről majd leend alkalma szerzőnek 
a második részben szólani. Addig is ezt : Tolle et lege ! 

Veszely Károly. 
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A külföldi irodalom köréből 
két nagybecsű és a napi érdekeket érintő irodalmi 

termékre hivjuk fel t. olvasóink figyelmét. 
Az egyik az 1584. óta fennálló Máriacongregatiók 

története e czim alat t : „Histoire des Congregations de la 
sainte Vierge, par le P. L. Déplacé S. J ." Brugesban és 
Lilieben, kiadta a Société de St. Augustin. 230 lap, ára 2 
fr t . — Gyönyürüen fel van tüntetve e kis könyvben, 
mit köszönhetnek a katholikus országok a vallásos buz-
góság és ker. erkölcsösség emelésen háromszáz év óta fá-
radozó eme hitbuzgalmi társulatnak és szövetkezetnek. 
Az egyház benső élettörténetének tetemes része van benne 
felölelve. 

A másik könyv, mely megérdemelné a lefordítást, 
Manning bibornok müve a Papi méltóságról. Minthogy 
franczia nyelven többen férhetnek bozzá, közöljük a 
franczia fordítás czimét : „Le Sacerdoce éternel, par mgr 
le Cardinal Manning, traduit par l 'abbé Ch. Fiévet. 312 
lap, 3"50 frk. Megjelent ugyanott. — A szent atyák ko-
rától kezdve, — mikor egy sz. Ambrus aranysz. sz. J á -
nos, sz. Jeromos és a kereszténység más oszlopos férfiai 
adtak fenséges oktatást a papságnak classikus mübecsü 
irataikban, — sok százra megy azon iratok száma, a me-
lyek a papságot méltóságának becsére és kötelességeire 
figyelmezteték. Manning bibornok könyve valamennyi közt 
számot tesz és magán hordja a westminsteri érsek erede-
tiségének minden vonásait. Manning bibornokot, a kit az 
angolok valláskülönbség nélkül nemzetök egyik legkivá-
lóbb szelleme gyanánt tisztelnek, méltán neveztetik, bár 
más értelemben, mint Lavigerie bibornok, missionarius 
bibornoknak. A hires világlap, a Times, szombati számá-
ban soha el nem mulasztja hirdetni, hogy vasárnaponként 
és némely ünnepnapokon, hol és mikor prédikál a nagy 
bibornok. Es a bibornok ritkán prédikál London ugyan-
azon templomában kétszer egymásután, hanem mindig 
másutt, hogy alkalma legyen a nagy világváros összes 
népességével közölni apostoli küldetésének kincseit. Szó-
székéhez katholikusok és protestánsok sietnek. 

Ilyen Manning bibornok szemben az angol néppel. 
Lelke a népnek. Ilyennek bizonyítja magát ebben a kis 
müvében is — szemben a papsággal. Lelke a papságnak. 
I gy ir a papi állás magasztosságáról és annak fenséges 
kötelmeiről, fényes diadalairól és veszélyes szirtjeiről, 
mint a ki ezt az életet egész magasztosságában éli. A 
régi és ismeretes themák a papi életről tolla alatt meg-
ífjuluak és a frissesség oly varázsában jelennek meg, 
mely lefoglalja a figyelmet és elbűvöli. Lefordítását nem 
lehet eléggé ajánlani. 

VEGYESEK. 
— Egyházi kinevezés. Vallás- és közoktatásügyi ma-

gyar miniszterem előterjesztésére Szájbei István esperest 
és kraszna-bélteki plébánost, a szatmári székesegyház 
czimzetes kanonokjává nevezem ki. Kelt Gödöllőn, 1884. 
évi október 18-án. FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort 
Ágoston, s. k. 

— A szent ügy tekintetében kötelességemnek tartom 
a tisztelt olvasóközönségnek becses tudomására adni, bogy 
szeptember 8-án Magyarországra nézve az „Imaapostolság" 
központi igazgatójává neveztettem ki; miért is az Ima-
apostolságra vonatkozó kérdéseket, szives értesítéseket és 
egyéb ügyeket ezután liozzám intéztetni kérem. Kalocsán, 
1884. október 4-én. Tóth Mike, S, J . „Jézus sz. Szivének 
Hírnöke" szerkesztője. 

— A történelmi hazugságok egész tengere van még 
mindig divatban a katholikus egyház ellen. Ezek között 
nagy phrasisokkal szokták emlegetni az u. n. Bertalan-
éjt. Azt mondják, a pápaság bűntárs volt ebben a mé-
szárlásban. Éppen most jelent meg egy munka Ivervyn 
de Lettenhove belga bárótól ,Les Hugenots et les Gueux' 
czim alatt, a mely leirja az u. n. Bertalan-éj hatását 
Rómára. XIII . Gergely pápa, úgymond, „gyász-könyveket 
hullatott. Siratom, igy szólt a pápa, a király eljárását, a 
mely igen tilos. Isten tiltja az ily büntetést." 

— Belgiumban a királyság nagy hibát követett el, 
mely következményeiben reá nézve végzetessé válhatik. 
Háromszor nyilatkozott néhány hó leforgása alatt az or-
szág : a képviselőház, a senatus és községi tanácsokba 
való választások alkalmából. Üis mind a három választás 
a katholikus conservativ párt nagy többségét constatálta 
alsókamrában, senatusban és a községi képviselőtestüle-
tekben. Azt mondják, hogy ez utóbbiak a katholikusokra 
nézve kedvezőtlenül ütöttek ki. Ez egyszerűen nem igaz, 
mert a liberális községi képviselőtestületek száma alig 
haladja meg a 650-et, mig összesen 1900-nál több város 
és falu választott katholikus conservativ párti községi 
kéjDviselőket. Es a király mégis mit tett ? A három csa-
tatéren megvert kisebbség vezérét, Bara szabadkőműves 
exministert hivatta magához, és ennek tanácsára, az al-
kotmányos elv kiáltó megsértésével, azt az államcsinyt 
— igy nevezik a belga és franczia kath. lapok — kö-
vette el, hogy a többség által jmrcolt ministerium két 
legbuzgóbb vezérférfiát, Jacobs-ot és Woesté-t lemon-
dásra szólittotta f'el. Malout, a miniszterelnököt tartóz-
tatni akarta, de ez nem sikerült, mert a kabinet feje 
két legkiválóbb minisfcertársától elválni nem akart, s 
a király eljárásának helytelenségét bátran kijelentvén, 
ő is lemondott. A király alkotmányellenes eljárásával 
csak a vallás és a trón ellenségeinek szarvát növelte. A 
katholicismusnak nem ártott . A többség változatlanul 
katholikus és sonservativ. Bernaert, az u j miniszterelnök, 
egyike ama nagy férfiaknak, kiknek a legutóbbi válasz- ' 
fásoknál a liberális párt bukását és a katholikus keresz-
tény párt diadalát köszönni lehet. 0 volt az egész ország 
számára szervezett „Fédération des Cercles Catholicpies" 
igazgatótanácsának elnöke, és mint ilyen ő neki nyilt leg-
több alkalma az actio vezetésére. Most, hogy miniszterré 
lett, lemondott a kath. körök szövetségének elnökségéről, 
és helyét választás ut ján Woeste volt miniszter foglalta 
el. A ,Cour. de Bruxelles" azt mondja, hogy Beraert-et 
senki sem pótolhatja jobban, mint Woeste. 

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

Budapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz. 
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UJABB ADATOK 
árpádházi boldog Margit cultusa és canonisatiója 

történetéhez. 

F r a k n ó i "\7"i 1 m o s t ó l . 

II. 

Sartori atya buzgó fáradozásaival nem érte 
el az óhajtott czélt. De mindenesetre hozájárult 
ahoz, hogy a szent emlékű szűz cultusa újabb 
lendületet nyerjen. 

A Rituum Congregatio 1542. julius 17-ikén 
hozott határozata a domonkos-rend római gene-
rálisát Rodulfius atyát (1645-ig) arra bátorította, 
hogy boldog Margit ünnepén (január 18-ikán) az 
ő officiuma végzését nemcsak a szerzet egyetlen 
magyarországi zárdájában, Szombathelyen, hanem 
a stíriai és karinthiai zárdákban is elrendelte, 
mivel ezek a magyarországi provincia területéhez 
tartoznak.1) 

A dominikánusok példáját követték a pozso-
nyi clarissa-apáczák, kiknek gondjaira valának 
bízva Margit ereklyéi. Január 18-ikát körme-
nettel ünnepelték, a mikor is Margitra vonat-
kozó két antiphona énekeltetett és egy imádság 
mondatott. Julius 13-ikán pedig a szűznek feje, 
virágfüzérekkel diszítve, a templom főoltárán 
köztiszteletnek tétetet t ki. Mise és vecsernye 
után a tömegesen gyülekező hivek közöl a legelő-
kelőbbeknek megengedtetett, hogy a szent erek-
lyét csókjaikkal illessék. A többiek boldogoknak 
tartották magukat, ha olvasóikat és más tárgyai-
kat a papok az ereklyéhez érintették, vagy pedig 

*) Sartori atya beszéli el ezt emlékirata végén. 

az ereklyéket diszitő füzérekből egy virágot 
vagy levelet kaphattak. Ezen a napon mise és offi-
cium szent Margit vértanúról mondatik; de a 
szentbeszéd tárgyát a magyarországi Margit élete 
és csodái képezik 

Számosan tulajdonították súlyos betegségből 
fölgyógyulásukat szűz Margit közbenjárásának és 
ereklyéi érintésének ; maga Lippai György primás 
is, a ki ezért háláját kifejezendő 1660-ban 
Margit szűz ezüst szobrát ajánlotta föl a zár-
dának.1) 

A templom szentélyében számos votiv-ado-
mány hirdette szűz Margit közbenjárásának ha-
tását és a hívek háláját. Utóbb az apáczák az 
úgynevezett „szent Margit vizét" kezdették ké-
szíteni. Ez nem volt más, mint tiszta víz, a mely-
ben az ereklyék elhelyezve voltak annyi ideig, a 
meddig az apáczák három Miatyánkot, ugyan-
annyi Üdvözlégy et és egy Hiszekegyet elimád-
koztak. Ugyanezen imádságot kellett a betegek-
nek is elmondani, amikor a vizet itták. Külö-
nösen a láz-betegségekben bizonyult e víz 
hatásosnak; mig Margit ciliciumát, a mely az 
ereklyék mellett őriztetett, a nehéz szüléseknél 
szokták volt igénybe venni. 

De leginkább nyilatkozott Margit emléke 
iránt az ájtatos tisztelet 1713-ban, mikor a pes-
tis pusztított Pozsony városában. A lakosok ké-
relmére b. Margitnak a kolostor által átengedett 

x) Kétségkívül ez a szobor az, a melyet a Némethy 
által idézett 1749-iki inventarium igy jelöl meg: „Statua 
argentea S. Margarithae Yirginis, inaurata, habens lapi-
des numero sex in pectore." A Lippai ajándékáról és 
Margit cultusáról egy 1726-iki (alább említendő) okle-
vél szól. 

86 
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ereklyéi ünnepélyes körmenetben a városban 
körülvitetvén, a ragályos betegség csakhamar 
megszűnt.1) 

A domonkos-rend római központi házában 
is élt folytonosan a kegyelet szűz Margit em-
léke iránt. Az 1725-ben t a r t o t t rendi kápta lan 
elhatározta, hogy a pozsonyi zárdában őrzött 
ereklyék megszerzése érdekében XIII. Benedek 
pápánál lépéseket fog tenni.2) 

A következő esztendőben azzal a gondolat-
ta l foglalkozott a rend generálisa, hogy a cano-
nisatió kieszközlésére újabb kisérletet fog t enn i ; 
e czélból hiteles informat iókat szerezett azon 
tiszteletről, melyet Magyarországban Margit i rán t 
tanusitanak.3) A generális megbízásából a rend 
magyarországi provinciálisa megjelent Pozsony-
ban és miután szűz Margit ereklyéit megszem-
lélte, a csontokból és a scapuláréból egy-egy tö-
redéket eszközölt ki a római központi rendház 
számára.4) 

Egy félszázad multával, (1770. elején) a rend 
pesti zárdájának főnöke kezdé gyűjteni a tör té-
neti emlékeket és a Margit-cultusra vonatkozó 
bizonyítványokat, a melyek alapján a canonisa-
tió ügyét megindítani szándékoztak.5) 

Ugyanazon esztendőben gróf Batthyányi Ig-
nácz egri kanonok,) később Erdélynek nagy tudo-
mányáról és apostoli buzgalmáról egyaránt elhí-
resült püspöke), szintén lépéseket tesz Rómában és 
Magyarországban, hogy boldog Margit az egy-
ház szentei sorába iktattassék. Azt, váj jon a 
domonkos-renddel egyetértőleg jár t el, vagy pe-
dig véletlen találkozás az, hogy egy időben két 

*) Mindezen részleteket egy 1726. augusztus 23-ikán 
kelt okirat tartalmazza, a melyet a domonkos-rend ró-
mai generálisa fölkérésére a pozsonyi clarissák és a po-
zsonyi ferenczrendiek állítottak ki. (Eredetije a domon-
kos-rend római levéltárában.) 

2) A domonkos-rend római központi levéltárnoká-
nak szives közlése nyomán. 

3) Fönnebb idéztük az 1726. Rómában augusztus 
23-ikán Pozsonyban kiállított és Rómába küldött jelen-
tést, melynek czíme (Ad puncta Deutri, B. Margaritae 
V. Hungáriáé avgendi cultus gracia, apud Sanctimoniales 
S. Ciarae comperta sunt sequentia) hirdeti, hogy kérdé-
sekre adott választ tartalmaz. 

4) A provinciálisnak dátum-nélküli levele a o-ene-
rálishoz. 

. 5) A pesti prior 1770. márczius 5-ikén az eszter-
gomi érseki helynökhöz intézett levelében i r ja : .Intendit 
Ordo noster mamim iterum admovere prosecutioni causae 
Unonisatioms B. Margarithae." (L. Békési Emil közlemé-
nyét : Arpádházi b. Margit canonisatiójának ügye a XVIII 
szazadban. Uj Magyar Sión. 1882-ik évfolyam 801—811.) 

oldalról karol ják föl az ügyet, el nem dönthet-
jük.1) 

Arról sincs tudomásunk, vájjon a következő 
esztendőkben tör tén t -e valami a canonisatio 
ügyében. 

Annyi bizonyos, hogy Bat thyányi nem ej-
te t t e el a szent szándékot, és később mint erdé-
lyi püspök folytonosan gyűj töt te a tör téne t i 
anyagot, a melylyel a canonisatio ügyét előmoz-
dithatta, és a királyleánynak méltó emlékét emel-
hetet t . 

E tekintetben a legfontosabb acquisitió volt 
az a jegyzőkönyv, a melyet a XIII. század végén 
a pápai követek a Margitszigeten eszközölt t a -
núkihallgatásokról fölvettek volt, és Lósi Imre 
1641-ben az ereklyéket őrző ládában megtalál-
ván, hiteles másolatban Rómába küldött. Ennek 
másolatá t szerezte meg Batthyányi.2) 

A ter jedelmes (160 sűrűen ir t folio lapot 
számláló) kézirat, mely a gyulafehérvári püspöki 
könyvtár tu la jdonát képezi és ekkorig a tö r téne t -
búvárok figyelmét kikerülte, egyházi tö r téne tünk 
egyik legbecsesebb kincsét képezi; annál inkább, 
mer t az eredeti példány, a melyről Pozsonyban 
lemásoltatot t , kétségkívül elveszett.3) 

Erdély ez időszerinti nagyméltóságú püs-
pöke a legnagyobb liberalitással bocsátot ta azt a 
„Monumenta Vaticana" szerkesztőségének ren-
delkezésére. Közrebocsátását az késlelteti, mer t a 
Lósi-féle hitelesített másolatot, a melylyel a 
Bat thyányi kéziratát , kiadás előtt, összevetni kí-
vánatos volna, ekkorig a római levéltárakban 
megtalálni nem sikerült.4) (Vége köv.) 

x) Békési Emil imént idézett közleményében gróf 
Batthyányinak 1770. május 7-ikén az esztergomi érseki 
kelynökhöz intézett levelét. 

2) A másolaton nincs megjegyezve, hol és mikor ké-
szült. Dániel Imrének 1785. május 4-ikén Rómából Bat-
thyányihoz irt leveléből tudjuk, hogy több év előtt Ró-
mából küldetett meg néki („Abbas Aurelianus de Angelis 
mihi adfirmavit ante plures annos integrum p-ocessum a 
se Excellentiae Vestrae in hac materia missum fuisse.") 

b) Némethy Lajos a föloszlatott pozsonyi clarissa-
zárda leltáraiban nem találta nyomát. Már a század első 
éveiben ugy tudták Rómában, hogy a kézirat elveszett. 
Molinari atya egy följegyzésében erre vonatkozólag a 
következő sorokat olvastam: „II Processo de virtutibus 
si trovo col corpo, presso le Monache Francescane di-
rette da suoi frati. Licet suspicari abbiano distrutto l'is-
tromento sulle stigmate per l'impegno di darne la pri-

] vativa a S. Francesco." (A domonkos-rend római levél -
; tárában.) 

4) Sartori atya az ő emlékiratában igy ír : „Pro-
1 cessum antiquum Procurator (t. i. ő maga) in suo Roma 

abitu posuit in Archivio Vaticano, novum vero in Archi-
vio Ordinio." Ellenben a domonkos-rend római levéltárá-
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VI. 

Vasárnap délután két óra lehetett, midőn római is-
merősöm nagy hirtelen azt mondja : menjünk a katakom-
bákba. Miért nem, hisz sz. Jeromos is, mint irja, e napo-
kon látogatta meg e szent helyeket. Midőn gyermekko-
romban — igy szól — Rómában valék, hogy a tudomá-
nyokban oktatást vegyek, más velem egykorú és ugyan-
azon czél felé törekvőkkel vasárnapokon az apostolok és 
vértanuk sirjait szoktam látogatni ; és gyakran a föld 
alatti sirboltokba mentem, melyek a föld mélyébe vannak 
ásva. A belépők az eltemetettek testeit a falak mindkét 
oldalán találják, és minden oly sötét, hogy majdnem ide 
illenek a próféta szavai: „elevenen szálljanak le a po-
kolba". Es a felülről gyéren alászálló világosság, a sötét-
ség borzadalmait ugy mérsékli, hogy nem annyira ablakon, 
mint inkább repedésen véled a világosságot lejönni : is-
mét lassan előrehaladva, a sötét éjtől környezetteknek 
Virgil e szózata jut eszébe : „Mindenütt borzalom, és maga 
a csend is ijeszt." 

Odaiparkodtunk tehát, hol a szent Brigitták, ne-
rei sz. Fülöpök, sz. Károlyok szerettek imádkozva időzni. 

Kocsisunk a sok keskeny, de árnyékos utczán át a 
széles via de Cerchj-re hozott, mely az egykori Circus 
Maximus-on vezet át, melynek falaiból alig maradt va-
lami. Ott jár tunk tehát, hol 549-ben Totila alatt volt az 
utolsó versenykocsizás. Miután kiértünk a via di porta 
S. Sebastianó-ra, Caracalla fürdőinek nagyszerű romjai 
tűntek fe l ; nemsokára az Arco di Druso-hoz értünk, mely 
s. Sebestyén kapuja mellett van. A falakon kivül u tunk 
néhány perez múlva ketté vált, jobbról volt a via Appia, 
melyen tovább mentünk, balról pedig a via Ardeatina, 
mely Ostiába vezet; itt áll a kis „Domine quo vadis?" 
kápolna is. Az itt történteket sz. Ambrus e szavakkal 
fest i : „Miután Péter Simont legyőzte, midőn az Ur pa-
rancsait hirdette, és a tisztaságot tanitotta, maga ellen 
ingerelte a pogányokat, kik midőn őt keresnék, a keresz-
tények által felkéretett, hogy távoznék kevés időre. Es 
ámbár a szenvedést óhajtá, mégis tekintettel a nép kéré-
sére engedett, mert a végből kéretett fel, hogy magát 
megmentse, hogy a népet oktathassa és megerősíthesse. 
Hogy rövid legyek : a várost éjjel akarta elhagyni, ki 
midőn látta, hogy Krisztus vele a kapuban találkozik, és 
hogy a városba megy, mondá : Uram ! hová méssz ? Krisz-
tus feleié: „Jövök ismét felfeszíttetni!" — Péter megér-
tette, hogy Krisztus szolgájában fog ismét felfeszit-
tetni. Önszántából tehát vissza indult, a kérdő kereszté-
nyeknek megfelelt, mire elfogatván, keresztje által dicsőité 
az Ur Jézust." 

Kocsisunk nem sokára egy kapunál állott meg, 

ban őrzött feljegyzés szerént: „Extat illius (processus) 
copia authentica, subseripta per Archiepiscopum Strigo-
niensem anno 1641., penes Notarium S. Congregationis 
Rituum. 

melynek felirása hirdeté, hogy Calixtus katakombáinál 
vagyunk. Az őr üdvözlé régész társamat, s megmutatá 
szobáját, melyet mult éjjel kiraboltak. Minthogy társam 
gyakran le szokott nézni e síralagokba, vezető nélkül 
közeledtünk a bejáráshoz, hol egy ismerősre akadtam, 
ki éppen akkor jöt t ki onnan egy franczia régész-
szel, ki Rómában lakik. Kedvünkért visszafordultak s 
igy négyen j á r t u n k , égő viaszgyergyát tartva le s 
fei a földalatti folyosókban, melyek magassága tiz láb, 
szélessége négy. Azt mondták, hogy az ismert katakombák 
folyosóinak hossza megegyezik Olaszország hosszával, az 
alpesektől Reggió-ig. A folyosók oldalain vannak egymás 
felett a sirok, némely helyen 7 is található egymás felett, 
melyekből habár a vértanuk testeit el is vitték, hamvaik 
mégis ott maradtak, és igy elég tisztelni való van jelen-
leg ott és lesz a világ végéig, mert „nem ismeretlen 
előttünk — mondja sz. Maximus, — hogy tisztelni kell 
bármely szentnek nem csak egész testét, hanem annak 
akármelyik részét is, mely a testtől el van válva; mert 
ez a szent vértanuk dicsősége, melyeknek habár az 
egész világon szétszóratnék is egyik része mint hamú, 
mégis egész teljében megmarad hatályossága." 

A franczia régész elemében volt, megmutat ta a leg-
híresebb vértanuk sírhelyeit, köztük sz. Ceciliáét is, to-
vábbá e katakombák legérdekesebb falfestményeit. Igen 
érdekelt a bolds. Szűz képe, valamint a halak, melyeknek 
hátain a kosár kenyérkékkel, és egy palaczk veres borral, 
az oltári szentségről szóló tant ábrázolja. Francziánk 
annyira ment, hogy a katakombák jó akustikájáról is 
meg akart győzni, azért nem tudom hányadik folyosóba 
kellett mennünk, mig ő az egyik kápolnában a Glóriát 
és Magnificatot éneklé. Figyelmeztetett a különféle je-
lekre, melyekkel az első keresztények a sirokat jelezték 
a véredényekre. Végre a feljáráshoz értünk. Midőn a sza-
badba jöt tünk, oly forrónak tetszett a lég, mintha egy 
fűtöt t gőzkazán előtt állanánk. Sz. Calixtus katakombáin 
tul az ut ismét két ágra oszlik, kocsisunk jobbra hajtot t , 
s mi a kaputól félórányira fekvő San Sebastiano bazili-
kához értünk, melynek homlokzata hat régi granit osz-
lopon nyugszik. E templom mostani alakját 1612-ben 
kapta. Balra közel a bejáráshoz van sz. Sebestyén oltára, 
hol e szent teste nyugszik. Fekvő fehér márványszobra 
felett e szavak olvashatók: „Sz. Sebestyénnek — Krisztus 
katonájának és vértanúnak — az egyház védőjének — a 
dögvész elüzőjének." 

„Kiket földi baj vagy szerencsétlenség ér — irja sz. 
Asterius amaseai püspök — mint menhelyre sietnek oda, 
hol azon nagyon boldogok nyugszanak, és azokat, mint 
követeket és közbenjárókat használják, ama véghetetlen 
bizalomnál fogva, melylyel Isten iránt viseltetnek; innen 
van, hogy a nyomor megszűnik, a betegségek meggyó-
gyulnak, az elöljárók fenyegetései csillapulnak ; és végre a 
jelen élet minden zavarában és szerencsétlenségében a vér-
tanuk szentélyei hasonlók a biztos kikötőkhez." Igy ér-
zett, igy gondolkozott svéd sz. Katalin, ki az 1353-ki év 
első szombatján e templomban akart áldozni. Minthogy 
pedig a mise ideje még el nem érkezett, társnői a temp-
lomon kivül várakoztak ; csak az oltár megett térdepelt 
egy pap, kit sz. Katalin nem vett észre, s mivel egye-

38* 
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díil vélte magát lenni halkan igy imádkozot t : „Legked-
vesebb. Megváltóm, ki imádandó szent testedet a szeplő-
nélküli szűztől vetted, s azt szakasztott erek és idegek-
kel a keresztre feszitetni engeded, én méltatlan bünösnő 
Téged kimondhatatlan irgalmasságodnál fogva kérlek, őrizz 
meg, nehogy bűnbe essem. Es mivel kegyelmed által 
tisztaságom megőrzésére, egy erre választott, de halandó 
férjjel birtam, most miután házasságom megszűnt, he-
lyette tisztaságom megőrzésére mást kell kérnem, és erre 
a kiválóan nemes katonát, legszentebb törvényeid hirde-
tőjét sz. Sebestyént választom, kinek oltalmába és gond-
jára, engem szerelmes Jézusom, bizni kegyeskedjél ." Sz. 
Katalinnak kedves társalgása, műveltsége és szépsége ál-
tal annyira magára vonta a római főnemesség figyelmét, 
hogy többen nőül akarták venni őt, ki szüzességi foga-
dalma által kötve volt. A visszautasítottak közül egy el-
határozta, hogy el fogja rabolni. 

Január 20-a volt, sz. Sebestyén ünnepe, midőn szen-
tünk anyja engedelmével védőjének tiszteletére a város 
előtti bazilikáját meglá togat ta . A visszautasított főnemes 
embereivel az ut melletti szőlőkben volt elrejtve és sz. 
Katalin közeledtekor megparancsolá embereinek, hogy 
fogják el. Ezek csakugyan kirohantak rejtekeikből, de hir-
telen egy szarvas szaladt feléjök, s ők megfeledkezve a 
szent nőről, a szarvas után siettek, mialatt Katalin társnőivel 
a város kapujá t elérte. 

A templomon kivül, annak evangeliumi részén van 
az a földalatti hely, melyről nagy szent Gergely igy ir : 
„De mit mondjak a sz. apostolok — Péter és Pá l — tes-
teiről, midőn bizonyos, hogy azon időben, melyben szen-
vedtek, a hivek keletről eljöttek, hogy vissza követeljék 
az ő testeiket, mivel polgártársaik voltak ? Miután pedig j 
azokat a második mértföld kövéig vitték, azon a helyen, i 
mely a katakombákhoz neveztetett , helyezték el. Midőn | 
pedig az összegyülekezett sereg azokat tovább vinni szán-
dékozék, a menydörgés és villámlás annyira megijesz-
tette és elszélesztette azt, hogy ilyfélét másodszor meg-
kísérteni nem mertek. Ezek u tán a rómaiak mentek ki, 
s a szent testeket, melyeket az Isten kegyelmétől kaptak, 
kiemelték és arra a helyre vitték, melyen jelenleg nyug-
szanak." Azon a helyen, melyen az apostolok testei, nyu-
godtak, muta t ják azt a márványszéket is, melyen szent 
István pápa lefejeztetett . 

Sz. Sebestyén oltára mellett van a bejárás az e 
szentről nevezett katakombákba, hol a vér tanuknak több 
elzárt sirját is láttuk. Némelyikénél, hol az zárókövek 
egyike vagy másika leesett, a benlevő vértanú csontjai 
láthatók. Más helyen, hol nevezetesebb szent volt eltemetve, 
mélyedések voltak, mert az illető szent iránti tiszteletből 
egy kevés földet vitt magával el minden zarándok. I ly-
féléről tesz említést nyssai szent Gergely is, midőn mondja : 
„Ha valaki csak a port is, mely a sirt ellepi, elvinni en- i 
gedi, az mint ajándék fogadtatik, és ezen elvitt föld, mint 
nagy értékű dolog őriztetik." 

Végre elhagytuk az itteni földalagokat, melyekbe 
174.000 vértanú, köztük 46 pápa temettetet t el. Egyi -
künk karján nagy májszinü pók ült, melyet francziánk 
e szavakkal távolított el : ártatlan, hisz a ka takombák-

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, november 7. A „Humánum genus" sza-

badkőműves felfogásban. — Bármennyire is tagadják a 
pápaság befolyását; bárminő látszólagos kicsinylést tanúsítsa-
nak bizonyos lapok szentséges atyánk szó- vagy írás-
beli nyilatkozatai iránt : tény az, hogy a pápa szavára 
hal lgat és figyel az egész világ. Nyilatkozatai t , iratait — 
az utóbbiakat gyakran, még mielőtt nyilvánosságra jö t tek 
volna — a távíró sodrony elviszi az egész világba és az 
oczeánon innen és az oczeánon tul a sajtó és a közvéle-
mény, azok, qui intra et extra sunt, foglalkoznak, beszél-
nek, irnak, czikkeznek róluk vagy ellenük. 

Nagyobb mozgalmat alig idézett elő pápai okirat — 
talán a Syllabus kivételével — mint a „Humánum genus" 
kezdetű idei április 20-án kelt apostoli körlevél. A összes 
szabadkőművesség a föld kerekségén mozgalomba jö t t és 
a hol nyíltan nem mertek, ott t i tkon dühöngtek ; a hol 
a hata lmat teljesen bí r ják kezükben, ott — mint pl. Ame-
rika egy néhány államaiban — erőszakos rendszabályok-
kal, a konkordátumok megszegésével s hasonlókkal vá-
laszoltak, a hol pedig ha ta lmuk nem nem oly korlátlan, 
ott epéjükbe már to t t tollaikkal támadták meg a kath. 
egyház dicső fejét . Baglyok nem süvölthetnek jobban, ha 
odúikból kizavartatnak, mint a szabadkőművesek a „Hu-
mánum genus" hal latára. 

Hazánkban — legalább a nyilvánosság előtt — keve-
sebb mozgalmat észleltünk. Voltak, kik a magyarországi 
szabadkőműveseket nem akar ták bennfoglalva érteni ezen 
pápai körlevélben, mert szerintök a magyarországiak nem 
olyanok, mint a többiek. A ki e csalódásban vagy ámí-
tásban tetszeleg önmagának, legyen neki kedve szerint. 
Mi a magyarországi szabadkőműveseket egy hajszálnyival 
sem ta r t juk jobbaknak, vagy egy cseppet sem ártat lanab-
baknak, mint „testvéreiket" más országokban. Ugyana-
zon viperák fa jzata az, mely szoros közösségben és egyes-
ségben áll a többi páholyokban működő „testvérekkel", 
és a mely hazánkban talán azért nem olyan merész, mint 
másutt , mert vagy nem ta r t j a még időszerűnek kilépni 
a t i tkos rezervából, vagy pedig — mint mások állítják 
— hanyat lásban van és hata lmának gyöngesége miat t 
nem mer nyíltan fellépni sötét terveivel. Vagy számítás, 
vagy gyöngeség parancsolja a magyarországi „ t e s t v é r e d -
nek azt a tartózkodó állást ez idő szerint, jóllehet t i tok-
ban szüntelenül fo lyta t ják vakond-munkájukat . 

A mindenféle nyilvánulások között, melyekben a 
szabadkőművesség a „Humánum genus" ellen világszerte 
állást foglalt , talán alig van érdekesebb ama nyilatkozat-
nál, melyet a lipcsei „Bauhütte" czimű szabadkőműves 
heti folyóirat nem rég közlött. Ez a lap, mely ön-
magát „a szabadkőművesség egyetemes érdekei köz-
lönyének" nevezi, ez idei 18. számában M. G. Conrad 
müncheni „testvér" aláírásával általános figyelmet érdemlő 
czikk jelent meg, mely méltó arra, hogy mi is foglal-
kozzunk vele. Főérdeme e czikknek ri tka őszinteségében és 
éles logikájában rejlik. 

Egész nyíltsággal igy ir szórul-szóra : „Minden men-
tegetési kísérlet, az pl. hogy a páholy nem oly gonosz, a 
pápa rosszul van értesülve, mi mindnyájan hiszünk a 
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keresztény tan főtételeiben, mi rendesen imádkozunk stb. j 
és mit azonfelül még a gyönge ártatlanság és a csúszó-
mászó alázatosság mentségekben kitalálni képes, az mind 
nem ér semmi*. Az ember vagy szabadkőműves vagy nem. 
Yagy tag ja az egyháznak (katholikus) vagy nem. Erkö l -
csös embernek más választása nincsen. Komoly a dolog, j 
a komédiának vége van." 

Nemde érdekesek Conrad „testvér" — té te le i? 
Tehá t mentség, még pedig mit sem érő mentség az, hogy 
a páholy nem oly gonosz; hiábavaló mentség az, hogy a 
pápa rosszul van ér tesülve; hiábavaló mentség az, hogy a 
szabadkőművesek a kereszténység főtanaiba hisznek, hogy 
rendesen imádkoznak stb. Csak a gyönge ár ta t lanság vagy 
a csuszó-mászó alázatosság keres ilyen mentségeket . Erős, 
vagy mint Conrad „testvér" mondja „erkölcsös" ember-
nek más választása nincs, mint vagy szabadkőművesnek, 
vagy katholikusnak lenni. Mind a ket tő egyszerre nem 
lehet. Yagy-vagy ! 

Es e „vagy-vagy" okadatolásában Conrad „test-
vér" nem kevésbé érdekes. A katholikusokra nézve igy 
nyi la tkozik: „Ha az Isten csalhatatlan helytar tó jának a 
földön szavai még valamit érnek ; ha az apostoli körleve-
lek és pásztorlevelek több mint egy semmitmondó papir-
rongy (nichtssagende Papierwische) ; ha a püspökök, 
papok és szerzetesek egyházi fegyelme igazság és nem 
dajkamese : akkor a pápának harczkiál tására az egész 
földkerekségén az összes római kathol ikus papságnak, 
mint egy embernek fel kell kelnie és a szabadkőműves-
ség ellen az irtó háború t az egész vonalon megkezdeni !" 

Salutem ex inimicis ! Conrad, szabadkőműves testvér 
világosan és tisztán fogja fel a katholikus papság köte-
lességét ; a szentséges a tyának szavára kötelessége minden 
egyházi férfiúnak a maga körében a szabadkőművesség 
által ellenünk már rég megkezdet t i r tóháborút ellensú-
lyozni, illetőleg e harezban a pápa oldalán és az ő 
vezetése alatt tevékeny részt venni. Csak abban nincs 
igaza Conrad testvérnek, hogy reánk tol ja az i r tóháborút , 
holot t éppen a szabadkőművesség kezdetétől fogva a kath. 
egyház ellen folytat ja az i r tóháború t . A mi dolgunk vé-
delmi harcz, illetőleg felvilágosítás és oktatás által a vi-
l ág szemeit kinyitni és a szabadkőművesség tevékenysége 
ellen éberséggel és elszántsággal szintén tevékenynek lenni. 

Conrad „testvér" igy fo ly ta t j a : „Egyedül a pápa az 
Istentől rendelt, a világ leghatalmasabb országainak csá-
szárai és királyai és a köztársaság elnökei által elismert 
legfőbb tekintély, ki hit és erkölcs dolgában kimondja a 
döntő, csalhatatlan szót. Ha a pápa akként itél : a pá-
holy hitetlen és e> kölcstelen, akkor a római kath. egyház 
egy tagjának sem áll jogában ez ítéletnek ellenszegülni. 
S a pápa igy it élt. Következőleg minden hivő katholikus, 
ki önmagát és egyházát respektálja, a páholyt elhagyni 
tartozik és oda egyedül fordulni, hová tartozik : az egye-
dül üdvözitö egyház kebelébe." 

Nagyon helyesen ! Bárcsak minden katholikus oly 
helyesen és talpraesetten itélne, mint Conrád „testvér," 
ki szabadkőműves létére, szabadkőműves szakközlönyben, 
oly nyiltan és őszintén megmondja az igazat. Páholyba 
lépni és az egyházban maradni, szabadkőművesnek lenni 
és katholikusnak maradni, az nem lehet. Maga Conrad „test-

I vér" igy nyi la tkozik: „ Mindkettő egyezerre nem lehetséges." 
Czikkének befejezésében a következő végeredményre ju t : 
„A ki a páho'y mellett van, az nem lehet a pápa mellet'. 
S a ki nincs a pápa mellett, az lemond a pápa egyhá-
zának minden jogáról , Ígéreteiről és előnyeiről, szóval az 
lemond időre és örökre a hivatalosun szervezett keresztény 
katholikus vallásról. Azon csűrni és csavarni nem leheV 
„A ki pedig a páholy mellett van, annak távol kell 
magát, tar tania ama kul tus mindenféle szemfényvesztő 
formaságaitól , mely kul tus kárhoz ta t ja a szabadkőműves-
séget és a helyet t a tiszta emberiség kul tuszában lélekben 
és igazságban mindvégig működnie." 

Mi köszönettel fogad juk Conrad testvér nyilt, őszinte 
sorait. Logikája oly éles és kíméletlen, hogy a vagy-vagy 
elkerülhetetlen. Vagy katholikus, vagy szabadkőműves ; 
vagy páholy, vagy egyház. 

Élesebben egy püspöki körlevél nem figyelmeztet-
heti a kathol ikusokat kötelességeikre, mint Conrád „test-
vér", „egy ba jor szabadkőműves ehnélkedései". Ez tiszta 
bor, minőt a szabadkőművesek még nem igen mértek. 
Csak váljék egészségére sok vaksi kathol ikusnak nem 
csak a külföldön, de szegény hazánkban is. F ia t appli-
catio ! ? 

Kassa, október hóban. Meglepetések. (Vége). — 
Meglepetéssel nézi a kiváncsi publ ikum Munkácsy 

Mihály világhirü festményeit : „Krisztus Pilátus előtt" s 
u jabban „Krisztus a kálvárián." E két remekmű hiven 
reproducál ja vallásunk ügyét , mely ez előtt még csak 
Pi látus előtt volt : most azonban közel áll a fölfeszitéshez. 
Há tha a megtér t látorrál , há t ha a pogány századossal 
ellenei is magokba szállnak ? ! — Ez volna Munkácsy 
ecsetjének a legszebb diadala. — Ne csüggedjünk : a 
„crucifige" után jő a vresurrectio.íí 

Átesvén a meglepetések tragicumán, röviden meg-
ér in the t jük a gaudiosumot, ilyen lehet-e : a metszenzéfi 
plébános nt. Bercsinszky Alajos urnák esperesi denomi-
natiója a sepsii kerületben, — nagyobb volt ennél a 
tis:t. kanonokság1 melylyel a helybeli gr . kath. lel-
kész V. Gy. lett ki tüntetve. Valamelyik poëta azt 
mondja : „Nincs igazabb a nap alatt : a ki iparkodik — 
halad." E költői mondatot tán senki jobban nem valósí-
tot ta az életben, mint az eperjesi püspökséghez tartozó 
g. k. egyháznak ünnepelt fia Viszloszky Gyula, kinek 
úgyszólván lelkéhez tapadt az iparkodás és haladás ; az 
előbbit, keze munká ja — a szomszédságában kimagasló 
új templom, az u tóbbi t , kiérdemlet t előléptetése muta t j a . 
Mindnyájan örvendve gra tu lá l tunk neki s ez eset alkal-
mából őszintén kivántuk : hogy ő nagyságát, ki rövid i t t-
léte alat t kedves és művelt papi személyével és leköte-
lező modorával nemcsak hitfeleinek bizalmát és szeretetét, 
de a város nagyrabecsülését is kivivta, s kinek nemcsak 
derekát, de szivét is övedzi a szeretetnek piros öve, — az 
U r Tsten sokáig éltesse ! 

Há t a kinevezendő uj kápt . tagokra, minő meglepe-
tés vár, ki mondja m e g ! — Es városunk u j képe, a lám-
pasoros és simára törmelékei t járda, dómunk kiépült déli 
oldala, meg a világító u j toronyóra nem a meglepetés 
tárgyai-e az idegenre ? 
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Az idecsatolt bizonylat1) szerint, ki ju to t t volna ab-
ból a sok mindenféle meglepetésből nekünk is, ha Czé-
kén a templom benedicálási ünnepélynek tanúi — s az 
aznapi fungensek közt, a szépszavu barancsi esperes-lel-
kész urat az u j szószéken hal lhat tuk volna ; akár egy 
Benöfy Soma ! Kell, hogy örvendetes tudomásul vegye 
az egyházmegyei hatóság e szent ténykedést s magas el-
ismerésben részeltesse ugy az adakozó hiveket, mint a 
tevékeny és buzgó lelkész urat, a ki oly igazán elmond-
h a t j a : „Domine! dilexi decorem domus Tuae." 

Öröm s meglepetéssel vettük a jeles tolláról ismert 
Oltványi Pál földeáki lelkész, prépost, pápai kamarás, 
Ferencz-József és a jeruzsálemi szent sír-rend lovagja 
több rendbeli munká j á t : „A népoktatási ügy Magyaror-
szágban a mult és jelen időben" Szeged, 1884. ára 1 f r t . 
— . A csanádi püspöki megye birtokviszonyainak rövid 
története " Ara 80 kr. -— „A jeruzsálemi szent sír és 
lovagrendjének története," ára 1 f r t . Kaphatók a szerző-
nél Földeákon és Rá th Mór könyvkereskedésében Pesten. 
— Nagy érdekeltséggel lapozgat tam a ngos szerzőnek 
minden egyes müvét. A folyékony nyelvezet, a Lonovits-
féle irmodor, tiszta correct magyar stylus, mindenekfölöt t 
pedig a nagy alaposság, tárgyisme, széles olvasottság s a 
történelmi adatok bősége — meglepet t . Régen nem for-
dult meg kezeim közt ily jeles szakmű, ily kedves ol-
vasmány. A gyermekbarát , a népiskolák gondozója, cul-
turánk, népművelődésünk ké t -három évtizedes adatai közt 
— saját világában leli magát a tanügyet kimeritően tá r -
gyazó könyvnél; — kit pedig az egyházi javadalmak és 
birtokviszonyok tör ténete érdekel ; ki a múl tban szeret 
révedezni s az érdekeinket czérnaszálra simitó jelenkori 
szükkeblüséget és törpeséget párhuzamosítva kívánja látni : 
azt a — Csanádmegyére vonatkozó enemü dolgozat 
ámulatos meglepetésbe hozza. — Legtöbbet időztem a je -
ruzsálemi szent sir tör ténetének olvasása mellett, mit a 
fenkölt és szellemes iró, a szent sir lovagjához illőleg 
szakavatottan ecsetel. A térkép, a városnak végzetes fel-
dulása, a szent helyek — különösen a szent sirnak vi-
szontagságait is körülményesen érintő rajza, nagyban költi 
fel a olvasóban a zarándoklat óhaját . Boldog, ki a szent 
földön megfordulhat s Urunk lábnyomait csókolhat ja! E 

Alólirt hitközség egyházi elöljárói lelkiismeretesen bizonyit-
ják, hogy Klimkovics Flóris kassai szobrász és aranyozó a czékei I 
róm. kath. templomban következő munkát készitett : 1. Egy főol-
tárt uj oltárasztallal, tabernaculummal, cherubinokkal, Immaculá-
tát és sz. Józsefet ábrázoló szobrokkal és 7 láb magas oltárkép-
pel. — 2. A kereszt alatt Krisztust karjain tartó 7-fájdalmu szűz 
Mária szobrát, élet nagyságban, megaranyozva s oltárszerü poszta-
menton pompásan kiállitva. 8. Egy uj szószéket gazdagon felsze-
relve. — 4. Egy sorompót, mely a szentélyt zárja el. És e mü-
vét stylszerü szimmetriával oly tökéletesen állitotta ki, hogy még 
az ellenség sem találhat benne hibát. Leginkább megragadja a 
szemlélő figyelmét az aranyozás, mely minden darabon ügyes mes-
teri kézzel van megtéve; nemkülönben a faragványok, a festés a 
czélnak és Ízlésnek teljesen megfelel. — Minek következtében az ő 
munkájával meg vagyunk elégedve és e megelégedésünket erköl-
csi kötelességünknek tartjuk kinyilatkoztatni mmdazoknak, kik ily 
szakmába vágó munkát kivannak készittetni, hogy Klivikovics Fló-

úrhoz bizalommal fordulhatnak s vele bármily templomi mun-
kát bátran csináltathatnak. — Kelt Czéke'n 1884. okt. 20-án (P. H.) ! 
Jelevko A,tud p l eb. Következik a templomi gondnokok aláírása. 

műhöz a tudós szerzőnek, a tá t rafüredi elegáns vendég-
kör kimagasló díszének és hangadójának arczképe is van 
csatolva. Meglepetve szemléltem ez alakot, a széplelkö és 
nagy tevékenységű férfiút, kit b. Eötvös, Trefort minisz-
terek kiváló buzgalmáér t elismerő okirataikkal megtisz-
teltek — sőt meg is lá togat tak, 0 felsége pedig legma-
magasb kitüntetésre méltatot t . A paedagog, ki Szeged 
vidékén megfordu l : nézze meg a földeáki minta-iskolát. 

Vegye ő nsga kiváló tiszteletemet és hálámat a kel-
lemes perczekért , miket lángesze szüleményei nekem okoz-
tak. Nagy megtiszteltetés reám nézve eme gyöngéd figye-
lem, mely többször ért már. Zavarba hozott utamban 
nem egyszer, környezőim — az idegen paptársak meleg 
érdeklődése s eszembe ju t ta tá : „Nemo in sna patria pro-
pheta ." Mintha csak mostohaságát akarná kárpotolni — 
a sors. Mélyen sajnálom, hogy a fent dicsért könyveket 
s a te rmékeny irónak egyéb apróbb dolgozatait1) tüze-
tesen nem ismertethetem, időm, egésszségem hiánya okozza. 
„Tolle, lege!" Figyelmem, gondjaim magasabb tá rgy felé 
kezdenek irányulni. Korom haladtával foglalkozásaimban 
is önzőbb és zárkozottabb kezdek lenni ; mert csak — 
hogy Lacovdai) erei szóljak — be kell látnom annak szük-
ségességét, hogy életemből valamit Istennek is ajándé-
kozzak.*) „Paratos igi tur nos esse convenit ; quia diei 
ignoratio intentatam sollicitudinem suspensae expectatio-
n s exagiat ." 3) 

Oroszország. A socziális válság és a görög egyház-
nak a rómaival való egyesülése. — Solowieff moszkvai 
tanár Aksakow folyóiratában több czikket tet t közzé, a 
melyekben a görög egyháznak a rómaival való egyesülésé-
nek szükséges volta mellett nyilatkozik.4) E czikksorozat 
óriási feltűnést kel tet t Oroszországban, a hol mindenki ismeri 
Pobjedonosew szigorú eljárását és re t teg tőle. A „Mo-
niteur de Rome" ez ügyre vonatkozólag következőképen 
nyilatkozik : 

Nemcsak nyugaton dühöngenek a keresztény- és a 
társadalom-ellenes szekták a vallás és a társadalom ellen ; 
romboló tevékenységűk északra és keletre is kiterjed, 
s ha támadásaiknak éle — a mit észre nem venni nem lehet 
— mindenütt a ka th . egyház ellen irányul, be kell val-
lanunk, miszerint az összes kereszténység, az egész társa-
dalmi rend van fenyegetve. Oroszországban a vallási és 
politikai szekták majd alattomban, majd egész nyíltan 
támadják meg a társadalmi rendet és a valódi keresztény 
szellemet. Görögországban napról napra nagyobb mérték-
ben terjed a modern rationalismus, melyet a németor-

>) „Földeák-község történelme", — Mennyország királynéja 
(Salve Regina) népszerüleg magyarázva", — „Egyházi beszéd, me-
lyet a földeáki apácza-zárda és iskola beszentelése alkalmával tar-
tott" O. P. - „Negyedik tanügyi értesitő a szegedi apáczaisko-
lákról. Az iskolaszék megbizásából közzéteszi" O. P. — „Egyházi 
beszéd, melyet a szegedi uj vashidnak fölszentelése alkalmából tar-
tott" 0. P. — „A szegedi tanyáknak előbb Ásott-halom most Ki-
rályhalomnak nevezett részén fölállított király-emlékszobor leleple-
zése. 1884. május 26." 

2) Emlékirataiból. 
3) Hilar. Epp. Comment, in Matth. C. 26. 
4) Lásd e mozgalomról a Religio 1884. II. 13. sz. 
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szági egyetemeken tanuló ifjak hoznak magokkal hazá-
jokba, Terjed különösen Makrakisz tévelye, a mely a keresz-
ténységet alapjaiban támadja meg. Különösen sajnálatra 
méltó azonban az körülmény, hogy Görögországban épp 
úgy, mint Oroszországban, az ó hitű fő és alsó papság 
körében talál a modern rationalismus tevékeny képvi-
selőkre. 

A kath. egyház minden erejével sikra száll a ratio-
nalismus ellen, s küzdelme rendszeres és sikeres, mert 
egy fő vezeti, a kinek vezényszavára minden hivő enge-
delmeskedik. Mihelyt a pápa valamely keresztény-ellenes 
szektának tévelyeit elitéli, mihelyt a püspököket, a pap-
ságot és a kath. hivőket az egyház tanának és jogainak 
védelmére szólítja, mihelyt megjelöli e czélra a módokat és 
eszközöket: azonnal sürü phalanx alakul körülötte, a 
melyen az ellennek minden támadása megtörik és szé-
gyent vall. 

Nem igy van ez a keleti egyházban. Ez, ily rend-
szeres küzdelemre, ily erőkifejtésre támadóival szemben 
képtelen. A hány egyházi központ van a keleti egyház-
ban : ugyanannyi a különálló egyház, a melyeket gyű-
lölet és nemzeti érdekek tartanak távol egymástól, úgy, 
hogy egységes tant, egységes eljárást követniök teljes 
lehetetlen. 

E gyöngeségnek és tehetetlenségnek egy másik oka 
a „védelemben" rejlik, a melyet az egyházak az ál-
lam részéről élveznek, vagyis inkább a melyet független-
ségük árán kell ettől megvásárolniok, aminek következ-
tében aztán az állani kezében minden politikai ügyben 
és fogásnál engedelmes eszköz gyanánt kell szolgálniok. 

Ily módon az állam, az egyház védőjéből, csakhamar 
ennek vezetőjévé lesz még lelki ügyekben is, az egyház-
nak főtisztviselői pedig mindannyi hivatalnokaivá lesznek 
az államnak, a mely őket „védi", vagy ügynökei a nem-
zetiségnek, a melyet éppen képviselnek. Ugyan honnét 
vegye az ily egyház azután a tekintélyt, a szellemi ha-
talmat, a melylyel az anarchistikus szektáknak ellent-
állhatna? Attól a pillanattól kezdve, a melyben az egyházak 
a polgári hatalom szolgálatába szegődtek, a féktelen lázi-
tóknak nem nagy fáradságukba került elhitetni a népek-
kel, miszerint az egyház csak a zsarnokságnak eszköze a 
hatalmasok kezeiben, a nép elnyomatásának okozója. 

A kath. egyházat hasonló vád soha sem érheti, 
mert minden emberi hatalomtól független főtől származik 
független hatalma, ettől nyerik a lelkek és a társadalom 
javát czélzó törekvései hatásosságukat. E körülmény azon-
ban legkevésbbé sem akadályozza a keleti keresztény-
ellenesszektákat, hogy az államszolgaságot, az államtól való 
függést ne vessék a kath. egyháznak szemére, mivel 
— ugymondanak — a két hatalom között való békét és egyet-
értést sürgeti. Ez esztelen vácinak igaztalanságát maga a 
keleti felekezeteknek eljárása mutat ja ki ; mert tudva-
levőleg minden igyekezetüket oda forditják, hogy a foly-
tonos üldözések által megfosszák az egyházat szel-
lemi függetlenségétől. Szakadatlanul kell az egyháznak 
jogtalan követeléseik ellen küzdeni. 

Láthat juk ezek után, miszerint a pápa független-
sége nemcsak szükséges és elévülhetlen követelmény, ha-

nem úgy az egész kereszténységre, mint főleg a társadalmi 
rendre a legnagyobb jótétemény. Ha IX. Pius és XIII 
Leó hajthatat lanul nem állanak ellen az olasz forradalom-
nak, ha elfogadják a „kiegyezés" csalétkét, a melyet ne-
kik felajánlottak, akkor a pápák függetlensége hatalmok 
gyakorlásában mindenkorra elveszett volna ! 

Következésképp a pápának — a ki minden pol-
gári hatalomtól független, s az is marad mindenkor — 
legfőbb tekintélye képezi alapját a keresztény társa-
lom védelmének, legbiztosabb őrét a lelkiismereti szabad • 
ságnak. 

Es nem siitkérezik-e némiképen a keleti egyház 
is — daczára annak, hogy a rómaitól el van választva 
— ama hatalom fényében, a mely a pápa függetlensé-
géből és azon hitczikkelyek feletti tanából ered, a me-
lyek közösek a két egyházban, s a rationalismus és ke-
resztényellenes szekták részéről meg vannak támadva ? 

Azért, lia Oroszországnak és a keletnek felekezetei 
a tökéletes megsemmisülést el akarják kerülni ; ha fenn 
akar ják tar tani népeikben a ker. szellemet: mindenek-
előtt az államtól való függetlenségüket kell visszavivniok, 
hogy ezentúl már ne képezzék az államgépezetnek ra-
gasztékát. — E czél azonban elérhetetlen marad mindaddig, 
mig a római egyházzal sz. Péter utódjának f'ősége alatt 
nem egyesülnek. — Csak ő általa, a ki minden polgári 
hatalomtól független, menekülhetnek meg a függő hely-
zettől, a mely az egyházra nézve lealázó, az államra nézve 
pedig felettébb veszélyes. Veszélyes az államra nézve, mert a 
népek szemében tekintélye azonnal megsemmisül, mihelyt 
politikai eszköz gyanánt használja az egyházat, mihelyt 
egy rangra helyezi az egyházi ügyeket a polgáriakkal. 

Örömünkre szolgál azért, hogy néhány a keleti egy-
házhoz tartozó jobb érzésű férfiú már meggyőződött a ke-
leti egyháznak a rómaival való egyesülése szükséges 
voltáról, s azt hangoztat ja is. Solowieff tanár, a ki a fen-
nebbi tételt védi, elég bátor volt egy czikksorozatot tenni 
közzé az orosz lapokban, a melyben az egyesülésnek szük-
séges volta mellett sikra száll. Egy konstantinápolyi mun-
katársunk pedig arról értesit, hogy a görög gyarmatban 
is többen találkoznak, a kik mellette nyilatkoznak. 

Még hátra van az ellenvetés : a keleti birodalmakra 
ez egyesülésből kár háromolnék. Ellenkezőleg : csak min-
den jót várhatnának tőle, mert a kath. egyház törvényei, 
amint azokat a pápa mindig szorgalmazza, legbiztosabb 
és legjobb őrét képezik a társadalmi rendnek, a legha-
tásosabb eszközt : a törvényes hatóságok részére a tisz-
teletet és engedelmességnek az alattvalók részéről meg-
szerzésére. 

Tudvalevő dolog : hogy Oroszországban a nihi-
lizmus csak a katholikusok között nem képes követőket 
toborzani, mig igenis buján tenyészik az ó-hitüek között. 
Nyilvánvaló : hogy valamint egyebütt, úgy Oroszország-
ban is, tekintélylyel emelhetnék fel karukat a fele-
kezetek a törvényes hatóságok iránt való tiszteletnek és 
engedelmességnek sürgetésére és védelmére, ha függet-
lenek volnának, ha nem politikai intézménynek tekinte-
nék őket is. 

A függetlenség, a melyről mi szólunk, különben 
nagyon jól egyeztethető össze az államnak bizonyos be-
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folyásával az egyházi ügyekre az egyház érdekeinek meg-
védése mellett. 

Mi sem akadályozza, hogy a polgári hatóság e 
czélból egységre lépjen a sz. székkel. A kath. egyház 
épp ugy nem kívánja a két hatalomnak teljes elkülöníté-
sét, a mint nem kívánja ezeknek egyesítését, hanem csak 
összhangot, egyetértést óhajt a kettő között létrehozni. 

j± mi illeti a keleti felekezeteknek azon óhajtását, 
hogy fegyelmi ügyekben megtartsák függetlenségüket : 
bizton számithatnak a sz. szék jóakaratára, a mely a tan 
egysége és a római pápák jogainak elismerése mellett a 
szertartások különféleségét megengedheti . Adja Isten, 
hogy ledőljön a válaszfal, hogy mindenfelé, kelettől észa-
kig, északtól nyugatig egy hang vezényeljen, egy hang 
hívjon összetartásra. Ez a legüdvösebb befolyást gyako-
rolná az emberiségre, egy nyájjá egyesítene minden né-
pet, a mely hisz a Krisztus Jézusban, s örökre elnémítaná 
a vallásnak és az emberi társadalomnak ellenségeit ! 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
A budapesti Oltáregylet jubileuma. 

1840-ben keletkezett Brüsszelben az első Olt ár-egy-
let, melyet az apostoli szentszék csakkamar egyház- tái -
sulat méltóságára emelt és lelki kedvezményekkel gazda-
gon megajándékozott „Folyó évi november hó 6-án 25 
éve, irja egy felhivás, hogy a pesti Oltáregylet keletke-
zett." Tehát Budapesten 1864-i november 6-án alakult 
meg az Oltáregylet,1) és igy az most tar t ja fennállásának 
negyedszázados ünnepét, üis az egylet jubileuma össze-
esik egyúttal az egyleti elnöknő, özv. gr. Cziráky Jánosnö, 
és az egyleti igazgató, ft. T> a ti t wein János k. t. r . áldo-
zár ur oltáregyleti működésének negyedszázados jubileu-
mával. Az egylet lángbuzgalmu elnöksége és fáradhatat-
lan igazgatósága részéről ez alkalomból rendezett ünne-
pély f. hó 6, 7, 8, 9 és 12-ikén az angolkisasszonyok 
templomában tartatik meg. Lelke lelkéből ismétli velünk 
ez alkalommal a Religio valamennyi olvasója^a nagy Is-
ten-áldásával működő Oltáregylet jelszavát : „Aldassék vég 
nélkül s dicsőíttessék a legfölségesebb oltári szentség!" ') 

Uj legényegylet. 
A tatai kath. legényegylet f. hó 1-én nyittatott meg 

a lakosság élénk érdeklődése közt. Az ünnepélyre a győri 
kath. legényegylet küldöttei is eljöttek, magukkal hozván 
az egyesület zászlóját. A megnyitás „Veni sancte"-val 
kezdődött, melyen Tata összes kath. lakossága jelen volt, 
köztük Esz'erházy Miklós gróf, az u j egyesület leghatalma-
sabb pártfogója. Mise után — melyet Cser Vendel tatai 
káplán s egyleti elnök végzett, Rvschek Antal győri elnök 
mondott szentbeszédet. Beszédében a kath. legényegyesü-
letek czélját fejtegeté. Elmondá, hogy a legényegyesület 
mindenekelőtt a vallás-erkölcsi érzetet törekszik az ipa-
rossegédekben megszilárdítani s ezzel kapcsolatban őket 
munkásságra és becsületességre serkenti, hasznos előadá-
sok tartásával egyszersmind a szükséges társadalmi mü-

') Xogáll J., Ligouri sz. Alfonz vezérkönyve az oltári szentség 
latogatasáról. Eger, 1881. 403 1 azt mondja, hogy Budapesten már 
lööy-ben alakult ily társulat. Ez az adat valószinüleg tévedésen alapszik. 

*) Az igazgatóság részéről fel vagyunk kérve tudatni a t. ! 
közönséggel hogy az Oltáregylet novemberben megjelenni szokott ! 
tudositasa közbejött akadályok miatt ez évben deczemberben foR ! 
szetküldetni. S z e r k . ë l 

veltséget is ápolván bennök. A meggyőződés melegével 
elmondott szép szónoklat igen jó "benyomást tett a nagy-
számú hallgatóságra. A templomi szertartás után a legény-
ség a győri zászló alatt diszmenetet tartott a város f'őut-
czáján és visszatért helyiségébe, melyet a győri elnök ünne-
pélyesen megnyitván, az a tagoknak átadatott. Ezután egy 
egyesületi tag az „Isten áldja a tisztes ipart" czimü ver-
set szavalta el, melyet Csepreghy Ferencz, még mint 
asztalossegéd irt az esztergomi legényegyesület megnyi-
tására. Este mintegy 130 terítékű bankett volt. melyen 
nemcsak az iparosok, de az intelligenczia köréből is so-
kan vettek részt. Az egyesület rendes tagjainak száma 
65, de remélhető, hogy e szám rövid idő múlva megkét-
szereződik. Nm. és ft. Zalka János püspök ur a legény-
egyletet egyházmegyeileg szervezi. Egyházmegyéje terüle-
ténvezér-elnökké ft.-Ruschek Antal győri elnököt nevezte ki. 

VEGYESEK, 

t 
Dr. H O R V Á T H C Y R I L L . 

1804. okt. 17. — 1884. nov. 5. 

A budapesti kir. magyar tud. egyetem bölcsészetkarí 
tanáregyesülete mélyen megszomorodva jelenti Dr. Hor-
váth Cyrill aranymisés áldozó pap, félszázados bölcsészet-
tudor, a magyar tudományos akadémia tagja, a bölcsészet 
r. ny. tanára stb. stb. folyó hó 5-én rövid betegség után, 
élete 81-ik évében bekövetkezett halálát. — A boldogult 
22 évi tanári működése alatt rendithetlen buzgalma, tu-
dományszeretete és tanári tevékenysége által tudta ugy 
tanártársai, mint tanítványai tiszteletét és szeretetét meg-
nyerni. Ez lesz érdemeinek legszebb emléke. Temetése 
folyó hó 7-én, délután 3 órakor a lakásról (Belváros, 
kegyesrendiek épülete) fog végbe menni Budapest, 1884. 
november 6-án. Béke hamvaira ! 

— Borromei sz. Károly centenáriumát hazánkban 
több papnevelő intézett fényesen megünnepelte. Eddig az 
esztergomi, győri, jászóvári rozsnyói nagyváradi és eperjesi 
papnevelő intézetek közöltek ünnepélyeikről tudósítást. 

— A rozsnyó-egyházmegyei növendékpapság által 
Borromaei sz. Károly háromszázados emlékére 1884 nov. 
4-én rendezett ünnepély tárgyrendje : 1. Pápai hymnus. 
Előadja az énekkar. 2. Borromaei sz. Károly. Diszbeszéd. 
Tart ja Gyöngyössy Andor IV. é. hh. 3. „Csata előtt". 
Liszt Ferencztől. Előadja az énekkar. 4. „Sión csillaga", 
Rosty Kálmántól. Szavalja Szkaupil József III. é. hh. 5. 
„Grande valse brillante", Chopin-tól. — „Mandolinata" 
Leybach-tól. Zongorán játsza : Szobisek Emil. VIII. o. p. 
6. A Kath. Egyház és a Protestantismus. Értekezés. 
Tart ja Vahlner Géza II. é. hh, 7. „A Kápolna." Becker-
től. Énekli a kar. 8. „A Kath. Egyház", Mindszenty Ge-
deontól. Szavalja Beliczky János VIII. o. np. 9. „Riadó," 
Boieldieu-tól. Előadja az énekkar. Kezdete d. u. 1/jt5 órakor. 

— Ha megvalósul a hir, hogy Pauler Tivadar mi-
niszter helyét Szilágyi Dezső foglalja el, akkor a házas-
ságjog és egyéb az egyházat érdeklő kérdések terén 
radicálisabb „reform"-ra lehetünk elkészülve, mint a 
milyenre Pauler minisztert elvei válalkozni engedték. 
Egyébiránt „honores mutant mores," s igy meglehet, hogy 
Szilágyi merevebb szabadelvű formalarismusát az élet 
meg fogja puhítani. Szilágyi D. éles eszű ember, aki 
észre fogja venni, mit lehet a kormányon megvalósítani azok-
ból, a miket az ellenzéken sürgetett. 

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

Eudapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz. 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
kiildéssel 5 írt. 

Szerkesztő lakása : Buda-
pest, VIII., József-körut 
50., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

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

NEGYVENHARMADIK ÉVFOLYAM. 
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minden 

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

ben, intézendők. 

Budapesten, november 12. 39. II. Félév. 1884. 
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UJABB ADATOK 
árpádházi boldog Margit cultusa és canonisatiója 

történetéhez. 

P r a k n o i " V i 1 m . o s t ó l . 

(Vége). 

Mikor Batthyányi püspök Dániel Imre könyv-
tárnokot a magyar egyháztörténelem emlékeinek 
fölkutatása végett Olaszországba küldötte, kiváló 
figyelmébe ajánlotta néki a Margitra vonatkozó 
kéziratokat.1) Az e tárgyban folytatott levelezés 
fölelevenité a püspök lelkében a canonisatió ke-
resztülvitelét illető óhajtását. 1785. június 11-ikén 
Nagy-Szebenből irt levelében meghagyja Dániel-
nek, hogy kérje ki bizonyos Soldati atya véle-
ményét a következő kérdés i ránt : „Episcopo Trans-
sglvaniae, qui corpus beatae Margarethae possidet, 
consurgitne exinde jus, velut ordinario, processum 
super cultu dictcie beatae conßciendi, sententiawque 
ferendi V J) 

A föltett kérdésben leginkább megragadja 
figyelmünket a jogezim, a melyre hivatkozik: az 
a tény, hogy boldog Margit teste az ő kezei kö-
zött van. 

Természetesen, a főpap állítása igazságát nem 
vonhatjuk kétségbe. El kell fogadnunk, hogy 
1 7.S5-ben „boldog Margit teste," az e r d é l y i püs -
pök birtokában volt. 

Mikor ereklyékről van szó, a „test" kifejezés 

Es csakugyan Dániel lemásoltatta b. Margit két 
legendáját, egyiket a domonkos-rend római könyvtárá-
ban, a másikat Velenczében a S. Giovanni e Panlo monos-
tor könyvtárában. 

A püspök megjegyzi még: „Nisi enim id fiat, 
nunquam assumetur haec causa. Hac autem ratione spe-
rari qnidpiam potest, si Dominus mihi vitám produxerit." 

alatt nem kell szükségképen, sőt nem is lehet, 
az egész testet, összes tagjaival érteni; de min-
denesetre a test maradványainak jelentékeny 
részét. 

Már most fölmerül az a kérdés, mikor sze-
rezhette meg Batthyányi az ereklyéket'? 

1635-ben mikor Ferrarius dominikánus iró, 
a pozsonyi klarisszák zádájában megfordult, ott 
látta Margit fejét, valamint oldalbordáiból, kar-
és lábszár csontjaiból nagyszámú darabokat; de 
a csontváz tetemes része hiányzott, amit őrei 
„gondatlanságának vagy túlságos bőkezűségének 
tulajdonított."*) 

A későbbi időkben az apáczák még bőkezűb-
bek valának; a mit a dominikánus-rend provin-
ciálisa, a ki 1725. tá ján látogatta meg a zárdát, 
Rómába küldött jelentésében, különösen kiemel.2) 
És mikor a zárda föloszlatása után az ereklyé-
ket a kamara átvette, abban a bársonyládában, 
mely Ferrarius látogatása alkalmával a csonto-
kat tartalmazta, már csak az egyik kéz két na-
gyobb csontdarabját találták. Margit feje külön 
ezüst-tartóban őriztetett ; emellett Margit ezüst 
szobrában is voltak foglalva némi ereklye-részek.3) 

x) „Aderat c a p u t . . . Aderant etiam ossa plurima ex 
costis, tibiis, brachiis, aliisque partibus ; quamquam multa 
etiam illorúm pars desideraretur, quod ii ad quos specta-
bat custodia, vei minus diligentes pro tanto thesauro, vei 
plus justo prodigi, nedum liberales olim extiterunt." I. 
m. 328. 

2) „Caetera potiora ossa retulerunt hinc inde di-
strácta et potioribus ac insignioribus personis dono data 
fuisse." 

3) A kamarai leltár a pozsonyi zárdában talált Mar-
git-ereklyéket három pontban sorolja föl : 

a) Reliquien der heil. Margaretha von einer ans 
Münzamt abgegebenen Statue. 

b) Das Haupt der heil. Margaretha. 
89 
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A pozsonyi zárdában lefoglalt e Margit-
ereklyéken kivül a föloszlatott zárdák ereklye-
kincsei között csak az egyetlen bndai klarissza 
zárdában talál tak még Margit-ereklyét : és pedig 
„egy nagyobb csont-darabot."1) 

Ezek után föltehető, hogy Bat thyányi püs-
pök, a ki mint láttuk, már mint egri kanonok 
1770-ben, a Margit emléke i ránt kiváló kegyelete 
által késztetve, canonisatiója érdekében lépéseket 
tesz, a pozsonyi zárda ereklyéi egy jelentékeny 
részét megszerezte. A mi annál könnyebb volt 
rá nézve, mivel egyik rokona gróf Batthyányi 
Francziska a zárdának ha t évtizeden át lakója 
és egy ideig apátnője volt. 

De föltehető az is, hogy a pozsonyi apáczák, 
miután az eltörlési rendelet velők közöltetett , a 
legféltettebb ereklyéket biztosságba helyezték és 
azokat részben az erdélyi püspökre bizták. 

Négyen közülök, a kik el voltak határozva, 
hogy a még megkímél t pozsonyi Erzsébet-apá-
czák zárdájába vonúlnak — köztük van Bat thyá-
nyi Francziska is — 1782. julius 18-ikán folya-
modást adtak be, a melyben kérik, hogy szent 
Margit ereklyéit, foglalat juk és ékszereik nélkül, 
magokkal vihessék. De augusztus 12-ikén el kel- i 
lett hagyniok a zárdát, mielőtt a resolutio meg-
érkezett volna. És mégis, habár utóbb sem jö t t 
meg a vár t engedély, az ereklyék egy részét ma-
gokkal vitték az Erzsébet-zárdába, a hol legújabb 
időkig őriztettek. 

Alig hihető, hogy Bat thyányi Ignácz, a ki 
buzgón gyüjté a Margi t ra vonatkozó irodalmi 
emlékeket, nem érdeklődött volna a pozsonyi 
ereklyék sorsa iránt, és elmulasztot ta volna föl-
használni az alkalmat, mely a legbecsesebb em-
lékek megszerzésére kinálkozott. 

De alig hihető az is, hogy Bat thyányi püs-
pök megsemmisít tetni engedte volna a kamara által 
lefoglalt Margit-ereklyéket, anélkül hogy meg-
szerzésök érdekében egy lépést tenne, akár csak 
egy folyamodást nyúj tana be. Pedig egy (1772-ik 
évben kibocsátott) királyi resolutio megengedte, 
hogy a lefoglalt ereklyéket szerzetes rendek és 
egyházi személyek részére, ha folyamodnak, ki 
lehessen szolgáltatni. 

c) Ein hölzernes mit rothem Sammt überzogenes 
Trugel worinnen die Reliquien der heil. Margaretha" ver-
schlossen sind, (ßssa 2 maiora ex manu.) 

*) A leltárban igy fordúl elő: „Ein Trugel worin-
nen ebenfalls Reliquien von der heil. Margaretha aufbe-
wahret sind." (Os 1 rnajus.) 

Ezen lélektanilag meg nem magyarázható 
közönyösége a r ra a gondolatra vezet : hogy azon 
darabok, melyek a kamara i la j s t romban előf'or-
dúlnak, nem voltak Margit ereklyéi, s hogy ez 
utóbbiakat Bat thyányi a zárdák föloszlatása előtt 
szerezte meg. 

Ezen föltevést t ámogatn i látszik az, hogy az 
erdélyi püspök figyelme ki tér jedet t a Margit tal 
vonatkozásban álló értéktárgyakra is, melyeket a 
kamara lefoglalt és árverés ú t j án értekesi tet t . 
Ezek között a legbecsesebb lehe te t t : az az ezüst 
házi oltár, „melyet b. Margit hozott volt magá-
val a zárdába." Ez jelenleg a Rotschild-család 
párisi gyűj teményét disziti, a hová Rómer Flóris 
közlései szerint, gróf Bat thyányi Vincze özvegyétől 
került . Mivel pedig Vincze gróf Józsefnek, az 
erdélyi püspök testvérének fia, igen valószinű, 
hogy a főpap ál tal ju to t t a Bat thyányi család 
kincstárába. 

És ezen körülmény ta lán vezérfonálul szol-
gálhat a Margi t-ereklyék föltalálására. 

Ugyanis, Beke Antal kanonok, a gyulafehér-
vár i püspöki könyvtár tudós igazgatójának szives 
értesitéséből tudjuk, hogy „köztudomás szerint, 
szűz Margit ereklyéi az erdélyi püspökség terü-
letén sem Bat thyányi püspök idejében, sem más 
időben nem voltak." Eszerint valószinű, hogy a 
Ba t thyány i család valamelyik bi r tokán őriztettek. 

Mindenesetre, Bat thyányi püspök nyilatko-
zata u tán még táplá lhat juk azon reménységet, 
hogy boldog Margit ereklyéit sikerűi még föl-
találni. 

A lelkes főpap, bár a canonisatió ügyében 
nem kedvezett neki a szerencse, Margit cultusa 
terjesztése és emelése érdekében jelentékeny viv-
mánynyal dicsekedhetett . 

Folyamodására, VI. Pius pápa 1789. julius 
28-ikán kelt apostoli i ra tában megengedte, hogy 
az erdélyi egyházmegye területén boldog Margit 
t iszteletére azon misét és officiumot végezni le-
hessen, amelyet II. Pius pápa a Domonkos-rend 
magyarországi kolostorai számára jóváhagyott 
volt.1) 

Ezen eredmény által fölbátorítva, a Domon-
kos-rend generálisa, VII. Pius pápánál lépéseket 
t e t t annak kieszközlésére, hogy az egész szerzet 
boldog Margit halála évfordulóját „festum du]> 

J) Ezt a Domonkos-rend generálisának alább emlí-
tendő kérvényéből tudjuk. 
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plex" gyanánt ünnepelhesse. A pápa megadta az 
engedélyt.2) 

1805-ik év január 26-ikán t a r to t t ák meg 
először a rend római anya-egyházában (S. Ma-
ria sopra Minerva) boldog Margit ünnepét. 
A főoltár, mely a la t t a rend nagy nevű alapi-
tója, szent Domonkos t e t eme nyugszik, boldog 
Margit képével volt diszítve. Csillagokkal behin-
te t t öltönyben, feje fölött kinyúló lánggal, kezein 
s t igmák nyomaival, ábrázolta a mű a szent-
emlékű szüzet, amin t t é rdre borúivá, a feszüle-
t e t átkarolja, és áli i tatos elmélkedésben elme-
rü l ; mig lábainál a megvete t t há rom korona fek-
szik. A képet égő gyer tyák koszorúja övedzé és 
e fölirat jelölé : „Beata Margareta ab Hungar ia 
Virgo Ordinis Praedicatorum." Miután az officiu-
mot énekelve elvégezték a szerzetesek, meg ta r -
ta to t t az ünnepélyes mise, a mely a la t t a kath. 
egyház központján, először fordul tak nyilvános 
imákkal a magyarországi fejedelmi szűzhöz.2) 

R Ó M A I E M L É K E K . 
I r t a : W I N T E R Á G O S T O N 

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

VII. 

A közúti vaspálya kocsiján másodmagammal indul-
tam sz. Pál felé. Még mielőtt a kocsi elindult, IX. Pius 
komiliáját olvastam el, melyet 1854-iki decz. 10-én tar-
tott sz. Pál templomában. Abban a többi közt ezeket 
mondja : „Méltán és jogosan tar tot ta dicsőségének a katb. 
világ minden népe, hogy e templomot a legnagyobb 
tiszteletben tartsa, mely Konstantin által építtetvén Va-
lentinián, Theodosius, Arcadius és Honorius imperátorok 
által különféle munkák által diszittetett, és a római pá-
páknak, a mi elődeinknek folytonos gondoskodása és leg-
nagyobb költekezései által oly fényesen és nagyszerűen 
megujít tatott , ékesittetett és gazdagíttatott, hogy min-
denki által csodálatos értékű, nagyságú és művészeti al-
kotásnak tartatott . Azért, midőn e város és minden katho-
likusok legnagyobb szomorúságára ezen régi épület, az 
ájtatosság és nagylelkűség e legszebb emléke, tűz ál-
tal hirtelen megemésztetett, elődeink XII. Leo, VIII . 
Pius, és XVI. Gergely a sz. apostol iránti különös sze-
retettől indíttatva első gondjoknak ismerték e kár t 

*) A generalis az erdélyi egyházmegyének adott 
kedvezményt kéri „con rito di doppio, e con lezione del 
secondo nutturno ed orazioni proprie, per approvazione | 
delle quali suplica venga deputato alcuno." (Dátum-
nélküli egykorú másolata a dominikánusok római levél-
tárában.) 

2) Egykorú följegyzés a Domonkos-rend római le-
véltárában, melynek Margitra vonatkozó emlékeit há-
lára kötelező sziveséggel közié e sorok Írójával Ligier 
atya, a rend tudós főlevéltárnoka. 

jóvá tenni. Ezért semmiféle gond, tanácskozás és költ-
ségtől nem riadtak vissza, és a pápai kincstárból majd-
nem kimondhatatlan összeg pénzt fordítottak az u j templom 
építésére, ezenfelül pedig a hivek jótékonyságát az adomá-
nyok felajánlására buzdították, hogy az u j templom a 
művészet és szorgalom által felfedezett minden eszköz 
segélyével a lehetőleg legnagyobb fényben felépüljön és 
tündököljék. Miért is nevezett elődünk XVI. Gergely nem 
csekély lelki örömére, látván mindkét oldal külső falait az u j 
templom előrészén felépülve, az oszlopokat mind felállítva, 
és ugyanezen templom átelleni oldalát az apsissal teljesen 
elkészítve, óhajtása szerint az oltárt felszentelhette. Mi pe-
dig, ámbár méltatlanok, alighogy az Isten kifiirkészhetlen 
ítélete szerint Péter magasztos cathedrájára emeltettünk, 
annyi előd példáját követve és Pál apostol iránt hasonló 
tisztelettől indittatva, a legterhesebb apostoli működés 
gondjai és e szomorú idők viszontagságai közt, való-
ban mit sem hagytunk kisérletlenül, bogy megtörténjék 
mindaz, mi által e templom minden tekintetben bevégez-
tessék és fe^kí t tessék. 

Midőn tehát Isten segítségével gondjaink a kivánt 
czélt elérték és minden annyira fejlődött, bogy e temp-
lomot ünnepélyesen felszentelhetjük, ezt lelkünk legna-
gyobb vigaszára mindnyájatok jelenlétében, tisztelendő 
testvérek, ma elvégezhetni örvendünk." 

Kiérvén a városból sz. Pál kapuja előtt, ama szőlő 
mellett mentünk el, melyben római sz. Francziska téli 
időben a munkától ellankadt apáczái számára friss szőlő-
fürtöket talált ; majd ama kápolnához értünk, hol, mint 
a felírás mondja, az apostol-fejedelmek, vértanuságuk előtt 
egymástól elbúcsúztak. Minthogy ugyanazon napon, t. i. 
jun. 29-én szenvedtek vértanúságot, a pápák régente ne-
vezett napon Prudentius tanúsága szerint két szent misét 
mondtak, az egyikét sz. Péter, a másikát sz. Pál baziliká-
jában. Az emiitett költő igy szól : 

„Nézd : Romulus népe elágazó utczán halad ; 
A kettős ünnepen egy közönség zajlik. 

Mi mindkettőre gyors léptekkel siessünk, 
I t t is, ott is örvendve vegyünk részt a hymnusok éneklésében. 

A túlsó félre fogunk menni, hová Hadrián hídjának u t ja vezet, 
Azután a folyó balpartjára jövünk; 

Előbb a Tiberen tiíl végzi az éber pap az áldozatot, 
Azután ide jön és ismétli imáját." 

Sz. Pál temploma az ut közepén álló tornyával már 
távolról fehérlik, az utat szegélyző fák lombjai közt. 
E bely egykor sz. Lucina tulajdona volt, ki szent Pált 
az itteni, jelenleg elzárt katakombákba temette el. E szent 
nőt azonosnak mondják P . Graecinával, kiről Tacitus év-
könyveiben igy i r t : „Pomponia Graecina, a kitűnő nő, ki 
a Britanniából győztesen haza tért Plautiusnak volt neje, 
és az idegen babonaság — kereszténység — miatt vá-
dolva, férje által volt ítélendő. Ez pedig nejének életét 
és hirét, régi szokás szerint, a rokonok előtt megvizsgál-
ván, _őt ártatlannak nyilatkoztatta ki." 

Velünk szemközt, a templom éjszaki oldalán, szép, 
fehér márványoszlopokkal ellátott csarnokkal nyílik a 
bejárás a 120 méternyi hosszú, 60 m. magas szent Pál 
rendkívül ékes bazilikájába. De lépjünk be ! A kereszt és 
a főhosszhajó, melyek a mellékhajóknál magasabbak és 

39* 



308 r e l i g i o . 

szélesebbek, egy T betűt képeznek. Ez az alak már maga 
is világosan hirdeti, hogy e bazilika a nemzetek aposto-
lának tiszteletére van szentelve. Sz. Ágoston ugyanis eze-
ket mondja Gedeon azon választott harczosairól, kik a vi-
zet nyalták, hogy: „Számuk, mivel háromszázan valának, 
a kereszt jelére emlékeztet, a görög T betű miatt, mely 
által e szám jeleztetik : mi által a pogányok is hatható-
sabban vannak jelképezve, kik a felfeszitettben hinni fog-
nak. Ezért a görögök neve alatt az apostol minden po-
gányt ért, midőn mondja: „a zsidóknak, azután a görö-
göknek" és „zsidóknak és görögöknek", igy emiitvén gyak-
ran a zsidóságot és pogányságot, mert a pogányok nyel-
vei közt annyira kitűnik a görög, hogy ez által mindnyája 
tisztességesen jelezhető." 

Átlépvén az ajtón, a kereszthajóba jutunk, mely éjszak-
ról dél felé terjed. A templom falai a legszebb s legváloga-
tottabb márvány és más kőnemekkel vannak fedve, úgy hogy 
nagyitás nélkül el lehet mondani róla : Lapides pretiosi 
omnes muri tui." E hajó felső padolatja piros és zöld 
alapon gazdagon van aranyozva, mig a hosszhajóé fehér 
alappal bir. E mellékajtó mellett, melyen át a temp-
lomba léptünk, a kereszthajó éjszaki falán áll sz. Pál 
fordulásának, Miklós czár által e czélra ajándékozott ma-
lachitból készült oltára, melynek mozaik képe ezen cso-
dálatos megtérést állítja a zarándok szemei elé. Felette e 
felirás olvasható : „Választott edény és a nemzetek apos-
tola." Az oltár két oldalán sz. Romuald és nagy sz. 
Gergely pápa fehér márványszobra áll. 

Szemközt ez oltárral, tehát a déli falat ékesíti a 
a bolds. Szűz megkoronáztatásának szintén malachitból 
készült oltára, kimondhatatlan szépségű mozaik képpel. 
A felirás igy szól: „Felmagasztaltatott a mennyek or-
szágába." Az oltár mellett sz. Benedek és Teréziának 
szobra áll. 

E két oltár közti keleti falon két-két kápolnába 
nyilik a bejárás : az éjszaki részen van sz. István vértanú 
kápolnája, mellette pedig a szent kereszt kápolnája ama 
kereszttel, mely előtt szent Brigitta számos látásban ré-
szesült. A római nép még manap is igy szól: Az a ke-
reszt, mely szent Brigittával beszélt. Blosius L. pedig e 
megjegyzést teszi : „Ha a felfeszitett Jézus képét egyedül 
csak ájtatosan nézzük is, e nézés nem lesz haszon-
nélküli." 

Sz. Pál bazilikája egyike volt ama templomoknak, 
melyekben szent Brigitta különösen szeretett időzni ; legyen 
ezért szabad B. Canisiusnak róla irt szavait idéznem: 
„Soha sem fogok elfáradni sz. Brigitta iratainak idézésé-
ben, mert e szent özvegynek sok isteni titok nyilatkozta-
tott ki, és kinyilatkoztatásai, valamint a legkitűnőbb fér-
fiak tekintélye, úgy szintén a római egyház nyilatkozata 
által oly módon vannak elismerve, hogy a katholikusok 
előtt valóban nem szorulnak védőre." 

A sz. Brigitta keresztje alatt levő bolds. Sziiz képe 
előtt tette le sz. Ignáez társaival a negyedik fogadalmát. 

A most nevezett kápolna mellett van az apsis egy 
félkör alakú, a hajó szélességével biró mélyedés, melynek 
közepén áll a márványból készült pápai trón. A felette levő 
mozaikok a régi templomból valók. Az itt elhelyezett 
márvány táblákra ama bibornokok és püspökök nevei 

vannak vésve, kik az 1854-ki decz. 10-én történt templom-
szenteléskor jelen voltak. Az apsis-on túl következik a 
két déli kápolna, az egyik sz. Lőrinczé, a másik pedig 
szent Benedeké. A négy kápolnával szemközt van a néo-y 
mellékhajó. A pápai székkel pedig szemközt áll a pápai 
oltár, kettős mennyezetével, sz. Pál maradványai felett. 
Az oltár valamint a kisebb mennyezetet tartó oszlopok 
jíorphyrból készültek. A nagyobb mennyezett alabastrom 
oszlopai, melyeket az egyiptomi alkirály ajándékozott ide, 
malachyt és lapis lazuli alapokon nyugszanak. A nao-yobb 
mennyezet négy oldalán e szavak olvashatók : „Te vagy 
a választott edény — sz. Pál apostol — az igazság hir-
detője — az egész világon." 

A pápai oltár nyugoti oldalán van a legszebb kő-
nemekből készült confessio, melynek két oldalán sz. Pé-
ter és Pál márványból készült remek szobra áll. 

A pápai oltár nyugoti oldalán terül el a hosszhajó 
két-két mellékhajójával, melyeket nvolczvan, Simplonról ho-
zott és egy-egy darabból álló csiszolt, májszinü gránit osz-
lop kerit el. 

Az oszlopok feletti falakon, valamint a liosz,- ilo-y 
a kereszthajóban is a jjápáknak sz. Pétertől IX. Pius-ig 
öt lábnyi átmérőjű kerek képei díszítik a templomot: fö-
löttük pedig a felső padozat alatt harminczhat kép ábrá-
zolja szent Pál életének egyes jeleneteit. 

A két szélső hosszhajó tíz-tíz ablakában szép rajzú 
és színű üvegfestmények gyönyörködtetik a zarándokot; 
az első hatot az apostolok képei foglalják el, kikről arany-
szájú sz. János mondja : „Valamint a lyrán különbözők 
a húrok, mégis megvan az összhangzás ; igy az aposto-
lok korában is, ámbár a személyek különbözők, mégis egy 
a tan, mivel a művész is csak egy volt a Szentlélek, 
ki leikeikre hatott ." Ezeket a négy legnagyobb latin s a 
négy legnagyobb görög szent atya követi. Az evangelium 
oldalán lát juk nagy Leo képét, a ki e szavakkal figyel-
mezteti a zarándokot: „Ott nyugszik a nemzetek különös 
tanítója Pál." A magasröptű sz. Ágoston igy szól: 
„Földre terité öt, az üldözőt, Krisztus, hogy az egyház 
doctorává emelje őt." A sírboltokban bujdosott nagy 
Athanáz pedig mondja : „Pál mindnyájunk feltámadásá-

{ nak kezese." Nazianzi sz. Gergely, a theologus, „a halá-
szok tanítványának és tanítójának" nevezi Pált . 

Az epistola oldalán komoly megfontolásra ajánlja 
nagy szent Gergely pápa egykor mondott eme szavait: 
„Pál apostol, ki a harmadik égbe is felszállt, a para-
dicsomba is elvitetett, ki titkos igéket hallott vala, me-
lyeket embernek nem szabad kimondania, és mégis félve 
mondá : Sanyargatom testemet és szolgálat alá vetem, 
nehogy midőn másokat tanítok, önmagam elvetessem." A 
bethlehemi barlang tudós lakója Jeromos e szavakat látszik 
a zarándokhoz intézni : „Nem törődöm azzal, hogy mit 
tanít Aristoteles, hanem hogy mit tanít Pál." A talán 

! elfáradt, vagy csapásoktól ide menekült zarándokot sz. 
J Vazul szent Pál szenvedéseivel vigasztalja : „Valóban ki 
! számithatná el testének fáradalmait, melyeket egész éle-

tén át elviselt ? Háromszor veretett meg vesszőkkel, egy-
szer megköveztetett, háromszor szenvedett hajótörést, éj-
jel és nappal mély tengeren volt, sok utazást tett, éhségét 

I és szomjúságot szenvedett, gyakran böjtölt, fáradságban, 
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nyomorúságban és szükségben volt sokszor. Utolsó órá-
jáig éhező és szomjazó, mezítelen és zaklatott ember 
volt, hogyne szenvedett volna rövidséget a földi javak-
ban ? Irányozd tehát kérlek elmédet arra a mi valóban 
j ó ! " Mig sz. Vazul sz. Pál testi szenvedéseire figyelmez-
tetett, addig aranyszájú sz. János ereklyéinek tiszteletére 
szólit : „Szeretném a sírt látni — igy szól, — melyben 
az igazság fegyverei nyugszanak, fegyverei a világosság-
nak, a most élő tagok, melyek halva voltak életében, 
melyek mindnyájában Krisztus élt, melyek a világ szá-
mára a keresztre voltak feszítve ; Krisztus tagjait, melyek 
Krisztust öltözték magukra, a Szentlélek templomát, a 
szent épületet, melyek a Szentlélek által környezve vol-
tak, melyek az isteni félelemtől át voltak hatva, melyek 
Krisztus sebhelyeivel birtak." 

Sz. Pál sírjától ama gondolattal mentem el : „hogy 
sok háborúság által kell bemennünk az Isten országába." 
Ap. cs. 14, 21. 

A templom nyugoti oldalán van a három főkapu. A 
templom homlokzatát gyönyörű mozaikok ékesítik. Az 
OSZIOJJOS csarnokon most dolgoznak. 

Az uton nagy, öntözésre szolgáló zöldhordós kocsik-
kal találkoztunk, melyeknek e felirását : S. P. Q. R. (Se-
natus Populusque Romanus) valaki halkan így magya-
rázta : Sono poveri questi Romani, azaz : szegények ezek a 
rómaiak ; természetesen, mert idegen járom alatt nyögnek. 

Korán volt még és a reggeli csendet a Borgo nuo-
vo-n csakis az a kevés ember zavarta, ki vagy gyalog, 
vagy kocsin a Vat-ikán felé ment. 

Igy mehettek az első keresztények is a katakom-
bákba, hogy részt vegyenek az isteni szolgálatban. 

A vatikáni palotában van elzárva, elrejtve az egy-
ház feje, mint egykor az üldözések idején a pápák a 
katakombákban. 

Épp ugyanazon és nem más okból, mert mint egy 
német iró mondja: „A sátán támadása, hanem akar egy-
szerűen kisérteni, első sorban mindig az apostolságra van 
irányozva, amaz üdvhozó munkálkodás ellen, mely által 
a lelkek megmentetnek és az eltévedett, a világ Teremtő-
jéhez és végczéljához vezettetik vissza. Sz. Dionysius sze-
rint nincsen isteniebb munka, melyet a teremtett lélek 
végezhetne, mint az Ur Istennel közreműködni, hogy a lelkek 
megmentessenek, és ezért semmiféle lény sem állja az 
ördögnek, az Isten e legnagyobb ellenének, ellensé-
gesebb módon és kihívóbban útját, mint az, aki a lel-
kek meghódításán, a bűnösök megtérítésén fáradozik. Ilyen, 
Isten után az ő leggyülöltebb ellensége, melyet boszszúvágy-
gyal üldöz, kit a mennyiben hatalmában áll, kinoz, gyö-
tör, akadályoztat, zavar, és ha másra nem képes, csúfol és 
gúnyol." 

„De mitől kell Jézus Krisztus helyettesének félnie, 
hogyha az egész világ szembe szállna is vele?" kérdi 
VI. Orbán pápa. Féljenek azok, kik büntetlenül szállnak 
szembe vele, mert sz. Jeromos szerint „nagy harag az, 
ha az Ur a bűnösökre nem haragszik." 

A Vatikán portájánál svajczi testőrök állják el az 
utat, de miután előmutattuk a „Meghivót", tisztelettel 

félre álltak, hasonlóan történt az első emeleti előszobá-
ban is. 

Bevezettetvén a szobáha, vagy ötven szék állott több 
sorban egymás mellett ; talán két harmada már el 
volt foglalva, a többit nem sokára mind elfoglalták a 
meghívottak. 

Rövid idő múlva megnyitották a székekkel szem-
közt levő ajtót, és ellőttünk állott az oltár hat ara-
nyozott gyertyatartójával, melyek közt aranyozott feszü-
let állt. 

Kevéssel ezután a pápa is eljött egészen fehérbe 
öltözve, ki miután a jelenlevőket szentelt vizzel meg-
hinté, az oltárhoz ment, félöltözködött és elkezdé a szent 
misét. 

A szent mise alatt eszünkbe jutott nagy Leo emez 
intése : „A jelen élet kísértéseiben inkább a béketűrést 
mint a dicsőséget kell kérnünk." Es kinek van nagyobb 
béketűrésre szüksége mint a pápának ? — A szent mise 
alatt a pápa többeket megáldoztatott. 

A pápa miséje után egyik udvari papja misézett, 
melynek vége felé a jelenlevők közt vizitkártya alakú 
fényképeket osztogattak, mely sz. Joakimot sz. Annával 
és a bolds. Szűzzel ábrázolák. 

Mise után megáldott bennünket a szent atya, kinek 
névnapját ültük és távozott: de él szivünkben emléke és 
szeretni fogjuk őt, mert „a mennyire szereti valaki az 
egyházat — mondja sz. Ágoston — annyira bir ja a Szent-
lelket." A pápa pedig az egyház feje. 

(Vége). 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, november 10. A németországi választá-

sok. — Kémetországban október hó végén végbe mentek 
a választások. Az eredmény ismeretes. Tiz év óta ahány-
szor csak alkalma nyilt Németország katholikus lakossá-
gának nézeteit és jellemét kimutathatni, szilárdul megmu-
tatott egyet : azt, hogy következetesen, félelem és meg-
hunyászkodás nélkül ki meri mondani és ki is mondja 
bátran meggyőződését. Neki nem kell kulturharcz ! És 
azért szavazatával azokat jmrtolta a hithű katholikus nép, 
kik bámulatos kitartással és a kereszténység első száza-
daira emlékeztető hősiességgel védik a Parlamentarismus 
arénáján az egyház szabadságát és függetlenségét. 

Nyolczféle pártárnyalat között a centrum-párt vi-
szonylagosan a legerősebb. Már eddig van 100 szavazata 
és a még hátralevő 22 szűkebb választásban nem csak 
eléri az azelőtt birt 109 szavazatot, de jóval tul is fogja 
ezt a számot haladni. Ha továbbá tekintetbe veszszük azt, 
hogy a lengyelek, elszasziak és welfek rendszerint a cent-
rum-párttal tartanak ; ha továbbá azt is tekintjük, hogy 
a szabadelvűek sok kérdésben a centrumpárttal szavaznak 
és azojikivűl mindig akad több pártonkívüli, ki hozzájok 
csatlakozik: akkor azt mondhatjuk, bogy a többi ellen-
zéki f'ractióval egyesült centrumpárt a jövő németországi 
birodalmi ülésben könnyen biztosithatja magának a több-
séget, mely a német parlamentben 199 szavazatot tesz. 

Annyi már most tény, hogy Bismarck terve, ki a 
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conservatively és nemzeti szabadelvűek által többséget akart 
magának szerezni, meghiúsult, mert e két párt összsesen 
csak 102 szavazatot képvisel. A szűkebb választásoknál 
mind a két párt nyerhet még, de 199 szavazatra semmi-
képp sem fogja felvinni. 

Bismarck most már azon lesz, hogy keressen és ta-
láljon oly módot, a melv többséget biztosit neki a ház-
ban. Keresni fog, és ügyessége aligha fogja cserben 
hagyni, de a centrumpárt nélkül számitásai aligha fognak 
sikerülni. Többséget, véleményünk szerint, csak ugy ta-
lálhat, ha a centrumpártra támaszkodik. Ez pedig nem oly 
könnyű dolog. 

Nem azért mintha a centrum-párt à tout prix ellen-
zéki párt volna, nem ; a centrumpárt igazán katholikus-
irányú párt. Megtestesíti amaz eszményt, melyet katholikus-
irányú párt tekintetében többször kifejeztünk. Pártol ják a 
kormányt minden kérdésben, melyet Németország igazi 
érdekeivel meggyőződésük szerint megfelelőnek Ítélnek, és 
Bismarck herczeg nem egy javaslata csak a centrumpárt 
erélyes támogatása segítségével ment keresztül. 

De van egy lényeges pont, melyben a legmerevebb 
ellentét választja el a vaskanczellárt a centrumpárttól és 
és ez : a kulturharcz. 

Már régen belátja maga Bismarck, hogy a kultur-
harczczal fel kell hagyni. Belátása nem is maradt meddő 
és terméketlen. Tett ő lépéseket, tett ő engedményeket, 
tett ő javaslatokat ; de a kulturharcz még mostanáig sem 
szűnt meg. A punctum saliens az egész kérdésben ez : 
Bismarck herczeg hajlandó békét kötni az egyházzal, de 
ugy, hogy ujabb bilincsekkel kösse azt le magának. Amit 
engedett, az kevés és elégtelen az egyház szabadságának és 
függetlenségének biztosítására ; az nagyobbára csak ki-
vételes, kegyelmi engedmény, az jobbadán csak a kényszer-
nek hozott kelletlen áldozat és nem az osztó igazság pos-
tulatuma. 

A centrumpárt is óhajt ja a békét, de oly békét ki-
ván, mely teljes biztosítékot nyújtson a jövőre ; teljes 
békét akarnak, mely nem kivételes engedmények által 
egyik-másik pontban megszüntesse a harczot, de az egész 
vonalon visszaállítsa azt az állapotot, melyre a katholi-
kusok az alkotmány értelmében jogot és igényt tar that-
nak. Egy szóval igazságot, teljes és tökéletes igazságot és 
nem kegyelmet akarnak. 

Ez a lényeges differenczia Bismarck felfogása és a-
centrumpárt felfogása között. Bismarck kapitulácziót ki 
ván néhány kedvező feltétel mellett, a centrumpárt béke-
kötést, mely biztosítsa a kulturharcz előtti állapotokat és 
viszonyokat. Ettől el nem állhat a centrumpárt, mert 
csak igazságos dolgot kiván, olyant, mi egyedül képes 
hosszabb időre biztosítani az egyházi és vallási békét. Bis-
marck tervét, ha elfogadná a centrumpárt, ő maga alatt 
vágná el a fát, kiszolgáltatná magát a kormány szeszé-
lyének, cserébe adná hosszú küzdelmeinek árát egy csak félig 
kielégítő, bensejében rothadt és a meghasonlás magvait 
tolyton magában hordozó kegyelmi békeért. Ilyen nem kell 
és nem fog kelleni soha a németországi katholikusoknak. 

Most csakis Bismarckon múlik, akar-e engedni a 
centrumpárt jogos kívánalmainak, vagy nem. 

Ha Bismarck enged és teljesiti a katholikusok igaz-

ságos és méltányos követeléseit, ha őszinte és loyalis mó-
don biztosítja a békét, akkor a centrumpárt támogatására 
bizton számithat, akkor lesz többsége. 7 O 

Ha pedig Bismarck ezt nem tenné, akkor kénytelen 
lesz ezeknél sokkal nagyobb és fontosabb engedményeket 
tenni más téren más pártoknak, hogy ezek segítségével 
magának biztosítsa a többséget. Bismarck e tekintetben 
már eddig is sok hihetetlennek vélt dolgot művelt ; le-
hetséges, hogy hasonló taktika által most is fog neki az 
sikerülni. De a mennyire mi ismerjük a németországi 
pártviszonyokat, nem tar t juk valószínűnek, hogy hasonló 
manoeuvere most sikerüljön. Bismarcknak ismételt sakk-
huzásai már olyan nagymérvű bizalmatlanságot, sőt ha-
tározott ellenszenvet idéztek elő, hogy nem tudjuk minő 
concessiók árán volna képes újból felültetni a már nem 
egy izben jégre vitt pártokat. 

A legvégső eshetőség — ujabb választások kiírása 
— keveset, talán semmit sem használna ; az imént le-
folyt választások eléggé megmutatták az ellenzéki pártok 
szaporodását. Ehhez az eszközhöz nyúlni aligha áll Bis-
marck érdekében. 

Amint az ügyek jelenleg állanak Németországban, 
arra látszanak vallani, hogy komoly fordulat várható a 
kulturharcz ügyében, még pedig a katholikusoknak ked-
vező fordulat. Es e fordulópont a legújabb választá-
soknál tanúsított magatartás gyümölcse. 

Oly erős és belsőleg oly szilárdul fegyelmezett párt, 
mint a centrumpárt, bizton számithat a győzelemre. Ön-
megelégedéssel és büszkességgel tekinthet a fényes ered-
ményre, mely még az irigy ellenséget is kell, hogy tisz-
telettel eltöltse. 

A szikla nem törik, de az zúzza be előbb-ntóbb a 
fejét, ki a sziklát minden áron le akarja dönteni. ? 

Nagyvárad. Nagyságos szerkesztő ur ! Egy szépen 
sikerült ünnepélyről akarom nagyságod becses lapjának 
olvasóit tudósítani ; mely itt a protestáns meg zsidó világ 
egyik tekintélyes fészkében, Váradon lett megtartva borr. 
sz. Károly ha rom százados jubileumakor. 

A jól rendezett ünnepélyek üdvösek mind a hall-
gatóságra mind annak rendezőire. Ez világos dolog. Kü-
lönösen lelkesítő hatásúak pedig ezek a seminariumok ifjú 
és minden nemes iránt buzduló növendékeire. Az ünne-
pélyek felvillanyozzák, a mindennapiasság köréből kieme-
lik és nemes lelkesültséggel töltik el az ifjúságot. Azért 
csak a legbölcsebben járnak el azok, kik növendékeikkel 
alkalmas időben egy-egy ünnepélyt rendeznek. Ily ked-
vező, mondhatni elmellőzhetlen alkalom kínálkozott borr. 
sz. Károly halálának háromszázados évfordulóján, ama 

ï kiváló szentnek jubileumán, ki félreismerhetleniil provi-
I dentiális férfiú volt, ki korában, a 16. században, igaz 

értelemben vett reformatori szerepet vitt, kinek nagy 
alkotásai századokra szólnak s ki a seminariumok ala-
pításában, a tridenti szent zsinat szándékának megfelelő-
leg leginkább buzgólkodott és ment előre jó példával. 
Örvendetes jelenség gyanánt tekinthető tehát, hogy e 
nagy férfiú jubileumát siettek a seminariumok növendé-
kei megünnepelni. E tekintetben a nagyváradi növendék-
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papság sem akart liátra maradni, sőt egy igen jól sike-
rült egyházi akadémiával rótta le kiváló tisztelete, gyer-
meki hódolata és őszinte szeretete adóját a megdicsőült 
szent iránt. Különben illett ez a nevezett növendékpap-
sáf részéről, már csak azért is, mivel borr. sz. Ká-ö 7 7 

roly irodalmi iskolájuknak a védszentje. Sajnáljuk, hogy 
a müsorozatot annak idejében nem hozzák nyilvános-
ságra. 

Az ünnepély tárgyai ezek voltak. 
„Borr. sz. Károly emlékezete" czim alatt egy si-

került életrajzi vázlatot olvasott fel Eszes Béla negyed-
éves növendékpap. Elég világos kép tárult elénk a dicső 
szentről. Ügyesen közbeszőtt alkalmas reflexiói, szép 
irálya, helylyel közzel szónoki emelkedettsége élvezetet 
nyújtot tak. A második felolvasást Sztán Flórián 4-ed éves 
növendékpap tartotta. Értekezése, melynek czime volt : 
„Borr. sz. Károly áldásos működése az egyházi reform és 
a papi nevelés körül" szólott borr. sz. Károlyról mint refor-
mátorról, mint az egyháziak meglazult erkölcseinek megjavi-
tójáról, felsorolta áldásdus működését. Értekező szilárd histó-
riai bázisra helyezkedett és állításait a legtekintélyesebb és 
hitelesebb forrásokból meritette. Szorgalmas munkálkodása 
kellő sikert aratott. Isztray Géza 1. éves növendékpap 
egy költeményt szavalt Sztán Flórián növendékpaptól. A 
meglehetősen sikerült költemény borr. sz. Károlyt, a mi-
lanói pestis és éhség idején tünteti fel, mint szenvedő 
embertársainak, az egész Milanónak jótevő angyalát. Iszt-
ray igen szépen szavalt. Nagy volt a hatása annak a 
gyönyörű, classicus orationak, melyet Hoblea Vazul 4-ed 
éves növendékpap adott elő igazi érzéssel és tűzzel. Ez 
borr. sz. Károlynak, a második tartományi zsinaton tar-
tott beszédje : apostoli lelkesedéssel szól benne az egybe 
gyűlt papokhoz, és buzdítja őket az elődök dicső példá-
jának követésére. Olyan jól esett lélekben vissza szállni 
három századdal oda Milanóba, oda a zsinat atyái közé 
és hallgatni Milánó második Ambrusának ihletett meg-
rázó beszédét. Elég ezt az egy beszédet ismerni, s is-
merjük borr. sz. Károlyt. Jótékony hatással voltak a da-
lárda közbeszőtt, lélekemelő egyházi énekei. 

Az ünnepély végén Dr. Nogáll János félsz, püspök úr 
ő méltósága mondott köszönetet és intézett buzdító szavakat 
a növendékpapsághoz. Nogáll püspök úr mondotta : szépen 
volt mondva. Igazán a szívbe vésődtek. Ugy is kell ! De 
mondhatta is az, ki közel 30 évvel ezelőtt borr. sz. Ká-
roly társulatát létesítette Váradon. — Nem feledkezett 
meg végül kiemelni a papnevelő intézet jelenlegi tudós 
igazgatójának, Dr. Steiner Fülöp kanonok urnák nagy 
érdemeit, kit Várad apostoli bölcseségü főpásztora nem 
hiába helyezett atyai gondja egyik kiváló tárgyának, a 
seminariumnak gondviselőjévé. Maga ez ünnepély is meg-
győzött mindenkit arról, hogy a növendékeket gondos kéz 
vezérli. 

Végül Nogáll püspök ur 3 db. aranyat adott át az 
egyház-irodalmi iskola javára, melynek ő már régi Mae-
cenása. — Nsg. Zeley János és Steiner Fülöp kanonok 
urak szép jutalomban részesítették a működő növendéke-
ket. A távozó vendégek közt az ünnepelt szent hü arcz-
képeit osztatta szét az igazgató ur. Majd elfeledjük felem-
líteni Kessler gyönyörű képét. Dr. Steiner Fülöp igaz-

gató — ki, mint megbízható forrásból tudjuk, az anyagi 
áldozatoktól nem retten vissza — hogy az ünnepély pom-
páját emelje, nagy költségen lefestette az ünnepelt fér-
fiút az intézet számára. A gyönyörű kép, mely bizonyára 
a híres festőnek egyik legremekebb alkotása, nagyszerű 
hatást gyakorolt. 

Örömmel és kedves emlékkel oszlott szét az igen díszes 
vendégsereg. 

Én is örömmel irom e sorokat, lássák olvasóim, hogy 
it t Váradon, hol üdvözitő vallásunknak annyi ellensége 
van, hol talán a leggyászosabb hitközönyösség, vallás-
talanság közepett élünk, ily szép ünnepélyt rendeztek 
egyházunk és vallásunk leendő bajnokai. 

Egy jelenvolt. 

IRODALOM. 
= A római kath. egyházi szertartások értelmező ké-

zikönyve (Archaeologico-Liturgica). Tanitóképezdék, gym-
nasiumok, reál- és polgári tanodák számára, készité Né-
methy Lajos. A főmagasságu bibornok-herczegprimás ér-
seki jóváhagyásával és a nagyméltóságú piispöki-kar több 
tagjának ajánlatával. Negyedik kiadás 42 ábrával. Buda-
pest, 1885. Lampel Róbert könyvkiadása. (Wodianer.) 

Örömmel constatáljuk, miszerint ez az eredeti magyar 
tankönyv, mely hazánk egyházi viszonyait felkarolja a 
fordított ilynemű müvekkel szemben felszínre jutot t . Ennek 
bizonysága, miszerint rövid idő alatt már negyedik ki-
adást ért. Az utolsó kiadás rövid két év alatt kelt el. 
Nem csak a nagyméltóságú püspöki kar több tagja ajánlja 
e müvet, de ajánlja magát a mű önmaga is, a mely könnyű 
folyékony nyelvezetén kivül szakbavágó csinos illustratiók-
kal is bir, szóval a tankönyvek mai igényeinek jelesen 
megfelel. Magunk részéről is ajánljuk. Ára 84 kr. 

= A szabadkőművesség leálczása végett Francziaor-
szágban egy külön e czélra szolgáló folyóirat indult meg. 
Czime: „La Franc-maçonnerie." Megjelenik minden hó 
19-én. Megrendelhető Rastoul főszerkesztőnél, Párisban, 
rue Cassette, 6. sz. 

= Kánonistáink figyelmébe ! Dr. Scherer Rudolf lo-
vag, gráczi egyetemi tanár , a hires kath. ,Kirchenlexicon' 
munkatársa, 4 füzetre számított egyházjogtant ad ki. A 
mii czime Katholisches Kirchenrecht. Megrendelhető Moser 
kiadónál Gráczban. 

= Csehország egyházi térképe. Megjelent belőle az 
első füzet. Feltünteti Csehország északnyugati negyedré-
szét. Összesen négy lapból fog állni 1 : 300,000 arány-
ban. Megjelenik német-cseh és csupán német kiadásban. 
Ára 6 fr t . Kiadja Plodek Christin pocsapli plébános Tere-
zienstadt mellett, (Augustinus.) 

VEGYESEK. 
— XIII. Leo pápa f. hó 10-én consistoriumot tar-

tott. Allocutiójában az egyház helyzetével foglalkozott. 
— Borromei sz. Károly ünnepélyéről még a követ-

kező papnevelő intézetekből érkeztek tudósítások : a te-
mesváriból, beszterczebányaiból, erdélyiből és kalocsaiból. 
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A német katholikusok Centrum-pártja következő 
arányban növekedett. 1870-ben 67, 1874-ben 94, 1877-ben 
96, 1878-ban 103, 1881-ben 110 tagból állott. Jelenleg 
116 tagra számítanak. A mi életre való, az növekszik. 

— Kié a jövő?... Megmondja egy „Freskó-képek a 
püspökszentelésről" czimű lyrai hangulatú czikk írója a 
„Prot. E. és I. Lap "-ban, mely lap szerint „a magyar 
püspöki kar (melyik ?) plenumbau" jelent meg Budapesten 
a kálvintéri templomban Szász K. „püspök-szentelésére." 
De halljuk már, hogy kié is lesz hát a jövő ? „Vasárnap 
van, io-y szól a lyrikus czikk. Ismét a templomba készü-
lünk, de nem kis falusi harangunk hiv a templomba, ha-
nem zugnak metropolisunk (Budapest) harangjai a kálvi-
nista bazilika (már ez is van) tornyában. Metropolis — 
bazilika ? ! hát ilyen is van a kálomistáéknál ? (Igy.) Van bi-
zony. Hála Istennek ! Vagy a mennyiben nincs, hát majd 
lesz, én már előre látom a Kálvin-téren azt a monumen-
tális két tornyot (mert most csak egy van) arany csilla-
gaival (hát a kakasnak már kiadták az útlevelet ?), mely 
a jövőben hirdetni fogja, hogy élünk és mozgunk. (De 
hiszen ez most is megvan). Miénk a jövő/" . . . ( í m e ! . . . 
Hanemhát nemde, csak ugy, ha lehet? Mert hiszen a 
jövőhöz még másnak is van ám joga és szólása ! Manet 
alta mente repostum ?) 

— Az innsbrucki egyetem hittudományi karában a 
tanulók száma ezévben 160. 

— A prágai egyetemen a hittudományi hallgatók 
száma 280 ; ezek közöl 155 a herczeg-érseki papnevelő-
intézet 82 különféle szerzetek növendékei, 7 a szász-vend 
seminarium növendéke, és 36 externista, kik papi pályára 
aspirálnak, de a seminariumba hely hiánya miatt föl nem 
vétethettek. Nemzetiség szerint 233 cseh és csak 47 
német. 

— tízomorú képet nyújt a prágai hittudományi kar 
népessége mellett a görzi seminarium hittudományi szaka. 
Itt a tanulók számaránya a következő : 1 növendék III. 
éves, 8 növendék I. éves. És ezzel vége. Pedig Görz ér-
seki megye fővárosa. 

— A mainzi egyházmegyében múlt hó 21-én hunyt 
el Henrid Zsigmond ebersheimi plébános, a ki protestáns 
atyja vallásában neveltetvén protestáns lelkészi pályára ké-
szült és a gieszeni egyetemen Credner, Knobel, Fritsche 
és más rationalista tanárok által Jézus istenségének ta-
gadására taníttatott, és mint ilyen lutheránus lelkészszé is 
avattatott, de komoly tanulmánya a szent atyák olvasása, 
kath. missiói prédikácziók hallgatása és állhatatos ima ál-
tal a kath. anyaszentegyházba visszavezéreltetett. Egy évi 
kath. theologiai tanfolyam után 1857. decz. 19-én felvette 
az egyházi rend szentségét; két évig káplán volt Kost-
heimben, azután plébános ugyanott. 1862-ben b. Ketteier 
püspök a mainzi sz. Ignácz plébániára hívta meg. 1868-
ban lör zweili, 1870-ben ebersheimi plébános lett. I t t érte 
el a halál. Az irodalomnak is buzgó mivelője volt. Mint 
csaknem valamennyi nevezetesebb^német convertita, vissza-
térését az anyaszentegyházba nyomtatott iratban igazolta, 
melynek czime : „Offenes Sendschreiben an meine protes-
tantischen Freunde." — Nálunk, hol a protestantismus ak-

cziái különféle tényezők által félveretve meglehetős ma-
gas hausse-t mutatnak, igen korszerű és hasznos vállalat 
lenne, ha valaki a jelesebb külföldi convertiták vissza-
térésének igazoló iratait összegyűjtve lefordítaná. Hatal-
mas könyvtárt lehetne összeállítani a protestáns dagály 
apasztására. 

— Konstantinápolyi szakadár pátriárkává, mint a 
,Journal de Komé' ottani levelezője okt. 15-én irta, a vá-
lasztó zsinatban 9 szavazattal 8 ellen Joachim derkoni 
metropoli a választatott meg. Joachim patriarka az, aki 
e nyáron Olaszországban jár t s akiről katholikus lapok 
is híresztelték, hogy a keleti egyháznak a katholika egy-
házzal való egyesítése ügyében jár t . A dolog ugy áll, 
hogy Joachim érsek szívbajban szenvedvén, üdülés végett 
utazott Siciliába s onnan Rómát is út jába ejtette és a szent 
atyánál is tisztelgett. A nevezett római lap tudósítása sze-
rint, az u j konstantinápolyi patriarka „tudós, kedves mo-
dorú és békülékeny szellemű férfiú s mindenek felett nem 
fanatikus." Hogy azonban az unió az ő személyéhez valami 
nagy reményeket fűzhetne, azt a konstantinápolyi tudósító 
nem hiszi, s egyenesen ojitimismusnak mondja az ily re-
ménykedést. „C'est là un optimisme poussé à l 'outrance." 
Megengedi, hogy személyére nézve az u j patriarka békü-
lékeny ; ámde a keleti egyház nagy többsége ellensége 
az uniónak. Annyit a konstantinápolyi tudósító elismer, 
hogy a viszony a katholikusok és schismatikusok közt 
Keleten ez utóbbiak részéről kissé javult. Adja Isten, 
hogy bensőbbé válljék ! 

— Katholikus mérnökök egylete. Belgiumban a ka-
tholikusok összetartása már ily egyletet is alkotott. A 
löweni kath. egyetem volt tanítványai alapították. F. 
hó 9-én tar t ja eziclei nagygyűlését. A gyűlés tanácsko-
zási tárgyai közt egy szélesebb körben is érdekes kérdés 
fordul elő. Mandet egyl. tag értekezni és praktikus indít-
ványt készült tenni „ez életpályák kiaknázásának uj módjá-
ról." — Hol a katholikus embernek, csak azért mert katho-
likus, ezer akadálylyal és ellenséggel kell a keztyüt fel-
venni, ha a társadalomban és államban carrièret akar 
csinálni, mint az Belgiumban van: ott az ily kérdések 
szellőztetése actualis érdekű, sőt égető szükség. Mi még 
szép csendesen szunnyadozunk régi katholikus nagyvol-
tunk babérjain ! 

— Kimondhatatlan, mily nagy lendületet ad a katholi-
kus életnek az u. n. katholikus congressusok vagy nagygyű-
lések évenkénti buzgó, lelkes megtartása. Csak egy pél-
dát említünk. A franczia katholikus jogtudósok és jogászok 
ez idei nagygyűlése egy specialis themát választott tanács-
kozás tárgyául és ez az u. n. ,állam-socialismus' volt, mely 
Bismarckban kezd megtestesülni. A congressus e tárgyat 
a szaktudomány és tapasztalat bonczkése alá vette és im-
posans eredményt hozott létre. Megvitatta e vitális kér-
dést következő szempontokból: 1. Az állam mint minden 
functio osztogatója, 2. az állam mint minden munka 
adója, 3. az állam mint minden jólét forrása. Szóval: az 
állam-omnipotentiáról, az állam-istenről lerántották a kath. 
franczia jogtudósok az álarczot. Mennyire szükséges volna 
nálunk, az emberek, a nagy emberek fejében is ily irányban 
kissé tisztázni az állam eszméjét ! 

Igazítás. A mult szám oltáregyleti tudósításában az alapítási 
évszám világos, hogy a jegyzet szerint veendő, azaz : 1859. Bécs-
ben 1857-ben alakult az első Oltáregylet. 

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

Eudapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz. 
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Az országos közp. katholikus legényegylet háza. 
Budapest-Erzsébetvárosban. 

( L á s d m a i s z á m u n k m ü m e l l é k l e t é t . } 

Az egyesek, nemzetek és országok életének, 
szóval a világtörténelemnek szálait titokban szövő 
isteni gondviselés minden korszak homlokára rá-
nyomja a jellemző bélyeget, minden időnek 
megadja az ő providentialis féríiát és férfiait. 

Ily providentialis férfia Magyarországban a 
katliolika egyháznak Simor János bibornok her-
czeg-prímás. 

Midőn kormánya alatt legmagasabbra csap-
kodtak fél a magyar szellem háborgásának hullá-
mai; mikor maga a „haza bölcse" is, mint egy 
Deus ex machina, egyszerre „amerikai rendszer"-
ről kezdett beszélni — semmi más országéihoz 
teljesen nem hasonlítható viszonyaink közepett; 
de nem csak ekkor, hanem minden ilyen, a böl-
cseségét megsemmisítő harczra kihivó kritikus kö-
rülmények közt: ő eminencziája, az ország áldor-
nagya, csodálatra ragadó nyugodtsággal számitott 
mindig a magyar szellem magvában rejlő józan-
ságra, és a heves magyar természet történetében 
párját ritkitó bölcseséggel hagyta Isten kezében 
fejlődni Magyarország sorsát, hagyta oly csende-
sen, mint a mily csendesen az Isten szelleme mű-
ködik — non in commotione Dominus, — korán-
sem vetve meg az emberi közreműködést, sőt 
azt megkövetelve, de nem is becsülve azt tui 
soha. 

Azonban hagyjuk az utókor kötelességét az utó-
korra. Szóljunk a jelen kötelességeit teljesítve, 
szóljunk a minden jót fejlődni engedő és csende-
sen fejlesztő egyházkormányzás eredményei közöl 

arról, a mi korunk Signatur áj át kiválóan viseli 
homlokán, a mi a katholikus hitélet és tár sasélet 
emelkedésének ut ján uj stádiumot jelent. 

0 eminencziája kormányzásának történetében 
nem utolsó helyet foglalnak el az egyházi épít-
kezések. A mi föpásztori hatása körében épül az 
sikerül. És sok, igen sok épül ebben az apostoli kör-
ben, Simor János bibornok auspiciumai alatt. Ott 
van az ős magyar Sión. A nagyszerű bazilikát ő 
eminencziája végezte be. Magukhoz méltó házat" 
Magyarország herczeg-primásai Simor János bi-
bornok kezéből kaptak. Fs tekintsünk Budapestre, 
az ország szivére. A mi itt e század lefolyása 
alatt egyházi építkezés történt, annak tetemesen 
nagyobb része, s e nagyobb résznek vagy már kész 
befejezése, vagy alapos műgonddal felkarolt meg-
indítása ő eminencziájának kormánya alá esik. 
Alatta épült, ki központi papneveldénk nagysza-
bású intézetté; alatta nyert a Ferencz-város styl-
szerü oly templomot, mely vallásos ihlettel együtt 
művészeti ízlést nagy mértékben terjeszt; az ő 
kormánya alatt buzdult Budapest hatósága a fő-
város katholikus templomainak és ezek tornyai-
nak egymás után, lassan és csendben oly karba 
hozatalára és kidiszitésére, hogy azok egy hova-
tovább mind fényesebbé átalakuló világváros ke-
retében anaclironismussá ne váljanak. 0 eminen-
cziájának csendesen ható kormánya alatt kapott 
a terézvárosi és legújabban a ferenczvárosi plé-
bánia uj lakot, a budaujlaki uj berendezést. Az ő 
kormánya alatt létesült az erzsébetvárosi plébá-
nia csinos kis templomával és lelkészi lakával. 
A területet hozzá eredetileg ő eminencziája vette, 
és csere utján jöt t e plébánia s templom mos-
tani helyére. 0 eminencziájának kormánya alatt 
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indult meg a mozgalom, hogy Kőbánya a fővá-
roshoz méltó templomot kapjon. Az építést jövő 
évben valószínűleg már megkezdik. Es a miket 
első sorban kell említeni, a főváros legmonumen-
tálisabb két t e m p l o m a : a budavári ősrégi gótli 
és a lipótvárosi u j renaissance dóm — szintén 
ő eminencziájánák építkezésben szerencsés kor-
mánya alat t nyernek nagy reményekre jogosító 
restaurácziót. 

íme mennyi egyházi építkezés, mennyi kiuji-
tás — csak Budapesten ! 

Sok tö r tén t itt valóban. És még sokat lehet 
várni, mer t sok van még hátra , 

De egyre már nem kell várni. Az m á r kész, 
és ott áll stylszerüen, díszesen, czélszerüen Erzsé-
betváros egyik népes u tczá jában: — az országos 
közp. katholikus legényegylet saját háza, a f ő v á r o s i 
katholikus iparos if júság ősi vallásos szellemtől 
á thatot t művelődésének és társaséletének meleg-
háza. 

Dicsőség és dicséret tegyen ér te az Isten-
nek; hála és t i sz te le t mindazoknak, kik létre-
hozásában fáradoztak, kik a vallásos és hazafias 
alkotások terén lelkesítő példát ragyogta tnak ! 

És e magasztos példaadás buzdításaiban az 
elsők elseje ki volna más, min t a ki fenséges hi-
vatalánál fogva omnibus omnia factus est, hogy 
mindeneket Krisztusnak megnyer jen : az ország ál-
dornagya, a főváros főpásztora ! 

Elődje, és ő eminencziája, kezdet óta foly-
tonosan nagy jótevője s istápja volt az országos 
közp. legényeg}detnek. Az egylet évi jelentései 
szakadatlan lánczolatban tanúskodnak a főpász-
tori támogatásról. És hogy most egyszerre oly 
gyorsan felépült az oly régóta epedve óha j to t t 
Egyleti Ház, abban is te temes része van ő emi-
nencziájánák. 2000 f r t nagylelkű adománya a 
döntő pillanatban, és az egylet vezérei részéről 
annak tapasztalása, hogy ő eminencziájánák e ma-
gasztos czélu és messzeható alkotásban annyira 
öröme telik, hogy még a beszentelés szent t ényé t 
is magas személyének volt kegyes fenntar tani , bá-
torítólag, buzditólag hatot tak mindenkire. 

Es most ot t áll t ehá t immár az országos közp. 
kath. legényegylet háza a maga helyén. Gyönyör-
ködjünk benne! Mert ez az épület valóban gyö-
nyörű. Gyönyörű mint épület, alakjával és beren-
dezésével, gyönyörű mint intézet czéljával és le-
endő nagy hatásával. 

Mint épületről, álljon it t a magyar építészek 

lapjának illetékes ítélete. „Műépítészed alkotással 
állunk, úgymond 1) szemben, mely föltétlen di-
cséretet és elismerést érdemel. Ha már az épület 
külseje is a berendezés és csoportosítás által a r ra 
figyelmeztet, hogy i t t kiváló czélnak szentelt épü-
lettel van dolgunk : az épület belseje valóságo-
san meglep, igazán sikerült egyszerűsége, prakt i -
kus átlátszósága és czélszerü beosztása által, ugy 
hogy örömmel érezzük magunkat késztetve az 
épület szellemi liordnokának, feladata szerencsés 
megoldásaért , teljes szívből gratulálni. " 

Mint intézetről, min t az egyleti élet, a katho-
likus társasélet egyik főgyúpontjárói a hovato-
vább 300,000 katholikustól lakot t fővárosban, — 
mit szóljunk, mi t mondjunk akkor, midőn az egy-
ház tévmentes legfőbb tan í tó jának oktató sürge-
tései katholikus egyletek alakítására, a kath. tár -
sas élet kifejlesztésére, a Humánum genus kez-
detű magasztos körlevélben világszerte a lesélén-CJ C3 
kebben viszhangzanak ? ! 

A világforadalom szelleme szétszakításán erő-
ködik mind ama szelíd boldogító kötelékek-
nek, melyek e mulandóságot az örökélettel, az 
e m b e r t - t e r e m t ő és megvál tó Istenével összefűzik: 
szétbontásán fáradozik a ker. hit, r emény és sze-
re te t minden ember t összekötő édes igájának. — 
és kidobni aka r j a az embert , hit, remény és sze-
re te t , és vallás nélkül, a lé tér t vívott küzdelem ama 
kiet len terére, hol az erősebb, nem adván sem-
mit az istenifélelemre, lelkiismeretlenül let iporja 
a gyengébbet, és a gonosz szabadon elégítheti ki 
az igazság és erény foj togatásában öntudatlanul 
vagy öntudatosan keresett nem emberi, hanem 
valóban ördögi élvezetét. 

Ily korban, midőn az ősi — eritis sicut Dii 
— csábítás sugallatára hallgatva minden ember oly 
független és önálló akar lenni mint eg}T kis Isten ; mi-
dőn az Istentől és egjmiástól való általános függet-
lenítés á ramla ta mind jobban elszigeteli az egyént 
éltető Urátó l Istenétől és felebarát jától : ily kor-
ban a hit, remény és szeretet, szóval a vallás össze-
kötő szálaival összébb kell törekedni hozni az em-
bereket, közelebb Istenhez, közelebb egymáshoz. 
Ebben rejlik a katholikus egyleti, a katholikus 
társas élet kifejlesztésének és ápolásának szüksége 
minden téren, minden irányban. 

Ifjúság, földmivelő. munkás, iparos, kereskedő 
s a magasabb műveltséget igénylő életpályák kü-
lönféle osztályai, csak ugy borulnak vissza az 

x) Bauzeitung für Ungarn, 1884. 35. sz.. 
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egyház anyai keblére, tel jes odaadással és töme-
gesen, ha az egyház utánuk jár és felkeresi őket, 
min t lelkeink isteni Jópásztora te t te , és össze-
gyűjt i őket szárnyai alatt , — és vallási s erkölcsi 
társas szükségleteikről alkalmas egyletek szervezése 
ál tal gondoskodik, és ez egyletek körében, azok-
nak helyiségeiben, épületeiben, a társas élet minden 
nyilvánulásait, úgyszólván minden mozdulalatát 
vallásos szellemtől á tha tn i s megszentelni törekszik. 

Ne mondja senki, hogy erre az egyház nem 
vállalkozhatik. Sőt nem is vállalkozhatik erre más 
mint a kath. egyház ! Hisz maholnap az ősi vallá-
sos hi t letéteményéhez, annak teljességéhez szigo-
rúan ragaszkodó kath. egyházon kivül álló feleke-
zetek nem lesznek egyebek, min t — viszontbiz-
tosító intézetek a hitbeli nihilismus kölcsönösen 
szabad gyakorlására. Ez a ,szabad* hi tnek — sza-
bad következménye ! 

Igaz, hogy az apostollal szólva, ezt a vilá-
got nem hagyhat juk mintegy a faképnél, nem 
mehetünk ki belőle, hanem ugy kell vennünk őt, 
a mint tényleg él és mozog. A régi czéheket fel-
támasz tani nem lehet, már csak azért sem, mert 
e ezéhek a vallásosság gyakorlásának in tézményei 
is, és nem puszta ipartársulatok va lának ; a mi 
népünk és tá rsadalmunk pedig vallásilag meg-
van oszolva,1) Hagyjuk tehá t iparosainkat , a hol 
másképp nem lehet2), vallásilag ki nem domborí-
to t t jellegű, csupán állami felügyelet a la t t álló 
ipartársulatokban működni az ipar érdekében ; 
ámde akkor, ha ilyetén interconfessionalis viszo-
nyaink mia t t mindenüt t vallásos jellegű ipar tár -
sulatokat nem alaki thatunk, iparkodjunk katho-
likus iparosaink s munkásainknak gyorsan és 
minden i rányban vallásos szellemtől á tha to t t 
társas életet adni, megfelelő társas egyletekben és 
intézetekben. 

A magyar ipar tehnikai virágzásáról gon-
doskodjanak az ipar társula tok; a katholikus 
iparosok, vallási és erkölcsi érdekeiről, vallásos és 
erkölcsös derék voltáról, a kath. iparos egyletek-
nek, a kath. legény-, munkás-, és mester-egyleteknek 
legyen hivatása gondoskodni. Ez legyen a jelszó 
mindenfelé. Ebben az i rányban buzdit az egyház 
legfőbb tani tója, ebben az i rányban halad a ka-
tholicismus világszerte; ebben az i rányban ha 

0 Y. ö. Hitzig e tárgyról tartott beszédét az am-
bergi katholikus nagygyűlés előtt. Religio, 1884. II. 269 
sk. 1. 

2) À hol vallásilag egyöntetű nép van : ott minden-
féle egyletet legjobb mindjárt vallásos alapra fektetni. 

nem halad valamely ország vagy nemzet, — biz-
tos lehet benne, hogy mások há ta megett messze 
elmarad, erkölcsileg, és anyagilag is. 

Az országos közp. kath. legényegyletnek pe-
dig, az ő diszes palotá jával együtt , társasélet i 
emez igénytelen szózatunk záradékául, forró 
szivből azt kivánjuk : Vivat, floreat, crescat, 
és lassanként oly terebélyes fává izmosodjék, 
legalább is a bal Dunapar t számára, min t a ber-
lini hires Vereinshaus a Niederwallstrasséban, 
melyről a 100,000 katliolikust számláló Berlin 
helybeni főlelkipásztora, Müller E. missiói viká-
rius ur, f. évi február 9-én ezt i r ta volt lapunk-
n a k : „Ez a ház — a mi egyleti házunk, a mely-
ben hitközségünk mindenféle (t. i. társas) érdekei 
egymás mellet t fejlődnek, — ugy hogy máris 
valóságos keresztény demokraczia veszi körül l u í ) 

Adja Isten, hogy Kath. Egyleti Házunk ot t 
kint az Erzsébetvárosban, ily virágzó „keresztény 
demokracziau középpontjává váljék addig is, mig 
i t t bent, a főváros közepe tá ján , a katholikus 
értelmiségi osztályok köréből egy szintén virágzó 
keresztény aristokraczia számára, központul, még 
szebb s még nagyobb Kath. Egyleti Ház fog 
épülni, a melyben az egész főváros, az egész ország 
kath. társaséletének szálait kell összpontosítani ! 

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 
L E O I T I S 

DIVINA PROVIDENTIA 
IE= uâ- IE5 E 3 S Œ E 

LITTERAE APOSTOLICAE 
QVIBVS 

CONFIRM AT VR IVDICIVM 
A CARDINALI ARCHIEPISCOPO COMPOSTELLANO LATVM 

SVPER IDENTITATE CORPORIS 
S. IACOBI M. APOSTOLI 

ITEMQUE SS. ATHANASII ET TEODORI 
DISCIPVLORVM EIVS. 

L E O Z E n S C O I 5 ^ S 

S E ß V Y S S E R V O R V M D E I 
AD PERPETVAM REI MEMÓRIÁM. 

Deus Omnipotens, qui mirabilis est in Sanctis suis, 
providentissime voluit, ut, quum eorum animae caelo re-
ceptae gaudio perfundantur sempiterno, corpora condita 
terris singulari observantia colantur ab hominibus et reli-
gionis splendore honestentur. In his vero Dei Providentia 
et misericordia luculenter apparet, qui cum multa sinat 
per ea divinitus accidere, simul et utilitati consulit no-
strae, et gloriae, quam sancti sui consequuntur in terris. 
Haec enim caelitum beatissimorum pignora, quae nobiscum 
manent, quoties invisimus, toties admirabilem praeclaris-
simarum virtutum seriem, quibus íIii in mortali vitae 

1) Religio, 1884. I. 17. sz. 130. 1. 
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cursu in exemplum ceteris praeluxere, memoria repetimus, 
et ad eas imitandas vehementer adducimur. Sunt autem, 
teste Ioanne Damasceno, sanctorum corpora perennes in 
Ecclesia fontes, ex quibus tamquam rivuli salutares effun-
duntur in populos christianos dona caelestia, bénéficia, et 
ea omnia quibus maxime indigemus. — Quapropter non 
mirum est, si providentis Dei consilio nonnulla sanctorum 
corpora, quae antea in oblivione posteritatis velut in te-
nebris delitescebant, his potissimum temporibus in lucem 
prodeant, quibus et Ecclesia maximis agitatur fluctibus, 
et egent christiani acriori ad virtutem incitamento. Hoc 
nostro verteilte saeculo cum a potestate tenebrarum te-
terrimum indictum fuerit bellum adversus Dominum et 
adversus Christum eius, auspicato quidem et divinitus in-
venti sunt sacri cineres sancti Francisci Assisiensis, sanctae 
Clarae Virginis Legiferae, sanctorum Ambrosii Pontificis 
Doctoris. Gervasii et Protasii martyrum, Philippi et Ia-
cobi Apostolorum. — Horum in numerum adsciscendi 
sunt sanctus IACOBVS MAIOR Apostolus et discipuli 
eius Athanasius et Theodorus, quorum corpora nuper in 
templo principe civitatis Compostellanae reperta sunt. 

Ex constanti et pervulgato apud omnes sermone, 
iam inde ab Apostolorum aetate, memoriae proditum est, 
publicisque Decessorum Nostrorum litteris confirmatum, 
sancti Iacobi corpus, postquam ille ab Rege Herode 
capitis damnatus martyrium fecerat, a duobus discipulis 
eins, Athanasio et Theodoro clam fuisse subductum. Hi 
cum valde metuerent reliquias sancti Apostoli nullás fu-
turas, si Iudaei corpore potirentur, eo in navim imposito 
solverunt ex Iudaea, deinde sospite transmissione attigere 
Hispániám, eamque circumvecti ad extremas Gallaeciae 
oras appulerunt, ubi, uti pia et antiqua traditio habet, 
post Christi in caelum ascensum sanctus Iacobus divino 
consilio apostolico munere functus erat. Ibi, quum Hispa-
niensem civitatem, quae Iria Flavia nominabatur, acces-
sissent, in praediolo quodam manere decreverunt, morta-
lesque Apostoli exuvias, quas secum avexerant, in crypta 
saxo defossa intra loculum romano opere constructum 
condiderunt, parvumque super erexerunt sacellum. Sed 
exacto vitae cursu cum Athanasius et Theodorus naturae 
concessissent, christiani, qui ea loca incolebant, tum pro-
pter eximiam de duobus viris opinionem, ne hi a corpore 
quod in vita sancte asservaverant post mortem seiunge-
rentur, ambos in eodem sepulcro composuerunt unum-
quemque ad Apostoli latus. — Vexatis paullo post cae-
sisque christianis ubicumque terrarum Romani Imperatores 
dominabantur, sacrum hypogeum delituit aliquandiu. Ye-
rum ubi, tranquillitate parta, apud Hispanos homines, qui 
praecipua sancti Iacobi religione tenebantur, rle translato 
eius corpore fama percrebuit, ad sepulturae locum coii-
c.ursus fieri coepit, haud minori fortasse pietatis studio 
quam quo Romae et alibi sepulcra Principum Apostolo-
rum, et Hieromartyrum coemeteria visebantur. Labeuti-
bus vero annis cum barbari primum, deinde Arabes im-
perio ductuque Muzae invasissent in Hispániám, et eas 
praesertim regiones, quae mare adiacent crebris incursio-
nibus divexarent, sacer sepulcri loculus, exciso et everso 
sacello, sub ruinarum mole in obscuritate latuit diuturna. 
— Non tamen vetustate obliterata est. apud Hispanos 

i sacri pignoris memoria. Ineunte eihm saeculo IX cum 
, Rex Alfonsus, qui dictus est Castus, Hispániám obtine-
I ret, et Iriae Flaviae Ecclesiae datus esset Episcopus Theo-
, domirus, super cryptam, quae sancti Iacobi et duorum 
I discipulorum reliquias contegebat, constans fama est ve-
! luti refixam caelo stellam splendidissimam apparuisse, quae 

suo fulgore indicium faceret loci, ubi sacri cineres con-
diti fuerant. Episcopus Theodomirus tanto felix auspicio 

, auctori Deo supplicationes indixit, deinde submotis reiectis-
que veteris sacelli ruderibus, eo investigando pervenit, 
ubi, tamquam in cognato sepulcro, tria sanctorum cor-
pora distinctis loculis iacebant. Tunc ut locus ille religio-
ne sanctus humanis esset praesidiis munitior, murum in 
circuitu eduxit, sacrum que thesaurum fir mis substructio-
nibus circumsepsit. Quaea res ut ad aures Regis Alfonsi 
pervenerunt ad sanctum Apostoli sepulcrum venerabun-
dus statim accesssit, vetus sacellum in novam formám a 
solo reficiendum curavit, iussitque, fundi illius possessi-
onem, ter minis ad tria millia prolatis, in templi tuitionem 
perpetuo adtribui. Urbs interea cryptae propinqua, quae 
hactenus Iria Flavia vocabatur, ex visu elucentis stellae 
potioribus auspiciis Compostellae sibi nomen imposuit. — 
Sed ad illustrandum Apostoli sepulcrum, praeter illud 
caeleste signum, non pauca divinitus facta sunt, ita ut . 
non modo ex finitimis civitatibus et oppidis, sed a lon-
ginquis etiam locis ad sacros cineres supjjlicatum j)opuli 
venirent. Quare Rex Alfonsus I I I Decessoris sui exem-
plum iinitatus exaedificationem amplioris templi aggressus 
est, ita tamen ut antiquus loculus intactus maneret, et 
illud properata molitioni absolutum regio sumptu exor-
n a vit. 

Exeunte saeculo X efferatae Arabum copiae, rursus 
in Hispániám irruj)tione facta, oppida complura diripu-
erunt, ac magna civium édita strage, omnia ferro et in-
cendiis vastarunt. Nefandissimus Emirus Almansor, quem 
sepulcri sancti Iacobi cultus non latuerat, ad direptionem 
et eversionem animum iam intenderat ; quod si perficere 
potuisset, maximum Hispanorum praesidium, et in quo 
erat eorum spes omnis, sese expugnaturum arbitrabatur. 
Quapropter iis, quos praedonibus suis praefecerat, impe-
rat Compostellam recta proficiscantur, urbem adoriantur, 
templum et sacra omnia dedant igni delenda. At Deus 
exortum iam et dilapsum incendium ad pre.sbyterii limen 
restinxit, et Almansorem eiusque copias foedis torminibus 
percussit, quibus divexati Compostella discesserunt, et 
fere omnes cum Almansore subita morte perierunt. — 
Extabant adhuc sparsi circa hyjjogeum cineres hostilis 
ferocitatis reliquiae, divini praesidii documentum. Quibus 
e malis ubi se emersit Hispania, Compostellae Episcopus 
Didacus Pelaez, in ipsis ruderibus veteris templi amplio-

j rem aedem ab inchoato excitavit, quae a posteriori Epi-
! scopo Didaco Gelmirez, splendidiore cultu et maiestate 
I aucta Basilicae nomine et iure donata est. Huius Episcopi 
i praecipua cura fuit sacras reliquias sibi tradita recogno-

scere, et educto in sublime pariete, loculum inaccessum 
reddere. Quae inter agendo ex sacris ossibus particulam 
quamdam dissociare 11011 dubitavit, eamque sancto Attoni 
Pistoriensi Episcopo adiectis litteris dono misit. Partem 
hanc ex hodierna peritorum inspectione compertum est 



r e l i g i o . s 317 

deniptam fuisse ex capite: ea enim est, quae apophisis 
mastoidea vocatur, sanguine adhuc respersa, utpote quae 
gladii ictu, quum caput cervicibus abscinderetur, percussa 
«st. Hae reliquiae prodigiorum fama et avita civium re-
ligione sanctae singulari pietatis studio coluntur adhuc 
ab Ecclesia Pistoriensi. — Interea Hispaniensis Sanctuarii 
fama longe lateque pervulgata, innumerabiles peregrino-
rum cohortes ex universis fere terrarum partibus illuc 
confluebant, et adeo crevit frequentia, ut ingentibus pe-
regrinantium catervis ad sancta Palaestinae loca et ad 
limina Apostolorum Petri et Pauli, merito compararen-
tur. Ac proinde Romani Pontifices Decessores Nostri di-
spensationem voti de peragenda Compostellana peregrina-
tione suscepti, Apostolicae Sedi reservarunt. 

Saeculo XVI nondum exacto, coorta est foeda et 
atrox tempestas, qua per Hispániám fere totam saevien-
te, sacrum Apostoli sepulcrum in periculo fuit non tarn 
communi, quam proprio. Indicto enim hello Hispanos in-
ter et Britannos, hi, qui a catholica fide ad haeresim 
desciverant, praedari et diruere catholicorum templa, et 
sacra omnia violare et delere sibi constituerant. Quapro-
pter in Gallaecia, regione mari citima, exposito exercitu, 
sacras aedes everterunt, caelitum beatorum imagines, re-
liquias et quae omnia sanctiora habentur, haeretico furore 
eombusserunt, deinde ad perniciosam, ut aiebant, super-
stitionem extinguendam, Compostellam versus castra mo-
v'erunt. — Praeerat id temporis Compostellanae Ecclesiae 
piissimus Archiepiscopus Ioannes a sancto Clemente, qui 
collatis cum Canonicis consiliis de sacris Sanctorum reli-
quiis tuto in loco recondendis, hanc praecipuam de sancti 
lacobi exuviis curam sibi suscepit. Sed cum iam hostes 
instarent, tumultuario opere ab eo clanculum tria cor-
pora condita sunt : cavit tamen ut novus loculus ex ve-
teris illius, romano more constructi, ruderibus constitu-
eretur, ut aliquod superesset posteris earum identitatis 
testimonium. Postquam recessum ab armis et belli pelli-
cula propulsata sunt, cives Compostellani, et peregrini 
qui ea loca frequentes adiverant, pro certo habebant, sa-
cros cineres eodem esse adhuc in loco ubi primitus com-
posita requieverant. Posteri autem in ea opinione fuerunt 
qua maiores, ita tamen ut temporibus nostris censerent 
christifideles in abside sancti sacelli maioris eadem sacra 
pignora servari, quapropter illuc ad adorandum propius 
accederent, et Basilicae Clerus quotidianae supplicationi 
ibi cum antiphonae cantu finem poneret. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDOSITASOK. 
Budapest, november 14. A pírhaj a hadseregben. 

— „A párbaj szokása a letűnt időknek nem tiszteletre-
méltó hagyománya, hanem szenyfolt az, mely nem illik 
müveit korunk keretébe, és előítélet, mely nemzedékünk 
önérzetével, emelkedettebb gondolkozásával össze nem 
egyeztethető." Egy jeles írónk ezen szavait bárki is el-
fogadja, ki részrehajlatlanul ítél. Szívesen osztja bárki 
ugyanazon író eme szavait is : „A középkori intézmények-
ről a kicsinylés, a megvetés bizonyos nemével szoktunk 
megemlékezni s a párbajnak, a középkor e gyászos ma-

radványának létjogot biztosítunk körünkben. Miért álla-
podjunk meg a fél uton ? Nem volnánk képesek előbbre 
haladni?" -

Ugy látszik, nem. Oly ál alános, oly elterjedt a pár-
ba j maniája, oly mély gyökereket vert már ez az em-
beri társadalomban, oly annyira dominálja ez az el-
méket és sziveket, hogy törvény és társadalom, ész és 
sziv, szigor és szeretet hiába látszik küzdeni e barbár 
és kegyetlen mania ellen. Egyre párbajoznak az emberek 
s a mi ezelőtt hallatlan dolog volt, az ma köznapi. 

De hogy is ne ? ! Mig oly téves és fonák esz-
mék fognak uralkodni a becsület felől, mig oly helytelen 
fogalmakat fognak táplálni a becsületről, addig minden 
jobbra fordulás egyszerűen lehetetlen. Lehetetlen, mert a 
törvény különben is nem nagy szigorát mindig kijátszsza, 
a társadalom ugy sem általános verdiktjét mindig ki-
csinyli, a szeretet minden érvét, az ész minden bizonyí-
tékait mindig megveti ama balhiedelem, hogy becsületes 
ember nem lehet, ki a ra j ta ejtett bántalmat ellenfe-
lének vérével magáról le nem mossa. 

Ezt a felfogást újból illusztrálta ama nevezetes in-
cidens, mely az osztrák delegáczió e hó 12-ikén tar tot t 
ülésén felmerült. 

Greuter, a hírneves tiroli képviselő és delegatus, 
két concret eset alapján, szóba hozta a hadseregben di-
vatozó párbaj-kényszert, utalva ezen helyzet fonák és 
tarthatat lan voltára. Greuter két hasonló esetet hozott 
fel, a melyek egyikében egy tartalékos, másikában pedig 
egy tényleges szolgálatban levő katonatiszt azért, mert 
vallási meggyőződésük miatt a rájuk erőszakolt párbaj t 

. elfogadni és vívni nem akartak, a katonai becsületbíróság 
által tiszti rangjuktól megfosztattak. A közös hadügy-
miniszter, valamint Latour tábornok, egyebet nem tudtak, 
mint hivatkozni az európai kontinens tiszti köreiben ural-
kodó nézetekre. 

Különös ! Van positiv, irott törvény, egyházi, világi 
és katonai törvény, mely a párbaj t büntetendő cselek-
ménynek declarálja, és ezen hármas törvény világos és 
határozott intézkedése daczára a párba j esztelen szokása 
annyira kötelező a hadseregben, hogy a ki ezt el nem 
fogadja, becstelen. 

Tehát az, ki a világos törvényt megtartja, becste-
len ; az pedig, ki a törvény nyílt megszegésére vállalko-
zik, az becsületes. Szánandó egy fogalomzavar ! Vagy ta-
lán magasabban áll a katonai körökben uralkodó nézet, 
mint az egyházi, polgári és katonai, — több erkölcsi 
törvény ? Egy a kettő közül okvetetlenül áll. 

A ki elismeri az egyházi, polgári és katonai tör-
vénykönyv ide vágó intézkedéseinek kötelező erejét a kath. 
vallású katonatisztre — mert erről volt szó — az őt pár-
bajra nem szoríthatja, az ellenkezőleg amazokat tartozik 
megfenyíteni, kik ily párbaj létrejöttén dolgoznak. 

A ki pedig a kontinensen uralkodó, katonatiszti kö-
rökben érvényes felfogásra hivatkozik az irott törvény 
világos betűi ellenében, az feloldja legalább ez esetben 
a katonatisztet ezen őt is egyenlőképpen kötelező törvé-
nyek alól. Miért, mi alapon ? arra alig kapnánk választ. 
A törvény világos betűi ellenére jogos és érvényes szo-
kás bizonyos időben csak ugy keletkezhetik, ha ezen szo-
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kás tisztességes és hasznos és a törvényhozó e szokást 
nem ellenzi. A párbaj-szokás sem tisztességesnek, sem 
hasznosnak nem mondható, a törvényhozó ellenkezése pe-
dig, ha másból nem, legalább a kegyelmi uton elengedett 
büntetésekből világos; mert éppen azáltal, hogy kegyelmi 
uton elengedtetnek, inplicite elismerik, hogy de jure kö-
teleznének ; a hol pedig jogos a büntetés, ott kétségbevon-
hatatlanul a büntetés alapja is megvan : a bűntett. 

Ama mentség pedig, hogy a katonatisztben elen-
gedhetlenül szükséges bátorság megkívánja a párbaj t , né-
zetünk szerint éppen nem áll. Mi vakmerőnek vagy gyá-
vának tartjuk a párbajvivót, de bátornak épenséggel nem-
A bátorság alapfeltételeit képezik a kötelesség és jog-
érzet. A kötelesség pedig meg nem parancsolhatja saját és 
más életének veszélyeztetését; a jogérzetnek meg nem 
engedhheti a mindenkoron kétes kimenetelű párbajnak 
esélyeit. 

Vagy miért nem szükséges pl. Angliában a párbaj 
a katona bátorságának bebizonyítására ? Ott tiltva van 
halálbüntetés alatt a párbajozás, és ugyan ki merné állí-
tani, hogy az angol hadseregben hiányzik a bátorság ? 

A vélemények harczában annak a véleménynek kell 
elvesznie, melynek nincs alapja, melynek csak vészthozó 
kihatásai vannak. Azt a benső meghasonlást, mely a po-
zitív törvényhozás és a katonai körök nézetei között fenn-
áll, tűrni nem szabad. Ennek megszüntetésére első sorban 
az intéző katonai körök, másod sorban a társadalom van 
hivatva. 

A törekvés komolyságától fog függni a siker elérése. 
? 

Budapest, 1884. november hó 12. Nagyságos és 
Főtisztelendő Szerkesztő ú r ! Főt. Lavigerie Károly Mar-
cell bibomok-érsek ő emját szentséges atyánk, XIII. Leó 
pápa, megbizta, hogy Carthagóban szt. Cyprián és annyi 
más szent vértanú, tudor, szűz és hitvalló vérével és eré-
nyeivel ékeskedő talajon, az arianusok, vandalok. moha-
medánok százados rombolásai által végkép elpusztított 
ősrégi primatialis székesegyházat majdnem ezeréves rom-
jaiból uj életre támaszsza. 

Két év óta ő emja Carthagóban már papneveldét 
létesített, melyben alkalmas hittérítőket képez, plébánia 
templomot épített az ottani katholikusok számára és két 
kórházat alapított beteg európaiak befogadására. Jelenleg 
ö emja szt. Cyprián ősrégi primatialis székesegyházának fel-
építésén fáradozik, mely Byrsa erőditve'ny csúcsán fog 
emelkedni, hogy onnét dominálja a pogány templomok 
romjait és az ezen. a vidékeken még mindig uralkodó fél-
holdat. 

E nagy vállalat befejezésének előmozdítására el-
küldött engem ő emja a nemes és apostoli Magyarország 
nmélt. püspökeihez és főt. papságához ama megbízással, 
hogy őket felkérjem neki segítségére lenni az által, hogy 
az e czélra gyűjtött 12,000 szent misének elmondásában j 
közreműködni kegyesek legyenek. E szent misék ő emja ,i 
szándékára a jövő év, azaz 1885. év folyamán lesznek \ 
elmondandók. Magyarország két egyházmegyéjében, jele-
sen a székesfehérvári és szombathelyi egyházmegyében 
szerencsés voltam a mélt. és. főt, püspök urak, valamint 

a főt, papság szeretettel teljes támogatása következtében 
körülbelül négyezer intentiót eloszthatni. 

Becses lapjának mélyen tisztelt egyházi rendű ol-
í vasóihoz, Krisztusban testvéreinkhez, bátorkodom azt az 

alázatos kérelmet intézni, hogy nekünk hasonlólag segít-
ségünkre lenni méltóztassanak. 

Akik kegyesek lesznek jóltevőink sorába lépni és 
í e czélra szt. misék elmondására vállalkozni (ad inten-

tionem Emmi Cardinalis Car. Lavigerie, AEppi Carthag. 
usque ad fînem anni 1885.) csak arra bátorkodom fel-
kérni, hogy e szándékukat, valamint a kegyesen elvál-
lalt szent misék számát, egyszerűen (falán levelező lapon) 
föt. Dr. Wolafka Nándor, központi papn. tanúim, fel-
ügyelőnek, t. pápai káplán stb. úrnak (Budapest, központi 
papnevelde) bejelenteni méltóztassanak, a ki fel van ha-
talmazva, ezeket összegyűjtve ő emjának, a karthagói 
bibornok-érseknek bejelenteni. 

Maradok nagyságos és főtisztelendő szerkesztő urnák 
legalázatosabb és lekötelezett szolgája 

G u e r s E. 
carthagói kanonok. 

Róma. Sanctissimi Domini Nostri Leonis divina 
Providentia Papue XIII. Allocutio habita in consistorio 
die X. Novembris An. MDCCCLXXXIV. — Venerab les 
Fratres ! — Quam aspera in Ecclesiam saevire procella 
pergat, quam çrebrae sint ob haue caussam quamque 
graves : -Nobis praesertim, qui ad gubernacula sedemus, 
sollicitudines animi subeundae, nemini fortasse mellius est 
quam Vobis cognitum, qui in administranda Christiana 
republica consilium Nobis operamque praes'tare pro di-
gnitate vestra soliti, saepe in mediis rerum difficultatibus 
Nobiscum una versamini. Postea vero quam, datis in id 
Litteris Encyclicis, consilia et artes societatum clandesti-
narum libere aperuimus, quod omnino a Nobis et officii 
Nostri et salutis publicae ratio postulabat, inveterata ini-
micorum odia gravius etiam videntur exarsisse, ut metu-
endum sit ne magis laboriosa certamina dies afferat. — 
Verumtamen quoscumque demum casus inimica vis inve-
xerit, securi suscipieinus: in tutela enim patrocinioque 

I Dei omnipotentis conquiescimus, cuius est beneficio da-
tum tributumque Ecclesiae suae, ut, eo auspice et ad-
iutore in omne tempus victrix, in ipsis dimicationibus cre-
scendi caussas inveniat. Quod quidem si superiorum sae-
culorum, quotquot ab Ecclesia condita fluxerunt, non esset 
memoria testatum, satis ea confirmarent quae nos ipsi 
hoc tempore perspicimus. Ecce hoc ipso teterrimo bello, 
quod adversus catholicum nomen diu deflagravit, nihil 
.sibi metuens Ecclesia defungitur : atque in eo maxime 
triumphat, quod in tam pervagata opinionum morumque 
corruptela,quando summum bonum, quae est fides Chri-
stiana, circumfusis undique insidiis in periculo vertitur, 
non rara occurrunt experrectae virtutis documenta, con-
cordiaeque, charitatis, fortitudinis exempla passim in po-
pulo christiano renovantur. — Eodemque tempore novas 
easque perauiplas regiones Evangelio christiano videmus 
Dei munere reclusas. Viget catholicum nomen in Ame-
rica: foederatarum civitatum Episcopi- hoc ipso mense 
concilium acturi sunt, deque ecclesiastica disciplina rite 



327 r e l i g i o . 

ordinanda communi iudicio deliberaturi. Yiget idem ac 
propagatu: apud Australianos, apud Indos, variisque 
Orientis partibus, ita ut cliristianorum multitndo quoti-
dianis propemodum aucta incrementis alios atque alios 
vicario munere apostolic» rectores persaepe requirat. 

De Africa vero, quamyis ma g nam adhuc partem 
christianae supientiae expers cultu inhumano silvescat, 
illud tarnen Nos iucunde afficit beneque in posterum spe-
rare iubet, quod instituta Christiana satis iam coluntur in 
septenptrionali, quae mari alluitur, ora. — Qua in re non 
exigua sunt mérita unius viri ex amplissimo Collegio ve-
stro, qui communi Africanae gentis saluti quam maxime 
intentus, instantia et laboribus assecutus est, ut brevi an-
norum cursu multa praeclare facta concluderet. I taque 
de istius regionis "bono valde soiliciti sumus ; et dum de 
provehendis per Africanas piagas comiuerciis civilique 
cultu bis ipsis diebus in Europa consulitur, Nos quidem 
auspicatiore ad salutem consilio Evangelii lumen per ea 
loca propagare tuerique conamur. — Atque in primis 
cogitationes Nostras ad se lioc tempore convertit illa non 
tam urbis, fere enim nulla est, sed memoria urbis opu-
lentae olim atque împeriosae. Carthaginem intelligimus : 
quam si memori admiratione suspiciunt posteri, quod 
multis rebus pace belloque floruerit totius Africae prin-
ceps et romanae aemula magnitudinis, multo magis suspi-
ciant ob Christianas laudes oportet. Ipsa quippe, nota 
omnibus et vulgata commemoramus, religionem christia-
nam sibi ab urbe Roma allatam maturrime complexa est, 
tamque studiose retinuit, ut sanctissimorum virorum pro-
ventu martyrümque fortissimorum numero cum paucis 
civitatibus comparanda sit. Carthaginiensibus Episcopis 
iam inde ab ultima antiquitate haec dignitas obtigit, ut 
primatiali potestate Africae universae praeessent. Quod si 
postea, semel atque iterum vastantibus Africam barbaris, 
omnia cum religiösa tum civilia decora uno interitu occi-
derunt, ipsa civitate principe funditus deleta, permansit 
tarnen veternm gloria meritorum, maximeque lans Sedis 
Archiepiscopalis, quam magnus Cyprianus sapientia et 
virtute sua non paucos annos nobilitatam martyrio demum 
consecravit, — Nos igitur harum rerum cogitatione ad-
ducti paternaque benevolentia christianos ex Africana 
gente complexi, cum magnopere velimuns administrationem 
rei sacrae apud eos firmius stabiliri, maturum esse cen-
snimus, ut throni Archiepiscopalis honor, auctoritate No-
stra, Carthagini restitueretur : quapropter hac de re Lit-
terarum apostolicarum exempla vobis singulis, Venerabi-
les Fratres, propediem reddi iussimus. 

Minime dubitamus, quin pro summo vestro in Eccle-
siam studio magnopere iucunda Vobis accidat ista per-
vetustae Sedis Archiepiscopalis velut ad vitam revocatio : 
eodemque tempore non minus gratum acceptumque Yobis 
fore confidimus, quod amplissimum Collegium vestrum 
supplere viris decrevimus bene de Ecclesia meritis, quos 
doctrina, virtus, rerum usus, munera gesta valde com-
mendant. Ii a ate m sunt. (Következik az uj bibornokok 
névsora). 

Róma, nov. 4. Borromaei sz. Kávoly napját Rómá-
hoz méltóan ünnepelte meg — Róma. Először is a szent-

( atya teljes bucsut engedélyezett mindazoknak, akik a 
háromnapi áj tatosság (Triduum) alatt töredelmes sz. gyó-
nás és szentáldozás után a következő három templomot 
meglátogatnak, u. m. sz. Ambrus és sz. Károly templo-
mát a Corsón, sz. Balázs és sz. Károly templomát ai 
Catinari és sz. Károly templomát aile Quattro Fontane. 
Ugyanezt a búcsút engedélyezte a szentatya mindazok-
nak, kik a szokott feltételek megtartása mellett nov. 9-én 
sz. Praxedes vagy 11-ikén a S. Maria Maggiore templo-
mát ájtatosan meglátogatják. Még ezzel nem merült ki 
az apostoli szentszék kegyelete a nagy katholikus refor-
mátor emléke iránt. A szentatya továbbá hét évi részle-
tes búcsút és quadragesimát toties quoties engedélyezett 
mindazoknak, a kik az emiitett napokon legalább bünbá-
natos szivvel meglátogatják a nevezett templomokat, va-
lamint sz. Vitus templomát november 10-én. Az ég meg-
nyitotta a kegyelem valamennyi csatornáit, hogy borr. 
sz. Károly példája háromszáz év múlva is a lelki meg-
újulás kimeríthetetlen kincsesbányájának bizonyuljon. 

Gyönyörű az ,Invi to Sa<ro' is, a melylyel Parrochi 
bibornok, ő szentsége római püspöki helynöke, a h iveket 
borr. sz. Károly tiszteletének és követésének megujitására 
felhívta. Lehetetlen belőle nem idézni a következő soro-
k a t : „Borr. sz. Károly méltó volt már életében az egész 
katholikus világ hálájára, s méltó marad századokon át 
s mind örökké ; mert az ő neve három nagy műhöz van 
kötve, a melyek közöl egy is elég volna arra, hogy az 
emberiség jótevőjének kiáltsuk ki őt. E három nagy m û : 
a trienti zsinat szerencsés folytatása és bevégzése, a pap-

j nevelő-intézetek, a papság és nép sanctificatiója . . . Két 
város vetélykedik egymással a dicséret és dicsőség meg-
adásában borr. sz. Károly i rán t : Róma és Milánó. Ez 
utóbbira borr. sz. Károly egész özönét árasztá ki amaz 

1 erényeknek, a melyek sz. Ambrus erényeivel vetekednek, 
a kinek tizenkét század lefolyása után az Insubriák fő-
városában sz. Károly méltó pár ja l e t t . . . Róma pedig 
arany betűkkel irta fel halhatatlan évkönyveiben a Bor-
romeo nevet. A sz. Vitus, sz. Márton, sz. Praxedes, sta 
Maria Maggiore templomokban jótékonyságának nyomai 
elévülhetetlenek. Pertransiit benefaciendo. A Vatikán pedig 
ama halhatatlan éjszakákra emlékeztet, melyeket az ifjú her-
czeg kora legtudósabb férfiainak körében töltött, hogy az 
állami teendők által nappal elhalmozott lelke éjjel az 
igazság tanulmányozásában pihenne meg. Az unokaöcs 
feddhetetlen tanácsának köszönhetjük IV. Pius legdicsére-
tesebb alkotásait, melyek közt kiváló helyen emlitem a 
seminaïium romanumot. Az ő nagylelkűségének, a ki 
csak Isten dicsőségére volt tekintettel, lehet köszönni V. 
sz. Pius megválasztását is. Ünnepeljétek, rómaiak, nagy-
ságtokhoz méltóan ünnepeljétek ezt az áldásos napot, segít-
ségül híva azt a hőst, a ki, az uj barbárok invasiója 
ellen, mely a sz. Sebestyének és sz. Ágnesek unokáit fe-
nyegette, tíz lustrumon át érczmellel állt ellen!" 

Borr. sz. Károly ünnepe az örök városban az által 
is áldásos, mert e napon szentelte be gr. Schönborn bud-
weisi püspök a cseh püspöki kar által nagylelkűen alapí-
tott római cseh collegiumot. A felszentelés ünnepélyén 
teljes díszben megjelent Ausztria-Magyarország vatikáni 
követe, gr. Paar is, első titkárától kisérve. 
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KATH. EGYLETI ELET. 
A Szent-László-Társulat 

1884. november 13-iki választmányi gyűlése. 

A gyűlésen dr. Schlauch Lörincz szatmári püspök úr 
ö excja elnököP. A választmány tagjai szép számmal je-
lentek meg-

Dr. Balogh Sándor meleg szavakban adott kifejezést 
a választmány érzelmeinek ama legfelső kitüntetés felett, 
melyben ő felsége a társulat nagyérdemű elnökét, dr. 
Schlauch Lőrincz szatmári püspök úr ő excját az egyház 
és közügyek terén szerzett bokros érdemei elismeréseül 
az I. osztályú vaskorona-rend adományozása által része-
sítette. A választmány lelkes éljenzéssel csatlakozott a 
szónok által kifejezett üdvkivánatokhoz, melyekre elnök 
meghatva válaszolt, megköszönve a szeretet és ragaszko-
dás e nyilvánulását s biztosítva az egybegyűlteket, hogy 
valamint eddig, ugy ezután szivén fogjaviselni a társulat 
érdekeit a kötelességének tekintendi ügyeinek előmozdítá-
sán a társulat s .különösen a választmány tagjaival váll-
vetve közreműködni. Az elnök szavait lelkes éljenzéssel 
fogadta a választmány. 

Fölolvastatott a.,magyar-csángó-egylet átirata, mely-
ben fölszólítja a Szent-László-Társulatot arra nézve, hogy 
értesítené a csángó népnek vallási és iskolabeli szükségei-
ről' és ismertetné meg egyszersmind az utakkal és mó-
dokkal, melyeken és melyekkel legczélszerübben istápol-
hatná ez irányban az annyira elhagyott és elhanyagolt 
csángókat. A választmány örömmel fogadta a csángó-egy-
letnek felszólítását s késznek nyilatkozott e tekintetbenv 

a társulat függetlenségének megóvása mellett, saját törek-
véseinek és czéljainak fokozottabb előmozdítására, a csángó-
egylettel érintkezésbe lépni. 

Bemutattatott a brailai r kath. plébános és igaz-
gató f. évi szept. 16-ikán kelt levele, melyben jelentést 
tesz a választmánynak a brailai iskola ügyállásáról és 
előmeneteléről, hogy meggyőződést szerezhessen a társulat 
által nyújtott évi pénzsegély czélszerü föhasználásáról. Az 
iskolát jobbadán magyar gyermekek látogatják, miután a 
katholikusok túlnyomó részét magyarok képezik. A min-
dennapi hitoktatáson kivül kielégítő képesítést nyernek a 
magyar nyelvben is, névszerént irás', olvasás-,„nyelvtan 
és hazai történelemben, mely tárgyakra hetenkint 12 óra 
van kiszabva. A tanító magyar, Nagy Ádám, ki 100 
franknyi dijilletéket huz havonkint. Az iskola négy osz-
tályból áll. A magyar nyelven kivül, tekintettel a külön-
böző nemzetiségekre, előadatnak még a német, franczia, 
olasz és román nyelvek, nemkülönben szépírás, számtan, 
mértan, földrajz, természettan, világtörténelem és vonal-
rajzolás. A lefolyt tanévben 141 tanuló volt az iskolában, 
ezekből 49 magyar, 45 román, 26 német és olasz, 21 iz-
raelita, Az iskolai zárvizsgálaton az osztrák-magyar kon-
zul is jelen volt s annyira meg volt elégedve a vizsgá-
latok általános, de különösen a magyar nyelvben letett 
vizsga eredményéről, hogy a' legszorgalmasabb magyar 
fiunak jutalomdijat adott. A választmány örvendetes tu-
domásul vette a jelentést. 

A váczi káptalan kedveskedett a Szeut-László-Társn-
latnak a .Specimen mouographiae capituli vaciensis" cz. 
mii egy példányával. A választmány köszönettel fogadta 
a becses ajándékot. 

A titkár jelentette, miszerint Nicolai Alajos kegyes-
rendi áldozár, ki időközben elhunyt, 20 forinttal s Do-
lenszky Imre tószegi plébános szintén 20 forinttal a tár-
sulat alapitó tagjai lettek. Jelentette továbbá, miszerint 
néhai Szabó József fölsz. püspök, esztergomi kanonok 
200 frtot , néhai Forintos István veszprémi apát-kanonok 
25 forintot, néhai Tarczay József veszprémi egyh.-me-
gyei nyugalm. lelkész, 10 forintot, néhai Kajdi Imre volt 
bicsérdi pléb. 15 forintot, néhai Brassuy József pléb. 10 
forintot, néhai Holler József 20 forintot hagyományoztak 
a társulatnak. 

A pénztári kimutatás szerént a társulat alapítványi 
vagyona készpénzben, 8765 f r t 69 k r ; értékpapírokban 
39550 frt . Rendelkezésre áll 4337 f r t 32 kr. 

Megszavaztattak a következő adományok : a felsö-
iszkázi r. kath. hitközségnek oltárépitési költségekre 
50 f r t ; Pchorella r. kath. hitközségnek.iskola fölszerelésre 
100 f r t ; Fatamorta r. kath. csángó hitközségnek oltár fölállí-
tásra és fölszerelésre 50 f r t ; Pusztina r. kath. csángó hitköz-
ségnek harangöntésre 30 f'rt, a szerajevói gyermek-semi-
narium építési költségeire 100 f r t ; Butovácz boszniai r. 
kath. hitközségnek templomépitésre 100 f r t ; a bécsi me-
chitári.staknak missiói czélokra 100 f r t ; a drinápolyi r . 
kath. bolgár missiónak 120 fr t . 

A társulati szent Erzsébet-ünnepély, az ünnep nyol-
czadába eső vasárnapon, f. hó 23-ikán, a szént-ferencziek 
belvárosi templomában reggeli 8 órakor tartandó szent 
misével fog megtartatni. 

A közgyűlés napja folyó november hó 27-én fog a 
központi papnövelde disztermében megtartatni. A- köz-
gyűlést, mely 10 órakor veszi kezdetét, az egyetemi temp-
lomban 9 órakor tartandó szent mise fogja megelőzni. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Bogisich Mihály és 
Kürcz Antal választmányi tagok 'kérettek föl. . 

VEGYESEK. 
— A szent atya által f. hó 10-én bibornokká cre-

áltattak : Celesia Mihály palermói, Monescillo y-Viso An-
tal valenciai, Massaia Vilmos czimzetes stauropolisi, Gangl-
bauer Coelestin bécsi, Gonzales y Diaz Zefirin sevillai ér-
sekek, továbbá Merosi Gori. Carmen a consistorialis Con-
gregatio és a sz. Collegium titkára, Masotti Ignácz, a püsp. 
sz. Congregatiójának titkára és 'Verga Izidor, a s. Con-
gregatio Concilii t i tkára. 

— Borr. sz. Károly-ünnepély volt az eddig jelzette-
ken kivül még a nyitrai és pannonhalmi papnevelő in-
tézetben. 

— Meghívót kaptunk a kalocsai kath. legény-egy-
let f. hó 16-án tartandó zászlószentelési ünnepélyére. Leg-
hangosabban sürgetjük a kath. egyleti és társasélet kifej-
lesztését minden irányban. Ott leszünk tehát Kalocsán is 
— lélekben. Isten áldja a tisztes ipart ! 

^Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő^ Breznay Béla, hittudor. k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 
Budapest. 1884. Rudnyánszky A^ könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz. 

SUT Mai számunk egy műmelléklettel van kibővítve. 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
kiildéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása .-Buda-
pest, VIII., József-körut 
50., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

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

NEGYVENHARMADIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendôk. 

Budapesten, november 19. 41, II. Félév. 1884. 

TARTALOM: Vezéreszmék és Tanulmányok: Egy nevezetes nap. — Sanctissimi Domini Nostri LEONIS divina Providentia PAPAE 
XIII l i t terae apostolicae. — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : A Katholikus vallás- és tanulmányi alap 1885-iki költségvetése. — 
A u s z t r i a : Kath. egyetem Szalzburgban. — A n g o l o r s z á g : A kath . egyház és a rabszolgaság. — Kath. Egyleti Elet : Mélyen 

tisztelt Mária-társ ! — Vegyesek. 

Egy nevezetes nap. 
Haec dies, quam fecit Dominus : 

Exultemus et laetemur in ea ! 

Nekünk papoknak, egész életünkön át legfö-
lebb csak egyszer — a felszentelés nagy napján 
— van szebb, megliatóbb s messzekihatóbb ünne-
pélyünk annál, a melynek ma, pünkösd után 
husszonnegyedik vasárnapon, Budapest-belváros 
főplebánia-templomában tanúi valánk. 

Tizenöt ifjú áldozár, — csupa remény, tet t-
vágy és lelkesedés, — állta körül Isten szent ol-
tárát. 

Hitvallástételre jöttek össze. 
Az küldte, rendelte őket ide, a kinek az 

apostolokhoz intézett szavakban: „Euntes, docete 
omnes gentes", felhatalmazás adatott hitet ter-
jeszteni, vallásosságot ápolni, a liittanitás és val-
lás-erkölcsi nevelés iránt Isten nevében intéz-
kedni: Esztergom „angyala" (Titk . jel. I. 20), 
fővárosunk fő lelkipásztora, bíboros érseke. 

Hitvallását a tizenöt ifjú áldozár, ő emi-
nencziája rendeletéből, a főváros esperesének, 
Cselka Nándor prépost - plébános urnák kezeibe 
tette le. 

A nagy aktust pontificalis sz. mise előzte 
meg. 

Mise után, melyen a fővárosi hatóság részé-
ről Alkér tanácsos és Békey I., a fővárosi isko-
lák királyi tanfelügyelője jelentek meg, először 
is felolvastatott ő eminencziája föpásztori levele, 
melylyel nt. Lehmann Ágoston és Nagy Gyula 
áldozár urakat reáliskolai hittanárokká, nt. Ba-
rach János, Brestyenyszky János, Bruha Sebes-
tyén kapuc. r., Garay Sándor kapuc. r., Glatz 

József, Jurácsek Alajos, Kapossy József, Kürtössy 
Józsf, Márton István, Pfiszter Károly, Pokorny 
Manó, Turinits Sebestyén, Zelliger Vilmos áldo-
zár urakat pedig polgári és elemi iskolai hit-
oktatókká külön-külön kinevezni méltóztatott. 

„Kedves Fiam!" Igy szólt az ősz érsekatya 
mindegyikhez. Mindegyik előtt kiemelé, mily 
szép és nemes tet t volt az a főváros tanácsa ré-
széről, hogy a hitoktatás és vallásos nevelés 
emelése végett oly tetemes pénz áldozattal oly 
számos hittanitói állomást szervezett. Szivhez 
szóló szavakban szivére köté kinek-kinek a 
magasztos kötelmeket, melyek uj állásával járnak. 

Következett a hitvallástétel secundum for-
mám triclentino-vaticanam, magyarul: mi a jelen-
volt minden rendű és rangu hivek nagy gyüle-
kezetére könyekig fokozódott hatást gyakorolt. 

Ezt követte a külön hivatali eskü, melyben 
a tizenöt ifjú áldozár felesküdött, hogy állását 
becsületesen betölteni és a reá bizott gyermekek 
örökkévaló és ideiglenes javát lelkiismeretesen szi-
vén fogja hordani. 

Az emlékezetes tényt a ft. esperes ur rövid 
de velős, remek szózata zárta be. 

Utalt arra, a mi a főváros nemes tanácsát hit-
oktatói állomások szervezésére indította. A főváros 
atyáit a corruptio gyors terjedése, még a zsenge ko-
rúak közt is, megrettenté. A valláshoz fordultak se-
gítségért. E segítséget, a vallás-erkölcsi nevelés 
lendületét, várva várják, és nagy reményekkel 
tekintenek a főváros nemes tanácsa és a szülők 
ezrei gyermekeik hitoktatóira. Hogy hivatásuk 
magasztossága folyton szemeik előtt lebegjen : ve-
gyék kezökbe azt a kis könyvet, a melynek az 

41 
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egész világon nincs párja, — a kátét. Ez meg-
mondja nekik, hogy mik ők. Ez a kis könyv czi-
vilizálta a világot; ez a kis könyv emberevőkből 
— embereket alakított. Vegyék másik kezükbe a 
feszületet. Ettől tanuljanak szeretetet, önfeláldo-
zást. szelídséget és türelmet — a gyermekek iránt! 

A minden izzében szent és megható tény-
kedést a kegyes főpásztor nevében adott áldás 
fejezte be. 

* 

És ezzel az ünnepélylyel egy nevezetes for-
dulat praeludiuma van befejezve az ország fő-
városában. Most a vallásra nézve kedvező fordulat 
kedvező körülményeinek kiaknázásán van a sor. 

Volt idő, és pedig nem igen régen, midőn 
az elemi liittanitásra itt a fővárosban igen 
rosz idők jártak s annak jövője fölé a legsö-
tétebb fellegek kezdtek összetornyosúlni. Ez akkor 
történt, mikor a legjobbak is megtántorodtak 
ítéletükben : mikor a haza bölcse, Deák Eerencz, 
oraculum-szerűen, — persze nagy tévedéssel — 
kort jövendőit, melyben az embert nem a „káté" 
szerint fogják megítélni, és az ő alter egója, 
Csengery A. a káték tanítását „paedagogiai te-
kintetben valóságos bűn"-nek kiáltotta ki a fő-
városi iskolatanács előtt és a már akkor felve-
te t t hitoktatói állomások városi szervezésének kér-
dését a népiskolai „törvény szellemébe ütköződ-
nek jelentette ki. 

Akkor elkeseredett szívvel s kemény szavakban 
teljesítettük Csengeryvel szemben, éppen itt, becses 
lapunk hasábjain1), papi kötelességünket káténk és 
hitoktatásunk védelmében : ma fokozott örömmel 
üljük meg a a káték békés diadalának ünnepét és lel-
kesedve mondunk a főváros katholikus lakossága ne- , 
vében hálás köszönetet a nemes fővárosi tanácsnak 
és mindazon fenkölt szellemű férfiaknak, a kik 
a hitoktatói állások szervezésében és igy a fővá-
rosi gyermekek valláserkölcsi nevelésének emelé-
sében elévülhetlen érdemet szereztek. 

A ma felavatott hitoktatókon bizonyára nem 
fog múlni, hogy a hozzájok kötött nagy reménye-
ket megvalósítsák! 

Egy téves nézet helyreigazítása. 
A lelkészkedő papság körében imitt-amott ! 

az a felfogás uralkodik, hogy a hatheti tartózko-
dás elegendő arra, hogy valaki bizonyos helyen 

i) Religio, 1873. II. félév, 29—37. sz. ,Csengery és ! 
a katé tanít ás ügye' cz. czikkben. » 

házasságot köthessen. E nézet nem felel meg 
az egyházjogi törvényeknek, melyek a házasu-
landók összeadására vonatkozó lelkészi illetékes-
séget meghatározzák, minél fogva esetleg érvény-
telen házasságkötésre szolgáltathat alkalmat. A 
házasulandók összeadására ugyanis csak az a 
lelkész van jogosítva, kinek községében az illető 
házasulandók vagy legalább azok egyike rendes 
vagy ideiglenes lakóhelylyel bírnak. De az emlí-
te t t hatheti tartózkodás a domicilium megalapí-
tására sokszor nem szükséges, más esetben pedig 
nem elegendő. Hogy valaki magának egyházjogi 
értelemben domiciliumot szerezhessen, kettő szük-
séges: tényleges lakás és ottmaradási szándék; 
csak e két tényező együttes összemüködése 
alapítja meg a domiciliumot. Midőn valaki bizo-
nyos községben ténylegesen megkezdi a lakást 
avval a szándékkal, hogy állandóan ott akar letele-
pedni, már a tényleges lakás első napján is az 
illető községben rendes lakóhelylyel (domicilium 
verum) bir, anélkül, hogy a hatheti tartózkodást 
kellene bevárni. Ez a rendes domicilumra nézve 
a canonisták egyhangú tanítása. Mncsen kétség, 
hogy az ideiglenes lakhelynél is (quasi-domilium) 
nem pusztán a tartózkodás irányadó, hanem az 
ottmaradási szándék is tekintetbe veendő, mert e 
két feltétel nélkül egj^általán nem lehet lakóhe-
lyet szerezni; csakis a szándékolt maradás tar-
tamára nézve különbözik az ideiglenes lakhely 
a rendestől. A canonisták legnagyobb és legte-
kintélyesebb része abban a véleményben van, hogy 
ideiglenes lakóhetyet csak ug}̂  lehet szerezni, ha 
a maradási szándék hat hónapon tul terjed, mint 
Lambertini Prosper állítja: „Domicilium non ac-
quiratur, nisi animo perpetuo habitandi, nec 
quasi-domicilium acquiratur, nisi concurrat ani-
mus habitandi per maiorem anni partem." 
Quaest canon, p. I. qu. 182.) Ugyanaz a Lambertini 
később mint XIV. Benedek pápa 1758. márcziuí 
19-én egy „Paucis abhinc" kezdetű constitutiól 
adott ki, metyben azt mondja, hogy az ideigle 
nes lakóhety megállapítására egyhónapi tartózko-
dás szükséges. „Hac in re (ad quasi-domicilium 
adipiscendum) non alio pacto responded potest, 
nisi quod, antequam matrimonii!m contrahatur, 
spatio saltern unius mensis ille, qui contrahit, 
habitaverit in loco, ubi matrimonium celebratur." 
Eme szavak értelmezése nagy nehézségeket oko-
zott, amennyiben a pápa a szándékról, mint 
kellékről, nem tesz említést, másrészről pedig 
egyhónapi tényleges lakást kíván, hogy valakinek 
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bizonyos helyen quasi-doiniciliuma legyen ; innen 
némelyek azt következtet ték, hogy az ideiglenes 
lakóhely megalapítására, t ek in te t nélkül az ott-
maradási szándékra, egyhónapi tényleges lakás 
elegendő. De ez nem lehet XIY. Benedek szavai-
nak igazi értelme, hogy t- i. az egyhónapi t a r -
tózkodás az ideiglenes lakóhely megszerzésére min-
den körülmény közt elegendő volna; mer t a ró-
mai Congregatiók, mint maga a pápa egyik mü-
vében (Instit. XXXIII. n. 9.), mindig érvénytelen-
nek t a r to t t ák az oly házasságot, melyet valaki 
ama hely plébánosa előtt kötöt t , ahol nyara lás 
végett tartózkodik „causa recreat ionis vei pro 
rusticanis negoti is;" m á r p e d i g az ilyen tar tózko-
dás néha több hónapra is ter jed. Fagnanus is 
hivatkozik a Rota romana hasonló döntvényére : 
„Rota resolvit in suo casu mat r imonium con-
t rac tum coram paroclio rural i fuisse nullum, quia 
probatum non fui t contrahentes solere esse rur i 
maiore anni parte, nec pro dimidia, sed t a n t u m 
per t rès aut quatuor menses." Az ideiglenes lakó-
hely meghatározására vonatkozó nehézségeket és 
kételyeket megszüntet te az az instructio, melylyel 
aCongregat ioInquis i t ionis 1867.jun. 7-én az angol-
országi püspöki kar, és az éjszak-amerikai Egyesült-
Államok, és ujabban ismét 1877. máj . 22-én Irhon 
püspökei részéről t e t t kérdésre felel és mely 
XIY. Benedek emii te t t consti tutiója hiteles ma-
gyarázatának tekintendő. Miután az instructio ki-
mondotta, hogy a házasulandók rendes vagy ideig-
lenes lakóhelyének plébánosa a házasságra nézve 
parochus proprius,igy fo ly ta t ja : „Adconst i tuendum 
quasi-domicilium, quod in hisce casibus necessario 
adipiscendum est. duo simul requ i run tur : habita-
tio nempe in eo loco, ubi ma t r imonium contra-
hitur, a tque animus, ibidem permanendi per ma-
jorem anni par tem. Quapropter si legit ime con-
stet vei ambos vei a l t e ru t rum ex sponsis anirnum 
habere permanendi per majorem anni par tem, 
ex eo pr imum die, quo duo haec simul concur-
runt , n imirum et hujusmodi animus et actualis 
habitatio, judicandum est quasi-domicilium acqui-
situm fuisse, et matrimonium,' quod proinde con-
t raha tur , esse validum. — Verumtamen si de 
praedicto animo non constet, ad indicia recur-
rendum est, quae praesto sint, quaeque moralem 
cert i tudinem pariant . In re au tem occulta et 
in terna difficile est hujusmodi indicia habere, quae 
judicem securum faciant ; inde est quod adhiberi 
maxime debet regula a Summo Pontifice Bene-
dicto XIY. confirmata, ut inspiciatur, u t rum ante 

ma t r imonium spatio saltern unius mensis vel 
ambo, vel a l teruter in mat r imoni i loco habi ta-
verint, Quod si fac tum fuisse depreliendatur, cen-
sendum est ex praesumptione juris intent ionem 
permanendi per ma jorem anni pa r t em exstitisse 
et domicilium fuisse acquisitum, proindeque ma-
t r imonium esse validum. At si praesumptio haec 
juris, quae ex mens t rua habitat ione oritur, con-
trar i is elidatur probationibus, quibus certo ac 
liquido constet, praedic tum an imum nullo pacto 
extitisse, tunc profecto contrar ium proferr i de-
bere judicium mani fes tum est, quia praesumptio 
cedere debet veri tat i . P rae te rea manifes tum quo-
que est, actuaîem habi ta t ionem ineptam esse ad 
quasi-domicilium pariendum, si quis more vagi 
et i t inerant is commoretur , non autem vere pro-
prieque liabitantis, quemadmodum scilicet ceteri 
soient, qui in eodeui loco verum proprieque dic-
t um domicilium habent ." Ebből az instructióból fel-
evett t á rgyunkra nézve világosan következik, hogy 
a ha the t i tar tózkodás az ideiglenes lakóhely meg-
alapi tására nem elegendő akkor, midőn bi-
zonyos, hogy valaki a tar tózkodási helyen az év 
nagyobb részén át maradni nem. akar , mint pél-
dául nyaralás a lkalmával ; ellenben nem kíván-
ta t ik a ha the t i tartózkodás, ha a féléven tul 
ter jedő o t tmaradás i szándék bizonyos. Ha e 
szándék kétes, legalább egyhónapi tényleges la-
kás szükséges, hogy a jogvélelem a quasi-domi-
cilium megszerzését bizonyitsa. Mellesleg akar juk 
még megjegyezzi, hogy a ha the t i tar tózkodás a 
házassági hirdetésekre nézve nagy gyakorlat i 
fontossággal bir, amennyiben az oly jegyeseket, 
kik még nem tar tózkodtak hat hétig ama plé-
bániában, hol a hirdetésnek rendszerint tö r tén-
nie kell, o t t is kell kihirdetni , ahol u to l jára 
legalább hat hét ig lak tak ; vagy pedig a jegyesek 
ta r toznak a hirdetések előtt a hat hétnek lefo-
lyását bevárni. Ugy látszik, ez a kihirdetésekre 
vonatkozó körülmény adott a lkalmat arra , hogy 
némelyek a ha the t i tar tózkodást a domicilium 
cr i ter iumának tekintik. + 

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 
L E O I T I S 

DIVINA PROVIDENTIA 
IE5 IP IE zsnci i 

L I T T E R A E APOSTOLICAE. (Yége). 

Cum vero Venerabilis Fráter Noster S. R. E. Car-
dinalis Paya y Rico bodiernus Arcliiepiscopus Compos-
tellanus aliquot abhinc annis restituendae Basilicae ope-

41* 
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ram aggressus esset, consilium cepit, quod iamdiu agita-
bat animo, investigandi locum ubi sancti Iacobi, et disci-
pulorum eius Atbanasii et Theodori reliquiae sitae essent. 
Quare ad opus tanti momenti viros peritissimos delegit in 
ecclesiastica dignitate constitutos. qui operarios dirigèrent. 
Sed praeter opinionem omnium res ceciderunt. Exp lora to 
enim toto hypogeo et latebris quotquot extant adhuc cir-
cum altare maximum nihil reper tum est. Demum quo 
m ai or cleri et. populi ad orandum ferebatur devotio, in 
centro scilicet absidis post altare maius, et ante aliud al-
tare interius effossum est pavimentum, et cum opus ad 
duo cubita processisset, occurrit operariis area, cuius in 
operculo crux insculpta videbatur. Arca erat lapidibus et 
lateribus confecta ex antiquiori crypta ac sepulcro excer-
ptis. Remoto coram testibus operculo, ossa reper ta sunt 
ad tria sceleta sexus virilis pert inentia. De iis omnibus 
Venerabiiis Fra te r Cardinalis Arcliiepiscopus Compostella-
nus, secundum sacri Concilii Tridentini sanctiones, auditis 
doctorum piorumque virorum consiliis, et lectissimorum 
peritorum* sententiis, processualis condidit tabulas, in-
quisitumque est, constaretne in repert is reliquiis de iden-
titate corporum sancti Iacobi Maioris Apostoli et duorum 
discipulorum eius Athanasii et Theodori ? Haec omnia 
ad ecclesiasticae disciplinae praecepta perpendens, adhi-
bitoque intelligent]' iudicio, annuit et approbavi t . Deinde 
idem Venerabiiis Fra te r Archiepiscopus Compostellanus 
acta omnia et sententiam suam ad Kos misit, pet i tque 
simplex, ut sententia eadem supremo Nost rae Apostoli-
cae auctoritatis iudicio confirmaretur. 

Nos admotas Nobis preces benigne excipientes, cum 
probe noverimus venerabile sancti Iacobi Maioris sepul-
crum inter celeberrima sanctuaria iure posse censeri, quae 
in toto orbe ter rarum a christianis coluntur, sacrisque 
celebrantur peregrinationibus ad suscepta vota persol-
venda: idemque a Decessoribus Nostr is Paschali II, Cal-
listo II, Eugenio III, Anastasio IAr et Alexandro I I I da-
tis constitntionibus fuisso privilegiis et honoribus orna • 
tum et auctuin. voluimus ut ad tantum negotium ea con-
ferretur diligentia, quam semper Apostolica Sedes adhi-
bere consuevit. Quamobrem ex Sacro Consilio sacris t u -
endis Ritibus praeposito aliquot S. R. E . Cardinales des-
tinavimus, nimirum Dominicum Bartolini Praefectum, 
Raphaelem Monaco Lavalletta, Miecislaum Ledochowski, 
Aloisium Serafini, Lucidum Mariam Parocchii, Angelum 
Bianchi et Thomam Zigliara : nec non eiudem S. Con-
gregationis praesules Officiales dilectos Filios Magistros 
Vincentium Nussi Protonotar ium Apostolicum, Lauren-
tium Salvati ab actis, Augustinum Caprara Quaesitorem de 
honoribus caelestium, una cum Aloisio Lauri Assessore : 
quibus idem negotium examinandum commisimus. Con-
ventu habito ad Vaticanas Nostras Aedes die XX Maii 
vertentis anni, omnibus ad t rut inam severa disquisitione 
vocatis, responsum datum est „dilata, et ad mentem." 
Mens vero fuit ut nonnullae animadversiones gravioris 
momenti accuratius diiudicarentur. — Quae res ut expe-
dite ad exitum perveniret, iussimus dilectum Filium Ma-
gistrum Augustinum Caprara Sanctae Fidei Promotorem 
Compostellam proficisci, ut ibi singula quaeque inspiceret, 
mquireret, referret. Ille testibus, quos prius iusiurandum ade-

gerat, auditis ; couipositis nonnulis contradictionibus, quaein 
eorum relatione subesse videbantur ; examinatis archaeolo-
giae, históriáé et anatomiae peritis Matriti et Compos-
tellae, qui de re sententiam ferrent ; inspectis vetustioris 
loculi ruderibus et cum his, quibus arca reliquias conti-
nens constituitur, comparatis, nec non inspecto loco sub 
abside ubi hae inventae sun t ; demum quurn rursus per-
contatus esset peritos j)bysicos de singulis sacrorum ossium 
part ibus, R o m a m reversus accurata relatione demandato 
sibi munere perfunctus est. — Quare iisdem collectis co-
mitiis ad Vaticanum die XIX Iulii huius anni dubitatio-
num discussa caligine et veritatis lumine clarius exorto 
ad propositum dubim „An sententia lata a Cardinali Ar -
chiepiscopo Compostellano de identitate reliquiarum, quae 
in centro absidis sacelli maximi Metropoli tanae eiusdem 
Basilicae reper tae sunt et sancto Iacobo Maiori Ajio-
stolo, eiusque discipulis Äthanasio et Theodoro t r ibuun-
tur , sit confirmanda in casu, et ad eff'ectum de quo 
ag i tu r?" Dilecti Filii Nostr i Cardinales i temque Prae-
sules Officiales considérantes omnia, quae proposita erant, 
i ta vera et p roba t a esse, ut refellere nequis posset, ideo-
que Cognitionen! rei certam adesse, quae secundum sacros 
canones et Summorum Pontificum Decessorum Nostro-
rum C o n s t i t u t i o n s in hisce negotiis desideranda est, ita 
rescripsere : Affirmative, seu sententiam esse confirman-

dam.u 

Quae Qum Nobis a dilecto Filio Nostro Dominico Cardi-
nali Bartolini, eiusdem sacrorum Ri tuum Congregationis 
Praefecto relata fuissent, non mediocri Nos laetitia affecti 
sumus, et toto ex animo Deo Optimo Maximo gratias 
egimus, cui placitum est, ut Ecclesia sua, in tanta prae-
sert im t emporum iniquitate, novo hoc thesauro ditesce-
ret . P rop te rea supra dictam peculiaris sacrorum Ri tuum 
Congregationis sentent iam libenter in omnibus ra tam ha-
buimus et confirmavimus. Insuper mandavimus ut die 
XXV Iulii sancto Iacobo Apostolo Sacra Nostrum confir-
mationis decretum in Ecclesia Nationis Hisjiaiiicae sanctae 
Mariae de Monte Serrato in Urbe dicata, post Evangeli i 
lectionem ex ambone publicaretur , praesentibus dilecto 
Filio Nostro Dominico C-ardinali Bartolini Sacrorum Ri-
tuum Congregationis Praefecto , et dilectis Filiis Magistris 
Laurent io Salvati ab actis, August ino Caprara Quaesitore 
de honoribus caelestium, una cum Aloisio Lauri Asses-
sore et Ioanne Ponzi pro- tabular io . 

Nunc vero ea, quae per supradictum decretum con-
sti tuta sunt, solemniore Apostolicae auctoritatis docu-
mente novoque Nostrae confirmationis actu communire 
volentes, Decessorum Nost rorum vestigia persecuti, nem-
pe Benedicti XIII , Pii VII et Pii IX, qui de identitate 
corporum sanctorum Augustini Pontificis Doctoris, F ran-

I cisci Assisiensis, Ambrosii Pontificis Doctoris, Gervasii et 
Protasi i mar ty rum iudicium tulerunt ; Nos quoque qui-
buscumque dubitationibus et controversiis diremptis, Ve-
nerabilis Frat r is Nostr i Cardinalis Archiepiscopi Compo-
stellani sententiam de identitate sacrorum corporum Beati 
Iacobi Maioris Apostoli, et sanctorum discipulorum eius 
Athanasii et Theodori , ex certa scientia, atque etiam 
motu proprio, Apostolica auctori tate approbamus et con-
firmamus et in perpe tuum firmám et validani fore decer-
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nimiís. Praeterea volumus et iubemus, ne cui fas sit 
sacras Reliquias, quae iani in veteri conditorio repo-
sitae sunt et sigillo super obsignatae, vel earum part icu-
las dissociare demere vel adsportare sub poena excom-
municationis latae sententiae, cuius absolutioneni Nobis 
et Nostris Successoribus omnino reservamus. 

Quamobrem committimus et mandamus universis et 
singulis Yenerabilibus Fra t r ibus Nostris Patriarchis, Ar-
cliiepiscopis, Episcopis ceterisque Ecclesiarum Praelat is 
praesentes litteras in sua unumquemque provincia, dioe-
cesi et civitate solemniter publicare, ea meliori ratione, 
quam expedire censuerint ; ut auspicatissimus huiusmodi 
eventus ubique innotescat, atque aucto pietatis studio 
ilium christiani omnes celebrent, sacrasque peregrin atio-
nes ad sacrosanctum illud sepulcrum, quemadmodom ma-
iores nostri facere consueverunt, suscipiant. — E t quo 
efficacius pro Ecclesia Sancta Dei et pro universa Chri-
stiana republica sancti Iacobi Apostoli et eius discipulo-
rum patrocinium impetrare valeanius, omnibus et singulis 
christianis utr iusque sexus, qui vere poenitentes die jier 
locorum Ordinarios seligenda confessi, et Sacro Christi 
corpore refecti in templis ubilibet sancti Iacobi Apostoli 
Deo dicatis, et iis deficientibu's in quolibet templo ab 
Ordinariis designando, pro instantibus gravissimis Eccle-
siae necessitatibus eiusque exaltatione, pro haeresum irn-
probarumque sectarum extirpatione sancti Iacobi suppetiis 
imploratis, pias apud Deum preces effuderint, plenariam 
omnium peccatorum Indulgentiam ac remissionem, quae 
per modum suffragii etiam animabus piacularibus flam-
mis detentis applicari possit, benigne in Domino tenore 
praesentium concedimus. 

E t quoniam nóbilissima Hispanica Natio mirifica 
sancti Iacobi ope fidem catholicam integram inviolatam-
cpie servavit, ut Deus misericors ei grat iam impert ire 
velit, propter quam in tanta errorum colluvione, Pa t rono 
suo apud Deum medio et sequestro ad sancti tatem reli-
gionis avitae et ad pietatis studium firmet animum, am-
plissimum privilégium ab Alexandro I I I Decessore Nostro 
ei concessum, lucrandi scilicet plenarium Iubilaeum eo 
anno quo festum sancti Iacobi XXV Iulii incidat in Do-
minicam diem, etiam pro venturo anno concedimus cum 
ea ipsa die sancto Iacobo sacra fcsta solemnia inventionis 
et elevationis corporis eius agenda erunt, ea servata me-
thodo, et cum iisdem facultatibus in Constitutione ipsius 
Summi Pontificis data die XXV Iulii anni MCLXXIX 
contentis. 

Has quoque litteras et quaecumque in eis contenta 
nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis 
seu nullitatis aut invaliditatis vitio seu intentionis No-
strae, vel alio quovis defectu notari, impugnari , sed sem-
per et in perpetuum validas et efficaces esse et fore, 
suosque plenarios et integros efïectus sortiri et obtinere ; 
sicque ab omnibus cuiuscumque gradus, ordinis, j>raeemi-
nentiae et dignitatis censeri volumus ; mandantes, ut ea-
rumdem praesentium transsumptis etiam impressis manu 
tamen alicuius publici Notarii subscriptis, et sigillo Per -
sonae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem 
prorsus fides adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhibe-
retur, si forent exhibitae vel ostensae. 

Nulli ergo omuino hominum liceat hanc paginam 
Nostrae approbationis, ratificationis, reservat ions, conces-
sionis, relaxationis, commissionis et voluntatis infringere, 
vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc atten-
tare praesumpserit , indignationem Omnipotentis Dei et 
beatorum Pet r i et Pauli Apostolomul eius se noverit in-
cursurum. 

Datum Romae apud Sanctum Pe t rum anno Incar-
nationis Dominicae millesimo octingentesimo octuagesimo o o 
quarto, Kal. Novembris, Pontificatus Nostri anno septinio. 

C. Card. SACCONI PRO-DATAKIUS. 

F. Card. CHISIVS 
VISA 

DE CVRIA I. DE AQVILA E VICECOMITIBYS 
Loco j- Plumbi. 

Reg. in Secret. Brevium 

I. CVGNONIVS 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , november 18. Katholikus vallás- és 

tanulmányi alap 1885-iki költségvetése. — Tegnapelőt t 
ta r to t t a kath. vallás- és tanulmányi alap felügyelő és 
ellenőrző bizottsága ülést. Ama sovány jelentésből, mely 
szemlátomást oificiosus tollból a lapokban megjelent , két 
figyelemreméltó dolog kerül t a nyilvánosság elé. 

Az egyik : a deficit. A tanulmányi alapnak jövő 
(1885.) évre szóló költségvetése 580,160 f r tnyi fedezettel 
szemben 602,731 frtnyi szükségletet, tehát 22,571 frtnyi 
hiányt vagy deficitet tüntet fel. A vallásalap ugyanarra az 
évre szóló költségvetése pedig 1.142,820 f r tnyi szükséglet 
mellett csak 1.099,870 fr tnyi fedezetet, tehát 42,950 fo-
rintnyi hiányt vagy deficitet muta t fel. A jelentés laconice 
még azt is hozzá teszi, hogy ezen jövő évi deficit az 
1884-iki deficittel szemben 71,676 fr tnyi javulást mutat , 
vagyis : — a folyó évi (1884.) deficit 114,626 forint. 

A másik dolog, ami ezzel összefügg, az, hogy a ja-
vulásban levő deficit daczára a két alap vagyoni ál lomá-
nya nem szaporodik, hanem fogy. Néhány szám ezt meg 
világositja. Néhai Hamar Pál, kath. alapítványi kir. ügy-
igazgató, 1875. április 20-áról keltezett véleményében (a 
magyar főpapi javak és az ezekből kifolyó vallásalap jogi 
természete kérdésében) a vallásalap vagyoni állománya 
1868-ban (a horvát quóta felszámításával) 23 millióval 
van kitüntetve (23.051,383 fr t 257 â kr.) Gróf Apponyi 
Albert 1881. január 8-án kelt jelentésében a képviselő-
házhoz ugyanaz a vallásalap 1880. évi november végén 
szóló vagyoni állományát (a másfél millióra rugó horvát-
szlavon vallásalapi jutalék kihasitása után) már csak 
körülbelül 21 millióban (tüzetesen 20.992,951 f r t 55 kr.) 
tünteti fel. — Rudnyánszky Ferencz, a fent emiitett ülés-
ben előterjesztett 1883-iki zárszámadása szerint a vallás-
alap vagyona 1883. év végén 20.497,806 f r to t tett, tehát 
kerek számban húsz és fél milliót, ami az 1868-iki 
vagyoni álláshoz viszonyítva harmadfél millió apadást je-
lent. Tehát 1868-ban 23 millió, 1880-ban 21 millió, 1883-
ban 20 V2 millió forint. 

A tanulmányi alapnak néhai Hamar Pál idézett vé-
leményében 1868. végén 9.853,180 f r t 70 kr. vagyoni 
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állománya volt. a f. hó 16-án tartott ülésben az előadó a 
tanulmányi alap vagyonát összesen 9.181,561 forintban 
tüntette fel. 1868. végén közel 10 millió, 1883. vé-
gén valamivel több mint 9 millió ' Ezek a száraz kerek 
számok ! 

Ha nem „finanzgenie" is valaki, belátja, hogy a 
folytonos deficit és az ez által okozott apadás a törzs-
vagyonban csak ugy orvosolható, ha a jövedelem szapo-
rodásával a kiadások kisebbittetnek. A mi két alapunk 
sincs kivéve e törvény alól. S bár mi legyen a múlt-
tal, bármikép keletkezett legyen a mi két alapunk va-
gyoni állományában az a tagadhatlan retrográd irány — 
erről Ítélni nem akarunk : — annyi tény, hogy mind a 
két jelzett módon nemcsak lehet, de kell is, a mi két 
alapunk helyzetén javítani. 

Javítani az által, hogy a jövedelmeket szaporít- j 
suk. Annyi adat, hiteles és megbízható adat hatolt már 
a nyilvánosság elé, hogy szivesen adunk szavakat ama sok-
szor és sok oldalról hangoztatott nézetnek, miszerint 
mind a két alap, de nevezetesen a vallásalap tényleges 
jövedelmei messze hátramaradnak ama jövedelmektől, 
melyeket könnyen és tisztességes uton elérni lehetséges 
volna. Hogy miért nem hozzák tényleg azt a jövedel-
met, ezt a kényes kérdést csak számos körülmény tüze-
tes és alapos ismerete után lehetne helyesen megoldani. 
Ezek ismerete nélkül jogos és igazságos ítéletet mondani 
véleményünk szerint nem lehet : gyanúsításokba bocsát-
kozni pedig nem szabad. Tehát quidquid sít de praete-
rito, mi ismételjük azt a kétségbevonhatatlan tényt, hogy 
a mi két alapunk jelenlengi tényleges jövedelme nem 
üti meg azt a jövedelmet, melyet elérni lehetne és kel-
lene. Mert a mit ily ügyekben tenni lehet, azt tenni 
kell is, mert az mulasztás kötelességsértés, még pedig 
annál nagyobb mérvű, minél fontosabb és szentebb ér-
dekekről van szó. A két alapnak jövedelmét tehát sza-
porítani lehet és kell. 

Javítani kell a mi két alapunk helyzetén másodszor 
takarékosság által. Takarékosság által ugy értjük, hogy ha 
kevesebbet nem, de mindenesetre csak annyit költsünk, 
a mennyi jövedelmünk van. Szükséglet és fedezet leg-
alább is egyenlők legyenek. Ennek elérésére a szükség-
letet le kell szállítani, ha — mint az eddigi esetekben — 
ez nagyobb a fedezetnél. Ez a leszállítás ugy a vallás-
mind a tanulmányi alap tekintetében könnyen lesz el-
érhető, ha mind a két alap kizárólagosan ama rendel-
tetésre fog használtatni, melyre e két alap teremtve lett. 

Ugy a vallásalap, mint a tanulmányi alap hazai tör-
vényeinkben, királyi rendeletekben és kormány-intézke-
désekben tisztán és világosan kifejezett rendeltetése közé 
számos oly ügy nem tartozik, mely jelenleg e két alap 
rovására eszközöltetik. Ezen eljárás következtében állott be 
ama visszás helyzet, hogy az alapok tulterheltetése miatt, 
jobban mondva az eredeti rendeltetéstől eltérő czélok lé-
tesítése miatt a két alap és neveztesen a vallásalap ma 
nem képes megfelelni és tényleg nem is felel meg ama fel-
adatoknak, melyeket — hogy Hamar Pál, gróf Apponyi 
Albert, dr. Apáthy István és mások okadatolt vélemé-
nyeitől, illetőleg jelentéseitől eltekintsünk — még az 1870-
ben Ghyczy Kálmán elnöklete alatt kiküldött országgyű-

lési 12-es bizottság is a következőkben foglalt össze „A 
vallásalap rendeltetését a kath. vallás ügyeinek minden 
irányban előmozdítása képezi, püspökségek, káptalanok, 
lelkészségek, templomok, papnöveldék, paplakok felláli-
tása és fentartása, a kath. vallás tanításáról, elaggott pa-
pok ellátásáról való gondolkodás, szegényebb szerzetesek 
segélyezése s több eféle által.11 Ugyan mennyit kapnak 
ezek a czélok ? Érdekes volna a részleteket ismerni. Lá-
tunk dómokat restaurálni, templomokat építeni, művésze-
tet pártolni stb., ami önmagában szép és. dicséretes 
volna, ha amellett annyi nyomorúságosan dotált lelkész-
ség, annyi szegény templom, annyi elhanyagolt paplak, 
annyi nyomorral küzdő elaggott pap és szerzetes, annyi 
sok helyen oly mostohán végzett vallás-tanitás nem kiál-
tana sürgősen segély után. Ha jól vagyunk informálva, 

j történt is ezen irányban a tegnapelőtti ülésen valami. 
Utaltak e helyzetre és hangsúlyozták az alapok ren-
deltetését. De mivel ez a bizottság csak „véleményező" 
szereppel bir, nem sokat várunk e felszólalástól. Né-
zetünk szerint gyökeres orvoslást csak ugy remélhetnénk, 
ha annyi jeles ember óhaja teljesülne és ez alapok ke-
zelése tekintetében üdvös változás történnék oly módo-
zattal, mely biztosítékot es megnyugvást nyújtana min-
den tekintetben. Igy csak ott maradunk, a hol vagyunk ; 
azaz nem : a deficitből és a vagyon-apadásból ki nem ver-
gődünk. Videant consules!. . . ? 

Ausztria. Kath. egyetem Szalzburgban. — A nyu-
gat-ausztriai tartománygyülések többé-kevésbbé mind nagy 
fontosságú kérdéseket tárgyaltak ez idén. Vorarlbergben, 
Tirolban, Szalzburgban és Felső-Ausztriában a conserva-
tivek, vagyis a „klerikálisok" vannak többségben, s így 
e tartományokban természetesen a törvényhozás is a kath. 
hit- és erkölcstan által kiszabott határok között mozog. 
Sajnos, hogy az osztrák alkotmány a tartománv-gyiilések 
hatáskörét igen megszoritja, s igy áldásos tevékenységö-
ket sok tekintetben korlátozza. Csehországban, Lengyel-
országban, Krajna- és Dalmácziában a nemzetiségi párt 
van többségben, s habár vannak bennök liberális elemek 
is, a többségnek működése mégsem egyházellenes. Tekin-
tettel a szláv többségre : a tartományokat lakó összes 
nemzetiségeknek egyenjogúságát veszi alapul. Azonban 
Alsó-Ausztriában, Stájerországban, Karinthiában, Sziléziá-
ban, Görzben, Isztriában s részben Morvaországban is a né-
met liberálisoké a többség. 

A német liberalismus főképp kettőben : az egyház 
— és a szlávok elleni gyűlöletben nyilvánul. Különö-
sen pedig az előbbiben, miután inkább lép szövet-
ségre a szlávokkal, mintsem a kath. egyházzal, a „kleri-
kálisokkal." 

A német-liberálisoknak legerősebb támaszát a cs. k. 
egyetemeknek vallástalan elemei (tanárok úgy mint ta-
nulók) képezik ; ezek a hitetlenségnek, a vallásgyülö-
letnek, a scepticismus-, rationalismus- és materialismusnak 
valóságos melegházai. Miután az egyetemek egyik-másik 
karán alig ül egy-egy meggyőződéshü kath. tanár, nem 
csoda, ha a fiatal hallgatók a középiskolából magokkal 
hozott vallásos meggyőződésnek utolsó maradványait is 
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elvesztik, s igy az intelligentia : hivatalnokok, orvosok, 
ügyvédek, jegyzők, tanárok, stb. minden hitélettől elide-
genedve a liberalismusnak lesznek uszályhordozói s leg-
buzgóbb terjesztői. Csak aggodalommal tekinthet a kath. 
nép a jövő elé, ha várost, fálvat ily elemek áraszta-
nak el, kik távol minden vallástól, gyakran csak a pá-
holynak engedelmes eszközei. 

A hitetlenségnek és vallástalanságnak példája, me-
lyet a magasabb osztályok a polgári-, iparos-, földművelő 
és munkásosztályoknak évtizedek óta nyújtanak, nem 
maradt hatástalan. Ily szomorú körülmények között egy 
kath. egyetemnek felállítása a kereszténységnek Ausztriá-
ban való fenmaradására életkérdés. Bármily szükségesek, 
hasznosak és hatásosak az ausztriai kath. conservativek-
nek reform-munkái ; bármily dicséretesek is törekvéseik 
a közép- és munkásosztályt keresztény alapon refor-
málni ; bármily magasztos a keresztény socialismusnak 
czélja : mégis eredménytelennek tar t juk e sok fáradsággal 
járó működést, ha a szabadkőművesség kalapácsa az isko-
lákban, névszerint az egyetemeken csapásról csapást mér a 
tanulók keresztény meggyőződésére, ha a kath. tanulók, a 
kik a legfőbb intézetekben akarnak a hitetlenség elleni 
harczra készülni, kénytelenek oly tanároknak előadásait 
hallgatni, akik minden erejűkkel a kereszténység megsem-
misítésén fáradnak. 

Mily nagyszerű feladata volna itt a kath. egyetem-
nek, a melyen oly tudományt adnak elő, a mely nem 
irányul az isteni kinyilatkoztatás ellen, hanem vele együtt 
munkálkodik, s amely az emberi elmének kutatásait elő-
mozdítja és nemesbiti. Nagy szót mondott ő felsége a bécsi 
egyetem megnyitása alkalmával! „Az egyetemen a tudo-
mányt és erényt kell ápolni!" —- A tapasztalt ősz és tör-
vénytudó államférfiú, Lienbacher cs. k. udvari tanácsos, 
a kath. párt megalapítóinak egyike, ki a hitetlen tudo-
mány pusztító befolyását mozgalmas élete és saját ta-
pasztalatai folytán ismeri, czélt talált, mikor elvtársaival 
a szalzburgi tartománygyülésen egy független katli. egye-
tem felállítását indítványozta. 

Örvendetes meglepetés, ujjongó helyeslés, jobb idők 
reménye —katholikus részről ; általános zavar, felháborodás, 
harag és düh — a liberálisok és páholyférfiak részéről, volt 
hatása ez indítványnak, mely mint derült égből a vil-
lám, ugy csapott a vallás ellenei közé. Bármily hasznos 
és elismerést érdemlő a conservativek működése a többi 
tartománygyülésen is, a győzelmi pálma ez évben a 
szalzburgit illeti. Ez az indítvány mindenesetre fénypontját 
képezi a tartománygyülés lefolyásának. Szalzburgnak volt 
már hires egyeteme 1623—1810-ig, s a város kies fek-
vése, egészséges és gyönyörű környéke, tanárainak tudo-
mányos hire, nagyszerű intézetei számos i f jút vontak 
Szalzburgba, különösen a főranguak köréből. 

Szalzburg alkalmasabb e czélra minden más auszt-
riai városnál. 

A tartomány maga azonban sokkal kisebb és sze-
gényebb, hogysem saját erejéből fedezhetné az egyetem 
alapítási és fentartási költségeit. Ausztria és Németország 
katholikusainak e czélból egyesiteniök kell erőiket. Azon-
ban különösen a kath. nemességnek feladata ez intéz-
ményt örömmel pártfogolni. Nevezhetnénk urakat, a kik 

ezreket költenek évenként vadászatokra, bálokra, utazá-
sokra és haszontalan építkezésekre, a miket minden év-
ben lebontanak és újra emelnek stb. : vájjon nem jutna 
itt egy-két ezer kath. czélra is ? 

Sajnos, hogy maga Szalzburg városa, a mely ez 
ügyben legtöbbet tehetne, liberális kezekben van ; a köz-
ségtanácsosok aligha nyitják meg a pénztárt a kath. 
egyetem felsegélésére ; „inkább ne legyen egyetemünk, 
mintsem katholikus legyen" ! ! A kormány is sokkal he-
lyesebben járna el, ha az állami ipar-iskola szükségte-
len építkezéseire szánt 50,000 fr tot egyetemi czélra for-
dítaná. 

A cs. k. kormánynyal való tárgyalások is minden 
esetre több a fenálló törvények által okozott nehézségnek 
elhárítását követelik majd ; de ezáltal csak alkalom nyí-
lik a Taaffe kormánynak a katholikusok iránt való jó-
akaratának tényleg is kifejezést adni, mikor őket egy 
Ausztria dicsőségére valló mü létrehozásában segiti. A 
Taaffe kormánynak conservativ iránya talán csak nem a 
csehek és lengyelek kívánalmainak teljesítésében nyilvá-
nul kizárólag? Főkötelessége a dynastia, a nemesség és 
nép vallásának fenmaradásáról gondoskodni. Annyi bizo-
nyos, hogy a hol a kereszténységnek a müveit körökben 
való fentartását szükségesnek látják, Lienbachernek a 
szalzburgi tartománygyülésen tett indítványa meleg pár-
tolásra kell, hogy találjon. 

Angolország. A kath. egyház és a rabszolgaság. — 
A manchesteri Free-Trade Hall-ban nagy meetinget tar-
tott a rabszolgaság megszüntetése végett alakult egylet. 
A nagy brit birodalom minden rendű és rangú jelesei 
vettek részt benne, politikai és vallási különbség nélkül. 
A manchesteri dékán, a ki az anglikán államegyház tagja, 
megnyitó beszédében magára nézve nagy megtiszteltetés-
nek vette, hogy a kath. egyház két jelenlevő dignitariu-
sát, Manning bibornokot és a salfordi püspököt üdvözöl-
heti. Fényes alkalom nyilt a kath. egyház két nagy 
főpapja előtt a rabszolgaság ellen az egyház részéről ki-
fejtet t tevékenység feltüntetésére. Es a két katholikus püs-
pök nem is szalasztotta el e kedvező alkalmat. Manning 
bibornok a hallgatóság élénk tetszése közt emlékeztetett 
beszédében ama számtalan törvényre, melyeket az egyház 
a természetjogba ütköző rabszolgaság ellen a századok 
hosszú során át hozott. Felhozta különösen, hogy a pá-
pák 1537, 1641, 1739 és 1839-ben kiközösítést mondtak 
ki mindazokra, a kik 1. rabszolgákat vesznek, eladnak, 
cserébe vesznek, vagy adnak, és valakit rabszolgává tesz-
nek ; 2. a kik az ily cselekedeteknél segédkeznek; 3. akik 
azt vallják, hogy e cselekedetek helyesek. A salfordi püs-
pök emlékeztetett arra, hogy a protestáns Macaulay fen • 
nen hirdette, miszerint Angolország történetében tények 
bizonyítják, hogy sem a király, sem a lordok, sem a köz-
nemesek nem akarták szolgáikat felszabadítani és igy egyes-
egyedül a pápaság és a római kath. papság actiójának 
lehet köszönni, hogy az angolok már régóta mindnyájan 
szabadok. O méltósága beszéde végén megrenditő részle-
teket közölt a rabszolga-kereskedés jeleneteiből, melyek Af-
rika mohamedán vidékein egész napjainkig divatban vannak. 
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A néger férfiú ára 8 sterling (80 frt), a néger nő ára 12 
sterling, a néger leány ára 20 sterling. A mi azt bizo-
nyítja, hogy e szegény teremtések becslésénél nem a phy-
sikai erőt veszik tekintetbe, hanem valami mást, a mit 
az erkölcsiség tilt megnevezni. A gyűlést Stanley afrikai 
utazó beszéde zárta be, a ki erélyesen sürgette Afrika 
meghódítását és betelepítését. 

íme igy válik lassanként igen tisztelt és befolyásos 
tényezővé a nagy brit birodalomban az a kath. egyház, a 
mely Angolországból századokon át proscribálva volt. Es 
felületes elmék mégis azt merik mondani, hogy a katho-
licismus ereje hanyatlóban van! 

KATH. EGYLETI ELET. 
M é l y e n t i s z t e l t M á r i a - t á r s ! 

Nos cum Prole pia benedicat Virgo Maria ! 
P. X ! 

A máriai kongregatió f. év deczember havában há-
romszázados örömévét üli. Ugyanis a már 1563-ban ke-
letkezett jámbor társulatot Rómában XIII . Gergely pápa 
1584. decz. 5. „Omnipotentis Deiu bullájával egyházjogi 
ünnepélyes megerősitesben s azon kiváltságban részesité, 
hogy a római kongregáczió valamennyinek feje és anyja 
(prima et primaria) legyen. — Azóta 300 év vonult el 
intézményünk felett s ráillettek a Szűz Anya igéi : „Mint 
a cédrus Libanon hegyén, úgy felmagasztalódtamCsak-
nem valamennyi pápa, a bibornokok s kath. fejedelmek 
nagyobb része, a népek s nemzetek szine java s főkép 
a nemes ifjúság virága, diszlett hitben és erényben, tevé-
keny szeretet és jó példaadásban, ezen máriai cédrusfa 
ágain. Beárnyazott ez minden életkort, minden rendet, 
rangot, minden jótékony vállalatot. — Amerre csak Jé-
zus társasága — melynek vezetésére a szent széktől a 
társulat bizva volt — apostoli harczait intézte, oldalán 
jár t dicső leánya, a kongregáczió ; a magyar király, a né-
met tudós, a franczia maréchal, a spanyol grand, — és a 
barangoló indián, chinai, japán és szerecsen egyaránt val-
lották, hogy: „Sodalis Mariae sum!" A Jézustársasága 
megszűnésekor (1773) körülbelül 10 millióra tehető a 
máriatársak száma. 

Ezen 300-ados áldott pályafutás emlékére s a tár-
sak buzgalmának, testületi szellemének gyarapítására, 
nagy jubileumot hirdet szentséges atyánk XIII . Leo pápa 
f. év. máj. 27. kiadott iratában. 

A kalocsai kongregáczió tehát, az általa f. év de-
czemb. 8-án rendezendő jubileumi ünnepélyre szintén 
meghivja közel és távol tagjait, hogy újra egyesülve 
Szűz Anyánk oltára körül, megujitsák szent Ígéretüket, 
buzdítsák egymást jó példa által, és az ünnep magasz-
tossága és malasztbőségétöl megihletve, a szentségek 
buzgó vétele által megerősödve, lépjenek ismét ki az 
élet harczterére, kiérdemelvén igy annak sikerére a szep-
lőtelen és erős Nagyasszony kegyét. Annál inkább teszi 
pedig a kongregáczió e meghívást : mivel kápolnáját (biz-
ván a tagok áldozat-készségében) teljesen megújította s 
földíszítette és az ünnep alkalmával azt mintegy fölavatja. 

Az ünnep rendje következő : 
Decz. 7. d. e. 11 órakor ünnepélyes fölvételek: dél-

után sz. gyónás. 
Decz. 8. Ünnepélyes pontificális sz. mise, mely alatt 

közös szent áldozás ; ez előtt a kongregácziói igéret meg-
újítása, — délután ünnepélyes vecsernye. — Este szimnüi 
és zenei előadás a kongreganisták által. 

A jönni szándékozó tagokat kérjük, hogy az elszál-
lásolás miatt, kedves megérkezésüket előre tudassák az 
elnökkel. 

A többiek pedig kéretnek, hogy velünk lélekben 
egyesülve és decz. 8-án a szentségekhez járulván, ígére-
tüket csatolt minta szerént szintén megújítsák és azt alá-
írva a kongr. levéltárába beküldjék. 

Drága Mária-társak ! az idők komolyak, az erkölcsi 
és társadalmi rend sarkoszlopai rengenek ! Boldogok, kik 
a kongregáczió sz. kötelékeivel azon Anya szivéhez forr-
nak, aki azt mondja : „Ego diligentes me diligo ! qui me 
invenerit, inveniet vitam et hauriet salutem a Domino ! 
Isten s Mária anyai áldása legyen velünk! 

Kalocsán, nov. 13. Kosztka sz. Szaniszló ünnepén 1884. 
Eosty Kálmán Soc. J. 
a Kongreg. Máj. elnöke. 

VEGYESEK. 
— Nagy dicsekvéssel hirdették a lapok, hogy Blai-

ne, a 'megbuko t t elnök-praetendens az Egyesült-Államok-
ban, az elnöki székre nézve megbukott ugyan, de ugyan-
akkor millionarius lett, mert a mikor bukása biztossá lett, 
jö t t a könyvkiadó jelentése, hogy „20 év a congressusban" 
czimü 2 kötetes müvéből a 250,000-ik példány került 
piaczra és igy 4 markát számitva minden példány után 
tiszteletdijjul, Blaine 1 millió márkára számithat. Hát 
bizony ez igaz. Hanem hát Stolz Albán soha sem lett 
millionarius, holott világhirü Kalendariumainak egyes pél-
dányai 3—400,000 példányban terjedtek el. Mert Stolz 
Albán irói szerzeményét fejedelmi jótékonysággal szétosz-
totta. Ilyen a katholikus pap. ,Aldozár.' 

— Hitoktatóinkat — és melyik lelkipásztor nem 
volna az ? — bizonyára érdekelni fogja, hogy XIII. Leo 
pápa mint kátéiró is fényes nevet vivott ki magának. 
Rómában s Olaszországban 1725-ig változatlanul Bellar-
min bibornok kátéja volt használatban. Akkor tették raj ta 
az első változtatásokat. Másodízben Patrizi bibornok bő-
vített ra j ta 1840-ben. Midőn pedig szentséges atyánk 
peruggiai püspök volt, Bellarmin kátéjának terve szerint 
uj kátét dolgozott és adott ki, a mely most, tekintettel 
a szerző magas tekintélyére, mind szélesebb körben kezd 
elterjedni. Nem rég jelent meg franczia fordítása Bouchon 
atya tollából. 

— Szent-László-Társulat XIX. rendes közgyűlését f. 
évi november 27-ikén, délelőtti 10 órakor, Budapesten, a 
központi papnövelde dísztermében tartandja, melyre a 
társulat tagjai tisztelettel meghivatnak. A gyűlést az egye-
temi templomban reggeli 9 órakor tartandó szentmise 
fogja megelőzni. Budapest, 1884. november 14. Ágoston 
Antal titkár. 

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

Eudapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz. 
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Alakítsunk papi egyesületet! 
„Ut sint unum Joan. 18, 22. 

I. 

A papi egyesületek kiváló fontossága. 

„Jézus sz. Szivének Hírnöke" m ú l t év i f o l y a -
mának szeptemberi füzetében közölte az „Associa-
tio perseverantiae Sacerdotalis" czimü bécsegy-
házmegyei papi társulatnak alapszabályait, föl-
szólítva egyúttal édes hazánk papságát, nyilat-
kozzanak : miként vélnének nálunk is ily társulatot 
létesithetőnek, s hajlandók volnának-e abba be-
lépni ? 

Mi és velünk számos mások örömmel üdvö-
zöljük ezen eszme megpenditését, s a mennyire 
csekély erőnk engedi, örömmel járulunk hozzá, 
hogy az eszme alakot öltsön, és meghozza ná-
lunk is azon rég ohajtott gyümölcsöket, melye-
ket oly bőven látunk teremni ott, hol ilyen, 
vagy hasonló papi egyesületek már korábban lé-
tesültek. 

Hisz mi magyarországi katholikusok, nyil-
vános dolog, egyházi egyleteknek úgysem va-
gyunk bővében ; s ez annál szomorúbb , mert — 
mint a tapasztalás eléggé bizonyítja — manapság 
külrebató nevezetesebb eredmény, a társadalmi 
élet bármely terén, kiválóan csak egyletek és 
szövetkezetek által érhető el. Ennek okait kitű-
nően fejtegette nem régibben a Religio is. ') Elle-
neink, nem egyszer keserűen tapasztaljuk, a „Vi-
ribus unitis" fontosságát, nálunk sokkal inkább 
ismerik s érvényre is jut tat ják. Ujabb időben tör-

J) L. a Rel. 1884. I. 4. 5. 6. számokban: „Miért oly 
szükséges korunkban á kath. egyleti élet kifejlesztése?" 
czimü czikksorozatot. 

ténik ug} an részünkről is némi próbálkozás, lát-
szik némi lendület, de még mindegyre teljesen 
kell nélkülöznünk azon papi egyesületeket, me-
lyek a papi szellem megszilárdítását s a papi 
életszentség elérését czélozzák ; tehát oly dolgo-

I kat, melyek minden jó lelkületű papnál elsőrangú 
jelentőséggel kell hogy bírjanak. Legyen azért 
hát nekünk is papi egyesületünk ! V a n n a k u g y a n 
nálunk is „papi koronák", de ezek mai alak-
jokban a papi egyesületeket korántsem pótolják; 
tudja, tapasztalja ezt mindenki, s nem egyszer 

; nyilvánosan is ki let t mondva, tekintélyes lapok-
i ban s folyóiratokban. Különben alább mi is te-

szünk még erről emlitést. 
Az a kérdés tehát : miként lehetne nálunk 

is a külföldiekhez hasonló papi egyesületeket 'lé-
tesíteni? Mielőtt e kérdésre véleményünket nyil-
vánítanék, megelőzőleg ezen egyesületek fontos-
ságáról és történetéről akarunk, dr. Müller E. 
nyomán.1) egyet-mást elmondani. Ugy hiszszük 
ugyanis, szavainknak sokkal több nyomatéka s 
eredménye is lesz, lia ezen, a papi erényekben 
és tudományokban egyaránt kimagasló s tekin-
télynek elismert főpap idevonatkozó eszméit 
helyezzük mindenütt előtérbe. — Lássuk te-
hát mindenekelőtt a papi egyletek kiváló fontos-
ságát. 

Senkisem tagadhatja, miszerint Krisztus pap-
ságának, melynek egykor mondatot t : Vos estis 
sal terrae ; vos estis lux mundi, — első sorban kö-
telessége odahatni, hogy az isteni Mesternek eme 
szavai : Estote ergo vos perfecti, sicut et pater 
vester coelestis perfectus est, a mennyire az em-

L. Linz. Quart-Schrift , 1884, I. 1. 1. 
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beri gyarlóság engedi, mindinkább teljesüljenek. | 
Más szavakkal : az embereket tökéletességre, szent- j 
s égre vezérelni, ez mindenekelőtt a papság f'elacla- j 
tát képezi. Ha azonban mi, Krisztus papjai, si-
kerrel akarunk másokat tanitani, javítani, töké-
kéletesség- és szentségre vezérelni : ugy e mun-
kát először önmagunkon kell kezdenünk. A te 
ipso institutio, emendatio, perfectio incipiat, mondja 
sz. Bernárd; és hozzá hasonlóan nazieni sz. Ger-
gely is : Prius sanctificari, elein sanctificare. — 
Ha másokat a sátán zászlajától Krisztus zászló-
jához akarunk édesgetni s őket Krisztus követé-
sében vezényelni, ugy szükséges, hogy önmagunk 
hősiesen ragaszkodjunk e zászlóhoz s hiv sze-
retettel kövessük a királyok királyát. — Manap-
ság már sok, igen sok ember szivében kihűlt 
vagy kialvóban van az Isten i ránt való szeretet ; 
ha mi ezeket az embereket ú j ra az Isten i ránt való 
szeretetre akar juk fölheviteni, ugy mindenekelőt t 
önmagunknak kell szeretettől hevülnünk; flamme-
seat igne Caritas, accendat ardor proximos! — T u d -
juk azt is : minden lelki munkálkodásra felülről jő 
az Isten-áldás. Neque qui p lan ta t est aliquid, 
neque qui rigat, seel qui incrementum dat, Deus. 
Hogy azonban Isten ez áldásának részeseivé ! 
lehessünk, hogy papi működésünk szántóföldjén 
gazdag gyümölcsöket arathassunk, Istennel egye-
sülve kell lennünk; erény, jámborság és szent-
ségre való törekvés ál tal ; qui manet in me, et ego 
in eo, hic f'ert f ructum multum, mondja az isteni 
megváltó. 

Mindezt már a papjelöl tnek a papnevelő in-
tézetben kell megkezdenie, a fölszentelt papnak 
pedig künn az életben folytatni, hogy mint Is-
ten szive szerint való pap, telve sz. Lélekkel él-
jen és működhessék. Azonban az élet nagyon is 
küzdelmes csatatér! Ha már nagyok az akadá- I 
lyok, melyeket az üdvös papi működésnek unta-
lan ú t jába gördit, bizonyára nem kevésbbé na-
gyok a veszélyek, melyekkel a pap benső éle-
tét, a hivatás szellemét midenünnen környezi és 
fenyegeti. Nem elég a világgal csak nem tar tanunk, 
hanem egyenesen ellene kell t ámadnunk ; az ural-
kodó korszellem, az uralkodó korelvek ellen, hogy 
igy egyrészről a gondjainkra bizott lelkeket meg-
megmentsük , megvédjük; másrészről pedig, hogy 
önmagunkban — s ezt mindenekelőtt — Krisz-
tus szellemét megőrizzük és gyarapitsuk mind. 
Ennek elérésére pedig egyike a legkitűnőbb esz-
közöknek oly papi egyesületek alakítása, melyek 

első sorban a papi szellem megszilárdítását s a 
I papi életszentség elérését czélozzák. 

Már most, egybefoglalva a mondottakat , ha 
világos, hogy a papnak mindenekelőt t önmagát 
kell megszentelnie (sanctificari) ; ha világos, hogy 
ez önmegszentelés nélkülözhetlen föltétel mások 
megszentelésére (sanctificare) : ugy egyúttal két-
ségbe vonhatlan a papi egyesületek kiváló fon-
tossága is, melyek ez önmegszentelés (és ebből 
folyólag : mások megszentelésének) eszközeit oly 
könnyű szerrel nyúj t ják az élet zajában sokszor 
egészen elszigetelten működő papnak. 

íme, a papi egyesületek fontossága! Yan itt 
azonban még egy' körülmény, mely szintén ki-
váló figyelmet érdemel. Nagyon is jól tudjuk, 
hog}' mennél inkább van a pap különböző irányú 
külreható működéssel elfoglalva, annál inkább 
kell ügyelnie, hogy bensejében Krisztus érzületét 
erősbitse, s a papi szellem eltompulásától ma-
gát megóvja. S erre nézve ismét a papi egyesü-
letek tehetik a legjobb szolgálatot! Hisz e papi 
egyesületek a seminár iumi fegyelmet, életrendet, 
ascetikus gyakorlatokat stb. úgyszólván átplántál ják 
az életbe, hozzáidomitva kinek-kinek személyi, 

! helyi, s egyéb viszonyaihoz. S azért teljes joggal 
m o n d h a t j u k : a mily fontos tényezők a papnevelő 
intézetek, melyeket szorosan véve szintén papi 
társula toknak tekinthetünk, a papi szellem képzésé-
nél, a papi életszentség alapjaink letevésénél : épp 
oly fontos tényezők s papi társulatok künn az életben, 
az önmegszentelés müvének továbbvitelénél, fej-
lesztésénél és szerencsés befejezésénél. — Vegyük 
még mindehhez, hogy az ily társula tban levő 
tagok egymásért — a legszentébb tényke-
désnél — naponta imádkoznak, egymást kölcsö-
nösen oktat ják, buzdí t ják, bá tor í t ják s a lelki-
pásztorkodás összes — még legkisebb — ágai-
b a n is lehetségessé teszik az egyöntetű eljárást: s 
bizonyára senki sem fogja a czélszerüen beren-
dezett és észszerűen vezetet t papi egyesüle-
tek nagy becsét s kiváló fontosságát két-
ségbe vonhatni . Mindezt még inkább belát juk 
majd, ha alább a papi egyletek belszervezetéről 
leszen szó. (Folyt, köv.) 

Borromei szent Károly. 
(Viszhang a jubileumi ünnepélyekből) 

A Lago Maggiore déli partja felé utazánk. Már jó-
val előbb, mint Aronába érkeztünk, hol „BernardinoK 

gőzösünk ki vala kötendő, messze távolban fekvő dombon 
sötét tárgyat látánk kimagaslani, mely minél inkább kö-
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zeledfcünk a város felé, annál jobban és meglepőbben nö-
vekedni látszék. A hajón e látvány alkalmával az utazók 
ajkain egész lelkesülten hangzék : San Carlo ! Minden 
szem egy pont félé irányul : a 13 méter magas emelvé-
nyen álló 21 méter magas óriási szobor felé, mely itt, 
az egész vidéken uralkodó magaslaton, 1697-ben borromei 
sz. Károly tiszteletére emeltetett. A szentnek alakja papi 
ruhába öltözötten egészen szabadon áll ; balkeze köny-
vet tart , jobb keze pedig áldólag ki van terjesztve. Szeb-
ben nem lehetett volna kifejezni amaz eszmét, hogy borr. 
sz. Károly emléke érczbe öntve átadassék az utókornak. 
Mert nagy áldás háramlott sz. Károly nagybuzgalmu és 
sok felé irányuló tevékenysége által nem csak Olaszhonra, 
hanem az egyházra és igy az egész világra. „Pertransiit 
benefaciendo" — mondja a szentirás az emberré lett Isten 
Fiáról, a legfőbb főpapról : „pertransiit benefaciendo" 
mondhatjuk borromei sz. Károlyról is, ki egész életében 
Krisztusnak mintegy élő képe vala. 

I. 

Az 1538. év október havának 2-ik napja volt, mi-
dőn Margit grófné,ki a hires Mediciek nemzetségéből szárma-
zott, férjét II. Borromeo Gilbertet Arona várkastélyában 
a második fiúval megörvendezteté. A nemes születésnél 
azonban sokkal becsesebb kincset örökölt e gyermekök, 
ki a keresztségben Károly nevet kapott. „Si radix sanc-
ta, et rami", ha a gyökér szent, szentek az ágak is. A hit-
ben buzgó a felebaráti szeretetben lángoló istenes érzü-
let volt a szülők tündöklő erénye : ez mennyei csiraként 
a gyermek szivébe átültetve, csakhamar pompás virággá 
fejlett ki. Ha borromei sz. Károly a keresztény világ 
minden kora számára az Ínségben levő és elhagyatott em-
berek iránt tanúsított legnagyobb áldozatkészségnek fénylő 
példája: ugy az isteni malaszton kivül a gyermek sze-
mei előtt a szülői lakban naponkint megujuló látvány 
volt első índitó oka annak, hogy Károly önmagának 
azt az életelvet alkotá, mely egész lényét á thatot ta : 
Omnis gloria Deo, omnis utilitas proximo, omnis la-
bor mihi : minden dicsőség Istennek, minden haszon 
felebarátomnak, minden munka nékem. Két kedvencz 
tartózkodási helyet, két kedvencz foglalatosságot is-
mert a gyermek : a szegények asztalát, mely a kas-
télyban mindennap teritve volt, és az oltárocskákat, me-
lyeket gyermeki, de mély jelentésű játékul felállított és 
melyeknél aztán a miséző papot játszotta. Mindkét fogla-
latosság ugyan csak játék vala, de csakhamar életének 
valódi eleme lett. 

Midőn az akkori szokás szerint a még csak 12 éves 
fiu papi ruhát öltött, mert szülői, tekintve gyermekük-
nek a papi pálya iránt mutatkozó hajlamát, erre az állásra 
szánták, azonnal észrevehető vala, mily fenséges fogalma 
volt a fiatal kispapnak az anyaszentegyház lénye és je-
lentése felől. Hogy ama korban még gyermekek is bir-
tak egyházi javadalmakat, az tagadhatatlanul nagy visz-
szaélés volt ; az ily és hasonló visszaélések azonban nem 
az egyház akaratából folytak, hanem akarata elienére 
történtek, mert ez ártalmas kinövések eltávolítására 
nem volt mindig kedvező alkalom. Igv nyerte el az if jú 
Károly is egyik nagybátyja lemondása következtében 

az Aronában levő st. Gratinián czimü apátság jövedel-
meit. Patrimonium pauperum, a szegények öröksége, mondá 
ő mindenkor, valahányszor az apátsági jövedelmeket át-
vette, melyekből soha egy krajczárt sem fordított se ma-
gára, se rokonaira. Igy nevelte fel az egyház, mely e 
korban sok tagjának világias üzelmei által súlyosan fe-
nyegetve volt, megszentelő erejével azt, ki hivatva volt, 
hogy nemsokára legbuzgóbb védelmezője és isteni tanának 
legyőzhetlen bajnoka, egyik oszlopa és gvámola legyen. 

Borromei sz. Károly 16 éves korában a páviai egye-
temre ment. Komoly tanulmányok, ima és az irgalmasság 
cselekedetei voltak napi teendői öt éven át ; azután Aronába 
visszatért avval az erős szándékkal és megfelelő képesség-
gel, hogy a szó legnemesebb értelmében reformátor leend 
működési körében, St. Gratinian apátságban, melynek szer-
zeteseit nem csekély fáradsággal sikerült is a szent sza-
bályok szerint való életmódra visszavezetni. Ez apátság 
azonban a tiszta erkölcsű és az Isten s egyházáért 
lángoló if jú clei'icusnak csak első gyakorló iskolája volt. 

Károly nagybátyja , Medici János Angelo bibornok 
1559-ben mint IV. Pius sz. Péter székébe ült. Az uuoka 
nagybátyjának e legmagasabb kitüntetését oly egyked-
vűen fogadta, hogy még Rómába sem ment üdvkivána-
tait átadni nagybátyjának, IV. Pius pápának. Ez a tevé-
keny és egészen munkának élő pápa kevés befolyást en-
gedett rokonainak : annál feltűnőbb volt tehát, hogy uno-
káját rövid idő alatt a legmagasabb egyházi hivatalokra 
emelte. Az ócsárlókmegjegyzései természetesen el nem ma-
radtak, midőn a fiatal Borromeo 1660-ban gyorsan egymás-
után apóst, protonotarius, referendarius és bibornok lett. 
Az ócsárlások még fokozódtak, midőn a pájoa unokájá-
nak a milanói érsekséget adományozta azzal a kikötés-
sel, hogy Rómában resideálva, Bologna, Romagna és An-
cona legatusa, a Consultának, azaz a világi ügyeket ke-
zelő államtanácsnak elnöke, és több szerzetnek protec-
tora legyen. A világ elégületlen lehetett ily nepotismus 
miatt, de senki sem volt nagyobb mértékben elégületlen, 
mint épp az, kinek vállaira e méltóságok nehezültek. Nem 
azért, mintha 'a méltóságokkal járó terheket sokalná, nem, 
hanem mert attól félt, hogy botrány oka lesz ép oly idő-
ben, mely már úgyis elég botrányokat látott vala. Az 
egyház feje azonban parancsolt, és ezt a parancsot Isten 
akaratának tekintvén, Károly engedelmeskedett és elfog-
lalta a gondviselés által kijelölt hivatalokat. Borromei 
sz. Károly volt hivatva a világnak megmutatni ritka min-
tá já t az oly férfiúnak, ki pályáját azonnal bíbornoki dísz-
ben, az egyházi közigazgatás legmagasabb spharájában 
kezdte és az önfeláldozó lelkészi életnek fáradalmai és hi-
veinek könyei között fejezte be. Valóban gondviselésszerű 
volt e, már akkor is szent életű férfiúnak hivatása ! Aldás-
dus tevékenységét előbb az egész egyház ügyeiben kellett 
kifejtenie, s csak miután itt feladatát fényesen befe-
jezie, mehetett Isten országának ama működési terére, 
mely gondjaira bizva volt, hogy Isten dicsőségére és a 
lelkek üdvére munkálkodjék mint jó pásztor, ki kész éle-
tét is odaadni juhaiért . Vázoljuk tehát, habár csak főbb 
vonásaiban, a nagy borromei sz. Károly eme kettős tevé-
kenységének képét. (Folytatjuk). 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, november 20. A protestantismus Ma-

gyarországon. — Nem regény, hanem igaz történet, nem 
képzelet, hanem valóság, nem felekezeti susceptibilitás, ha-
nem szomorú realitás : a protestantismus Magyarországon. 
Ez a felekezet, körülbelől olyan mint a katholikusok egy 
harmada (katholikusok: 58-08%-a, protestánsok: 22 '8%-a 
az összes lakosságnak) számarányban tehát jóval kisebb, 
intelligencziában, gazdagságban semmivel sem nagyobb, 
ez a felekezet dominálja jelenleg Magyarországot. Domi-
nálja a közéletet, dominálja a politikát, dominálja a saj-
tót, dominálja az élet majdnem minden hivatalos és nem 
hivatalos viszonyait. A ki ismeri hazai állapotunkat, an-
nak netn kell e tételeket egyenkint bebizonyitani ; a 
ki pedig kivánna ilyen bebizonyítást, az már a priori 
sem hajlandó ennek eredményét elfogadni. 

Protestáns ügy az közügy, az közérdek, az raison 
d'état, az minden. Protestáns ember eo ijiso nagy hazafi, 
oszlopa a hazának, támasza a nemzetnek. Ez már igy 
van. — A ki nem hiszi, nézzen körül. 

Protestáns szabadságot — magától értetődik, — 
hogy bántani, sérteni nem szabad, mert ez a felekezetek 
jogegyenlőségébe ütköznék. A korszellem elleni megbo-
csáthatatlan merénylet Ama szavakat, melyeket az ősz 
Vay Miklós báró a református konvent f. hó 17-én tar-
tott megnyitó ülésében mondott : „egyházunk annyira és 
méltóan féltett jogainak minden nagyobb sérelme nélkül" 
bárki más nem protestáns, különösen katholikus jnispök szá-
jában : rideg dogmatizmus, szűkkeblű felekezetiség, fana-
tikus türelmetlenség, sötét reactio s ki tndja mi minden-
féle epithetonokkal fogadott enunczióczió lett volna. Igy 
azonban minden rendén van, mert protestáns ember pro-
testáns konventen mondotta. 

Protestánsaink nem csak érzik, de éreztetik is, hogy 
a jelen nekik annyira kedvező helyzetet teljesen méltá-
nyolni képesek, és ezt amennyire, csak lehet tökéletesen ki-
zsákmányolni készek is. E nem subjectiv sejtelem, de 
objectiv tényálladék bebizonyítására szolgáljon a követ-
kező. pro memoria itt lenyomandó részlet a fendicsért 
világi elnök megnyitó beszédéből, melyet avval a kérelem-
mel igtatvmk ide. hogy t. olvasóink szíveskedjenek azt 
figyelmesen átolvasni. 

Miután báró Yay Miklós hangsúlyozta, hogy „a ke-
letkezésükkor legnagyobb visszatetszést szült törvények 
(a középiskolai törvényt érti) minden baj vagv összeüt-
közés nélkül léptethetnek életbe, ha végrehajtásuk ava-
tott kezekre bizatik", és miután különös elismerésének az 
érettségi vizsgálatokon protestáns gymnasiumokban mű-
ködött kormánybiztosoknak igen meleg hangon kifejezést 
adott, az államsegély kérdésére tért át, és e tekintetben a 
többi között ezen minden figyelemreméltó enuncziacziót 
tette : „Tagadhatatlan, hogy ha azon áramlatot, mely je-
lenleg a tanügy minden rétegében fejlődésre törekszik, 
mielőbb fel nem használjuk, későbben nem leszünk többé 
képesek abbani, századok óta hazánk javára s nemzetisé-
günk megszilárdítására gyakorlott missziószerü egyéb 
hazai ügyekben is nem egyszer döntött befolyásunkat °kel-
lőleg érvényesíteni: sietnünk kell tehát elveinkhez hiven 

s a mult hagyományainak tiszteletben s a végczél sze-
münk előtti tartása mellett a jelen exigencziáinak tehetsé-
günk s legjobb belátásunk szerint eleget tenni, amit pedig 
ma már, a beállott körülmények között s kivált midőn 
látjuk, hogy hazánkban „omnia fiunt nova" saját erőnk-
ből többé képesek nem levén, eljött ideje hogy az állam 
segélyéhez forduljunk s teljes erővel igyekezzünk aként 
érvényesíteni a bennünket e tekintetben megillető, az 1848-
ban törvényileg kimondott jogegyenlőség elvében gyökerező 
jogainkat, hogy önkormányzatunk az államnak- 1883. 
évi 30. t.-cz. által középtanodáink irányában meg-
állapított követelményei által, kelleténél jobban meg ne 
szorittassék ; a minthogy e tagadhatatlanul nem könnyű 
kérdés megoldásával foglalkozott a már fentebb jelzett s 
jelentését bírálatunk alá bocsátott konventi bizottság; 

— s alig lehet kétség benne, hogy a hazai szabadelvű 
kormány s parlament belátóan jóra való, csakis egyhá-
zunk s a magyar állam megszilárdítására szolgálható ket-
tős törekvéseinket, azokat minden figyelmen kivül hagyja ; 
de meg mi viszont legyünk országszerte egyek e komoly 
s egyházunkra nézve oly fontos, ha szerencsésen végző-
dik, annak évkönyveiben egy u j aerát kéjjzendő kérdés 
megoldásának ideje a la t t ! erre központosítsuk egész szel-
lemi s erkölcsi erőnket ; ne forgácsoljuk azt széjjel ; egye-
sülten sokat vittünk már keresztül, sokat gátolánk meg, 
— szétágazva legfölebb kicsinyes pártczélok megkísérlé-
sének válhatnánk nem irigylendő, ama nagy czél elérhe-
tésénél csak tért veszthető eszközeivé. 

A mit kérünk, nem létfeltétele ugyan a különben is 
! elég mélyen gyökerező s a felvilágosodás mindinkább ter-

jedő sugaránál melegítette protestantizmusnak hazánkban, 
I de ma már egyedüli eszköz arra, hogy a hazai müvelő-
! dés minden ágaiban versenyezhessünk a többi, óriási gyor-
I sasággal fejlődésnek indult tényezőkkel; esetleges elmara-

dásunk káros, zsibbasztó hatását ellenben maga az állam 
is csakhamar meg fogná érezni." 

Szűk keretben, csakis a középiskolai törvény tekin-
tetében, de mindenesetre nyilt és világos felfogás a pro-
testantismus jelenlegi helyzetéről hazánkban, a ki a 
sorok között olvas, és a szavak tágabb értelmében a tu-
lajdonképeni szándékot feltalálja, az e részleges előadás-

I ban az összes törekvések vázlatát birja. 
Az egyházi, de különösen a tanügyi autonomia, az 

volt mindig ama védbástya, melynek födött sánczaiba 
visszavonult, s a honnét egyéb törekvéseire kiindult a 
hazai protestantismus. Most is csak igy van. A tanügyi 
autonomia most próbája a protestantismus hatalmának, 
ugy mint egyébkor védelme volt érdekeinek. Erejüket itt 
mutat ják érezhetőleg ; veszteségeiket ezen a téren szen-
vedték. 

! S milyen nagy most az erejük, milyen előnyös 
a helyzetük ! Minő kedvező a jelenlegi „áramlat?" Annyira 
kedvező, hogy ha ezt „mielőbb fel nem használják, ké-
sőbben (talán ha a mostani kormányelnök már nem lesz ?) 
nem lesznek többé képesek" elérni, mit óhajtanak. Sőt 
azt mondja a szónok: „sietnünk kell;" quasi duodecima 
hóra esset ! Most kell ütni a vasat a protestantismus ér-
dekében, most kell felhasználni a helyzetet, most kell ki-
zsákmányolni a viszonyokat „sietnünk kell," ki tudja, 
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meddig tart, talán fel is ébredhetnek, kiknek mély álma i 
oly igen kedvez vakond-munkánknak ! „Nem egyszer dön-
töt t befolyásunkat" most illik „kellőleg érvényesíteni," 
most, midőn mienk a hatalom, az uralom és dicsőség. 
Most „alig lehet kétség benne, hogy a hazai szabadelvű 
kormány s p a r l a m e n t . . . törekvéseinket minden figyel-
men kivül hagyja," sőt a legközelebbi mult és a jelen 
mutat ja , hogy ugy a kormány, mint a parlament legki-
sebb óhajainkat is minden figyelemben részesiti és az 
aggályosságig menő lelkiismeretességgel őrködik a fölött, 
hogy egy hajszálunk se görbüljön meg, a fölött, hogy 
a legkisebb akadály se gátoljon minket korlátlan ön-
rendelkezésünkben és határnélküli terjeszkedésünkben. Most 
valóban „sietnünk kell, mert ha ezt az áramlatot mielőbb 
fel nem használjuk, későbben nem leszünk többé képesek 
befolyásunkat kellőleg érvényesíteni." íme igy beszél ma, 
háromszor annyi katholikus lakosság között a — protes-
tantismus. 

És honnét van ennyi ereje ? Nagyrészben onnét, mert 
„országszerte egyek," mert „központosítják egész szel-
lemi s erkölcsi erejüket," mert „nem forgácsolják azt 
széjjel," mert bizonyos szempontból jogosan mondhat ják: 
„Egyesülten sokat vittünk már keresztül, sokat gátolánk 

meg, szétágazva legfölebb kicsinyes pártczélok megkísérlé-
sének válhatnánk nem irigylendő ... eszközeivé." 

A ki figyelemmel latolgatja ez nyilatkozatot, két-
ségkívül igen tanulságosnak fogja azt találni ; meg fogja 
benne találni mostani helyzetünk megértésének kulcsát, 
annak, mit körülöttünk látunk és tapasztalunk, megfejté-
sét és sok egyéb extra et intra muros történendő dolog 
magyarázatát. 

Fas est ab hoste doceri ! De nem lesz-e ez ujabb 
leczke is eredménytelen, mint olyan sok más? Ugy lát-
szik, mi csak felejtünk, de nem tanulunk. ? 

Wiirzburg. H an g árnyalatok Bajorországban. — Jó 
mester az idő, irja a Kath. Bewegung-nak valaki, ha 
mindjárt csak rövid 7 évi közt (1877—1884.) foglal is 
magában. Két történetkét akarunk elmondani, a melyek-
ben az egyház és állam között való hangulatárnyalat világo-
san észrevehető. A főszerepet e történetkékben egy-egy 
újonnan kinevezett plébános játszsza. 

1877. 
Ez évben plébániára neveztek ki egy lelkészt, ami 

különben sem valami ritka, sem pedig valami különös 
esemény. Nem is gondolt a kinevezett még távolról sem 
arra, hogy emiatt az állami hatóságnál tisztelegjen. A 
viszonyok ez időben egyébiránt ugy is olyanok voltak, 
hogy minden lelkiismeretes és derék lelkész, a mennyire 
csak tehette, távol tartotta magát az állami hivatalok- és 
hivatalnokokkal való közlekedéstől: miután a hivatalno-
kok eljárási és gondolkodási módja a lelkészek köteles-
séghü szellemével éles ellentétben- állott. — A mint azon-
ban az ú jonnan kinevezett plébános a kerületi hatóság 
székhelyére utazott, s ott kinevezési taksáit is le akarta 
róni, az egyik jóakaratú hivatalnok barátságosan tudtára 
adta, miszerint a főnök ur igen szívesen veszi, ha a 
kinevezettek nála tisztelegnek. — A plébános megfo-
gadta a szives figyelmeztetést, gálába csapta magát, s 

ment tisztelegni. Megjegyzendő azonban, hogy ez udva-
rias ténynyel más szándéka nem volt, mint a kerületi 
hatóság iránt való tiszteletének adni kifejezést. 

De mily kellemetlen meglepetés várt rá, — Néhány 
udvarias frázis után a főnök úr a „hivatalos intelmek-
nek" egész özönét zúdította ártatlan fejére. 0 reá öm-
lött az egész bajor „hivatalnok-epe," összes kartársainak 
képviselője gyanánt állott a vészben. Hullott a sok szem-
rehányás : izgatók, lázítók, bujtogatok, mint a jégeső : 
egészen úgy, amint a hivatalos közlönyökben hallani nem 
egyszer volt módunk. 

A plébános csak bámult, — Két út állott előtte, 
hogy férfiúi és papi méltóságának eleget tegyen. Vagy 
udvarias búcsúval az ajtókilincs után nyúlni s a dühöngő 
hivatalnokot magára hagyni, vagy végig hallgatni a zi-
vatart , s azután erélyesen utasítani vissza a sértéseket. 
— Az állam kormánya a liberalismus ösvényén haladt, 
s igy a papság természetesen vele egy uton nem halad-
hatott , nem tehette azt, ha nem akart árulóvá lenni, ha 
nem akart hűtlen lenni kötelességeihez. A kormány s 
vele a hivatalnok-sereg félreismerte a papságnak maga-
tartását , s ez szülte az idegenkedést és ellenszenvet, me-
lyet irányában tanúsított. Pedig a papság csak befolyását 
használta fel a választásoknál, a mit a hivatalnokok is 
megtettek, de nem izgatott és bujtogatot t , a mit a hiva-
talnokok azonban igen is megtettek. — Különben a „fő-
hivatalnok" haragja, miután kiöntötte epéjét, lecsillapult, 
s újra barátságos szint öltött, igen „üdvös" oktatásokat 
adván a lelkésznek : „hogy nem kell a poklot oly me-
legre fűteni ; a papság eleget tesz feladatának, ha figyel-
mezteti a hívőket, miszerint a szolga urának, a gyermek 
szülőinek, az alattvaló elöljáróinak engedelmességgel tar-
tozik ; ez nagyon is elég." — Már mi azt hiszszük, hogy 
a pokol olyan, a milyennek Krisztus Urunk mondta, s 
papjaink sem melegebbé, sem hűvösebbé nem tehetik. 
Az pedig, hogy mindenkit kötelmeinek teljesítésére int-
sen a lelkész, az a lelkészi-hivatalnak fogalmához tarto-
zik. Intik ők az alattvalókat épp ugy, mint az elöljáró-
kat, de hogy miként tegyék ezt a nélkül, hogy a hívők-
nek lelkére beszéljenek, azt már nem tudjuk. Pedig ez 
ellen szólt a főhivatalnok, mikor mondja : „nem kell a 
poklot oly melegre fűteni." 

A plébános ez illetéktelen és udvariatlan beavatko-
zás ellenében nem volt ugyan fegyvertelen, mert oly kép-
zettséggel, mint a kerületi főnök ur mindenesetre rendel-
kezik, de mivel a támadás oly váratlanul jött , még sem 
utasította rendre elegendő erélylyel a főhivatalnokot. Biz-
tosította a dörgő urat, miszerint ő éppenséggel nem buj-
togató, s a mennyiben kartársait ismeri, azok között 
sincs ilyen ; meghajtot ta magát, s elhagyta a helyet, a 
hol oly „hivatalos durvasággal" fogadták. — Azonban 
feltette magában, hogy az ily tisztelgésektől mindenkorra 
óvakodni fog, az ily illetéktelen beavatkozások ellen til-
takozni, paptársait pedig saját példája által figyelmez-
tetni, hogy a ki tar t valamit állásának méltóságára, az 
ily kellemetlenségektől óva legyen. 

1884. 
Ez évben is neveztek ki egy lelkészt plébániára. Az 

említett hivatalnok még mindig kerületi igazgató volt. 
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De két körülmény nem volt már ugyanaz, ami az emiitett 
esetben volt: először a bajor államkivatalok felől fújdo-
gáló „antiklerikális" áramlat eközben más irányt vet t ; 
másodszor pedig a most kinevezett plébános ismerte az 
előbbinek esetét, s igy hasonló fogadtatásra el volt készülve. 
Ez is elment az oroszlán barlangjába, hogy az udvarias-
ság követelményeinek eleget tegyen. Ha jól fogadják, 
úgy annál jobb ; ha vele is méltatlanul bánnak, majd 
megfelel magáért s kartársaiért, szilárdan utasítva visz-
sza az illetéktelen intelmeket és hazug ráfogásokat. 

Mily nagy volt azonban meglepetése, midőn a leg-
szívélyesebb fogadtatásban részesült. A főhivatalnok most 
már egész más hangon beszélt, mint hét év előtt ha-
sonló alkalommal. „Az Istenért," ugy mond, „hozzanak 
vallást az országba. A nép erkölcstelen, hitetlen és lelki-
ismeretlen, ily körülmények között lehetetlen fegyelmet 
tartani, lehetetlen a törvénynek engedelmességet szerezni. 
Ha ez állapotok nem javulnak, lehetetlen kormányozni!" 
Oly formán hangzott ez, mint nemrég máshol mondották : 
„Schaffe er wieder Religion im Land." Amily ragyogó 
szinekben látta a liberalizmust hét év előtt, oly borzasz-
tóknak látta most következményeit. 

Természetesen az „antiklerikális" barczban egész 
más fordulatot vettek a viszonyok. „ S e változásnak okát 
még az egyszerű földműves is átlátta, amint azt egynek a 
választások alkalmával mondott beszédje is bizonyitja: 
„Ha most a papok azt mondanák nekünk : ne hallgassa-
tok a hivatalnokokra!, amint egykor a mi hivatalnokaink 
mondották : ne hallgassatok a papokra !, mi lenne a fegye-
lemből ? mi lenne az államból?" Minthogy a papság 
nem segitett a liberalismus szekerét tolni, kegyvesztett 
lőn, s ezalatt a népnek erkölcsei minden uton-módon meg-
rontattak. -— Az állam „felvilágosodott" polgárokat akart, 
s czélját e tekintetben elérte, mert most nagyon is „fel-
világosodott" minden polgár. — De ez a „felvilágosodott-
ság" nem annyit jelent, hogy most már nem lehet oly 
könnyen félrevezetni senkit, hanem abban áll, hogy kiki 
azon van, hogy nagyobb furfanggal játszsza ki polgártár-
sait, a bíróságot és kormányt, ha mindjárt hazugsággal, 
vagy hamis esküvel is. Ezt mind előre megmondta a 
papság, hogy igy lesz, de a főhivatalnokok csak most lát-
ták be, mikor segíteni talán már késő. 

A tisztelgő plébános tehát egész más talajon állott, 
mint hét évvel előbb kartársa. Nem tudjuk ugyan, hogy 
mit válaszolt a kerületi főnöknek, de bátran oda mond-
hatta neki az igazat : nem oly könnyű újra építeni, amit 
a liberalizmus minden kímélet nélkül lerontott ! Könnyebb 
rombolni, mint építeni ! Minél könnyebb volt a lejtőn le-
felé csúszni, annál nehezebb most azon ismét felfelé ha-
ladni. — Amire az állami hatóságok a papságot kérik, 
azt megtette akkor is, mikor az állam, elhagyván keresz-
tény elveit, a liberalismus tévutjain bolyongott, s a túl-
hajtott szabadság szirénhangjai után indult. — A kath. 
papság erkölcsi működésén az állam iránya mit sem vál-
toztat, s csak ettől függ, hogy ez áldásos működésnek 
gyümölcseit magától ellökje, vagy az egyházat terme-
lésökben segitvén élvezze is. 

Mindenesetre előnyös lenne az államra, ha tökélete-
sen felhagyna az 1877-ki hangon való beszéddel és az 

j 1884-ki árnyalatot venné fel. A papság esküvel fogadott 
szent kötelmeitől nem fog tágitani egy lépést sem, akár 
kedvére legyen ez a kormánynak, akár ellenére, csak hi-
tet és jó erkölcsöt fog terjeszteni. 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
Z.ászlószentelési ünnepély Kalocsán. 

„Isten áldja a tisztes ipart!" 

A folyó évi május hó 4-ikén alakult katholikus le-
gényegyesület november hó 16-ikán tartotta zászlószen-
telési ünnepélyét. Az érdekesen összeállított programúi, 
mely az ünnepélyt megelőzőleg szétküldetett, szélesebb 
körben érdekeltséget keltett iránta ; de azért a várakozást 
az ünnepély fénye és sikere jóval félül haladta. 

Mielőtt mégis az ünnepély leírásához fognék, meg 
említem, hogy a budapesti központi elnök és másodelnök: 
Schißer Ferencz és Krummer Ferencz. a budai másod-
elnök: Kántor Lajos, a váczi másodelnök: Balázs Lajos 
ést ft. Kazaly Imre urakon kivül a budapesti központi 
egyletből 14-en, a budaiból 5-en, Yáczról 14-en, Jász-
berényből 2-en szintén részt vettek az ünnepélyen. Ezek 
a megelőző napon, 15-ikén este 9 órakor, részben 16-án 
hajnalban érkeztek, s a pályaudvarban az elnökök és nagy 
számú tagok részéről fényes fogadtatásban részesültek. 
A kalocsai iparosok és iparos-barátoknál mindannyian 
magyaros vendégszeretetre találtak, s már a beszál-
lító fogatok is ezek szívélyes előzékenységéről tanús-
kodtak. 

Két vendég azonban még a délelőtti 11-órakor ér-
kező vonattal megjött, s ezek egyike, Barna Mihály fő-
városi czi.pész mester ugyanaznap délután 5 órakor érde-
kes szakelődást tar tot t az egylet helyiségében az emberi 
láb csontvázáról, a lábnak mérték szerinti kirajzolásáról, 
a lábmértékek vételéről és a mintaszabásról. Előadását 
szép számú közönség hallgatta, ezek közt Nyers Lajos 
törv. elnök úr és neje, kik az előadást szintén megtisz-
telték jelenlétükkel. 

Ugyancsak a megelőző napon esti 7 órakor fáklyás 
menet volt a zászlóanyához, szeődemeteri Nyers Lajosné, 
született borsodi Lntinovics .Jusztina úrnő őnagyságánál. 
Midőn a menet a zászlóanya lakásához érkezett, a le-
gényegylet dalárdája három éneket zengett, melynek el-
éneklése után egyik tag sikerült üdvözlő beszédet mon-
dott a zászlóanyához. A szűnni nem akaró éljenek után 
Nyers Lajos törv. elnök úr ő nagysága felelt a beszédre, 
az anyagi és szellemi munkásoknak egymáshoz való össze-
tartozását és összetartását hangsúlyozván, mint legszebb 
érvényesülését a polgári testvériségnek és összetartásnak. 

Másnap felvirradt a sokak által várva várt nap, a 
zászlószentelés napja. Már 8 órakor kezdetét vette a gyü-
lekezés az egylet helyiségében, hol a zöldszalagú egyleti 
jelvények lettek szétosztva. 9 órakor már százakra ment 

! az összesereglettek száma, kik aztán a Budapest központi, 
budai, váczi, jászberényi egyleti zászlók s a borítékkal 
fedett felszentelendő zászlók előlvitele mellett nemsokára 
a zászlóanya lakására indultak. Itt egyik koszorúleányka 
beszédet mondott, felkérte a zászlóanyát a csatlakozásra. 
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A 3—400 tagból álló menet azután a templomba vo-
nult, — hol pont 10 órakor a sz. mise vette kezdetét. 

Mise alatt a váczi egylet dalárdája gyönyörűen éne-
kelt ; a helybeli egylet rendes tagjai pedig a sz. áldozás-
hoz járul tak. A templomot válogatott publikum töltötte 
be, s boldog volt, ki ott helyet kaphatot t . Mise végezté-
vel egyszerre levonták az ú j zászló tokját , s előttünk 
lengett a szép zöld-selyem zászló, melyet az olvasós 
Boldogasszony és szent József képe diszesitenek, s mely-
nek egyik oldalán az egylet négy jelszava van symbolice 
feltüntetve, a másik oldalán pedig csoportosítva az iparok 

jelvényei vannak a négy sarokban kivarrva. 
Még fel sem ócsudtunk a szép zászló szemléletéből, 

midőn Mayer Béla kanonok úr kifordult az oltártól, s 
gyönyörű eloquentiával egy épp oly alkalomszerű, mint 
eszmegazdag beszédet mondott a jelenvoltakhoz. Mivel 
legközelebb az egész beszédet adjuk, tar tózkodunk itt 
annak kivonatolásától, annyit mindazonáltal meg kell 
említenünk, hogy a beszéd oly roppant hatást tett a hall-
gatóságra, hogy azután mindenki ezzel volt később el-
foglalva. A szent beszéd végeztével beszentelte a fungáló 
apát kanonok úr a zászlót, szalagot és zászlószegeket, 
mire a zászlónak szalagokkal való felékesitése, majd ismét 
az 1—10. számú zászlószegek beverése következett szebb-
nél szebb jelszavak közt. 

Ennek végeztével a menet megindult az egylet he-
lyiségébe. Most az ú j zászló vitetett elől 12 fehérbe öl- j 
tözött koszorús leányka által környezve. A menet most 
még nagyobb volt, mint jövet alkalmával, úgy hogy az 
egylet helyiségébe a vidéki vendégeken kivül a menet-
nek század része is alig férhetet t be ! Miután a helyiség-
ben elhelyezkedtek, elnök meleg szavakban méltat ta a 
mai nap fényének emelésében a zászlóanya érdemeit, 
utána pedig a vidékről érkezett elnököket és küldötteket 
üdvözölte. A zászlóanva megköszönte a fényes fogadta-
tást és tanúsí tot t figyelmet, aztán viharos éljenzések kö-
zött távozott az egyletből. 

Déli 12 órakor társas ebéd volt a polgári olvasókör 
helyiségében, melyen 140-en vettek részt. A vendégek 
közt volt Nyers törv. elnök, Gajáry szolgabiró, Apáthy 
járásbiró, a városi elöljáróság s több ügyvéd, uradalmi 
gazdatiszt, pap, tanár, kereskedő stb. A hangulat igen 
élénk s lelkesült volt, mint kevés alkalommal. A lelkese-
dés csak fokozódott a zene és diszes felköszöntők hatása 
alatt. Az első felköszöntőt elnök mondotta a pápára és 
a királyra, kiemelvén XIII . Leo pápa Humánum genus en-
cyclikájából az iparosok társulataira vonatkozó passust, a 
királyi családnak a hazai ipar iránt meleg érdeklődését, 
miről fényesen tanúskodik pl. az a körülmény is, hogy 
a t rónörökös az 1885-ben rendezendő országos kiállítás 
fővédnökségét elfogadta. Majd dr. Haynald Lajos bibor-
nok-érsek ur ő eminentiájára íirité ismét poharát , ki 
nemcsak nagy áldozataival tette lehetségessé az egylet 
létesülését, hanem, mint a nála történt legközelebbi tisz-
telgés alkalm ával is kifejezte, azóta is folyton a legébe-
rebb szemekkel kiséri az egylet működését. A viharos 
éljenzések után Nyers Lajos ur emelt poharat a város 
„első legényére," a legényegylet elnökére, kinek buzgó-
sága és leleményessége nemcsak létet adott az egyesület-

nek, hanem biztosította annak jövőjét is, minden osztályt 
és társadalmi factort bevonván az érdekkörbe. Schiffer F . 
ismét a zászló szentelő kanonok úrra, Mayer Bélára emelt 
poharat , kinek mai fényes szónoklata a hallgatóságot 
annyira meghatot ta és elragadta. Márton Mátyás a zászló-
anyát s annak családját éltette, mire aztán megeredtek a 
beszédek s Balázs L. a koszorúleányokra, Gajáry Antal 
a vidéki vendégekre, a budapesti dékán az egyletek el-
nökeire, Janda a vidéki egyletek ifjúságaira, Kazaly Imre 
az egylet érdekkörébe annyiakat beszövő elnökre, Pécsy 
az egylet felvirágzására, Barna Mihály (pesti) a kalocsai 
egylet összes tagjaira, Taray (Váczról) az elnökök iránti 
ragaszkodásra, Fonyó Kazalyra emeltek poharat , stb. 

Délután 4 órakor diszgyülés volt a főgymnasium 
dísztermében, mely zsúfolásig megtel t tagokkal és vendé-
gekkel . Fonyó P; ' l elnök lendületes beszéddel nyitotta 
meg a gyűlést, felemlítve az események azon csodálatos 
találkozását, mely az összefüggő mozzanatok közt muta t -
kozik, midőn a sociál-demokrata tanokkal szemben ter-
jednek és szaporodnak a keresztény alapon álló iparos 
egyesületek, melyek felvirágzását két feltételtől teszi füg-
gővé, úgymint 1. attól, ha az iparos i f júság minél tö-
mörebben sorakozik azon zászló alá, melyre a keresztény 
elvek vannak felírva, s minél ki tar tóbb és lelkesültebb 
lesz ezen zászló követésében ; 2. ha a szellemi, erkölcsi 
és anyagi támogatás , mely eddig is lendületet adott az 
egylet életének, azok részéről eztán sem fog elmaradni, 
kik leginkább hivatvák az ily egyesületek támogatására, 
s kik egyáltalán érdeklődnek a keresztény elveknek ter-
jedése és megszilárdítása i r á n t ! Szavait, midőn az ülést 
megnyi tot tnak nyilvánította, élénk éljenzés követte. E r r e 
a t i tkár megtet te javaslatát a napirendre, mely javaslat 
e l fogadta tván : 1. elnök röviden előadta az egyleti zászló 
készitésének s a fölszentelési ünnepély előkészítésének 
főbb mozzanatait ; — 2. tiszteletbeli tagokká választattak 
dr. Grnscha Antal tábori püspök, gróf Zichy Jenő kép-
viselő, Nyers Lajos törv. elnök, Gajáry Antal szolgabiró, 
Schiffer Ferencz központi és Buschek Antal győri, to-
vábbá Lehmann Ágoston budapesti balpart i elnökök. — 
3. Elnök meghirdet te a zászlószegek beverési sorrendjét, 
t. i., hogy első sorban az alapító tagok, aztán a hatósá-
g o k tagjai, az egylet tisztviselői s választmánya, végül 
pedig betűrendben a pártoló tagok fogják a zászlószege-
ket beverni. — A zászlószegek beverését megelőzőleg a 
helybeli dékán elszavalta Rosty Kálmánnak alkalmi köl-
teményét , azután pedig a váczi és helyi dalárda néhány 
dalt énekelve szórakoztatá némileg a közönséget. 

Esti félnyolczkor ének és szavalati előadás, ezt kö-
vetőleg pedig tánczmulatság volt a polgári olvasókör he-
lyiségében. 

Az előadást a helybeli legény-egvlet nyitotta meg 
a hymnus eléneklésével és zárta be a zászló-dallal, mind 
kettőt_szép reményekre jogosító harmóniával adván elő. 
A többi éneket a váczi egylet dalárdája zengette igen 
szép sikerrel és nagy hatással, úgy hogy néhányat meg 
kellett a viharos tapsra ismételniük. Buday Sándor szin-
tén énekelt zongora-kisérettel két népdalt, mi oly hatást 
kel tet t , hogy szintén ismételnie kellett a darabot. Az éne-
kekkel a szavalatok váltakoztak, és pedig : Keresztes Fe-



336 r e l i g i o . 

rencz tartá a megnyitó beszédet; Korány József (váczi 
dékán) szavalta Révész J . alkalmi üdvözletét ; Boromissza 
Károly P. Rostynak alkalmi költeményét, egyik jászberé-
nyi tag a méh panaszát, Szabó Ferencz Arany Tetemre 
hívását, s Háder János Mindszentynek : „Ki kell gön-
gyölni azt a zászlót" czimü költeményét. A szavalatok 
általában tetszést arattak, s ha az illetők magukat e té-
ren gyakorolják, az egylet már ez által is igen üdvösen 
fog hatni képzésükre. Az ének és szavalatokon különben 
már is meglátszott az egylet üdvös hatása és működése, 
s magában véve is nagy nyereség, ha az egylet elvonván 
az itjuságot holmi szennyes örömektől, ily nemesebb 
irányba tereli azok figyelmét és törekvését. 

Mig az énekek és szavalatok előadattak, a különben 
tágas terem annyira megtelt vendégekkel, hogy már he-
lyet sem lehetett többé kapni, és sokan a mellék helyi-
ségekből kénytelenittettek az előadást hallgatni. Az elő-
adás körülbelül egy óráig tartott, s annak végeztével 
ráhúzták a zenészek, hogy a fiatalság rögtön megkezd-
hesse a tánczot. Jár ták is fáradhatlanul, egész hajnal 
feléig, midőn a szép társaság oszolni kezdett. A legkü-
lönbözőbb rendű és rangú vendégek mind és mind a leg-
kedélyesebben érezték magukat, s az úri családok is 
mind a legjobban mulattak. A Nyers család 1 óra után 
távozott, s leereszkedésével és szivélyességével mindenkit 
egyaránt kitüntetett és lekötelezett. A mellékteremben 
közönkint a derék váczi dalárdisták és Buday Sándor úr 
énekeltek, mulattatva és gyönyörködtetve a diszes kö-
zönséget. 

Igv ért véget főbb vonásaiban a kalocsai katholikus 
legényegylet zászlószentelési ünnepélye, mi önmagában is 
mutatja, mily széles körben sikerült az érdeklődést felköl-
tenie, s mily üdvös befolyással lehet idővel az iparos osz-
tály keresztény szellemű művelésére és képzésére. Adja 
Isten, hogy a zászló, melyet most felszenteltek, örökre 
egyesítse Kalocsa város iparosait, s hogy a keresztény 
elvek és erények, melyeket a zászló képvisel, mindig és 
mindig hasonló sikerrel és diadallal hódítsanak iparosaink 
körében ! Egy jelenvolt. 

VEGYESEK. 
— A tudomány mint hittérítő/ Hányan köszönik 

neki hitöket és megtérésöket hitetlen korunkban, szorgo-
san feljegyzi az egyháztörténelem. Jelenleg egy becses 
adattal járulunk a XIX. század nagy konvertitáínak tör-
tenetéhez. Lenormantról, a franczia akadémia tagjáról van 
szo, a ki mint orientalista sokoldalú műveltségre nézve 
paratlanul áll. 1837. január 17-én született. Korának gyer-
meke, neveltje volt: vallása iránt egykedvű, meggvoző-
deseben hithideg rationalista. Katholikus hitének jellemes 
es lelkes vallására történelmi tanulmányok vezették Meg-
térését maga igy adja elő: „Eddig (mig a párisi egye-
tem szépirodalmi karában az újkori történelem tanára 
nem lett) én a kereszténység tényeire csak egy világfi 
renyhe es szórakozott pillantásaival tekinték ; azóta kö-
te essegem lett felhatolni egész a forrásokig, és meglá-
tó lm a bizonyítékokat, figyelmesen és komolyan, a mint I 
epp közhivatalom rótta rám. E munka eredménye foko-
zatosan haladt előre. A mily mértékben haladtam io-ye- ! 

kezetemben, oly fokozatosan gyengültek s mosódtak el val 
lástalan elfogultságaim, a melyeket nevelésemnek, száza-
domnak köszönheték. A hidegségből csakhamar a tiszte-
letig juték ; a tisztelet pedig elvezetett a hitre. Keresz-
tény lettem és elhatároztam, hogy én is hozzájárulok má-
sok kereszténynyé tételéhez." (Lettre aux auditeurs de cours 
d'Histoire moderne, 1846.) 

— Ajánljuk Lavigerie bibornokés karthágói érsek je-
les papjának utolsóelőtti sz.-ban közzétett kérését t. paptár-
saink kiváló figyelmébe. A Religio hirdette Magyarország-
ban legelőször és legélénkebb érdeklődéssel a karthágói 
egyház feltámadását : illő, hogy most a Religio t. olvasói 
a feltámadt egyház támogatásában megelőztetni magukat 
senki által se engedjék. 

Pályázati jelentés*). 
A budapesti kir. magyar tudomány-egyetem hittu-

dományi kara által, f. évi április hó 15-ig terjedő határ-
idővel, részint a Horváth-féle alapitványi jutalomra, ré-
szint a Répászky-féle dijra, a következő pályatételek vol-
tak kitűzve : 

I. Készíttessék a müveit világi olvasó közönség 
igényeinek megfelelő oly mű, melyben a kath. egyház 
istentisztelete egyáltalában és főbb szertartásai részletesen, 
tekintettel dogmatikai alapjok, symbolikus és erkölcsi je-
lentményök-, valamint történeti fejlődésökre, alaposan, 
megkedveltetőleg s hitéletet ébresztő modorban ki legye-
nek fejtve. 

II. Adassék elő a világi közönség felfogásához al-
kalmazottan a vallásfelekezetek törvényes elismertetésének 
igazi értelme ; fejtegettesék továbbá ennek kapcsán — 
folytonos tekintettel ugy a külföldi, mint a hazai ujabb 
törvényekre — azon logikailag és jogilag egyedül ter-
mészetes és helyes álláspont, melyet az állami törvény-
hozásnak a kath. egyház alkotmányával, kultusával, fe-
gyelmével és birtokjogával szemben elfoglalnia kell. 

III. Kívántatik oly mű, mely a müveit közönség 
igényeihez mérten, kifejtve tudományos módon a haladás 
eszméjét, bebizonyitsa úgy elméletileg mint gyakorlati 
alkalmazással, hogy a keresztény vallás igazságai a ha-
ladást nemcsak nem akadályozzák, hanem azt inkább elő-
mozdítják. 

E pályatételekre, mint az a Religio f. évi április 
23-ki számában jelentve volt, a kijelölt határidőn belül 
öt pályamunka érkezett, ily jeligékkel : Nimis profundae 
factae sunt cogitationes tuae. Amate iustitiam, et vos es-
tis templum Dei. Vallásos sérelmeink nem mindig szán-
dékos rosszakaratból, hanem legtöbbször tájékozatlanság-
ból is követtetnek el. Deficit, qui non profiéit. Egész pol-
gárosodásunk keresztény. 

A hittudományi kar f. é. november hó 14-én és foly-
tatólag 19-én tartott e. i. Il-ik rendes ülésében e pályá-
zati ügyet is tárgyalván, abban a határozatban volt kénytelen 
megállapodni, hogy noha a beérkezett pályamüvek na-
gyobb része szerzőiknek elismésre méltó készültségéről 
valamint dicséretes szorgalmukról tanúskodik, — a kitűzött 
jutalomdijak mégis egynek sem Ítélhetők oda, miután a 
pályatételekben világosan megszabott összes feltéte'eknek 
egy sem felelt meg. A pályamüvek szerzői egyúttal érte-
síttetnek, miszerint azonosságuknak alkalmas módon tör-
ténendő bebizonyítása mellett a kar dékáni hivatalánál 
bármikor intézkedhetnek. 

Budapest, 1884. november 19. 
Dr. Rapaics Raymund, 

e. i. dékán. 

*) A katk. lapok kéretnek e sorok szives átvételére. 
Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest. 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz. 
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Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
kiildéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása .-Buda-
pest, VIII., József-körut 
50., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT. 
NEGYVENHARMADIK ÉVFOLYAM. 

j Előfizethetni 
E minden 
: kir. postahivatalnál ; 
jj Budapesten a szerkesz-
Ê tőnél, és Rudnyánszky 
E A. könyvnyomdájában, 
Ë IV., Papnövelde-utcza 
E 8. sz. alatt, hova a ne-
Ë taláni reclamatiók is, 
E bérmentes nyitott levél-
E ben, intézendők. 

Budapesten, november 26. 43, II. Félév. 1884. 

TARTALOM: Vezéreszmék és Tanulmányok: Sanctissimi Domini Nostri LEONIS divina Providentia PAPAE XIII l i t terae apostolicae 
de sede Archiepiscopali Cartliaginiensi resti tvenda. — Zászlószentelési besze'd. — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : Egy szere'ny indít-

vány. — F r a n c z i a o r s z á g : XIII . Leo pápa levele a párisi ap. nuntiushoz. — Vegyesek. 

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 
ILÍIEO^TIES 

DIVINA PROVIDENTIA 
i p IP i E S A U 

LITTERAE APOSTOLICAE 

DE SEDE ARCHIEPISCOPALI CARTHAGINIENSI 
RESTITVENDA 

H I L E O E P I S C O P T T S 

SERVVS SERVORVM DEI 
AD PERPETVAM REI MEMÓRIÁM. 

Materna Ecclesiae Caritas, quanquam est in omne 
hominium genus aequabiliter diffusa et de gentibus sin-
gulis mirabili ter sollicita, solet tamen praecipuo quodam 
misericordiae sensu ad illas respicere, quas ab Evangelii 
complexu aut vis aut error abstraxerit . Nihil enim tam grave 
est, quam renascente superstitionis caligine obcaecari eos, 
qaiebus praeclarissimo Dei munere et dono lumen ali-
quando veritatis affulserat ; nihilque tam miserum, quam 
semel in salutem vindicatos, in inter i tum relabi. 

Atqui arcano Dei consilio istius modi calamitas si-
cut alias terras non paucas, ita Africain Romanam per-
culit, cum sapientiam christian am mature A.fris cognitam 
et receptam maximarum tempesta tum fluctus violenter 
extinxerint. In quo praeter modum luctuosa fortuna Car-
thaginis ; hanc quippe christianis non minus quam bellicis 
civilibusque praestantem laudibus calamitosae vicissitudines 
suis ipsam ruinis oppressam funditus deleverunt. Ha rum 
cogitatio rerum facit, ut Nos, officii Nostr i apostoliéi memo-
res, ad marit imas Africae oras, quae prope sunt in con-
spectu positae, non sine paterna pietate hoc tempore in-
tueamur. Quoniamque videmus catholicum nomen satis 
iam in illo tractu reviviscere, volumus ut bona ilia seges, 7 O 7 
quae uberes pollicetur fructus, cultura et curatione Nost ra 
altiores quotidie radices agat, beneque Deo adiuvante 
adolescat. Quamobrem cam ad rei sacrae stabilitatem at-
que ordinem omnino plurimum referat , singulis christia-
norum societatibus suos sibique proprios praeesse Epi-
scopos, arbitrati sumus, spectato Ecclesiae Africanae statu, 

; Sedem Archiepiscopalem Carthaginiensem restitui, sublata 
; administratione Apostolica, oportere. 

Qua in re libet quidem aliquid cogitatione repetere 
de pris tmo eius Ecclesiae splendore, atque a praeter i ta-
rum rerum memoria auspicium capere fa turarum. Sane 
Ecclesiam Africanam e Romana prognatam esse constat, 
cum ab ultima antiquitate t radi tum sit, si minus beatum 

j Pe t rum, certe proximos eius successores Evangelium Af-
j ris attulisse. Apud quos christianum nomen apparet ce-

leri ter adultum ; altero enim nondum exacto saeculo, de-
scriptis tinibus impositisque rite Episcopis ; plurimae per 
Afr icam Ecclesiae constitutae sunt. Easque disciplina f lo-
ruisse vel ex eo coniici licet, quod ante exitum saeculi 
secundi Ecclesia catholica Pontificem ex Africa accepit, 
scilicet sanctum Victorem, qui, Christiana republica navi-
ter gesta, decennio post mar tyr occubuit. — Brevi au-
tem intervallo non mediocris extitit copia sapientium ho-
minum atque magnorum : Cyprianum intelligimus, Ter -
tull ianum, Aurelium, Evodium, Possidium, et qui non Af-
ricam modo sed universam christianam republicam unus 
maxime illusravit, August inum. 

Ab ipsis vero Ecclesiae Africanae primordiis prae-
stitisse Carthaginem nemo dubitat . Huius enim civitatis 
Episcopis ius est mature quaesitum ut ceteros potestate 
anteirent, ipsaque Carthaginiensis Ecclesia, ut est apud 
August inum 1 ) , caput Africae appellaretur . Revera tanta 
erat Carthaginiensium Pontificum per Africam auctoritas, 
ut de caussis Ecclesiarum cognoscere consueverint : item 
responsa Episcopis dare, legatos ad Principem mittere, 
concilia omnium provinciarum indicere. Qua de re perho-
noriticum et gravissimum est sancti Leonis IX decesso-
ris Nostr i testimonium, qui de iure Archiepiscopatus Car-

" thaginiensis sententiam rogatus, ad Thomam Episcopum 
sic rescripsit . „Sine dubio post Romanum Pontificem pri-
mus Archiepiscopus et totius Africae maximus metropo-
litanus est Carthaginiensis Episcopus : nec pro aliquo 
episcopo in tota Africa perdere potest privilégium semel 
susceptum a sancta romana et apostolica Sede, sed obti-
nebit illud usque in finem saeculi et donee invocabitur 

') Epist. XXXXIII. num. 17. 
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in ea nomen Domini Nostri Iesu Christi, sive deserta 
iaceat Carthago, sive resurgat gloriosa aliguando. Hoc ex 
concilio b. martyris Cypriani : hoc ex Synodis Aurelii: 
hoc ex omnibus Africains conciliis ; hoc, quodnon minus est, 
<?x venerabilium Praedecessorum Nostrorum romanorum 
Praesulum decretis aperte monstratur." 

Verum non dignitate solum, sed etiam christiana-
rum virtutum ac nominatim fortitudinis exemplis visa est ; 
Carthago antecellere. Etenim, si urbs Roma excipiatur, 
vix alia reperitur civitas quae tot martyres ac tarn prae-
claros Ecclesiae caeloque genuerit. Praedicatione et cultu 
serae posteritatis florent prae ceteris Perpetua ut Feli-
citas, par feminarum nobilissimum, quarum tanto mirabi-
lior victoria, quanto diutius cum quaesitissimis cruciati-
bus infirmitas sexus dimicavit. Nec minus inclyta magni 
Cypriani palma. Nam sanctitate et rebus gestis Charthagi-
nem, stilo et litteris christianum nomen cum multos an-
nos nobilitasset, ad extremum in media Ecclesia sua, spec-
tantibus iis quos ipse ad martyrium instituerat, praeclaris-
sima confessione defunctus vitam cum sanguine pro Christo 
libens profudit. 

Atque illud quoque memóriám Carthaginiensis Ec-
clesiae non parum commendat, Africanos episcopos ad 
eam vocatu Archiepiscopi convenire solitos, de communi-
bus religionis negotiis una deliberaturos. Ac plura qui-
dem diversis temporibus condidere sapienter décréta, ex 
quibus non pauca supersunt, et quorum vel ad compri-
mendas haereses, vel ad morum disciplinam in clero po-
puloque sancte retinendam, plurimum valuit auctoritas. 
Fama memor célébrât in primis Concilium Carthagi-
niense tertium ab Aurelio episcopo viro fortissimo ha-
bitum, quo sanctitatis ingeniique sui lumen Augustinus 
attulit. 

Huiusmodi vero tarn salutares fructus, ab Episcopis 
Carthaginiensibus nitendo, laborando perceptos, coniunc-
tioni potissimurn cum hac Apostolica Sede acceptos re-
ferri oportet, Cum enim esse intelligerent divino jure 
constitutum, ut Ecclesia Romana cunctarum Ecclesiarum 
princeps sit et magistra, et tamquam ex radice ad ramos, 
sie ex ea ad Ecclesias singulas omne pvineipium vitae et 
viriditatis manare : nihil antiquius habere consueverunt, 
quam ut permanerent cum successoribus beati Petr i per-
petuo atque intirao nexu devineti. Quod quidem varia 
litterarum monumenta, acta Conciliorum, legationes de 
gravioribus negotiis ad Pontificem romanum non raro 
missae, nominatimque Optat-i et Cypriani epistolae gravi 
auetoritatis pondere testantur. Atque illud est memoratu ! 
dignum, quod eiusmodi in apostolicam Sedem obsequium 
non diuturnitate temporis est, neque formidolosis Ulis 
rerurn conversionibus debilitatum. Ex quo geminum Af-
rica beneficium tulit, alterum, ut in maximi-s suis calami-
tatibus perfugium quoddam et solatium in Apostolica 
Sede semper invenerit : alterum, ut romanorum Ponti-
ficum magisterio praesidioque fréta perniciosissimas haere-
ses partim repulerit, partim extinxerit. 

Sed spatium temporis baud valde longinquuni glo-
riose emensa consenescere Ecclesia Africana coepit et ad 
occasum deflectere, ita tarnen ut rnulto fuisset victura 
diutius, nisi vitam illata vis peremisset. Non enim senio 

ipsa suo confecta interiit, sed barbarorum armis opressa 
succubuit. Revera exploratum est quantum Afris malo-
rum attulerint Vandali : quorum effrenati exercitus ubi-
cumque vestigium posuissent, ad direptiones urbium cae-
demque civium Arianae venena pestis adiungebantur : ac 
tantus erat ubique terror, ut catholici nullatenus respira-
rent, neque usquaiu orandi aut immolandi concederetur 

; gementibus locus.1) Saeculo autem septimo Saraceni, hos-
tes christiani nominis, cum easdem provincias, more pro-
cellae, inundavissent, acerbissimae servitutis iugo indige-
nis imposito, Carthaginem ipsam tot iam fessam aerum-
nis, igne ferroque exciderunt, planeque perniciem et vas-
titatem ecclesiae intulerunt. Quibus temporibus, saeviente 
passim adversus fidem catholicam furore hostium, rursus 
Martyrum seges, et magnus Confessorum numerus, et for-
tium Episcoporum et sacerdotum egregii manipuli exti-
tere, ut prorsus sicut cum laude Africana Ecclesia adole-
verat, ita cum dignitate oeeubuisse videatur. — Tantis 
autem in tenebris, quae consecutae sunt Carthaginienses 
Episcopi duo apparent, vix plus quam nomine cogniti : 
Thomas, de quo supra est facta mentio, et Cyriacus. Nam 
qui saeculo deeimo quinto posteaque occurunt, plerique orn-
lies ornamentarii fuerunt . 

Quinto a Saracenorum dominatione saeculo, cum 
germanae Ecclesiae vix pauca ac prope evanescentia ves-
tigia in Africa superessent. inventus est in Italia, qui 
salutem Africani generis ingenti animo coinplexus, de re-
ligione catholica illic restituenda cogitaret. Is fuit, quod 
nemo ignorât, Franciscus Assisiensis : qui Tunetum, au 
oppidum Proconsularis Africae princejis • Carthaginique 
proximum, Aegidium et Electum alumnos suos submisit. 
iussitque in iis hominibus ad instituta catholica revocan-
dis, quantum possent, elaborare. Anceps et salebrosum, 
si quod aliud : in quo mul tum uterque desudavit carita-
te et fortitudine summa: alter vero sanetissimi propositi 
laudem nobili martyrio cumula vit. 

Mox Gregorius IX. decessor Noster alios ex illo 
ipso instituto viros eodem in culturam animorum legavit: 
illorum tarnen laboribus barbarica vexatione intereeptis. 
liecessario factum est, ut terra Africa apostolicos viros 
ad saeculum usque deeimum septimum nullos habuerit. 
Tunc demum, auetoritate sacri Consilii christiano nomini 
Propagando, Praefectura apostolica instituta est, quae 
Algeriensem, Tripolitanam, ac Tunetanam provincias una 
complecteretur : earuque sodales Franciscales Capulati 

j gerere iussi. 
Deinde Praefectum Apostolicum seorsim creari pia-

cúit, cuius potestati quidquid est agri Tuiietani subesset : 
iidemque religiosi sodales ad id munus electi. Qui labo-
riosum opus, animose suseeptum, animo aeque excelso 
expleverunt, ut omnino dederint, quid Caritas jiossit, pas-
sim documenta maxima. Nam in tani agresti Saraceno-
rum immanitate incredibiles molestias per tulerunt : plu-
rimique numerantur, qui caeli inclementia absumpti, qui 
ferro barbarorum sublati, qui vigiliis }ierpetuisque fracti 
laboribus martyrii honores delibarint. Sed eornm con-
stantia religionis incremento mire p rofu i t : nec exiguae 

') Victor Vitensis, Pers. Vand. lib I , c. 7. 
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illae utilitates putandae, quas recentiore memoria Afris 
pejjererunt, nimirum paroeciae aliquot conditae, scholae 
in eruditionem puerorum apertae, et quaedam in sola-
tium calamitosorum pie instituta. 

Ineunte hoc saeculo, cum militares Gallorum copiae 
in Africain adnavigassent, inque maritimis oris victrices 
consedissent, constituta ibidem provincia est, cuius impé-
rium apud eos esse coepit. Haud multo serius, dato Al-
geriensibus Episcopo, amplissimae illae regiones, quae a 
Saracenis diuturuo dominatu tenebantur, veteris dignita-
tis aliquid récépissé visae sunt. — Deinde Dioecesibus 
Constantinae et Orani institutis, pluribus locis, in quibus 
olim Ecclesia sospes et florens insederat, sanctissimi ritus 
catholici longo intervallo sunt restituti. Ipsa Tunetana 
regio, cum christianorum crevisset nomerus, mutata in O • 
Vicariatum ajiostolicum Praefectura, Episcopum a Ro-
mana Sede accepit. Atque ex eo tempore provisa sunt 
multa ad christanam morum disciplinam salubria : ampli-
ficatae paroeciae : auctae scholae : sodalitates pietatis 
caussa plures coalitae. 

Haec satis prospéra initia spem plurimis fecerant 
fore ut, deductis coloniis in eum tractum in quo sita 
Carthago fuit, revocari aliquando ab interitu posset Afri-
canarum princeps urbium, et secundum instituta maiorum 
novum a Pontifice Romano Episcopum accipere. Cui qui-
dem spei partim respondisse exitum laetamur : cetera re-
sponsurum, Deo adiutore, non diffidimus. Nam Vicariatus 
Tunetani administrationem adeptus Archiepiscopus Alge-
riensis S. R. E. Cardinalis Carolus Martialis Lavigerie, 
ad propagationem fidei stabilemque rei sacrae constitu-
tionem vir saj)iens atque impiger animum appulit. Mul-
tas res perf'ecit utiliter spatio perbrevi : nec pauca 
suscepit ad excitandam e cineribus suis Carthaginem op-
portuna. E t sane in regione Mégara proxime a situ, 
quem Cyprianus cruore suo dedicavit, nec longe admo-
dum a loco sepulturae eius, in ipsis ruinis Carthaginien-
sibus aedes episcopales cum aedicula extruxit : ibicjue 
accolae et finitimi, praesertim egentes et calamitosi, mi-
seriarum solatium quotidie reperiunt. Presbyteros in ipsa 
domo episcopali, itemque Tuneti, aliisque Vicariatus fre-
quentioribus locis ad officia sacerdotalis muneris obeunda 
constituit : quibus ipsis officiis sodales Franciscales Capu-
lati dare operám strenue persévérant. In- regione, quae 
Byrsa audit, Seminarium Carthaginiense condidit, cuius 
alumni in novae Dioecesis spem succrescentes ad theolo-
giam, ad philosophiam, ad humaniores litteras idoneorum 
doctorum curis magisterioque erudiuntur. Ad Paroecias 
pristinas novas adiunxit non paucas : unamque ex iis in 
sacello constituit, quod a sancto Ludovico nuncupatur, eo 
ipso in loco unde rex pientissimus. ab hac brevitate vi-
tae ad sempiterna in caelis bona evocabatur. Praeterea 
hospitalem donium senectute et egestate coniuncto incom-
modo laborantibus : valetudinarium aegrae plebi curan-
dae ; aedificia adolescentibus utriusque sexus educandis 
aperuit. Quibus illecti commodis et beneficiis satis multi 
iam incolere ea loca coeperunt in spem auspiciumque re 
victurae civitatis. Denique perf'ecit, ut ad tuitionem Ar-
chiepiscopi rerumque coeptarum absolutionem necessarii 
sumptus perpetuo suppeterent. 

Igi tur cum haec quae commemorata sunt, diligenti 
consideratione momentoque singula suo ponderaverimus, 
perrogata etiam sententia sacri Consilii christiano nomini 
propagando ; quod universae christianae reipublicae fau-
stum sit, maximeque Afrorum saluti ac dignitati bene 
vertat, Sedem Archiepiscopalem Carthaginiensem harum 
li t terarum auctoritate restituimus. Proptereaque eos fines 
agri Tunetani in quibus olitu Carthago erat, quique hoc 
tempore quinque pagos complectuntur, nempe La Marsa, 
Sich Bou Saiid, Douar es Chott, La Malga, Sidi Daoue 
cum suis templis, oratoriis, piis etiam institutis, clini-
que universiis, utriusque sexus catholicis incolis, exire 
de potestate Vicarii Apostoliéi Tunetani , et Archi-
episcopo Carthaginiensi in posterum subesse et parere 
iubemus. 

E templis, quae sunt intra fines civitatis, Metropo-
litanum esto, quod is, qui haec décréta Nostra perfectu-
rus est, maluerit, titulo tamen non mutató. 

Archiepiscopus Carthaginiensis Vicarium sibi ge-
neralem unum pluresve, si res postulaverit, adsciscat : 
insuper consiliarios adiutoresque ad expedienda Archidioe-
ceseos negotia - ex ordine Cleri legat. — Idem contro-
versias de matrimoniis, caussasque ceteras, de quibus 
Archiepiscopum cognoscere ius est, cognoscat et dirimat. 
Cetera omnia, quae ad pastoralis officii munus pertinent, 
libéré gerat. 

Synodos Dioecesanas constitutis lege temporibus ha-
bendascuret. Collegium Canonicorum Metropolitanorum, 
secundum praescripta legum ecclesiasticarum, ubi priuium 

1 fieri poterit, instituât. Unus ex Canonicis primus esto in 
Collegio, Archidiaconi dignitate auctus ; quique canonice 
eligantur, quorum alter Theologi, alter Poenitentiarii 
officium gerat. Seminarium Carthaginiense educandis sa-
crorum alumnis perpetuo addictum sit. — Per interreg-
num adminis t ra te Archidioeceseos geratur secundum 
praescripta Lit terarum Apostolicarum Benedicti XIV Ex 
sublimi et Quum ex sublimi. 

De Ecclesiis Suffraganeis, de finibus describendis, 
itemque reliquis de rebus, quae ad perfectam Archidioe-
ceseos constitutionem pertineunt, integrum Nobis esse 
volumus, id quod expedire videbitur, opportune decernere. 
— Demum Venerabiii Fra t r i Nostro Carolo Martiali S. 
R. E. Cardinali Lavigerio Archiepiscopo Algeriensi, Ad-
ministratori Tunetano, mandamus, ut ea omnia, quae his 
continentur Litteris Nostris, exequatur : idque vel per se 
vel per interpositam personam in ecclesiastica dignitate 
constitutam. 

Volumus autem omnia et singula, quae per has 
Litteras decrevimus, firma, stabilia, rata, uti sunt, ita in 
omne tempus permanere : neque iis quidquam officere 
ullo modo posse, ne Nostras quidem et Cancellariae No-
s t ra^ régulas, quibus omnibus, horum decretorum gratia, 
derogamus. Nulli ergo hominum liceat has Litteras No-
stras infringere, vel eis ausu temerario contraire. Si quis 
autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omni-
potentis Dei, ac beatorum Petr i et Pauli Apostolorum 
eius se noverit incursurum. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum anno Incar-
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îiationis Dominicae Millésime octingentesimo octogesimo 
quarto, Quarto Idus Novembris, Pontificatus Nostri anno 
septimo. 

C. Card. SACCONI PRO-DATARIVS. 
F. Card. CHISIVS. 

VISA 
DE CVRIA I. DE AQVILA E VICECOMITVS. 

Loco f Plumbi. 
Ren. in Secret. Brevium 

I. CYG'NONIYS. 

Zászlószentelés! beszéd. 
A kalocsai Katholikus Legényegyesület zászlójának föl-

azentelése alkalmával mondta 

MAYER BÉLA 
apát-kanonok s a kalocsai főegyházmegye fő tanfelügyelője. 

Hírneves férfiak, kiknek nagy tudománya és magas 
állása széles látókört nyit meg szemeik előtt, szóval és 
Írásban arról igyekeztek meggyőzni minket, hogy hazánk 
fölvirulása csak ugy érhető el, ha az egyoldalú földmi-
velési ország iparállammá alakul át : és hogy e hazafias 
czél elérésére nélkülözhetetlenül szükséges, hogy az or-
szág iparérdekei különös ápolásban részesüljenek. Nagy 
férfiak mondják ezt ; férfiak, kik e dolgot tanulmányoz-
ták, kik ennek értelmével dicsekszenek; — nincs okunk 
kételkedni, hogy szavaik komoly igazságot rejtenek ma-
gukban. 

S ismét hírneves férfiak, kiknek értelmességét azon-
ban merészségök jóval fölülmúlja, azt is hirdették, hogy 
ipar verseny, iparszabadság és az iparosok között is meg-
honosítandó fölvilágosodottság és tudomány nélkül ipa-
runk fölvirágzása nem is képzelhető. Sőt hazafiságuk nem 
érte be azzal, hogy e tanokat egyszerűen csak szóval 
hirdessék; bölcseségük szerint ott, hol a népek sorsa 
fölött döntenek, azon eszközökről is gondoskodtak, me-
lyek az ipar érdekeinek fölvirágzását biztosítsák és elő-
mozdítsák. 

E tanok és a szellemüktől áthatott intézkedések 
nem maradtak eredmény nélkül. E tanok, mint a fölvi-
lágosodott 19. század nagyszerű vívmányai országszerte 
ünnepeltettek ; kívánalmukra a középkorból még ránk 
származott czéhrendszer, mely a szakképzettlenséget ke-
beléből kizárta, tagjaiban vallásosságot sürgetett és a se-
gédeket mesterükkel egy keresztény családdá fűzte össze, 
mondom, e czéhrendszer minden intézményével együtt 
halomra döntetett és romjaira a szabad munka, a szabad 
iparverseny, fölvilágosodottság és tudomány zászlója tü-
zetett ki. 

E zászlónak elvei és tanai szerint megindult a 
munka és ipar, mint azelőtt talán soha sem. A czélt 
mindenáron elérni törekvő iparverseny fáradságot ismerni 
sem akar. A kézmü-eszközök nyugalom nélkül forgattat-
nak, még vasárnapokon és ünnepeken sem szünetelnek; 
az ipar értelmes vezetésére segitségül hívott fölvilágo-
sodottság és tudomány a vallás feszélyező békóit lerázta 
munkásairól, és mint a mely önmaga is sikerét kivívni 
képes, munkatervezetéből Isten áldásának szükségességét 
teljesen kifelejtette, sőt szándékosan ki is zárta. S kérdem, 

mi lett ennyi erőlködésnek, jobb sorsra méltó fáradozás-
nak, a szabad versenynek, szabad gondolkozásnak ered-
ménye ? Az ipar érdekeit szivén viselő honfi keble elszo-
rul fájdalmában, midőn látni kéuyszerül, hogy — az 
ezelőtt viruló honi iparunk mily végzetes pangásnak 
indult, 

A szabad verseny lehetővé tette, hogy a becsületes 
és képzett iparosok sorába oly elemek tolakodtak, melyek 
kontárkodásaikkal az ipar anyagi érdekeit veszélyeztetik, 
kétes jellemükkel az iparosság hitelét megingatják és jó 
hírnevét beszennyezik. 

A vakmerő bátorság, (hogy egyébnek ne nevezzem,) 
minden tanulás és előkészültség, gyakran a kellő töke 
nélkül is az egyes iparágakat magához ragadta és hal-
latlan árleszállításával a becsületes munkások versenyzését 
lehetetlenné tette, és rút lelkiismeretlenségében százakat 
megkárosítva, csődöt akkor mondott, midőn csalásaival 
már jól meggazdagodott. A szédelgés szedte el a véres 
verejtéknek keresetét s mig egyesek fáradság nélkül óriási 
tőkékre tettek szert, addig ezreknek és ezreknek nyuga-
lom nélküli munkássága az elszegényedés és tönkrejutás 
menthetetlen áldozatául esett, 

A hazai kézműipar most a könyörületet nem ismerő, 
mert Istentől elfordult szakképzettségnélküli ipartőkének 
zsarnoksága alatt vigasz és remény nélkül vergődik; sok 
helyütt az iparosok műhelyei gyárakká, a gyárak a ki-
sebb ipai'QSok laktanyájává és a munkások börtönévé vál-
toztak át. A munkás testestül és lelkestül rabszolgaságába 
vettetett a rideg önzésnek, s mi mindennél rosszabb és 
siralmasabb, megfosztatott egyetlen kincsétől, melyet még 
birt , a vallástól. S kérdem, vájjon a munkás most jobb-, 
erkölcsösebb-, nemesebb-, boldogabb-e, mint volt annak-
előtte ? Megfosztották vallásától, megfosztották erényeitől 
és boldogságától. 

De az nem is lehet egyébként, hisz a vallásos hi-
ten alapuló isteni tekintélynek a fölvilágosodottság által 
történt elvetésével minden tekintély megingott ; a felsőbb-
ség iránti hódolat, tisztelet, engedelmesség — ismeretlen 
erényekké lőnek. A tisztes szerénység és illeni helyébe az 
oktalan nagyzás lépett, mely anyagi erején felül költe-
kezve, a felsőbb osztályok fényűzésével vetélkedik ; és 
mig a rangi különbség külső ismertető jeleinek meg-
szűntében magának tetszeleg, feledi : hogy a műveltebb 
köröknek csak hiúságát utánozza, de erényeit nem birja. 

Az erkölcsök általában hitöket vesztették és Istentöl 
függetlenítve, vásott szilajságban tombolnak, és sok he-
lyütt a munkásoknak nekivadult szenvedélyei lázongások-
ban törnek ki, melyeket megzabolázni a rendőri hatalom 
maga képtelenné vált. 

A szabadság féktelen szabadossággá fajult és gyak-
ran egy egész hét fáradságos keresményét testet-lelket 
sorvasztó gyönyörökre egy nap alatt fecsérli el. 

A szánandó szegény iparos-segéd, kit mesterének 
családi köréből a szabadság kivetett és a fölvilágosodott-
ság a tíz parancsolat kötelezettsége alól függetlenített , a 
nyugalomra és isteni tiszteletre szánt napoknak megszent-
ségtelenitése után lelki undorral és tobzódásban elnyűtt 
erőkkel tér vissza műnelyébe, hol munkát végez, melynek 
gyarlóságát csak drágasága múlja fölül, melyben meste-
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rének nincs haszna, megrendelőinek nincs öröme ; és mert 
jól tudja, hisz' éreztetik is vele, hogy őt mesterének há-
zában személyszámba nem is veszik, hanem becsét egy 
közönséges ipareszköz használhatósága szerint mérlegelik, 
melyet, ha többé értékesíteni nem lehet, a műhelyből is 
szivtelenül kivetnek, — sorsával való elégedetlenségében 
megvetéssel, gyűlölettel tekinti a fennálló rendet ; az álföl-
világosodottság által megtévesztett eszejárásában az enyém 
és tied közti különbség fogalmait, mint mondani szokás, össze-
téveszti ; a tőkében csak a munkának megrablását látja ; s 
vétkes vágyakkal eltelt szivében minden rendnek és tu-
lajdonnak esküdt ellenségévé szegül, és ha a nyomor 
éjszakája borul rá és övéire, kétségbeesésében öklét emeli 
föl az ég ellen és Istenről megfeledkezett állapotában 
zsákmányul veti oda magát azoknak, kik fölforgató esz-
méikkel a társadalmat támadják meg alapjában. 

Idáig ju t ta t tak bennünket az Istentől elfordult sza-
bad gondolkozás, szabad verseny nagy szólamu tanai és 
elvei; és ha a józanabb elemek megfeszített erővel nem 
igyekszenek ezen vészteljes elvek romboló hatása alól 
menekülni, félni lehet, hogy csakhamar bekövetkezendik 
az idő, midőn a zászló, mely ezen elveket mint a 19. 
század nagyszerű vívmányait magasztalni hivatva volt, 
az anyagi és erkölcsi alapjaiban fölforgatott társadalom 
romjain minden földi boldogság kimúlásának gyászlobo-
gója leend. 

De nem folytatom tovább e sötét képnek rajzolá-
sát : nem is kutatom behatóbban az emberi ész e saj-
nálatos tévelygésének, a századok tapasztalatain okulni 
nem tudó megátalkodottságnak részletes okait — hisz 
mindettől bízvást fölmentve érezhetem magamat azok 
után, miket városunk egyik köztiszteletben álló kitűnő-
sége egyletünk falai közt multkoron tar tot t nagy tudo-
mányi! és széles látkörü fölolvasásában önök szemei elé 
épp oly élénk, mint igaz színekben festet t ; részemről 
azonban még sem tehetem, hogy e társadalmi égető ba-
junk főokára legalább egész átalánossággal rá ne mutas-
sak és hitem egész erejével és meggyőződésem teljes 
szilárdságával ne hangsúlyozzam, hogy azok az elvek, me-
lyek manap iparunk terén is uralkodókká váltak és tár-
sadalmi rendünket fölforgatni indulnak, nem keresztény 
származásúak, és erecletöket azoknak hitetlenségében kell 

I 
keresnünk, kik nem elégszenek meg azzal, hogy Istent 
az államból már száműzték, hanem oda törekszenek, hogy 
Isten a társadalomból is kitiltassék és előtte a műhelyek 
ajtai is elzárassanak. 

De hála az Isten végtelen irgalmának : vannak örök 
igazságok, melyeket a hitetlenség épp oly hasztalanul ta-
gad, mint a mily képtelen azokat megsemmisíteni az ok-
talan megátalkodottság. Van egy láthatatlan hatalom, 
mely az emberek gonoszságát féken tartja, és a népeket 
ellenkezésök daczára is lebilincseli ama szent elvek hi-
téhez, mely az emberinem boldogságának föntartásához o } j 
szükségesek. 

Ez egyedül boldogító elvek igazságát hirdetjük és 
mielőbbi szerencsés győzedelmiikért esdünk Isten előtt, 
midőn azokat kath. legényegyletünk zászlójára kiírtuk s 
e zászlóra ma Isten szent á ldás i t lekönyörögjük. 

Fenkölt lelkű Főpásztorunk, kinek fejedelmi bőke-

! zűségét kedves hazánk közművelődési czéljaira áldozott 
milliók minden emberi nyelyvnél ékesebben hirdetik, kinek 
kifogyhatatlan kegyelme főleg egyházmegyéje hiveit s ezek 
között első sorban s túláradó mértékben székvárosának 
kedvelt lakóit felöleli és istápolja, kinek nagy szive min-
den dobbanásában azon őszinte szeretet lángjai föllobog-
nak, melylyel ő, mint a legmunkásabb főpap, a becsüle-
tes munkának s munkásnak nemcsak szellemi, hanem 

, anyagi jóléte iránt is viseltetik ; — e nagynevű főpásztor 
bőkezű adományával, évi segélyének biztositásával lehe-
tővé tette, hogy lelkes férfiak közreműködésével józan 
gondolkozású iparosaink körében is megalakult immár 
az az egylet, mely társadalmunk egyik égető baján segí-
teni, ifjúságiinkat azokban az erkölcsökben megóvni, ne-
velni és megerősíteni hivatva vagyon, melyek iparunk s 
iparosaink boldogságának létföltételeit képezik, s legjobb 
érdekeik fölvirágzását előmozdítják. 

A jó s nemes törekvéssel rokonszenvező keblek 
mindenütt örömmel üdvözlik ez intézménynek létesü-
lését ; s mi azt városunkban annál szivesebben honosit-
juk meg, mert a jelvények és elvek, melyek diszes 
zászlónknak ker. kath. jelleget kölcsönöznek, az emberi-
nem legjobb barátjától, a bölcsek legbölcsebbikéfcől, isteni 
Megváltónktól erednek s városunkban is egy jobb — 
mert keresztény jövőnek reményével biztatnak bennünket. 

Isten egyházába hozták önök zászlójukat, hogy azt 
Isten áldásával megszenteljük. Kétségtelen nyilvánulása 
ez a keresztény fölfogásnak és érzületnek, mely ipa-
rosaink körében újólag utat tör magának és fennen hir-
deti azt az épp oly egyszerű, mint sajnosan sokszor megve-
tett igazságot : hogy hasztalan minden erőfeszítésünk, Is-
ten nélkül czélt nem érhetünk ; nincs sikere munkánknak, 
ha törekvéseink Istentől meg nem áldatnak! Jól tették, 
hogy zászlójukat ide, Isten egyházába hozták. E zászló-
val a szegény munkás és iparos ismét visszatér Jézus 
Krisztushoz, ki a szegények, a munkások ügyéhez oly jól 
értett , azok jogait oly erősen védte, mert maga is mun 
kás életű és szegény volt ; — mint szegény mesterem-
bernek fia, nevelő atyjában, a szegény ácsban, a kézmű-
ipar munkájának becsét, a mesterembernek állását meg-
szentelte ; s midőn tanítványainak nagyobb részét ismét 
csak a mesteremberek osztályából választotta, ez osz-
tály iránti kiváltságos szeretetének fényes tanúságát adta, 
mintha ezzel csak azt akarta volna jelezni, hogy a kü-
lönféle emberi foglalkozások között nincs becsületesebb 
munka, mint a mely arczájának verejtékével keresi min-
dennapi kenyerét. Jézus vallása volt a népek művelődé-
sének da jká ja ; Jézus vallása oktatta a megtért népeket 
az egyes mesterségekre, megismertette velők a munká-
nak mély erkölcsi alapját, becsét, de megértette velők 
azt is, hogy hasztalan a munkásnak minden fáradozása, 
ha azf nem kiséri Isten áldása. Hasztalan halásztak Jé -
zus tanítványai egész éjjel : hálójuk csak akkor telt meg 
a halak sokaságával, midőn azt kivetették Jézus nevének 
áldásával. Jézus vallása hozta be az igazán szabad mun-
kát s megtörte a pogány világ előítéletét, mely a mun -
kát lealacsonyitónak tekintette és a rabszolgákr\ bizta ; 
Jézus vallása tette a munkást szabaddá a szeretetnek nagy 
törvénye által : a szabadság törvénye a szeretet törvénye 
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melynek isteni alkotója első hirdette a szabadság, egyenlő-
ség és testvériség jelszavait, isteni tanait. 

Szabadokká tett bennünket, midőn uralkodni taní-
tott szenvedélyeinken. Nincs nagyobb zsarnok saját szen-
vedélyeinknél ; s ki ezeknek engedelmeskedik, valóságos 
rabszolgaságba esik. Győzd le az élet kevélységét a sze-
rénység erényeivel ; tiszteld a felsőbbségben az isteni te-
kintélyt, mely nélkül nincs rend, nincs személy- és va-
gyonbiztonság ; győzd le élvhajhászó vágyaidat, melyeknek 
bűnös üzelmei testedet sorvasztják, lelkedet beszennyezik, 
munkádnak keresményét elfecsérlik ; munkálkodjál szor-
galommal; érd be becsületesen szerzett keresményeddel 
és ne kivánd a másét ; mérsékeld igényeidet, légy szerény 
kívánságaidban, takarékos kiadásaidban: — ha igy küzdesz, 
zsarnok szenvedélyeid fölötti győzedelmedben önszabadsá-
godat vivtad ki. 

Egy hét alatt sokat fáradoztál, egy hét alatt a sze-
gény munkás sok mulandó földi dolgokról hall beszéleni ; 
hetedik nap jöjj ide az Isten egyházába, mely a terem-
téskor alkotott örök törvényt hirdeti neked és ma inkább 
mint valaha, harsogtatja füleidbe: „Megemlékezzél róla, 
hogy ünnepeket szentelj!" Szünetelj ekkor a til tott mun-
kától, mert nem lehet azon a munkán Isten áldása, mely 
Isten s a természet törvényének megszegésével végezte-
t ik; közeledjél vasárnap és ünnepnapon az örök igazsá-
gokat hirdető szószékhez, hogy felismerjed emberi mél-
tóságodat : itt e szent hajlékban mindannyian egyenlők, 
testvérek, egy mennyei Atyának gyermekei vagyunk. I t t 
hirdetik a tanokat, melyek a mestert segédjeivel egy 
keresztény családdá összefűzik, melynek feje atyai szere-
tetben, tagjai fiúi tiszteletben versenyeznek egymással ; 
itt hirdetik az igaz szeretet törvényét, mely a gazdagok 
szivét könyörületre lágyitja, a szegényeket türelemre ser-
kenti ; itt fogsz kibékülni sorsoddal s megnyugszol isteni 
Megváltónk nyilatkozatán: „Szegények mindig lesznek 
köztetek" ; — de meg is vigasztalódol Ígéretén : „Boldo-
gok a szegények, mert övék a mennyek országa." 

Ily elvek és tanok szolgálatába szegődött a mi kath. 
legényegyletünk egyéb hasonló társulatok példájára, melyek 
közül többeknek érdemes és lelkes képviselőit most körünk-
ben tisztelhetni örvendezünk. De ily elvek s tanok magasz-
tosságának köszönhetjük, hogy az ezek követésére vállal-
kozó egyletünk szerencsés volt zászlóanyául megnyerni 
a mélyen tisztelt törvényszéki elnökné ő nagyságát, ki-
nek kimagasló női erényeit, egy keresztény családanya 
mintaképének ékességeit, e szent helyen dicsőiteni egye-
dül az ő mély vallásossága és jámbor szerénysége t i l t ja ; 
de el nem némithatja bennünk a kötelességnek szózatát, 
melylyel elismerni tartozunk, hogy mai kegyes leereszke-
désével egyesületünket mély hálára kötelezte. Zászlónk-
nak ily kiváló megtiszteltetése egyletünket méltó büszke-
séggel tölti el, de élénken figyelmezteti egyúttal arra a 
kötelezettségre, hogy a zászlónk jelszavainak hü követése 
es teljesitése által egyletünk tagjai a mélyen tisztelt zász-
lóanya anyai szeretetét és pártfogását kiérdemelni igye-
kezzenek. 

Meg fog ez történni, ha zászlónkhoz törhetetlen hű-
séggel s ragaszkodással viseltetünk. Harcz az ember élete 
s a zászló a harcznak jelvénye. Első erénye, de köteles-

• sége is a harczosnak, hogy zászlójához hűséggel ragasz-
kodjék. Erényér t s vallásosságért ; szorgalomért és mun-
kásságért ; szeretetért és összetartásért ; lelki vidámságért 
és örömért — oly erényekért küzdünk, melyek földi bol-

i dogságunk és sirontúli üdvösségünk alapföltételeit képe-
zik. Saját hasznos és szent érdekeinkért küzdünk : ki ne 
ragaszkodnék tehát teljes hűséggel ily nemes és szent 
erényekért lobogó zászlóhoz ? Hűség az erős jellemek eré-
nye, ingatagság gyenge lelkek vétke. 

De fő erénye és kötelessége a harczosnak -a bátor-
ság is. Bátraké a győzelem, gyáváké a vereség ! Szent 
ügyért, a társadalom igaz érdekeiért lobogtatjuk mi zász-
lónkat. Nincs, mit szégyeljünk, ha ily zászló alatt küz-
dünk. De nincs is, mi csüggeszthetne, ha zászlónk szent 
jelvényeire tekintünk. A sz. kereszt diszíti zászlónkat ; a 
szent kereszt a világ megváltásának eszköze ; a keresz-
ten győzte meg a világot Üdvözítőnk szeretetével, türel-
mével, békeséges megadásával. Ha mi is a kereszt alatt 

i kezet fogva ily erényekkel küzdünk, Isten van velünk ; s 
ha Isten velünk, ki lehet ellenünk ? ! 

Jézus, Mária, József sz. nevei voltak egykoron vi-
téz őseink harczi jelszavai, midőn két századon át csa-
tára keltek a világot leverő félhold hatalmával s meg-
fogyva bár. de törve nem, föltartóztatták a kereszt ádáz 

I ellenségét, ki már majd a fél földet kiölte kegyetlensé-
i gében ; mi unokái vagyunk ama dicső népnek, „melynek 

édes anyja a Nagyasszony, a sz. Szűz vala és a szent 
Szűz szép királyi képét hordta véres harczain zászlója." 
A szent Szűz, az egek ékessége, a földnek dicsősége a 
mi zászlónknak is legszebb jelképe, ki isteni Fiával s Je -
gyesével a keresztény családnak, a kath. iparossegé-
dek egyletének legbiztosabb oltalma. Az ő oltalma alá 
fussunk minden, küzdelmeinkben, anyagi Ínségeinkben és 
lelki szükségeinkben. Es e zászló, melyet ily érzelmek-
kel és szent kívánságokkal most fölavatunk, legyen e zászló 
győzedelmtinknek záloga e földön, jutalmunknak reménye 
az égben. — Amen ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, november 25. Egy szerény indítvány. — 

Középiskoláink nagyérdemű tanári karához vagyunk bát-
rak szólni, de azzal a kéréssel, hogy alsóbb iskoláink 
nagy tiszteletre méltó vezérei és tanítói is ügybuzgó el-
mélkedésök tárgyává legyenek szívesek tenni, a mit mon-
dók vagyunk. 

Ha végig tekintünk magyar társadalmunkon, szo-
morúan kell tapasztalnunk, hogy értelmi osztályunk kö-
rében, — a félmüveltséggel biró osztály körében pedig 
még inkább, — katholikusaink katholicismusa a lehető 
leggyengébb lábon áll. Ha, mint a bibornok-herczeg-pri-
más legutóbbi szent-István-társulata monumentális beszé-
dében mondá, valami gyáva szolgáló elkiáltja magát, 
mint Péterrel szemben Kaifás pitvarában, hogy ime ez is 
ultrámontán, ez is klerikális, katholikus férfiainkat min-

i den férfiasságuk rögtön cserben hagyja s ugy tesznek, 
mint Péter a gyáva némberrel szemben ; megtagadják 
katholikus voltukat : „Non novi hominum illum!" 

Ez a katholikus meggyőződés s a katholikus jellem 
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nagy hanyatlására, roppant gyengeségére, hogy ne mond-
jam, teljes hiányára mutat . 

Ez nem mehet igy tovább. Ezen segíteni kell ok-
vetlenül, minél előbb, gyorsan ; mert a mai világ gyors 
haladásu s pár év alatt oly fordulat állhat be, a mely-
nek következtében, meggyőződés és jellem nélküli katho-
likusaink mellett, az egyháznak s vele annak, s a kinek az 
egyház a bölcsőtől kezdve leghatalmasabb támasza volt, 
sz. István birodalmának nagy, kiszámíthatatlan káraeshetik. 

A ki ezt a rajzot tulsötét szintinek hiszi, tekintsen 
Francziaországra. Ennek száz év óta folyó története elég 
nagy bizonyíték arra, hogy mi minden lehetséges egy ős-
régi katholikus nemzet körében — az oltár és trón 
ellen. Sapienti sat. 

De hát, mitévők legyünk s hol kezdjük ? Am hol 
kezdhetnők czélszeriien másutt, mint a kezdetnél, ott, a 
hol az ember meggyőződését és jellemét edzeni kell kez-
deni : az iskolában. Le Play, a vallás-erkölcsi alapon esz-
közlendő „társadalmi reform" iskolájának nagynevű ala-
pitója, nem mondott semmi ujat , — és napjainkban még-
is különösnek látszik az, — midőn azt mondá, hogy 
„csecsemők születése kis barbárok invasióját jelenti." La 
venue des enfents est, à vrai dire, une invasion de petits 
barbares. (Constitution essentielle, 1. fej. 3. §.) 

A modern világ ezt elismerni nem akarja, mert sze-
rinte nincs eredendő bün ; az ember olyannak születik, a 
milyennek kell lennie, tehát ugy fejlődhetik, a mint kinek-
kinek tetszik. 

Hanem mi a világot ebben az ő vaknál vakabb ön-
ámításában nem követhetjük. A keresztény kinyilatkozta-
tás világánál, sajnos, teljes nagyságában tűnik elő, mit s 
mennyit rombolt az emberiségben a bűn, s mi az a „mys-
terium iniquitatis." Mi a gyermekekben, a bennök szuny-
nyadozó és fakadozó rosz hajlamok ezerféle alakjai miatt 
le Play-vel csakugyan megannyi „apró barbár"-okat lá-
tunk, kiket pallérozni, művelni, nemesíteni kell, nemcsak 
eszökben, hanem, sőt még inkább szivökben is. 

Ha az iskola ezt nem teszi, ha csupán eszét tömi 
meg a gyermekeknek és ifjúságnak sok mindenféle szük-
séges, hasznos és haszontalan szellemi eledellel, a sziv-
nemesitést, a vallás-erkölcsi jellemképzést pedig vagy 
elhanyagolja, vagy arra kellő súlyt nem fektet : akkor az 
iskola minden belátó ember ítélete szerint csakis észben 
pallérozott, finom formai műveltséggel bíró — félmüveiteket, 
egyoldalú, jellemtelen, vagy törpe, kifejletlen jellemű 
embereket —- és igen sok esetben czivilizált barbárokat 
nevel. Vájjon aztán betöltötte-e az ily iskola az ő ma-
gasztos hivatását ? A felelet mindenkinél kész. 

A kié az ifjúság, azé a jövő. A kinek kezében van 
a nemzet virága, annak kezébe van letéve a nemzet jövője, 
s ugyanaz felelős érte, ha Horáccal szólva, a jövő nemzedék-
ről azt kell mondani: „mox datura progeniem vitiosiorem." 

Nemrég nyitotta meg ő felsége az apostoli király, 
mint Ausztria császárja, az ősrégi bécsi egyetem fényes 
u j palotáját. Mindenkihez volt szava a bölcs fejedelem-
nek : az ifjúsághoz is. S ha nem mondott volna egye-
bet, mint Gsupán azt, a mit az ifjúságnak mondott, neve 
a legbölcsebb fejedelmek sorában lenne emlitendő. Azt 
mondta az egyetemi ifjúság küldöttségének, hogy az egye-

temen „ tudományt és erényt kell művelni." És — erényt 
kell művelni az egyetemen ! Bizonyára vallásos, hagyo-
mányos ker. erényt értett korunk legvallásosabb királya, 
nem pedig holmi kosmopolitikus, uj, vallástalan erköl-
csöket. Ámde hogyan történjék ez az egyetemen, ha már 
a közép-iskolákban, sőt az elemiekben is, az észnek nem 
annyira fejesztése mint inkább agyontömése mellett — a 
sziv, a jellemképzés sokszor nagyon is hát térbe szorul s 
elhanyagolva többé-kevésbbé parlagon hever ? 

Jól tudom én, hogy ennek nem a nagyérdemű ta-
nári kar az oka, — hanem a rendszer, mely világszerte 
uralkodik. 

Ámde, ha nem akarjuk, hogy az utókor megvetés-
sel emlékezzék meg rólunk, mint tespedő nemzedékről, 
mely látta ugyan, hogy hol van a baj oka, és azt még 
sem igyekezett eltávolítani : akkor corde magno et valido 
nagy elhatározásra kell magunkat eltökélni. Nagy nem-
zedéket csak nagy férfias elszántsággal és önfeláldozással 
lehet nevelni. Erre , a semmi fáradságot nem kimélő ön-
feláldozásra, az utak- és módok feltalálásában kifogyha-
tatlan szeretetre isteni egyházunk, szeretett hazánk és 
nemzetünk iránt kell magunkat felgyulasztani, fellelkesi-
teni. Qui vult finem, debet velle et media. Akarunk nagy, 
virágzó Magyarországot : neveljük az if jú nemzedéket 
nagygyá ! „Nagygyá pedig e hazát, — a költővel szólva, 
— csak fiai szent akaratja teheti." 

Esz és szent akarat — nagygyá kiművelve, ebben 
rejlik Magyarország emelkedésének titka. 

Buzduljunk tehát fel az if júság vallás-erkölcsi neve-
lésének, katholikus ifjúságiink katholikus meggyőződésé-
nek és jellemének mennél hathatósabb kiművelésére ! 
Minden tanulmány, minden oktatás, ezt ismerje el, ezt 
tartsa czéljának : az egész embert, a jellem kiképzését. 
Öntsünk katholikus if júságunkba kora gyermekségétől 
fogva erős katholikus önérzetet. Tudja meg ifjúságiink 
és erős meggyőződéssé érlelje meg magában: hogy reá 
nagy feladatok várnak, mint hazafira és mint katholikusra. 
Sz. István, sz. László, a nagy Hunyadi és többi katholi-
kus nagy férfiaink ne mint holtak, hanem mint élő és 
lelkesítő példák állíttassanak az if júság szemei elé, hogy 
lássa, miszerint katholikusnak és elsőrendű hazafentartó-
nak lenni — az egy és ugyanaz. 

Alakítsunk azért minden felé ifjúsági egyleteket, me-
lyeknek czélja legyen az if júság vallás-erkölcsös jellem-
képzésének társaséleti ápolása. Ott van a Jézus-társasá-
giak által alapított nagynevű Maria-congregatio. Éppen 
f. évi deczember 5-én fogja ünnepelni fennállásának há-
romszázados évfordulóját. Ez a nap figyelmeztető nagy 
jel legyen Magyarország kath. értelmiségének nevelői és 
oktatói előtt, hogy itt a 11-ik óra valamit tenni hazánk 
és egyházunk nagyobb jövőjének érdekében a magyar 
if júság vallás-erkölcsi nagyra termesztésére. 

— A nagybölcseségü XIII. Leo pápa sas szemével ezen 
a téren is meglátta a bajt és bölcs tapintatával itt is meg-
adta a jobbra fordulásnak leghathatósabb szerét. A Hu-
mánum <jenus kezdetű encyclika bővebb magyarázatául 
megjelent római Instructio (1884. május 10-én) e tárgy-

; ban igy szól : 
„6. o. Cum vero vaferrimis sectarum artibus f rau-
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dibusque adolescentes, pauperes artifices et operarii faci-
lius allici et capi soleant: ad hos etiam peculiares curae 
sunt convertendae. Atque ad iuventutem quod attinet, ad-
nitendum summopere est, ut a teneris annis tam intra 
domesticos parietes, quam in templis et in scholis ad chri-
stianam fidem, christianosque mores accurate informetur, 
et mature doceatur, qua ratione sibi ab insidiis tenebri-
cosarum sectarum cavere debeat, ne si in earum laqueos 
incident, sit ipsi irnposterum tam iniquis do minis ma-
ximo cum aeternae salutis et bumanae dignitatis detri-
mento turpissime serviendum. Iuveniim incolumitatiperbene 
consultum erit, si ex iis conßatae fuerint socletateque a 
Beatissima Virgine aliove caelesti Patrono nomen sump-
serint. In his coetibus veluti in palaestris, si praesertim 
iis praeficiantur Sacerdotes laicique homines sapientia ét 
dexteritate praestantes, adolescentes animum sument vir-
tutibus colendis, et religioni aperto ore, contemptis irnpi-
orum irrisionibus, profitendae, simulque assnescent korrere 
quidquid a catholica veritate et sanctitate alienum sit." 

Tegyük meg, a mit Róma sürget! A b. Szűz, vagy 
magyar védszentjeink pártfogása alatt alakítsunk i f j ú -
sági egyleteket, melyekben ifjuságunk megszokja magát 
katholikusnak érezni és tartani minden körülmények közt. 

Legyenek gymnasiumaink a katholikus meggyőződés 
és ősi vallásos-erkölcsös jellemképzés gyakorló palaestrái ! 
— Akkor aztán jöhet a vihar; — sz. István népét és bi-
rodalmát nem fogja elsöpörni, mert ércznél súlyosabb és 
erősebb mellek fogják a nagy örökséget védelmezni. — 

Francziaország. XIII. Leo pápa levele a párisi ap. 
nuntiushoz — az Istenben bold. Dupanloup mellett és el-
len támadt viszály lecsendesítése végett. 

„Méltóságos és Főtisztelendő ur!" 
A keserűségek s nehézségek közepette, melyek Min-

ket szorongatnak, mialatt az egyház ellenségei ádáz har-
ezot folytatnak, mi sem adhatna szivünknek édesebb vi-
gaszt, mint valamennyi katholikus egyetértése az összes 
támadások fölfogásában s közös ellenállásra való szövet-
kezésben. Ellenben nem láthatjuk élénk fájdalom nélkül, 
hogy itt-ott a katholikusok közt benső viszálykodások 
kapnak lábra. 

Különösen Francziaországban, mint el kell ismerni, 
azok utóbbi időben növekvő élességgel törtek ki. Ezér t 
a felelősség legnagyobb részben az irókat, nevezetesen a 
hírlapírókat illeti. Szenvedélyes polémiáik, támadásaik 
személyek ellen, vádaskodásaik és szünet nélküli torzsal-
kodásaik, amidőn mindennapi táplálékot adnak a vissza-
vonásra, mindinkább nehézzé teszik a kibékülést és a test-
vén egyetértést. Pedig ha van nemzet, amely iránt min-
denekfölött tanúsítók gondoskodásunkat, amelynek gyak-
rabban és sürgetőbben ajánlók az egyetértést a hitben 
és Jézus Krisztus felebaráti szeretetében : ugy ez bizo-
nyára Francziaország. Valahányszor alkalmunk'vala hozzá 
intézni szavunkat, mindannyiszor ez vala legélénkebb in-
telmeink főtárgya. 

Es valóban, amidőn e nemzet kebelében minden-
nemű secták és ellenségek egyesülnek arra, hogy minden-
képen megrohanják a vallást, Krisztus egyházát, és mit 
sem hanyagolnak el, hogy a társadalmi élet minden ré-
tegéből kiküszöböljék üdvös befolyását: mi áll legfőbb 
érdekében? Az, hogy gyermekei szűnjenek meg idejüket 
s erőiket elfecsérelni a kölcsönös vádaskodásban s meg-

i támadásban, mert ezek által ellenfeleinknek fölöttébb meg-
könnyitik istentelen terveiknek mind előbbre vitelét. 

Ily tekintetek által indíttatva, önhöz, képviselőnk-
höz az oly nemes és általunk annyira szeretett fran-
czia nemzetnél, fordulunk, hogy ön használjon föl min-
den eszközt, melyeket ottléte, az emberek s dolgok 
ismerete önnek atkalmasakul ajánlhat, megszüntetendő 
gyermekeink közt a visszavonást, melyet fájlalunk. Tá-
maszkodván az Általunk érintett indokokra, igyekezzék 
mindnyájánál és különösen a hírlapok szerkesztőinél el-
érni azt, hogy jelenleg mellőzzék mindazon tárgyak vi-
tatásását, melyek őket elválasztanák ; hogy mindnyájan 
különbség nélkül teljes tanulékonysággal és szellemi 
nyugodtsággal a szent-szék oktatásaira bízzák magukat 
e kérdésekben ; hogy mindnyájan ugyanegy érzelemben 
egyesülvén és biztosak lévén arról, hogy ekkép az igaz-
ság ösvényén maradnak, csak egy feladatot tűzzenek ki 
maguk elé ezentúl: azt, hogy minden erejük a vallás védel-
mére és a fenyegetett társadalom üdvére legyen szentelve. 

A szent-szék a maga részéről, hiven küldetéséhez, 
melyet az összes népek oktatására és a hívőknek a té-
velytől való megóvására nézve vőn, figyelmes és éber 
szemmel kiséri mindazt, ami a katholikus világ kebelében 
történik, és amikor szükségesnek és alkalomszerűnek fogja 
ítélni, nem fogja elmulasztani a jövőben, a mint nem 
mulasztá el a múltban, oktatásaival alkalom szerint meg-
adni a világosságot és az irányt. Mindenek előtt a szent-
széket és a tőle való függésben lévő és a Szentlélek ál-
tal Isten egyházának kormányzására rendelt többi pász-
torokat illeti meg joggal a tanítói hivatal. Az egyszerű 
hivők része ebben egy kötelességre szorítkozik : elfogadni 
a tanitásokat, melyek nekik adatnak, azokhoz szabni ma-
gaviseletüket és támogatni az egyház szándékait. Katho-
likus lapoknak erre nézve elsőknek kell példát adniok. 
Ha a sajtó működése csakugyan oda fogna fejlődni, hogy 
a püspököknek nehezebbé tegye küldetésük teljesítését ; 
ha abból a nekik tartozó tisztelet s engedelmesség gyen-
gülése származnék, ha az Isten egyházában berendezett 
hierarchicus rend attól érintetnék s megzavartatnék, és 
az alattasok igényelnék a jogot megítélni igazi tanítóik 
és pásztoraik oktatását és magatarartását : akkor az ily 
hírlapok müve nemcsak terméketlen lenne a jóra nézve, 
hanem nem egy szempontból nagyon károssá válnék. 

Erősítse önt ezen küldetésének s önre nehezedő 
annyi más súlyos kötelességeknek teljesítésében az apostoli 
áldás. Adjuk azt önnek, mint atyai jóindulatunk zálogát. 

A Vatikánból 1884. évi nov. 4. 
XIII. Leó pápa. 

VEGYESEK. 
— Háromszoros kötelékkel van lapunk mai száma, 

Kalocsa nagyszellemü bíboros érsekéhez fűződve. Ott 
van a vezérczikk Carthago érsekségének feltámadásáról, 
melynek czimét ő eminencziája, hazafi lelkének nagy 
megpróbáltatásai közt, oly fényesen viselte. Ott van a 
második czikk, az a remek beszéd, melyben a nagy al-
kotó érsek szelleme viszhangzik. A harmadik szál itt 
van annak jelentésében, hogy az ő eminencziája által fe-
jedelmi bőkezűséggel alapított Elisabethinum nevű, bácsi 
árvaleány-intézet f. hó 19-én, árpádházi sz. Erzsébet nap-
ján, legkegyelmesebb királynénk nevenapján, szenteltetett 
be és adatott át nemes czéljának, hogy egygyel több le-
gyen ama szenthelyek száma, a melyeken örök időkön 
át buzgó imákban fogják áldani a keresztény humanitás 
főpapjának nevét. 

— Sajtóhiba. Az előbbi számban közölt Pályázati jelentés 
utolsó mondatában e szavak után : bebizonyitása mellett, kimaradt : 
dolgozataik átvétele iránt. 

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

Budapest. 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcaa 8. sz.) 
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ELNÖKI BESZÉD,*) 
melylyel 

nm. és f t . dr. Schlauch Lőrincz, szatmári püspök, v. b t. tanácsos, 
a Szent-László-Társulat elnöke a társulat XIX. rendes közgyűlését 

f. hó 27-én megnyi tot ta . 

Tuztelt közgyűlés ! 
Abban a méltóságteljes, nyugodt és bölcs tevé-

kenységben, melyet a szent atya dicsőségesen 
uralkodó XIII. Leo kifejt, két jellemvonás tűnik 
minden figyelmes észlelő szemébe. 

Az egyik : 
Kibékíteni az egyént és a családot a vallással, — 
a másik : 
Kibékíteni az államot az egyházzal. 
Minden komolyan gondolkodó katholikus, ki 

a fennálló viszonyok közt a művelődést egy el-
liárithatlannak látszó katasztrófától megóva lenni 
kivánja, teljes lélekkel csatlakozik a szent a tya 
ezen nemes fáradozásaihoz. — Megszűntetni egy-
részről az ellentétet, mely a sziveket a vallás 
ellen, a lelkiismereteket a morál ellen fellází-
totta, vagy legalább is közönyösekké tet te, — 
más részről meggyőzni az államokat arról, hogy 
az egyházban nem az uralomra vágyó, nem az 
állam ellen alakult vetélytársat, hanem a hű szö-
vetségest lássák, ki a szabad polgárnak emberi 
méltóságát, a keresztény családnak tisztaságát és 
sértetlen fentartását és a jogok szentségét az 
állammal együtt megvédvén, magának egyéb di-
csőséget nem kiván: mint a közjólétet, a köz-
boldogságot a kereszténységnek az állam jól fel-
fogott érdekeivel semmi ellentétben nem álló örök 
elvei szerint előmozditani — mindez kimondhat-
lan fontosságú, mi ha nem eléggé komolyan vé-

*) Az eredeti kézirat után szedve. Szerk. 

tetik, vagy figyelmen kivül hagyatván a szenve-
délyek harczában nem volna érvényesíthető, a tár-
sadalom nehéz megpróbáltatásoknak menne eléje. 

A szent atya ezt tudja. Innen időnkinti fel-
jajdulása a romboló, a sziveket és lelkiismerete-
ket megmételyező elvek uralma ellen, melyek 
megrontván vagy éppen megsemmisítvén már az 
ifjú nemzedék lelkében a természetfölöttiek iránti 
érzéket, odadobván azt az anyagi élvezetek csábjai-
nak, elölik az ideális emelkedést és igy előkészítvén 
az életuntságot, képtelenné teszik az érettebb kort 
az élet terheinek elviselésére; — innen véghe-
tetlen óvatossága az államokkali érintkezésben, ne-
hogy a midőn az egyház nagy elveit védi és azokat 
érvényesíteni törekszik, az államok jogait sértse. 

E feljajdulás, ez óvatosság viszhangra talál 
minden katholikus szívben és azért én társula-
tunk czéljaival ellentétben állónak nem látom, 
ha elnöki megnyitó beszédemben mindkét fel-
adatról, bárcsak rövid vonásokban, megemlékszem. 

A ki a mai szellemi és erkölcsi állapotokat 
figyelemmel kiséri, nem zárkózhatik el azon per-
ceptio elől : hogy az emberek nem a nagy esz-
mék nyugodtan fejlődő haladása alatt működnek 
és haladnak. Egy homályos, be nem vallható ér-
zelem, egy szavakban ki nem fejezhető félelem 
vagy elfogódottság ragadja meg mindinkább a 
sziveket. Mintha csak a ma volna a mienk, a 
holnap már az Erynniáké, hogy égő kanóczczal, 
mint Isten Ítélete felgyújtsák a házat, melyben 
évezredek hosszú munkája békét, kegyelmet, jó-
létet, boldogságot teremtet t , hogy letarolják mind-
azt, a mit a művelődés jótékony keze alkotott, hogy 
békókba verjék a nagy gondolatokat, szolgálatukba 
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szegődtessék a nagy eszméket, hogy ezek többé , 
ne építhessenek, hanem csak rombolhassanak. 

Lépten-nyomon a skepsissei találkozunk, mely 
befészkelte magát mindenüvé; ugy hogy alig van 
egészséges eszme, melybe ful lánkját nem bocsá-
to t ta volna, és ingadozóvá nem te t t volna min-
dent, az Isten lététől kezdve le a legcsekélyebb 
erkölcsi parancsig. Nincsen már ár ta t lan gyer-
mekkor. Az élet költészete a maga vonzó vará-
zsával eltűnt és e helyett számtalan kétes jellegű 
existentia ural ja az élet piaczát ; kikben sem 
vallási ihlettség, sem erkölcsi szilárdság, sem po-
litikai jellem nincsen. A magas műveltség bei-
értékéből kivetkőztetve üres formává törpült . E 
skepsis megzavarta a szellemi és a kedély élet 
öszhangzatát, ellentétbe állí totta a t udomány t és 
a vallást, égig emelvén amazt, megsemmisí teni 
törekszik emezt. 

Ez a dissonantia nem lehet természetes, mi-
után következményeiben oly szánalomra méltó 
jelenségekkel jár. Nem lehet egészséges eszme, 
a mely csak rombol, a mely baljóslatú elméletek f'a-
natismusát hirdetvén, foszlányokra tép mindent , 
a mi a társadalom fennállását lehetővé teszi: hi-
tet , meggyőződést, jellemet, erkölcsöt, családot; 
nem lehet vezéreszme az, melynek tág köpenye 
alat t megfér a puri tán doctrinair és az anar-
chista, mely a vallásban az istentagadásra, a t á r -
sadalmi életben a niliilismusra vezet. 

Pedig az emberek e skepsis hatása alat t 
állanak, nem tudnak belőle kibontakozni és m ét? 
sincsen bátorságuk abból a végkövetkeztetéseket 
kivonni, és igaza van Renannak midőn a néme-
tekről mondja : „hogy önmagokat kinozzák, hogy 
atlieusoknak látszassanak és még sem sikerül ez 
nekik." Sok igaz van e megjegyzésben; igaz, mer t 
többé-kevésbé nem sikerül ez senkinek. Nem 
sikerül, mer t természetellenes, mer t ellenmondás-
ban áll az emberi lét egész valójával. 

A katholikus tudománynak fe lada ta : e skep-
sisből az elfogult sziveket kiszabadítani, szembe 
állítván vele a hit, a vallás, a morál vál tozhatat-
lan elveit, melyek egyedül képesek megnyugta-
tást adni ; hogy ezeken kivül az elmék a szabad 
vizsgálat tengerére dobatván, nem találnak sehol 
megállapodást, nem találnak támpontot , eltéved-
vén nélkülözik a delej tüt ; hogy ott nincsen egyéb 
mint gyanitás, sejtelem és hypothesis ; hogy min-
dig kutatni és soha meg nem állapodni esztelen-
ség, mindig kételkedni és soha meg nem nyu-
godni szerencsétlenség. És valóban! 

Ha a vallási érzelem mélységét lélektani és 
tö r téne lmi fejlődésében teljesen át tanulmányozzuk 
és megismerjük : akkor a r ra a meggyőződésre fo-
gunk jutni , hogy az az emberi tudományra elér-
hetet len magasságban fénylik. Az az embernek 
önhata lmi körén kivül áll, azt az ember sem 
alkotni, sem megsemmisí tni nem képes. „A világ 
reánk nézve az észszerűnek és jónak műhelye. 
Az, a mitől teljes függésünket érezzük, éppen nem 
nyers uralkodó hatalom, mely előtt tompa meg-
adással kellene meghajolnunk, hanem rend és 
törvény, ész és jóság, melyhez szeretetteljes oda-
adással hajolunk. Erezzük, hogy ahhoz, a kitől 
függünk, egy mély, egy benső rokonság fűz, füg-
gésünkben egyszersmind szabadoknak érezzük ma-
gunkat , a nagy mindenségliez való viszonyunkban 
a büszkeségbe vegyül az alázatosság, a megadásba 
a vidámság." Igy beszél Strausz, midőn azt kér-
d i : „van-e még hi tünk?" — igy tör ki akara t -
lanul az atheisticus törekvésből az a benső és ma-
gasztos érzelem, melyet meghazudtolni nem sikerül. 

A lélekben van egy alaphang, melyet tu-
dós tudat lan egyaránt meghall. Tisztábban az 
egyik, homályosabban a másik ; van az instructió-
nak egy neme, mely nem fetischismus, se nem 
bálványimádás, de mety a végtelent megérteni 
vagy ahhoz közelébb ju tn i igyekszik és mely nem 
függ sem az értelemtől, sem az észtől, mely a 
megfoghata t lan t felfogni, a ki fejezheti ennek ne-
vet adni kiván. Nevezzék ezt vágynak, mely az 
absolut nj^omása alól szabadulni nem tud, nevez-
zék ezt sejtelemnek, mely az ember t a minden-
ség határain tulviszi, hogy a végtelenségben ke-
resse azt, a mit e föld szük lá tha tá ra nem 
nyúj that , nevezzék azt félelemnek egy t i tokzatos 
hatalomtól , nevezzék ezt szeretetnek egy isme-
ret len jótékony lény iránt, nevezzék bárminek, 
ele egyet kénytelenek megengedni, és ez az: hogy 
létezik, hogy létezik a tanulat lanban, kiséri mint 
árny a tudóst és hogy éppen a szellemnek ver-
gődése ettől megszabadulhatni, vagy sophismák-
kal ezt elölni, muta t ja , mily mélyen gyökeredzik 
az emberi természetben. Ez az emberiségnek 
lelkiismerete, melyet nem a tudomáu}^ terem-
tet t , de metyet a tudománynak nem is si-
kerülend lerontani. Ez az a törvény, melyről a 
nagy Tarsita azt mondja : hogy az minden em-
ber szivébe van vésve. 

A tudomány nagy kincs, de oly kincs, mely-
nek bir tokából az emberiség óriási többsége ki 
van zárva ; de a vallás az egész emberiség köz-
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vagyona, tulajdonosait fel talál juk a palotában 
szintúgy mint a kunyhóban. A tudomány időn-
kinti v ívmányai a régi kul turákkal több ízben 
let tek eltemetve, a vallás túlélte mindnyájá t , el nem 
veszett és nem fog elveszni, mig ember lesz a 
földön, — mer t létével összenőtt. A tudomány 
ne alkalmazza a vallásra önalkotta rendszereinek 
kétes ér tékű axiómái t ; me r t az, a mi az em-
beri léleknek legszabadabb nyilvánulása, az a 
tudományos rendszerek békóiba nem verhető. 
Czölöp-épit menyek, neanderthál i koponyák, abbevil-
le-i*) állkapcsok becses felfedezésekre vezethetnek, 
— sokszor félre is vezethetnek; de azt az em-
beri emlékezetet meghaladó jelenséget, hogy egy 
magasabb lénynek gondolata egy pil lanatig sem 
hagyta el az emberiséget, lehetetlen ignorálni 
annak, a ki h ivatva érzi magá t arra , hogy a tu-
domány ha tá ra i és a vallás jogosultsága fölött 
í té letet mondjon. Szükséges az egyik, jogosult a 
másik ; — rendszerbe önthető az egyik és az 
ész fönségét fel tüntethet i , ele a mit alkot az 
nem vallás, észvallás non-sens; életrend a másik, 
mely az ember egész valóját átöleli és azért az 
sem rationalismus, sem sentimentalismus. 

Az emberek, ha komolyan akarnak e kérdés 
fölött gondolkodni, nem térhetnek ki ezen eszmék 
kényszerítő logikája elől ; azonban az egyoldalúság 
meghamisí tot ta a lényeget, t évú t ra vezette a gondo-
latot ; innen a skepsis, innen a szivekben a dissonatia. 

Érdekes azt az egyoldalú processust t anu lmá-
nyozni, mely a régi keresztény világnézetet leron-
tani és helyébe egy ujat , vele egészen ellentétest 
felállítani igyekszik, mely azokat az erős pontokat , 
melyeken eddig a művelt világnak hitbeli és lelki-
ismereti meggyőződése nyugodott , megingatni és 
azt egy vallással, mely nem vallás, egy morállal, 
mely csak társadalmi conventio, pótolni akarja . 

A tudományos hypothesisek tudniillik ma 
ijesztő módon szaporodnak. Ez még nem volna 
ba j : mer t a liypoth,esisek gyakran az igazság 
feltalálására vezethetnek. A ba j az : hogy tu-
dósok és tanárok alanyi érzelmeiket, határozat-
lan sejtelmeiket, sokszor pillanatnyi sugalmazá-
saikat könyvekben és ka thedrákon a dogmaticus 

*) I t t mindkét kath. napilapunk tévesen közölte e 
két helynevet. Az egyik IFeanderthalt, a másik Me an-
derthalb és mindakettő abbeviile-i helyett abbevilli-t irt. 
Kérjük a sajtóhibák kijavítását, nehogy az utókor hibá-
san vegye át a kath. tudomány e remekének szövegét. 
Egyébiránt az abbeville-i állkapcsot moulin-quignon-inak 
is nevezik, mert itt találták az t : Moulin-Quignon pedig 
Abbeville mellett fekszik. V. ö. abbé Hamar d, L'age de 
le pierre stb. Paris, 1883. 184. 1. Szerk. 

biztosság látszatával hirdetvén, kivál tkép a fiatal 
e lméket t évú t ra vezetik; a b a j az : hogy a még 
csak a fogamzás s tádiumában lévő, még ki nem 
for r t eszméikből már egész tudományos rendsze-
reket építenek, és miután r i tka ember vesz ma-
gának fáradságot , vagy sokszor t án a r ra nem is 
képes, hogy a tudós vagy a csak most tolladzó t aná r 
elméletét tanulmányozza és azt annak kiindulási 
pont já ig visszavezethesse; az eszme mind több 
követőkre talál, megteszi körú t já t és az emberek 
azon veszik maguka t észre, hogy egy uj világ-
nézet előtt állanak. És ha találkozik is egy má-
sik tudós, a ki lépésről lépésre k imuta t j a a hy-
pothesisnek és a reá épí te t t egész rendszernek 
ürességét, t a r tha ta t l anságá t : hasz ta lan! a szellemek 
meg vannak hódítva, a régi el van temetve, a 
dissonantia a szivekbe vetve, a szakadás a hi t 
és a tudomány közt végrehaj tva. 

Szemünk előtt f'oly le ez a szomorúan ér-
dekes harcz, mely a keresztény világnézet ellen 
intéztetik. A tudományos készülék, melylyel e harcz 
naponkint belterj i leg erősebbé tétet ik, bámula t ra 
ragad ja még a mélyebb gondolkozásuakat is. És 
még is, ha a müvei t közönség az ujabb, annyira 
megtapsol t vi lágnézetet összehasonlítaná a régi, po-
gány, a kereszténység által már egyszer elteme-
t e t t világnézetekkel, akkor lá tná mily gonosz já-
t éko t űznek becsületes hiszékenységével. 

A ma mindinkább te r jedő világnézet az indok 
közt már négyezer év előtt uralkodot t és a nir-
wana követői ma milliók szerint számítanak. 
Megkövült ot t és megál l í to t ta a civilisatiót. Haff-
ner k imuta t ja , hogy ot t is a társadalmi életben 
a corruptio. a stagnatio, a kétségbeesésnek, az 
elhagyatot tságnak, a reménytelenségnek, a pesfi-
mismusnak ter jedése összeesett a n i rwana szomorú 
vallásával. A mi t a ioniai természet-pliilosophia 
a természet alapelveiről, a mi t u tána az elea-
tok a t iszta létről, a mit Heraclit a folytonos 
evolutióról áll í tottak, a mit az a tomisták az 
anyagnak és az erőnek viszonylagosságáról, vagy 
Anaxagoras a világ-észről taní tot tak, mindaz lé-
nyegben nem té r el az ind vagy a chinai mate-
rialismustól. Ugyanez áll az emberi lét ethikai 
természeté t illetőleg. A hét bölcs, Lykurg és So-
lon -az erkölcsi törvények ér tékét és kötelező 
erejét csak az egyénnek vagy a közjónak hasz-
nos volta szerint Ítélték meg. Mélyebb gyökerei 
ellőttük nagy fontossági! kérdéseknek nem lát-
szot tak ,valamint az sem, hogy mily benső viszony-
ban áll az ethika az ember egész természetével. 

44* 
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A kosmos mint puszta anyag, az atomok, 
melyek öröktől fogva léteztek és a melyeknek 
ős attributuma a mozgás, az eredetileg egységes 
forma, a plasma, melyből a lappangó atomok 
törvényei szerint ujabb formák keletkeznek, a 
kényszertör vények, melyeknek a test és szellem 
egyaránt alá vannak vetve, a leszármazás theo-
riája, létérti küzdelem, a szabad akara t hiánya, 
a sötét végzetnek uralma, a pessimismus — mind-
ez többé-kevésbé nem uj eszmék. Voltak egy-
kor és uralkodtak, de hová a keresztény civilisa-
tió elhatott, ott el lettek temetve. 

A régészeti buzgalom felássa az eltemetett 
civilisatiók romjait , hogy az emberiség fájdalmas 
vergődéseit és ennek pliasisait tanulmányozhassa ; 
— a 1 ermészet-bölcsészet pedig az anyagi ro-
mokból kiszedi az el temetet t civilisatiók eszméit 
is. A két eljárás közt a különbség az, hogy a 
régészet az emberi észt méltán dicsőiti akkor, 
midőn ennek időszakonkinti haladását feltünteti : 
a speculativ tudomány pedig elhallgatja, hogy az 
általa hirdetett eszme régi, hogy az már több 
ezer éves, és hogyha az az emberi észnek dicső-
ségére válik, akkor a tisztelet az ind és chinai j 
bölcseket illeti, nem pedig az ujabbkori plagiá-
torokat. 

Es ha ez igy van, ha az ujabb, a tudósok ál-
tal hirdetett és buzgóan terjesztet t m at erialis ti-
cus világnézet csak egy régi világnézet feltámasz-
tása, ha ez nem egyéb mint a buddhismusnak 
átültetése Európába, felékitve az ujabb felfedezé-
sek kétes értékű zománczával, ha az európai 
pessimismus csak ikertestvére az indiai nirwaná-
nak : akkor méltán kérdezzük, hol i t t a haladás ? 
vagy mennyi ideig fog ez az ujabb világnézet 
uralkodni, hogy ismét elenyészszék mint számta-
lan tudományos tévedés? 

Vagy igaz volna az az állitás: hogy az em-
beri művelődés körben mozog, és megfutván pá-
lyáját meghal, hogy egy másik civilisatiónak helyt 
engedvén, az emberi nem újra megkezdje a si-
syphási munkát ? Az evolutio barátai gondoltak-e 
már a degradatióra is. Egyiptomnak hány civi-
lisatiója volt már? I t t a pyramisok és múmiák 
hazájában, a tudomány és hieroglifek bölcső-
jében, a hol minden kő egy-egy letűnt civi-
lisatio hirdetője, mennyi életerő pezsgett és az 
emberi ész mily bámulandó müveit alkotta 
a tudománynak és művészetnek? Heródes a tör-
ténelmi Egyiptomot irja le, ujabb ásatások az 
eddig ismert Egyiptom alatt egy régibb (prae-

historicus?) Egyiptomot hoztak napfényre, mely-
nek müvei nem a r ideg, nem a mozdulat-
lan, nem a pusztán formális izlés kifejezései; ha-
nem a melyek ragyogó és életteljes alakban tük-
rözik vissza a küzdelmet, melyet az ész természe-
tes és szabad tevékenységében kifejtett. Es im' 
e civilisatiók megállottak, megkövültek. — Nem 
általános törvény-e ez, melynek az európai ci-
vilisatió is alá lehet vetve? Omar lerombolta 
Alexandria tudományos kincseit, egy egész civili-
satiót a lángok martalékává te t t : biztositva van-e 
a, XIX. századnak civilisatiója e sors ellen, mi-
dőn az Omarok egész légiója öszeesküdött annak 
megsemmisitésére ? Scipio Carthago romjai fölött 
sirt, és felkiáltott : „Ó Róma, ez lesz egykor ne-
ked is sorsod" ! és Macaulaynek képe, melyben 
az uj-seelandi a London-bridge ledőlt oszlopán 
elmélkedik, — nem mindannyi emlékeztető jel-e 
arra, hogy a régi, szerintünk barbár korra emlé-
keztető eszmék felelevenítése t án előhirnökei a 
hanyatlásnak ? 

Es a midőn a materialisticus világnézet 
mindinkább széles körökben elterjed; midőn az 

j ész fénylik, a hit pedig elhalaványul ; midőn a tu-
domány mindinkább magasabbra tör, az Isten-
beni hit pedig mindinkább alá száll : nem veszik-e 
észre az emberek, hogy a morál lassankint meg-
semmisül és a legszentebb kötelékek, melyek em-
bert emberhez fűznek, szakadásnak, maga a tár-
sadalom bomlásnak indul? Csodálkozhatni-e, hogy 
támadnak gyakorlati emberek, kik e tanokból 
levonják a következtetést ? A vándortudósok nép-
szerűsítik ezen tanokat, a közönség tapsol, a kor-
mányok tűrik, az irók serege ujong, a sajtó nem 
ismer korlátot a magasztalásban, a salonok ve-
télkednek, és nem is müveit ember a ki nem oszto-
zik a közlelkesültségben. 

Pedig aknamunkát végeznek mindnyájan: a 
tudós, a ki őrült theoriáit világgá bocsátotta ; a 
társadalom, mely azokat befogadta és terjeszteni 
engedi; az uj világnézet fanatikusa a ki a theo-
riát átültette az életbe. Ásnak mindnyájan. És ha 
az akna felrobban és a romok közt megjelenik 
a művész, aki az eszmének testet adott : nem kel-
lene-e e szomorú jelenséget visszavezetni az ér-
telmi szerzőkre, kiket megtapsoltak, kiket megko-
szorúztak ? 

Mindezek ellenében igen nehéz a szivekbe 
az elrabolt nyugalmat, a megzavart öszhangzatot, 
a komoly erkölcsi meggyőződést és ezekkel egy 
jobb irányt csepegtetni. És mégis ha valamely 
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vallásnak, akkor a katliolicismusnak kell e fel-
ada t ra vállalkozni, me r t ő egyedül áll azon a po-
sitiv téren, a melyen nincsen ingadozás. A katlio-
licismns nem átkozza a modern civilisatiót, a mi-
dőn eldobja magától annak egészségtelen, t isztá-
ta lan kinövéseit ; ő nem reaction arius^ midőn az 
esztelenségnek gátot kivan vetni, hogy ne állítsa 
a keble nyugalmától megrabol t szerencsétlent a 
revolver torkola ta elé, ne ha j t sa a b izalmát vesz-
t e t t ember t a kétségbeesés kar ja iba , ne rombol ja 
le a családot. A civilisatio törvényes gyermeke az 
evangél iumnak; a világot t ehá t meg kell győzni 
arról, hogy az anya nem fogja ellökni magától 
gyermekét . 

A katliolicismusnak nincsen oka, ele é rdeke 
sem hozza azt magával , hogy a tényleges socialis 
helyzetet, a mai ál lapotokat magától eltaszitsa. A 
kereszt vallása az emberekér t adato t t az emberiség-
nek. A mi a civilisatióban életre való, a mi benne, 
tekintve az emberiség magas és ideális végczéljait, 
tiszta, a mi maradandó becscsel bir az nem lehet 
a katholicismussal e l lentétben; mer t a természet i 
rend épen úgy Istenben b í r ja alkotóját , min t a 
természetfölöt t i . A mi a civilisatiónak csak ékit-
ménye, a mit a liypocrita szellemek csak reá agga t -
tak, az mint hasznavehetetlen foszlány úgy is le 
fog hullani és az emberiség ismét fel fogja is-
mern i a civilisatio valódi anyját , melyet ma fél-
reismert . 

Ezt kell a társadalomnak, ezt kell az embe-
riségnek megmondani, meg kell mondani, hogy a 
ködképek el fognak tűnni, hogy a reactiónak 
phantomjai , melyekbe a roszakarat a katholicis-
must öltöztetni szereti, el fognak enyészni, hogy 
annál ragyogóbb fényben tündököljön ismét a va-
lódi műveltség, mely vallás nélkül soha el nem 
lehet. 

A vallási, a bölcsészeti, a polit ikai secták hul-
lámzásai közt a katliolicismus kiválólag b i rha t 
avval a békitő erővel, mely a szellemeket a. vallá-
sosság felé vonhatja. 

Tanításában, szerkezetében, élet, és világné-
zetében, egész lényegében oly állandóságot tanu-
sit, melyet ellenei ugyan szemére vetnek, de 
a mely minden ember előtt, a ki komoly vallásos-
ságot keres, mindig többet fog érni, min t ama val-
lásos rendszerek, melyek kétes szürkületben té to-
vázván, emberi dolgot csinálnak a vallásból, em-
beri szerzőre esküdnek, emberi véleményt, az em-
ber subjectiv képzeleteit, sokszor absurd elmeszü-
leményeit vallási igazsággá előléptetik és avval az 

önhittséggel, mely csak fanat ikusoknak sajá tsága, 
az elé az a l ternat iva elé ál l í t ják a kathol ikust : vagy 
higy úgy min t én állítom ; vagy butának, a ha-
ladás, a felvilágosodás ellenségének fogsz t a r t a tn i ! ! 

Hogy a katliolicismusnak mai ellenségei na-
gyobb fana t i smus t fej tenek ki, mintsem hogy 
azt a kor műveltségével összeegyeztetni lehetne, 
a tapasz ta lás tan í t ja . Csodálatos elfogultsággal, 
hogy ne m o n d j a m tervszerű roszakara t ta l lefog-
lalják a maguk számára a tudományt , a műveltsé-
get, a humanismust , a hazafiságot. A visszahatás 
el nem fog maradni . Mert előbb-utóbb találkozni 
fognak okos emberek, kik közelebbről fogják meg-
nézni e phrasisokat és az t fogják találni, hogy üre-
sek; azt fogják találni , hogy a finom nevelés, a 
művészet, a széles körű tudomány csak nagyon kis 
részben van a fanat ikusok oldalán. 

A katholicismus nem szorult ilyenekre. Nyu-
godtan te l jes í thet i a ma i szédelgések közt békitő 
küldetését. A művelődésnek kiindulási pon t j a a 
szeretet lévén, a jobbak mindig abba a t áborba 
fognak kívánkozni, a hol ez u ra lkod ik ; el fognak 
fordulni a gyülölködőktől, vagy a kik a gyűlöl-
ködésből táplálkoznak, vagy a kik az örökös for-
rada lmat í r ják zászlójukra, és keresni fogják azt a 
nyugodt szentélyt, melyben lelkük mepihenhes-
Sei'i. A szeretetben véghetet len vonzó erő van. 

A katholicismus egy másik előnye az : hogy 
isteni küldetéssel ellátott , semmi népfelségtől 
vagy democrat ikus velleitásoktól sem függő papsága 
van, mely ha tiszta erkölcscsel, szeny-nélküli jel-
lemmel, tudományszere te t te l összeköti az ügy-
buzgóságot és az emberiség szenvedései i ránt i 
meleg szeretetet , bizonyára mindig meg fogja 
találni az ösvényt, mely a szivekhez vezet. E 
magasztos fe ladatának annál sikeresebben felelhet 
meg, mer t az alap, melyet a katholicismus két -

I ezer év előtt letett, és a mely századokon át, da-
czára minden kül- és belellenségeinek, megszilár-
dult, még m a az európai népek közt megvan. A 
mi t a kereszténység erénynek nevez, a mit bűn-
nek bélyegez, még ma is annak van elismerve; 
az erkölcsök codexe, daczára annak, hogy a lel-
ki ismeretek sokszor félrevezettet tek, daczára az 
akara t soknemü romlot tságának, daczára a meg-
hamisí tot t értelmezéseknek, ma is ugyanaz, mint 
kétezer év előt t és törvényt képez egész Euró-
pában ; a közvélemény minden habozás nélkül 
megbélyegzi a bűnt, dicsőíti az erényt és a ha-
ta lom kezelői kénytelenek meghajolni a közlel-
kiismeret előtt. 
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Továbbá a vallási kérdéseket a közönség 
vitatja, tehát érdeklődik iránta, és daczára a val-
lástalanságnak, mely terjedni látszik, az emberek 
tán soha sem gondoltak többet a vallásra, mint 
ma, A lelkek e kedvező állapotával szemben j 
a lelkes katholikus papság megtalálhatja az utat j 
és az eszközöket, melyek a sziveknek kibékitését í 
a vallással eszközölhetik. 

Mutassuk ki a világnak, hogy a katholikus 
vallás nem philosophema vagy a bölcsészetnek 
egy oly vitás pontja, mely, igaz vagy nem igaz, 
érintetlenül hagyja a lelket, hanem hogy az egy 
isteni életrend, mely megnyugtat, mely tökélete-
sít, mely a vad szenvedélyeket szelídíti, mely a 
gyengéd érzelmeket szüli és ápolja, mely midőn 
a lelket kiműveli, képessé teszi az önfeláldozásra, 
mely£ a szeretetnek legszebb virága, A katholikus 
vallást nem lehet alapszabályok módjára mától 
holnapra változtatni, egyházi szerkezetét nem le-
het kodificálni; megszűnnek életrend lenni és lenne 
forma — élet nélkül. 

Az élettel meghasonlott sziveket kibékíteni, j 
az ámítás hálózatát, melyben a modern cultura j 
kétes értékű ígéretei még a legbecsületesebb jel- I 
lenieket is fogva tartják, szétszakítani; — kimu-
tatni, hogy elvadulnak gyermekeink, hogy korai 
érettség fonnyasztja ifjainkat, hogy az eszményi-
ség hiánya durva erkölcsöket teremt, hogy apad 
a családi élet bensősége, hogy a nagy jellemek 
ritkulnak, hogy az élet utai mindinkább rögö-
sekké válnak, hogy az életphilosophia még a nagy 
lelkeknél is csalódás, hogy a kedélybensőség, 
ez a fénylő, melegítő nap a szenvedésekben, ki-
haló félben van; — kimutatni mindezt, meg-
győzni az embereket, hogy ezek a hanyatlásnak 
jelei, mely tán egy dicső, egy fényes művelődési 
korszakot lesz hivatva eltemetni, hiszen a föld 
nemcsak elhalt embereknek, hanem elhalt civili-
satióknak is sírja; és ismét meggyőzni őket, hogy 
sem tekintély, sem hatalom nem képesek meg-
akadályozni a bo ml adózást, hogy egy erkölcsi be-
tegségnek csak erkölcsi gyógyszere lehet és hogy 
e gyógyszer csak egy: 

vallásnak, melyet az ember eltaszított, ismét 
barátul elfogadása : 

ez oly feladat, mely a milyen nehéz, éppen ! 
oly fenséges, de a melynek betöltése a fáradó- ' 
zókat bőven megjutalmazza. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, november 27. A Szent-László-Tár salat 

XIX. közgyűlése. — Fényes teremben, fényes társaság előtt, 
fényes elnöki beszéd nyitotta meg a mai szent-László-
társulati közgyűlést. Fényes volt ama beszéd, melyet a 
társulat püspök-elnöke, dr. Schlauch Lőrincz ő exja mon-
dott. Fényes orátori nevéhez méltó. Méltó az álláshoz, 
melyet a társadalomban és e társulatban elfoglal : méltó 
ama hírnévhez, mely Szatmármegye nagynevű püspö-
kének személyéhez fűződik : méltó ama várakozásokhoz, 
melyeket joggal mindnyájan táplálhattunk. 

Lapunk oly szerencsés e valóban remek beszédet 
egész terjedelmében - közölhetni. Szerencsés, mert e ha-
sábok nem múlékony diszét fogják képezni ez épp oly 
apostoli szellemtől, mint éleslátású államférfiúi tapintat-
tól diktált szavak 

Szentséges atyánk, XIII. Leó pápa szolgált példány-
képül. Méltóbbat nem találni! Az ő szelleme, az ő lelkü-
lete, az ő szive szólt e beszédből. Az egyház legfőbb 
pásztora, Magyarország egyik főpásztora által. Megható 
volt a befejezés. XIII. Leó pápára vezette vissza az el-
nök a beszéd fonalát. Mint egy ember emelkedett fel az 
egész közgyűlés helyéről, tiszteletét tanúsítandó, készsé-
gét és állhatatosságát jelzendő, állani a szent atya mellé, 
körülötte sorakozván, vele küzdeni, vele győzni. S a lel-
kesedést, a fiúi odaadást visszasugárzó arczokról azt vél-
tük leolvasni : Moriamur pro Patre nostro ! . . . . 

Engedje el nekünk a t. olvasó, hogy a valóban 
remek beszéd fölött egyéni nézetünket elmondjuk. 

Ol-
vassa, élvezze ezt ki ki minden előleges idegen befolyás 
nélkül. Adja át igazságot szomjúhozó lelkét, vigaszt ke-
reső szivét, bátorítást igénylő szellemét e szebbnél 
szebb gondolatoknak, ez aranyos gnomaszerü monda-
toknak, ez örökbecsű aphorismáknak, és megtalálja, mit 
keresett : a tiszta igazságot, édes vigaszt, nemes bátorítást. 

De engedje meg a t. olvasó, hogy mi kölcsönöz-
zünk szavakat amaz érzelmeknek, melyek szivét e beszéd 
gondos átolvasása után át járják : a hála és kegyelet ér-
zelmeinek az aranyszájú szónok gyönyörű szavaiért. 

Mi nem tudjuk, mily benyomást fog szülni e beszéd 
országszerte. Hisz quot capita, tot sensus. De ha az em-
beri természetet némikép ismerjük, ha ama jóakarat és 
tiszta szándék csak tizedrészével is fogadják e beszédet, a 
minővel ez mondatott, akkor el merjük azt mondani, hogy 
a sz.-László-társulati közgyűlés elnöki beszédét köszönettel 
fogják fogadni mindazok, kik az igazságot komolyan ke-
resik, hogy vigaszt fognak meríteni belőle, kik talán in-
gadoztak és már-már kételkedtek kishitüségükben, Péter-
rel kiáltván : Domine perimus ! látván, hogy Sión éber 
őreinek egyike nemcsak tisztán látja a helyzetet, de or-
vosságot, biztos orvosságot nyú j t ; és meggondolván egy-
úttal, hogy amit az egyik tesz, azt mindnyájan te-
szik, folyton őrködvén az egyház jogai felett, soha meg 
nem szűnvén gondoskodni — ha ez nyíltan napfényre 
nem is lép mindenkoron — arról, quid consilii, quid juris 
et officii. Bátoritást fognak meríteni e nagyszabású beszéd-
ből, kik már-már csüggedni kezdtek ; tiszta, illetékes 
helyről jövő irányeszméket a papság és a világi elem. 
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Hálával fogadhat ják e püspöki szózatot, melyet annyi 
nyugodtság és finomság jellemez, a más felekezetűek 
is, különösen ha számba veszszük, hogy a legutóbbi ta-
pasztalások után sokkal élesebb és erősebb hang a mi 
részünkről éppen nem lett volna indokolatlan. Elismerés-
sel fogadhat ja végre a kormány is emez egyházpolitikai 
nagyjelentőségű eíiunciatiókat, melyek a legkényesebb kér-
déseket annyi tapintattal , annyi igazsággal és méltányos-
sággal fölfelé és lefelé, a korona és kormány hatalmával-
szemben tárgyal ják. 

Igazi vallás - bölcséleti és egyházpolitikai pro-
grammbeszéd volt Szatmár tudós és nagynevű püspöké-
nek e beszéde, — programmbeszéd, mely a legma-
gasztosabb elveken felépülve a legtisztább törekvéssel 
a legnyugodtabb módon levezeti — azt hiszszük — a 
legmegnyugtatóbb és mindenkit kibékéltető következmé-
nyeket. 

E nagyszerű beszéd már önmagában véve is ne-
vezetessé tet te volna a Szent-László-Társulat mai köz-
gyűlését. 

De a jelesen, és az idén különös verve-vel szerkesz-
tet t t i tkári jelentésből más örvendetes dolgokat is hallot-
tunk. Azt —- mit minden igaz katholikus és magyar 
csak örömmel fogadhat — hogy a társulat bár lassan, 
de következetesen és szépen halad ; azt, hogy mint a t i t-
kári jelentés oly helyesen mondja : „a társulat pil lanatig 
sem állott meg azon az uton, melyen a maga elé tűzött fel-
adatok megoldására alakulásakor megindul t ; " azt, „hogy 
működése jótékony nyomokat hagy út jában maga után" ; 
azt, hogy ha nem is világraszóló — hisz1 maroknyi nép 
vagyunk — de kétségkivűl elismerésre méltó eredménye-
ket létesített. 

Hadd beszéljenek a számok ! Az idén a Szent-László-
Társulat segélyezésekre összesen 5275 f'rt 50 krt adott 
ki, mi az elmúlt esztendőhöz viszonyítva: 1063 f r tnyi 
többletet mutat . Nemde szép és örvendetes haladás ? ! . . . 
Fennállása óta az alapszabályokban kitűzött hármas 
czélra a társulat mindössze 137,301 f r t 77 kr t fordí-
tot t a keresztény szeretet filléreiből. Kétségkívül, nem 
a „non plus ultra," de mégis tekintélyes egy összeg, 
mely évről-évre szaporodván, joggal azt a reményt nyúj t ja , 
hogy nagyobbodni fog minden évben és igy jobban és ha-
tásosabban fogja elősegíteni ama szép bármas czélt. 

E remény mielőbbi teljesülése a tagok és külö-
nösen a székhelyi igazgatók buzgóságától fog függni . Yan 
a váczi egyházmegyében egy ilyen buzgó székhelyi igaz-
gató, ki évenként jelentékeny öszegeket gyűj t nem cse-
kély fáradsággal és áldozatkészséggel, ki az idén is több 
mint 300 fr tot küldött a társulat mlgos egyházi alelnö-
kének a közgyűlés előtt: Madár József, váczi kanonok ur ő 
nga, e lelkes és buzgó terjesztője és gyűj tője a társu-
latnak. Szerénysége daczára a legmélyebb elismeréssel 
ide igtat juk becses nevét, u t omnes videant et imi tentur! 

Nem hagyhat juk említés nélkül annak a két derék plé-
bános urnák neveit sem, kik — ezúttal nem szólván a többi 
lelkes urakról — saját plébániájuk területén a Szent-
László-Társulatot szervezték és elismerésre méltó ered-
ményeket mutat tak. Az egyik főt. Köberl János, sárvári 
plébános úr, ki 50 fr tot , a másik főt. Tulok József csá-

kányi plébános úr, ki 20 f r t 88 kr t gyűj tö t t az általuk 
vezetett fióktársulatban. Miért ne sikerülne az másutt is, 
a mi Sárváron és Csákányon sikerült ? . . . Csak kis buz-

! góság és ügyszeretet és az eredmény nem lehet kétes. 
Ha kevesebb is, de ha minden oldalról befolyna a jöve-
delem, rövid idő alatt kétszer, háromszor annyi jövedelme 
volna a társulatnak — és hányan hálálnák meg a társulat 
kegyes ajándékai t ! 

A t i tkári jelentés lelkesítő szavait magunkévá tesz-
szíik és ezzel együtt mi is mondjuk : „Nem tehetünk egye-
bet, mint Magyarország katholikusainak, különösen pedig 
azoknak nemen sziveihez fordulni, kik szent hivatásuknál 
fogva a, hivek közvetlen vezetésére rendelvék, s kérve kérni, 
hogy ne szűnjenek meg a Szent-László-Társulatot minél 
hathatósh támogatásban részesíteni s ezáltal lehetővé tenni 
ama magasztos czélok és feladatok minél sikeresb meg-
oldását, melyek minden katholikusnak, minden hazafinak 
egyaránt fontos érdeke, egyaránt mulaszthatatlan köteles-
sége.« Fiat, fiat! ? 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
A Máriai congregatiók 

háromszázados jubileumának 
oklevele. 

^ZITTX. L E O 

Jövendő emlékezetre. Ama gyümölcsöző társulatok 
között, melyek a Szűz Isten-anya tiszteletére világszerte 
alapít tat tak, kétségkívül főhelyet foglal el az, mely első 
és törzsökös nevet visel és már neve által kitünteti , 
menynyire fölülmúlja tekintélyével valamennyit. — Ugyan-
is e Congregatio a halászgyürü pecsétje alatt kiadott 
apostoli irás által, sz. emlékű XIII . Gergely pápa elő-
dünktől, az angyaltól üdvözölt b. Szűz Mária czimén egy-
házjogi lag legelsőbben megalapit tatván, a társtagok nagy 
számával k i tűnt és a római pápáktól a bucsuk kincseivel 
gazdagit tatva annyira gyarapodott , hogy Isten segélyével 
rövid időn az egész föld kerekségen el ter jedet t és jelen-
ben is mindenfelé, a száraz föld s tenger távolságai által 
elkülönített tá jakon, ugyanazon nevű és szervezetű fiók-
gyülekezetekkel bír. Most azonban, midőn folyó év decz. 
5-kén ugyanez a Congregatio törvényszerű fölálli t tatásá-
nak harmadik százados ünnepélye közeledik, kedvelt fiunk 
Anderledy Antal Mária, Jézus társaságának általános hely-
nöke, forró kérelmét nyuj tá be nekünk, hogy az egyház 
mennyei kincseit, melyeknek sáfár jául minket helyezett a 
Magasságbeli, e felettébb kedvező alkalommal föltárni 
kegyeskednénk. 

Mi pedig e jámbor óhajnak, amennyire az Urban 
tehet jük, eleget tenni akarván, a Mindenható Isten irgal-
mára, sz. Pé ter és Pál apostoloknak tekintélyére támasz-

j kodva, ugyané Jézus társaságaj szerzetes papjainak, 
i úgyszintén a mondott társulatba beirt vagy az idő szerént 

beírandó tagoknak, — akik vagy ez évi decz. 5-én vagy 
az egyes gyülekezetek elnökeitől kitűzendő más napon, 
de nem a jövendő 1885. év határain túl, amely napon 
a százados ünnepély megületik, az illető Congr. templo-

I mát vagy kápolnáját , igazi töredelemmel meggyónván és 
! a sz. áldozásban részesülvén áhitatosan meglátogat ják és 
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imádságokat intéznek, ha ugyanazon ünnepélyt megelőző 
kilencznapi áhitaton legalább ötször megjelennek: össze-
sen és egyenként, minden bűneiknek teljes bocsánatát és 
elengedését, mely a tisztító helyen tartózkodó keresztény 
lelkekre is könyörgésszeriileg alkalmazható, az Urban ir-
galmasan engedélyezzük és adományozzuk. Hogy pedig 
a hivők ez égi adományokban könnyebben részesülhesse-
nek : apostoli tekintélyünknél fogva jelen iratunkkal sza-
badságot s engedélyt adunk arra is, hogy ama helyeknek 
saját főpásztorai,a hol a fennemlitett gyülekezetek törvény-
szerűen felállítva léteznek, néhány világi vagy szerzetes 
papot, kik máskülönben is joghatósággal bírnak azok sz. 
gyónásainak meghallgatására, szabadon kitűzhessenek, kik 
ugyané hivőket, gyónásaik pontos kihallgatása után, 
minden, bárminemű vétségek, bűnök és esetek, nemkülön-
ben a kiközösités és más egyházi fenyítések (censurák) 
álól, melyek a római Pápának, a b. e. IX. Pius pápától 
1869-ik okt. 12. kiadott „Apostolicae Sedis Moderation!" 
kezdetű rendelete alapján bármikép fenn vannak tartva, ki-
véve mégis az 1-ső, 7-dik és 10-dik czikkben a római 
Páj)ának különös módon föntartott s megejtett itéletü ki-
közösítéseket, úgyszintén a 3. 6. 8. 9. és 10. pontban fel-
soroltakat, melyekre nézve e fenntartást teljes erejében 
érvényeseknek jelentjük ki, föladván a tetszésök szerént 
való elégtételt, csakis a lelkiismeret széke előtt felol-
dozni, az egyszerű fogadalmakat, ugyancsak az ő itéletök 
és okosságuk szerént, más jóságos cselekedetté átváltoz-
tatni képesek legyenek ; Jézustársasága fentemiitett j)ap-
jainak és a társtagoknak, kik valamely betegség vagy 
másféle akadály miatt a fent kitűzött feltételeket vagy 
azok egyrészét teljesíteni nem birnák, hogy ezeket a fel-
hatalmazott gyóntatok által más jámbor cselekedetekké 
átváltoztatni s reájuk kiszabni joggal bírjanak, hasonló-
képen felhatalmazzuk és engedélyezzük. (Non obstanti-
bus etc.) 

Kelt Rómában sz. Péternél, a halászgyürű pecsétje 
alatt, 1884. máj. 27,. pápaságnak 7-ik évében. 

Chigi, FI. bibornok. 

novanott a keresztény fejedelmek egyetértéseért, az eret- | világszerte tisztelt magas szerzőnek neve, a munka belső 
nekségek kiirtásaért, a bűnösök megtéréséért és az anya- j f f p s é g e s a tárgy magasztos érdeke mind megannyi in-8

 T , . , , I ditookul szolgálták arra. nogv a műnek magyaritasara 
szentegyház fölmagasztaltatasaert. az Isten nez jamoor v á l a l k o z z a m f r t a m tehát Manning bibornok ur ő eminen-

tiájának és postafordultával a munka harmadik kiadásá-
nak egy példányát s a biboros érsek úrnak következő 
sajátkezűleg irt kegyes levelét vettem. 

Archbishop's House, Westminster, J . W . 
Die 18. Novemb. 1884. 

Revme et carme Pater ! 
Omni gaudio ret animi alacritate voluntati tuae ob-

secundans, liberculum meum exilem De Sacrdotio Aeterno 
Tibi transmittendum curavi : plenamque et exclusivam 
eundem in linguam Hungaricam vertendi licentiam 
concedo. 

Ad altare in orationibus tuis mei memento. Tibi 
omnimoda gratiae dona concédât Spiritus Sanctus. 

Tui Revme Pater 
Servus et Frater in Xto 

Henricus E. Card. — Archieps. 
Westmonast. 

Yan szerencsém ennek kapcsán a t. olvasó közön-
ségnek tudomására hozni, hogy a nyert fölhatalmazással 
élek, s hogy a bibornok úr valóban gyönyörű munkájá-
nak lefordításába már bele is kaptam. 

Több oldalról hozzám intézett fölszólitásra van sze-
rencsém továbbá a ft. kath. klérusnak azt is jelenteni, 
hogy azoknak, akik f. é. deczember hó közepéig erre vo-
natkozó óhajukat levelező lapon velem közlik, „Egyház-
társadalmi Alapjogtan" cz. munkámat erga quatuor, „A 
Kath. Egyház Birtokjoga" cz. dolgozatommal együtt 
pedig erga quinque intentiones a me specialiter designan-
d'js bérmentesen megküldhetem. Későbbre nem tehetek 
ígéretet. 

'Pannonhalom, u. p. Győr-szt. Márton, 1884. nov. 23. 
Idaudek Ágoston. 

— A Máris-congregatiókról egv német munkát is 
bemutatunk t. olvasóinknak. Czime : Der Studentenbund 
der Marianischen Sodalitäten, sein Wesen und Wirken 
an der Schule. Auf Grund historischer Berichte darge-
stellt von A. Niedereger S. J . Regensburg, Pustet. 

IRODALOM. 
Jelentés. 

A „Religio" f. é. november 5-ki számában a külföldi 
irodalom köréből két nagybecsű termékre hivta föl a 
kath. olvasó közönség figyelmét. Az egyik a Máriacon-
gregatiók története P. Deplacetól, a második Manninq bi-
bornok müve a „Papi méltóságról" (The Eternal Priest-
hood, by Henry Edward, Cardinal Archbishop of West -
minster. Third Edition. London: Burns et Oates 1884. 
8o \ III. és 286 lap.) A mű a kathol. papság részéről 
igen meleg fogadtatásra talált, amit legjobban bizonyít 
az a közülmény, hogy eredeti angol szövege a legrövi-
debb idő alatt három kiadást ért , ' f ranczia fordítása is 
megjelent s a „Religio" t. czikkirója is azzal fejezi be 
ismertetését, hogy „ lefordítását nem lehet eléggé ajánlani.« 

A meleg hang, amely az ismertetésen átvonul, a 

VEGYESEK. 
— A rítusok congregatiója terjedelmes Instructiót 

intézett Olaszország püspökeihez, kifejtve, hogy mi sza-
bad és mi nem a templomi zenében. Az Olaszország ha-
tárain tul is tanulságos utasítást, mihelyt rákerül a sor, 
közölni fogjuk. 

— Mi köze a keresztény vallásnak a politikához? 
Erre a kérdésre mgr Treppel engersi püspök, ki a kath. 
egyházi rendet a viharos, franczia képviselőházban egy-
maga oly dicsőén képviseli, röviden igy felelt : „Az a 
köze, hogy a politikának nem szabad másnak lenni, mint 
az evangeliumi morál alkalmazásának az államok kor-
mányzásában." 

— Portugálliában a placetum regium rég eltemetett 
alakja kisért. A kormány nem-tetszését adta tudtára 
a püspököknek, kik a placetumot jognak el nem ismerik. 
Az örök-éber Róma tiltakozott a kormány eljárása ellen. 

— Az ,Alliance Catholique4 nevű szövetség f. évi 
jul. 25—27-én congressust tar tot t Rheimsben, Caverot 
lyoni bibornok-érsek és a rheimsi érsek elnöklete alatt. 
Czélja e szövetségnek a szabadkőművességgel szemben a 
Humánum genus kezdetű pápai encyclika utasításait életbe-
léptetni. XIII. Leo pápa szept. 20-án kelt mély hangú 
levélben buzditó válaszra méltatta a rheimsi congressus 
feliratát. 

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

Budapest. 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnővelde-utcza 8. sz. 
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ELNÖKI BESZÉD, 
melylyel 

mn. és f t . dr. Schlauch Lőrincz, szatmári püspök, v. b. t. tanácsos, 
a Szent-László-Társulat elnöke a társulat XIX. rendes közgyűlését 

f. hó 27-én megnyitot ta . 

(Vége). 

Nem kevésbé fontos, mint szövevényes az 
egyház és az állam közti viszonynak kérdése, 
mely bármily elmés theoriákra lehet fektetve — 
a könyvekben ; a gyakorlatban mégis annyi ne-
hézséget tüntet föl. hogy eddig a legnagyobb 
államférfiak sikertelenül fáradoztak annak álta-
lánosan megnyugtató megoldása körül. A caesaro-
pápiától kezdve le a legújabb egyház-politikai 
non-sensig, mely „a szabad egyház a szabad 
állambanu nyert kifejezést, minden meg lett ki-
sértve. 

Emberi do'og, hogy a legszebb eszmékbe 
belejátszik az érdek, a legnemesebb törekvésekbe 
belevegyül a szenvedély. A ki a vallást és a tár -
sadalmat, az egyházat és az államot csak mint 
küzdő feleket tekinti, kiknek egyéb feladatuk 
nincsen mint egymást legyőzni, úgy, hogy a ha-
talom összege, melylyel egyik a másik fölött bir, 
jelezné egyszersmind a körnek jogosultságát 
vagy jogosulatlanságát, melyben mozoghat, az 
kielégitő megoldást soha sem fog eszközölhetni. 

Az egyház társadalmi természettel bir, az 
állam politikai hatalom, a kölcsönhatás tehát oly 
annyira természetes mint természetes a nagy 
művelődési eszméknek egyes nemzetek törekvé-
seire való visszahatása. A államnak harcza az 
egyházzal és viszont, felforgatása a természet ren-
dének, melyet elkerülni az egyiknek éppen úgy 
az érdeke mint a másiknak. Az egyház nehezen 

nélkülözheti az állam támogatását , mert lehetet-
len, hogy működésében oly jogtérre ne lépjen, 
melyet az állam képvisel és a melyen ha az 
állam jogait tiszteletben ta r t ja , ezt is tulajdon 
jogbiztonságának érdekében teszi. Az állam te-
kintélyének lealacsonyitása csak tulajdon gyen-
gítését fogná maga után vonni. És viszont. Az 
állam nem taszíthatja el magától az egyházat, 
mert oly tér re szoríthatná, melyen már nem „a 
szabad egyház a szabad államban", hanem „a 
status in statu" elve fogna érvényesülni minden 
kellemetlenségeivel együtt. 

A kölcsönös támoíí atás mértékét nem az el-
méletek, hanem a sajátlagos viszonyok és a tör-
ténelmi fejlődés határozzák meg. A kifejlődött 
viszony is nem a jogfeladás, hanem a kölcsönös 
engedmények szempontjából a jogkörnek minden 
összetévesztése nélkül bírálandó meg. A hol a 
katholikus egyház a századok folytán szoros vi-
szonyba jöt t az állammal, ennek részéről elő-
nyökben részesült, a jog és törvény védelme alatt 
vagyont szerzett, a hol sok világi vonatkozású 
ügyeibe, tevékenységébe, iskoláira a benső össze-
köttetés miatt az ál lamkormány befolyást gyako-
rol t ; hogy ott az egyháznak nagyobb szüksége van 
az állam támogatására mint másutt, a hol a köl-
csönhatás nem öltött oly barátságos viszonyt, az 
magából a dolog természetéből foly. 

.Nagyon tévesztett volna azonban a felfogás, 
mely az államnak e nagyobb mérvű támoga-
tásából az egyházra nézve ama következtetést 
vonná, hogy az ez által az alárendeltség sorsára 
jutott . Átruházott hatáskörben működni még nem 
vehető jogfeladásnak, sem az egyik, sem a má-
sik részről. A mi eredetileg és természetszerűleg 
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egyházi jog volt, az a hosszú gyakorlat által nem 
változhatik át állami joggá, és viszont. Az ab-
sorptio elmélete végeredményében szakitást idézne 
föl, mely sem az egyik, sem a másikra nézve 
haszonnal nem járhat. 

Ha az egyházra nézve a lét és nemlét kérdése 
állíttatik fel oly formán, hogy csak a kettő közt választ-
hat : vagy az államban élvezett jogainak, előnyeinek meg-
tartása mellett meghajolni az állami hatalom előtt, fel-
adni ősjogait, melyektől független tevékenysége és egész 
léte feltételeztetik, szolgájává lenni a hatalom kezelőinek 
és ez által megszakítani a solidaritást az összes katholi-
cismussal : — vagy pedig sánczba dobván különleges bár-
milv kecsegtető érdekeit, kibontakozni az államminden-
hatóság vagy a már semmi támogatást nem nyújtó hatalom-
nak karjaiból, — a választás az egyházra nézve vala-
mint soha sem volt, úgy ma sein lenne kétes. 

Az elvek mindig hatalmasabbaknak bizonyultak be 
mint az emberek, és ha valamely országban a dolgok 
külső látszata szerint az egyház állása a hatalommal 
szemben gyenge, de nyomás esetére vagy jogfosztás 
után a látszatot felváltják a dolgok mélyében fekvő elvek. 

Elv és történelem egyaránt feltüntették a dualis-
must, mely az életnek két hatalmas tényezője közt, az 
egyház és állam közt fennáll, feltűntették másrészt ama 
számtalan érintkezési pontokat, melyek a két hatalom 
közt léteznek : de feltüntették egyúttal annak szükségét, 
hogy nem harcz, hanem a kölcsönös megértés biztosit-
hatják csak a nyugodt és üdvös haladást, Az egyház 
soha sem kivánta az államot absorbeálni vagy nullificálni, 
sőt. mindig fennhangon hirdette annak fennhatóságát, de 
egyúttal megkülönböztette azt az állammindenhatóságtól. 
Nem ismerte el az állam absolut hatalmát, mert ilyen 
nem is létezhet, különben megszűnnék minden szabad-
ság, megszűnnének az egyéneknek szellemi és anyagi 
jogai, megszűnnének a korlátok, melyeket a természetjog 
mindennemű hatalomnak szab. Támogatását soha sem vonta 
meg. egyaránt tisztelte a monarchiát és a köztársaságot. 
Elválni az államtól nem kivánt és nagy súlyt fektetett 
annak jóakaratára. Erőszakosan eltaszíttatva vagy üldöz-
tetve önállólag folytatta útját, küldetésétől egy perczig 
sem távozott, jogait védelmezte nyugodtan, nemesen, men-
ten minden gyűlölettől vagy roszakarattól. 

Az államtól eltaszított egyház önerejére van utalva 
és már csak önfentartási ösztönből is nagyobb szeretet-
tel és hévvel fog ügyei fölött őrködni. Útjában lehetet-
len, hogy az államhatalommal ne találkozzék, lehetetlen, 
hogy az emberi szenvedélyek természeténél fogva érdek-
összeütközésbe ne jöjjön : és ekkor kifejlődik a harcz, 
melynek bármily kimenetele is legyen, az vagy az egy-
ház, vagy az állam, vagy mindkettő gyengítésével fog ! 
végződni. 

Ha valaki tehát az egyház és állam közti viszony-
nak rendezését szükségesnek tartja, annak tartózkodnia 
kell minden bármily kecsegtető elméletnek erőszakolá-
sától. 

A ki a vallást nem tartja erkölcsi erőnek, szellemi 
tényezőnek a népek életében, a ki azt hiszi, hogy az 

állani el lehet vallás nélkül ; a ki elfogult, a ki nem 
tud felül emelkedni a köznapi chauvinismuson, a ki sub-
jectiv felfogását reá akarja erőszakolni más meggyőző-
désekre és az életből kifejlődött, az életben létrejött ala-
kulásokra: a ki hozzá nem szokott ahhoz, hogy tisztelet-
ben tartsa a becsületes meggyőződést és a szabadságot : szó-
val a ki nem államférfi a sziv legnemesebb értelmében, 
az ne fogjon hozzá rendezni azt, a miben a századok cul-
turája annyi nehéz harczot vívott. 

Miután pedig a vallás leghatalmasabb ruganya a 
népéletnek oly annyira, hogy az emberek készebbek va-
gyont, szabadságot, családi örömet, az életnek legna-
gyobb kincseit is sánczba dobni, s inkább a rabság legsú-
lyosabb szenvedéseit eltűrni mint vallásukat elhagyni : a 
bölcs államférfi számolni fog e hatalmas tényezővel. 
Miután a vallási élet mindig különállónak tartatott a 
polgári élettől, és a Caesarok csak akkor vélték biztosí-
tottnak hatalmukat, ha e czimhez a Summus Pontifex 
nevezetét is csatolhatták; miután a „forum" nem tarta-
tott egyedüli helyül a népélet nyilvánulásainak, hanem 
melléje állíttatott a „templom" is; miután végre ma a 
nézetek oly annyira tisztultak, hogy senki az államot 
nem hiszi hivatottnak arra, hogy vallást vagy morált ta-
nítson ; nem fog e névre érdemes államférfi találkozni, 
a ki az egyházat ignorálhassa, és ha teszi, önkárára te-
szi, teszi az állam kárára a közügyek és a köznyugalom 
veszélyeztetésével. 

Véleményein szerint az egyház és állani közti vi-
szony rendezése nem a hatalom, hanem a társadalmi béke 
kérdése. Az államnak meg kellene szűnni azzal, hogy 
ellenségét a kath. egyházban lássa. Az ellenség ma má-
sutt van. Az állami függetlenségnek érzete ma oly annyira 
ki van fejlődve, hogy csak a hypocrisis az, a mely úgy 
teteti magát, mintha az egyház túlsúlyától félne. Az első 
franczia forradalom az állammindenhatóság révén kivánta 
megsemmisíteni az egyházat, Sikerült is azt megbénítani, 
de az által nem az állam hatalmát biztosította, hanem 
teremtette az anarchiát, mely ismét a maga részéről meg-
semmisítette az államot, A történelem gyakran ismét-
lődik. 

Nem veszik-e észre a kormányok és mindazok, a 
kik esztelen rajongásukkal a kormányokat az ellenséges-
kedésre nógatják, hogy a kath. egyház, emez erkölcsi és 
lényegében fenntartó erő helyébe, egy másik hatalom, 
mely egész nyilvánulásaiban bontó természettel bir, hatol 
be lassankint az államéletbe ? Ha lebilincselik az egyház 
tevékenységét, nem nagyra növelik-e az anarchia bátor-
ságát? Ma az államhatalommal egy uj társadalmi erő áll 
szemben, mely nem mint az egyház az államot szilárdí-
tani igyekszik, hanem azt szétzúzni, minden fennállót szét-
törni és az egyházat az állammal együtt megsemmisíteni. 
Ha a kath. egyház a haladásnak, a művelődésnek vagy 
az államnak ellensége volna, akkor miért fordul a társa-
dalomnak ez az ellensége az egyház ellen is ? Vagy azt 
hiszik, hogy egy eszmét törvények és erőszak által meg 
lehet semmisíteni ? A tapasztalás mást bizonyít. Szellemi 
erő csak a szellemi erő túlsúlya előtt hajol meg, az er-
kölcstelenséget pedig csak az erkölcsiség győzheti le. 

Mi, kik hazánkat mélyen szeretjük, aggódnánk, ha 
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az előjelek után ítélve, ez az irány Magyarország-
ban is lábra kapna ; de aggódnánk különösen azon, ha a 
felületesség a külföld utánzásában oly elveket hangoz-
tatna, melyek daczára minden elaltató óvatosságnak, min-
den megnyugtató biztatásoknak, nyugtalunitják a kedé-
lyeket. Mi a kik nem alszunk, mi a kik látjuk az egyház 
elleneinek és kivált a vallástalanságnak térfoglalását, mi kik 
a békét proclamálni halljuk arról az oldalról, a honnan te-
vékenységünk és jogaink csorbítása czéloztatik, mi kik-
nek a bárány és a farkas meséje nem ment ki emlékünk-
ből, mi nem foj that juk el azt az óha junkat : vajha azok, 
a kiket illet, felismernék a helyzetet, felismernék, hogy 
Magyarországban sem ok, sem szükség nem forog fenn 
arra, hogy a kedélyek felzavartassanak ! Nagy felelősséget 
vállalnak azok magokra, kik öntudatosan ebbe az irányba 
terelik a kedélyeket vagy öntudatlanul az elvek és kö-
vetkezményeik nem ismerésével mozdítják elő ama tö- | 
rekvést, mely a kath. egyház és a magyar állam közt 
fennálló nyolczszázados békét megzavarni igyekszik. 

A katholicismus a magyar monarchiának ős vallása ; 
ő teremtette a magyar államot, és csak a roszakarat gyanu-
sithatja azzal, hogy tulajdon gyermekének ellensége. Közte 
és a magyar állam közt a viszony nem a concordatumok, 
nem a pactum conventumok, nem a békekötések, nem a 
törvény betűjének szüleménye. Együt t született itt e föl-
dön a magyar állammal együtt, együtt nevekedett, együtt 
vérzett, és ha a magyar állam megdől, a katholicismus 
e földön idegen lenne idegenek között. Ezt érezük, ezt 
tudjuk, és mivel ezt tudjuk, mi szeretettel fogunk da-
czára minden ellentörekvéseknek ezen államnak boldog-
ságán csüngni és visszautasítani mindazt, a mi közöttünk 
konkolyt hinteni alkalmas volna. 

Egy másik kötelék is van, a mi a katholikus egy-
ház és a magyar állam közti békét biztosíthatja, és ez : 
a magyar király főkegyúri joga. Ez a mi erőnk, ez az 
egyháznak szintén mint az országnak garantiája. A ki Ma-
gyarországban a katholicismus és az állam közt szakadást 
felidézni akar, annak előbb a királyi főkegyúri jogot le 
kell rontania, azt a jogot, mely a magyar koronának ki-
váltsága, mely közjogunk egyik sarkalatos része. Ha a 
hazaszeretet érzete és kötelessége fűz bennünket hazánk-
hoz, úgy kettős kötelék fűz bennünket királyunkhoz : a 
királyi Felség iránti hűség és a főkegyúr iránti mély 
tisztelet. 

Feltűnő és csak a jog, a történelem és a helyzet 
nemismeréséből származhatik az az eszmezavar, mely ez 
iránt általában uralkodik. Tán kevesen értik át a vi-
szonyt, mely a főkegyúri jognál fogva a kath. egyház és 
a magyar állam közt kilencz századon át kifejlődött, és 
mely azt sokkal bensőbbé alakitotta, mint bárhol e 
világon, de sokkal szorosabbá is tette, mintsem azt 1 

nagy rázkódtatás nélkül feloldani lehetne. Az egy-
ház anyagi helyzete, az alapitványok biztositéka, az 
ezekből az alapítványokból fentartott tanodák jellege, a ha-
zában lévő felekezetekhez való viszony, maga a sokat 
haugoztatott kath. autonomia kérdése, a főkegyúri jog-
sa i szoros összeköttetésben állanak. A ki e kérdé-
sek megoldásához fog, annak számolni kell a magyar 
király e jogával. A ki azt a kérdést veti föl, hogy I 

miként különittessék el az egyház az államtól, vagy mi-
ként illesztessenek be a törvény oltalma alatt szerzett 
százados jogai az egyháznak a modern alkotmányba, a kép-
viseleti rendszerbe, a ministeriális felelősségbe ? Annak av-
val a gondolattal is kell foglalkozni, mily következményű 
lehetne a főkegyúri jognak elszakítása a koronától ? — 
vagy mily visszahatása lenne ennek a magyar közjogra ? 

A „jus supremi patronatus" több mint „a jus supre-
mae inspec ionis." Az előbbit a magyar király a katho-
likus egyház által adott kiváltság alapján birja, és csak 
is a kath. egyház .irányában a kiváltság keretében és szel-
lemében gyakorolja oly terjedelemben mint sehol; ellen-
ben az u tóbbi állami jog és a királyi felségi jogokhoz 
tartozik, melyet gyakorol minden felekezetek fölött. Mind-
két jog törvényeinkben gyakran felemlittetik — kapcso-
latosan sokszor a katholikus ügyekben, elkülönítve a „jus 

í supremae inspections" a féketezetek ügyeiben. A jogtu-
dós e kettőt nem fogja összetéveszteni, a gyakorolt ma-
gyar államférfi pedig meg fogja különböztetni a jogkört , 
mely eljárását egy vagy más irányban szabályozza. 

A mi a főkegyúri jogban egyházi jellegű, azt nem 
szabad állami at t r ibútummá minősiteni ; és ismét, a mi a 
főfelügyeleti jogban állami természetű, azt nem szabad e 
határon túl terjeszteni. A főkegyúri jog súlypontja az 
egyházban, a főfelügyeleti jogé az államban van. Az erő-
szakos felcserélés, illetőleg átültetés, történelmi és jogi ha-
misítás volna. A benső átszövődés, mely e külön termé-
szetű jogkörökre nézve Magyarországban századokon át 
létrejött, nem eredményezhette azt, hogy természetüket 
elvesztették volna. A jog eredete határozza meg annak 
természetét, terjedelmét és gyakorlását. 

Ezeknek az elveknek tiszteletben tartása mellett Ma-
gyarországban lehetetlenné válik az egyház és állam közti 
szakadás ; ellenben félreismerésök nehéz küzdelmeket idéz-
hetne föl. 

De a sokat hangoztatott kath. autonomia is a ki-
rályi főkegyúri jog körül fordul meg. A római szentszék 
a katholikus egyház világi vonatkozású ügyeiben ter je-
delmes jogokat adott sz. Istvánnak és utódainak oly tág 
mérvben, hogy a királyi intézkedések sokszor az egyház 
beléletét is érintették. E jogokat a magyar király min-
dig személyesen gyakorol ta a magyar közjog keretében 
és szellemében, de a kath. egyház isteni intézményének 
tiszteletben tartása mellett, gyakorolta kormányközegei 
által is majd az esztergomi érsek-primás, majd más egy-
háznagyok befolyásával ; eme jogokra hivatkozik ado-
mányleveleiben, eme jogok erejénél fogva fentartot ta ma-
gának az intézkedést, és a királynak fentartatni kiván-
ják törvényeink. A kath. autonomia tehát, a mennyiben 
e jogokat, ha csak részben is, egy tanácskozó és határozó 

1 képviseleti testületre ruháztatni kivánná, mindenesetre 
szemben találná magát a királyi főkegyúri joggal. Mert 
a jogok átruházása ennek korlátozását, illetőleg egy vá-
lasztott testületre való kiterjesztését involválja. Az érett 
megfontolás nem fog tehát elzárkózhatni ama gondolat 
elől, hogy itt egy mélyen járó jogátalakitás forog szó-
ban, mely felnyúl a koronáig, de a melynek szálai a ró-
mai szentszékig is vezetnek. 

I De más részről, miután a királyi főkegyúri jog a 
45* 
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magyar közjoggal is szoros viszonyban van, lehetetlen, 
ho<*v számtalan oly kérdés ne nyomuljon előtérbe, mely 
az egyház és állam közti viszonyra is visszahatással nevolna. 

Egyébiránt, ha az autonomia kérdése még egyszer 
komolyan felvettetnék, az csak a kath. egyház ügyeit in-
téző és kormányzó körök bizalmán épülhetne föl. E bi-
zalomnak azonban előfeltételei a hithüség által teremtett 
katholikus közszellemben, az egyház jogainak önzetlen 
és buzgó védelmében és az összetartozandóság kifejtett 
öntudatában vannak. Ha a hallgatás többé nem lesz ér-
dem, melyet a roszúl értelmezett liberalismus szemében 
szerezni akarunk ; ha az autonomia hiánya nem lesz 
többé ürügy a tétlenségre ; ha az egyház jogainak vé-
delme az egyháziakat és világiakat egyaránt terhelő 
kötelességnek fog tekintetni: akkor magától fog kifej-
lődni a bizalom. Minden intézmény, hogy életképes és 
üdvös legyen, az életből kell, hogy fejlődjék; statutumok 
tervezése és alkotása még nem biztosítékai az autono-
miai életképességnek. 

Én abban a meggyőződésben vagyok, hogy a királyi 
főkegyúri jognak minden tekintetben érintetlennek kell 
maradni. Ez képezi védelmünket ama nem éppen leg-
jobb szándékú támadások ellen, melyek alapjaink, alapit-
ványaink és jogaink ellen intéztetnek. A magyar király 
kezében lévén, kihatásaiban is a legalkalmassabb közve-
títő mindazokban a kérdésekben, melyek az egyházat kor-
mányzó főtényezők és a kormány közt felmerülhetnek. 
Királyaink az ország törvényei szerint, de mindig contac-
tusban az egyházzal, gyakorolták, és nem csak óhajtandó, 
hanem a dolgok természeténél fogva szükséges is. hogy 
e contactus továbbra is fentartassék. Az egyháztól el-
válva vagy az egyház ellen nincsen kegyúri jog. 

Hogy miként tartassák fenn ez az érintkezés a vál-
tozott viszonyok közt, mikép illesztessék be a régi gya-
korlat a modern magyar államéletbe, az mindenesetre az 
érett megfontolásnak és komoly tanácskozásoknak lehet 
fentartva ; egyet azonban nem szabad itt sem kifeledni, és 
ez az : hogy a katholikusok valamint szeretettel ragasz-
kodnak hazájukhoz, és a jó viszonyt, mely kilencz száza-
don át az egyház és állam közt létezett, fenn kívánják 
tartani : éppen ugy óhajtják, hogy az egyházi és hazai 1 

törvények alapján kifejlett hagyomány a kegyúri jogok 
gyakorlásában fenntartassék. Ez pedig kiválólag kettőt 
foglal magában : 

Az első az: hogy katholikus ügyeink, alapjaink, 
alapitványaink és iskoláink kezelése kizárólagosan katho-
likus férfiak kezeiben legyen. A katkolikusok megnyu-
godva látták azelőtt egyházi és nevelési ügyeiket kitűnő 
és vallásukhoz híven ragaszkodó kormányférfiaiknak ke-
zeiben ; de nem oly nyugodtan nézhetnék, ha más val-
lásúak intézkednének ezeknek sorsa fölött, kiknek legjobb 
szándékuk mellett sem lehet érzékük a mi szükségleteink 
iránt, kik más légkörben nevekedtek, más elveket szívtak 
magukba, más jogi nézeteket vallanak, kik a főkegyúri 
jogot és az ebből folyó következtetéseket nem ismerik, 
kik tehát bennünket, jogos és méltányos törekvéseinket 
nem képesek felfogni, annál kevésbé, mert más vallásnak ha-
gyományaiban nevekedtek. És én azt hiszem, hogy a 
kath. egyháznak e kívánsága nem eshetik kifogás alá. í 

Nem mi teremtettük a társadalmi életben a felekezeti 
határvonalakat, nem mi állítjuk előtérbe a felekezeti 
szempontokat minden adandó alkalommal ; de miután a 
felekezeti érzék Magyarországban nagyon ki van fejlődve, 
miután ez törvényeink által is elfogadott irányadó lett 
a kormány közegeinek minden intézkedéseiben, akkor 
tán magunk részére is kivánhatjuk ama jogczimet : „quod 
uni justum alteri aequurn." Mi mások ügyeibe nem avat-
kozunk, és ha avatkoznánk, joggal visszautasittatnánk : úgy 
hisszük csak méltányos ama jogczimünk : hogy mások 
sem segítsenek bennünket építeni vagy tatarozni, midőn 
mi segedelmüket nem óhajt juk. 

A másik az : Jiogy miután a ministeri rendszer 
mellett a királyi főkegyúri jogokban közvetve intézkedő 
kormányférfi nem oly állandó, hogy a katholikus ügyek-
ben kellő tájékozottságot szerezhessen; miután a nagy 
katholikus közönség mindinkább érdeklődéssel kezd vi-
seltetni alapitványaink és alapjaink sorsa iránt ; miután 
a törvény iskoláinknak katholikus jellegét biztosította, 
a fölött pedig ítéletet mondani, hogy milyennek kell 
lenni a katholikus nevelésnek ; azt meghatározni, van-e 
valamely tankönyvben a katholikus vallásra nézve sérel-
mes tétel, nem lehet feladata egy kormányközegnek : 
találtassék módozat a katholikus befolyásnak ez irányban 
is biztosiására. 

Ezelőtt az ország herczegprimása jelentékeny té-
nyező volt minden a katholikus egyházat érintő ügyek 
elintézésében ; törvényeink más püspökökről is tesznek 
említést : az azelőtti kormányszéknél magas egyházi 
méltóságok voltak alkalmazva ; magok a kormányszé-
kek úgyszólván katholikusok voltak ; létezett egy bi-
zottság, melyről ha állíttatik is, hogy nem volt tisztán 
katholikus, de melynek kebelében már azért sem hozat-
hattak katholikus érdekeket sértő határozatok, mert szo-
rosan az akkor még katholikus kormányszékhez volt 
kötve. Es ha ma a katholikusok hasonnemű intézkedést 
vagy éppen az utóbbi módozatot veszik tekintet alá ; ha 
útat-módot keresnek, hogy legszentebb érdekeik biztosít-
tassanak ; lia kapcsolatban a kormánynyal önügyeikben té-
nyezők kívánnak lenni : akkor sem az állam érdeke ellen 
nem cselekszenek, sem a modern alkotmány ellen nem 
vétenek, a mint nem vétenek más felekezetek, midőn a 
kormánytól különválva intézik ügyeiket. „Azt — igy 
szólt nem régen egy tekintélyes liberális országgyűlési 
képviselő — »hogy a katholika egyház, melynek Magyar-
ország annyit köszönhet, a melynek itt oly nagy törté-
nelmi múltja van, a melynek papjai mindig a liazafiaság 
példányképei voltak, hogy ez az egyház az őt megillető 
állásnak örvendjen, hogy jogai meg ne csorbittassanak, 
ez nemcsak hogy nem ultramontanismus, hanem oly té-
tel, a melyet a legliberalisabb is szívesen elfogad e 

Az államjognak merev hangoztatása nem enged 
conipromissumot ; de lehetővé válik az egyetértés, ha az 
ország és különösen a kormány meggyőződik arról : hogy 
mi az állammal akarunk karöltve járni mint eddig, hogy 
mi a királyi főkegyúri jogokat sem magunknak, sem hí-
veinknek eltulajdonítani nem akarjuk, hogy mi a kor-
mánynak törvényadta jogait iskoláink irányában nem per-
horrescáljuk ; de hogy abban nem nyugodhatunk meg, 
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hogy a modern államban mások katholikus ügyeinkben 
rólunk nélkülünk intézkedjenek. 

En azt hiszem, jogtisztelet és jóakarat meg fogják 
könnyíteni a magyar katholikus egyház és az állam közt 
fennálló viszony megszilárdítását. Jogtisztelet és jóakarat 
felülről ; nyugalmas és tiszta felfogás alulról : ez az, a mi 
minden intézmény akár életbeléptetésénél, akár átváltozta-
tásánál szükséges. Jogfeladást senki se követelhet tőlünk, 
és hogy ha ez bárhonnan, vagy bármelly irányban szándékol-
tatnék : úgy hiszem, hogy még azok is, a kik ma közönyösek, 
velünk együtt a küzdtéren meg fognak jelenni, hogy védjük 
jogainkat, védjük az igazságnak öntudatával, az erkölcsi 
jogosultság fegyverével, szenvedély nélkül, nemesen har-
czolva. Az izgatottság, a szenvedély, a lelkesedésnek vett 
meggondolatlanság a győzelmet kétessé tehetik ; ellenben 
a nyugalom, a czélnak állandóan szemmel tartása és a 
kitartás biztosítani képesek a lelkek meghódítását. 

Es ebben dicső előképül szolgál nekünk szent 
atyánk XIII . Leó pápa ki mint a beszéd elején mon-
dottam, méltóságteljesen, türelemmel, szenvedések közt 
és avval a kimondhatatlan lelki békével, melyet Isten után 
csak a győzelem biztos kilátása nyújthat , küzd, nem adva 
fel soha a jogot, de bölcsen megválasztva a kedvező pil-
lanatot, soha hevétől el nem ragadtatik, nem sért senkit, 
hanem érvekkel törekszik meghódítani ellenfeleit, — ki-
nek csak egy eszménye van : a lelkeket kibékíteni a 
vallással, az egyház és állam közti ellentéteket kiegyen-
líteni, és igy lassan haladva megszilárdítani, gyarapítani 
az Isten országát. 

Kövessük példáját ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, deczember 2. A főrendiház reformja. — 

Mikor a jelen év tavaszán komolyan szóba hozták a főren-
diház reformját , egy valaki ama kérdésre: mi lesz a fő-
rendiházból, ha reformálják, nyomban kész volt a válasz-
szal és monda: Hát Református főrendiház!' Több mint 
szójáték ez az elmés válasz. Ha a kormányon kívül vala-
kinek kedvéért reformálni kellett a főrendiházat, akkor 
ez csak is a reformátusok vagy mondjuk általánosabban 
a protestánsok kedvéért történik. Mert ki nyer az uj 
tervezetben ? A kormány kétségkívül első sorban, és — 
a protestánsok. Azaz egy unitárius és — most sem tud-
ják, hogy nevezni — az az egy izraelita vallásfőnök csak 
ugy lett odabiggyesztve, hogy a dolog ne legyen olyan 
nagyon feltűnő. Más bizony nem nyer. Veszt a katholi-
cismus, veszt az arisztokraczia — a kormány nyer egy 
teljesen szolgálatkész és mindenkoron lovalis felsőházat, 
a protestestánsok pedig uj jogokat, melyekről 200 évvel 
ezelőtt még álmodni sem mertek — persze sub liac 
unica conditione, ha minden ugy sikerül, a mint Tisza 
akarja. 

Pedig aligha nem másképp lesz a dolog. Ha egészen 
nem is bukik a javaslat, csinálnak majd raj ta annyi mó-
dosítást, hogy az, ha elkészül, nem nagyon lesz hasonló 
amaz előképhez, melyet miniszterelnökünk contemplál. 
Tény az, hogy sokat foglalkoznak e javaslattal ; az is 

tény, hogy sok helyen nem kedvező irányban foglalkoz-
nak vele, és a mig e javaslat tárgyalásra kerül — ami 
talán január hóban lesz a képviselőházban — az ellenzéki 
actio szervezett és kompakt lesz. 

Mi nem szeretjük a gyakran több merészséggel, 
mint alappal koczkáztatott jövendőléseket, de azt az egyet 
bátran ki merjük mondani, hogy nem ugy fog megszületni a 
főrendiház reformja, a mint tervezőjének agyában meg-
fogamzott. 

I t t vannak pl. a reformátusok. Nekik nem elég az a 
három „püspök" és három főgondnok, tehát összesen hat 
szavazat, melyet a javaslat 4. §-a B) és c) alatti pont-
ban felvet t ; nekik több kell. Aut Caesar, aut nihil. Vagy 
legyenek mindnyájan benne, vagy egy sem. Ez a két 
szélsőség csakugyan találkozott a magyarországi refor-
mátus egyház egyetemes konventjének mult hó 18-án és 
19-én tar tot t zárt üléseiben. Mocsáry L. és Szász K. eme 
két irány szószólói valának. 

Mocsáry kifakadásaival nem akarunk foglalkozni. 
Olyan mocsár-szaguak voltak azok, hogy még ott a kon-
ventben is akadt, ki megsokalta és Mocsáry ellen fel-
szólalt. Mondanom sem kell, hogy a kath. egyház ké-
pezte a tárgyat , mely ellen Mocsáry igazi vastag-nyaku 
virtuozitással declamálta a rég elcsépelt, de bizonyos kö-
rökben még meg nem unt vádakat és rágalmakat. Örü-
lünk neki, hogy még a konventen is ellenmondásra ta-
láltak expectoracziói. Több tiszteletben Mocsáryt nem 
akarjuk részesíteni. 

De Szász K. határozati javaslatához volna némi 
észrevételünk. Két eszme nyert benne különös kifejezést. 
Az egy ik : a kegyes elismerés, a másik: a merész kö-
vetelés. íme ezek szavai : 

„Mindenekelőtt kijelenti, hogy a szóban levő tör-
vényjavaslat azon intentióját, hogy az országgyűlés fel-
sőházában a magyar hazai közjog szerint eddig képviselt 
egyházak, úgymint a római és görög katholikus és a gö-
rögkeleti — mellett, a protestáns egyházak is képviseletet 
nyer jenek: az „e hazában törvényesen bevett minden 
vallásfelekezetekre nézve" már az 1848. XX. t. c 2. §-ában 
kimondott, de még eddig teljesen életbe nem léjjtetett s 
meg nem valósított „tökéletes egyenlőség és viszonos-
ság" felé egy ujabb és fontos lépésnek tar t ja s mint 
ilyent örömmel üdvözli." 

Tehát ujabb és fontos lépésnek tar t ják ezt az enged-
ményt, melyet örömmel üdvözölnek ; ele csak egy lépés-
nek, mely még nem elég. Nekik több kell. Az 1848: 
XX. t. cz. 2. §-ában kimondott, de még eddig teljesen 
életbe nem léptetett s meg nem valósított „tökéletes egyen-
lőség és viszonosság" : ez kell nekik! 

Ugyan mi kell még a „tökéletes egyenlőség és vi-
szonosság" életbeléptetéséhez ? azt joggal kérdezheti min-
den katholikus ember. Talán gátolja valami a protestán-
sok önrendelkezési jogait ? Talán nem urai iskoláiknak 
és alapitványaiknak ? Talán veszélyben forog autonomiá-
jok ? Talán kevesebb önállósággal és függetlenséggel bír-
nak, mint valamely más hitfelekezet ez országban ? 
Talán van mit különösen tőlünk irigyelniük ? Talán 
szálka az ő szemeikben a mi előnyösebb (?) helyzetünk? 
Széles Magyarországban nincs ember, ki e kérdésekre 
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habozás nélkül „nem"-mel felelne. Hát mi kívántatik még 
a „tökéletes egyenlőség és viszonosság" megvalósításához ? 
Egyebet sem gondolhatunk, mint cherchez l 'argent ! 
Keresd a pénzt ! Igen, ha van még valami, mit tőlünk 
irigyelhetnek, ha van, mi az ő szemeikben az egyenlő-
séget és viszonosságot zavarhatná, akkor ez csak is ala-
pitványaink és alapjaink lehetnek ; ez az egyedül, miben 
nem vagyunk egyenlőek, mert a többiben is van ugyan 
hiánya a tökéletes egyenlőségnek, de ez a hiány, fájda-
lom ! csak a mi részünkön van. 

Tehát erre czéloz az ő aspirácziójuk, még csak ez 
az egy desideriumuk van ! 

A katholikus vagyon elkobzása vagy felosztása, ez 
ama merész követelés, mely burkolva bár, de elég érez-
hetően kirí a határozati javaslat indokolásából, mely ja-
vaslatot az egyetemes konvent magáévá tett. Ez a köve-
telés pedig forradalmi tény, mely csak akkor fog komo-
lyabb szóba jönni, ha Magyarországban nagyon szomorú 
viszonyok lesznek. Ez aztán csakugyan kezdete volna a 
végnek. 

Ilyen nyíltan és ünnepélyesen hangoztatott aspirá-
cziókkal szemben nem csak a legnagyobb éberség szük-
séges, de különösen az, hogy amit Szatmár nagynevű 
püspöke oly bölcsen és világosan, legutóbbi beszédjében 
kifejtett, előbb meg is legyen. 

Szükségünk van reá, mert nyugodtak és biztosak 
nem lehetünk, mig az, ami a mienk, számunkra nem lesz 
ugy biztositva, hogy azt senkitől és semmitől többé fél-
teni ne kelljen. 

Mi „tökéletes igazságot és jogvédelmet" követelünk 
a protestánsok által hangoztatott „tökéletes egyenlőség ás 
viszonosság"-gal szemben. 

Mig ezt el nem értük, meg nem nyugodhatunk. ? 

Francziaország. Lépésről-lépésre — kell versenyt 
tartani a szabadkőműves szellemű modern humanismussal, 
midőn nagyhangzásu phrasisok zászlója alatt humanitárius 
és culturalis intézeteivel a világot tévedésbe ejteni és a 
nemzeteket összes kulturánk édes anyja, a kath. egyháztól 
elidegeníteni akarja. A félszeg és veszélyes alkotásokkal 
üdvös alkotásokat kell szembe állítani. Francziaorszáscban 
még III. Napoleon alatt divatba jöt t az eszme, hogy a 
leányokat a fiukkal teljesen egyenlő oktatásban kell ré-
szesíteni. Megindult a mozgalom leány-középtanodák fel-
állítására. A mozgalmat Duruy, III. Napoleon közokta-
tásügyi minisztere vezette. Mily szellemben, mutat ja az, 
hogy Dupanloup kötelességének tartotta szembe szállni 
vele : nem azért, hogy a nőnem művelődésének emelését 
megakadályozza, hanem hogy a mozgalomból a keresz-
tényellenes szellemet kiszorítsa és a katholicismust ver-
senyre lelkesítse. Ekkor irta a nagy orleánsi püspök azt 
a müvet a leánynevelésről, melyhez hasonló a franczia 
irodalomban Fénélon müve óta nem jelent meg. Most a 
dolog uj stadiumba lépett. A modern humanitáriusoknak 
a nőnem középiskolai oktatása már nem elég. Felsőbb, 
egyetemi tanfolyamot sürgetnek számára. A párisi ka-
tholikus egyetem rögtön felfogta helyzetének kötelességeit, 
fanárai szövetkeztek katholikus egyetemi nötanfolyam 
szervezésére. És m gr d'Hulst, Dupanloup egykori vicarius 

generálissá, jelenleg a párisi kath. egyetem rektora, le-
velet intézett hozzájok, melyben buzdítja a kitartásra. 
Elméletben, úgymond, eltérők lehetnek a vélemények a 
leányoknak adandó oktatás terjedelmére nézve. De tény-
nyel állunk, igy folytatja, szemben. Es e tény az, hogy 
áramlat van, mely a legfelsőbb tudományos műveltséget 
akarja megadni a nőnemnek, a szív nemes tulajdonainak 
és a vallási érzelmeknek kárára. A ki ismeri korunkat, 
az tudja, hogy e vészes törekvéseket nem az által lehet 
sikeresen paralyzálni, ha a nőnemet a magas pulturától 
eltiltjuk, hanem az által, ha e magas műveltséget neki 
egészséges állapotban nyuj t juk. És csakugyan, ama pilla-
nat közt, a midőn az_ifju leány iskoláit bevégzi, és fér j-
hezmenetele közt, legalább 2—3 év szokott eltelni, me-
lyeket elég nehézségbe kerül foglalkozással kitölteni. Az 
önök tanfolyamai igen alkalmasaknak látszanak emez űr 
betöltésére. Teljes bizalommal viseltetem önök iránt, hogy 

, e nehéz feladat teljesítésében minden akadályt és nehéz-
séget le fognak győzni. Önök nem fognak szándékomon 
túllépni, ha tanúbizonyságommal a párisi ft. lelkész urak 
érdeklődését fogják igyekezni megnyerni, a kiknek a ser-
dültebb if júság katekizálása közben alkalmuk van, önök-
nek számos hallgatót szerezni, éppen ugy mint a különféle 
nőszerzetek belső és külső iskoláiban működő szerzetes-
nőknek, a kik legjobb tanítványaikat küldhetik el önök-

; höz. Aláírva: d'Hulst, általános helynök, a párisi kath. 
! Institut rektora. 
I 

KATHOLIKUS ACTIO. 
Hálás köszönet. 

A sárospataki róm. kath. hitközség 8200 forint költ-
ségbe került leányiskoláját felépítvén, — mely tetemes 
költségbe 2000 forinttal mai napig adós, — ezennel mély 
tisztelettel hálás köszönetét nyilvánítja mindazon jótevő 
kegyes adakozóknak, kik őt e nagy terhében, — me-
lyet Isten dicsőségére és kath. hitünk érdekében felvál-
lalt, — kegyadományaikkal megsegíteni kegyeskedtek. 

Alólirottak, mély tisztelettel bátorságot vesznek ma-
guknak a római katholikus egyház-tanács nevében a t. 

i cz. nagyérdemű adakozóknak neveit, hálás köszönetünk 
Í kapcsában ezen lapok hasábjain a főtisztelendő szerkesztő 
! ur kegyes engedelmével nyilvánosságra hozni és a kegye-
I sen küldött összegeket egyúttal a leghálásabb köszönettel 
I nyugtázni. 

Desseicjfy Sándor, 
cz. apát-plébános, egyháztanácsi 

és iskolaszéki elnök. 
Schidcz József, 
iskola-gondnok. 

Matnszka Mihály, 
egyház-gondnok. 

A sárospataki róm. kath. leánynövelde építésére be-
folyt adakozások jegyzéke: Kassai püspök ur ő excell. 
1000 frt , beszterczei püspök ő excell. 50 frt . csanádi püs-
pök ő excell. 50 frt , pécsi püspök ő excell. 50 frt, nyit-
rai püspök ő excell. 20 frt, erdélyi püspök ő excell. 10 
frt, váczi püspök ő excell. 10 frt, veszprémi püspök ő 
excell. 10 frt, mélt. és főt. Krajcsik János fölsz. püspök 
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ur 12 frt , mélt. és főt. esztergomi főkáptalan 10 frt , 
mélt. és főt, egri főkáptalan 25 frt , mélt. és f'őt. kalocsai 
főkáptalan 5 frt , mélt. és főt. csanádi káptalan 10 frt , 
mélt. és főt, pécsi káptalan 10 frt, mélt. és főt. nyitrai 
káptalan 12 frt, mélt. és főt. szepesi káptalan 10 forint, 
mélt. és főt. váczi káptalan 5 frt , mélt. és főt. veszprémi 
káptalan 10 frt, mélt. és főt. jászói praelatus ur 10 frt , 
ngos és főt. Supka Jeromos zirczi főapát ur 10 frt , ngos 
és főt. Mayer Károly kassai kanonok ur 30 frt , ngos és 
őt. Spóner József váczi kanonok ur 2 fr t . tek. Kapácsy 
Dezső hevesmegyei árvaszéki jegyző ur gyűjtő ivén 
Egerből : Kapácsy Dezső 10 frt , Kempelen Eugenia 5 frt , 
Violet-Kempelen Emma 5 frt , Kempelen Radó 5 frt , Be-
govchevich Róbert egri kanonok 10 frt , Szele Gábor egri 
kanonok 20 frt , Babies János egri kanonok 10 frt , Lu-
dányi Antal egri kanonok 10 frt , Kozma Károly egri 
kanonok 10 fr t , Györgyényi Ignácz egri kanonok 5 fr t , 
Tárkányi Béla egri kanonok 10 frt , Danielik János egri 
kanonok 5 frt, Kovacsóczy István egri kanonok 10 frt , 
Porubszky József egri kanonok 5 frt , Lengyel Miklós 
egri kanonok urak 10 fr t , Stefanóvszky Sándor 2 frt , 
Szvorényi József 5 frt, angol kisasszonyok intézete 5 frt, 
Uryné Kapácsy Amália 5 frt, dr. Párvy Sándor 2 frt, 
özv. Nánásy Mihályné 2 frt , Szmrecsányi Lajos 2 frt , 
Dutkay Pál 1 f r t , dr. Francz 1 frt, Katinszky Gyula 1 
frt, Kapácsy Csiky Amália 2 frt, Kósa Csiky Francziska 
1 frt , Bartalos Gyula 1 frt , Kapácsy József 1 fr t , össze-
sen 1522 forint. 

— Araerikába vándorolt katholikus magyarjaink 
vallási viszonyaira vonatkozólag i. tisztelt kézből a követ-
kező közleményt vet tünk: 

„Amerikai Nemzetőr. Magyarhon és Amerika műve-
lődési érdekeinek szentelt közlöny. Az Egyesült-Államok-
ban élő magyarok újsága." Szerkeszti Perczel Lajos. 
New-York. 1884. nov. 1. 19. szám. 

A hazai papsághoz. 

Nem a vallásfelekezet, de nemzetiségünk érdekében 
szólunk hozzátok Magyarország lelkipásztorai! Nagyon 
szeretnők, ha szavaink nem a pusztába kiáltó hangjaiként 
vesznének el, s ha nem is közvetlenül általunk, de föl-
szólitásunk folytán megismervén az itteni állapotokat —-
hozzátok méltólag határoznátok a haza és az egyház ér-
dekében. 

A kivándorlás napról-napra nagyobbodik. A tény 
megvan, — most nem kutat juk annak inditó okát. 

De kérdjük : mi lesz azon tekintélyes tömegből, mely 
a régi hazából ide kivándorol ? Elvész ugy nemzetére, mint 
vallására nézve. 

Százával vannak letelepedve itt is, ott is, de a le-
telepedett népnek lelkipásztora nincs. Az itt divó nyelvet 
nem ismeri, s ha megtanulja, mire tudja, elvész a vallás-
nak, mert addig, mig nem tudia a nyelvet, nem érint-
kezhetik lelkészszel, s mire megtanulja, megszokta azt, 
hogy az élet fentartása czéljából nincs szüksége a vallá-
sosságra. 

Az újonnan bevándorlott azonban vágyódik pap 
után, s ennek következménye, hogy a Vanbuskirk és 
Passaicban letelepedett magyarországi tótok — noha nagy 

részük katholikus — más vallásfelekezetii és sok pánszláv 
missionarius hitszónoklatait kénytelenek hallgatni. 

De ez nem csak ott van ugy, hanem egész Ameri-
kában. 

Hazánk felső részein a panszlavismus ugy is nagyon 
el van terjedve, milyen lesz az idővel, ha e honfitársaink, 
kik itt pánszláv agitatorok körmei között vannak, vissza-
térnek a régi hazába ? 

A lengyel és cseh missionariusoknak tág teriik van ; 
azon néhány magyar lelkész, ki lelke sugallatát követve, 
a nemzetiség és a valiás értlekében vándorbottal kezében 
kijött, kevés a kivándorlottak számához, kevés a letele-
pedetteknek egymástól oly óriási távolságban létük miatt. 

Főtisztelendő Szabó Avelin ur (volt aradi minorita 
rendii áldozár), kit jelenleg Syracuseban tart hivatása, 
megtudva a szegény elhagyatott nép sorsát, több mint 
200 mértföldet utazott, hogy egy vasárnap Passaicban 
hazánk nyelvén hirdethesse az Ur igéit. 

De ez mind kevés. Nagy lehet az áldozat, melyet 
egyes lelkes magyar pap itt hazája és vallásának hoz, de 
nem elég arra, hogy a népet hazája és vallásának meg-
tarthassa, 

Kettős hivatás vár itt a papra, s ha azt lelkiisme-
retesen végzi el, ugy nemcsak egyháza, de a haza, az 
igaz érzelmű magyarok háláját is kiérdemlendi. 

Elmondtuk ez állapotot. Hazaszeretetek meg fogja 
súgni, hogy honfitársaitok, a haza, egyház s a társada-
lom érdekében mit kelljen tennetek. 

Mi várunk és remélünk.*) 

IRODALOM. 

= Hazafiúi komoly szavak a főrendiházi reform 
kérdésében, jelesen a katholikus czimzetes püspökök joga 
mellett. Budapest, Franklin-Társulat könyvnyomdája, 1884. 
24 lap. Ára 30 kr. 

Ez a becses röpirat a magasabb világnézetből táp-
lálkozó statusb öleseseg nemes és legyőzhetetlen fegyve-
reivel védi czimzetes püspökeink helyét a felsőházban. 
Kiindulásának pontjai, mint a kitűnő szózatnak kivált 5. 
és 6. lapján szőtt eszmemenet mutatja, majdnem szóról-
szóra összeesnek azokkal, a miket „A főrendiház átala-
kítása" czimü vezérczikkünkben kifejtettünk. Ez a hatal-
mas viszhang megtiszteltetés reánk nézve. De nemcsak a 
kiindulás esik össze a mienkkel : a befejezés is. Éppen ugy 

*) Az Egyesült-Államokba kivándorlott magyarajku honfi-
társaink szomorú lelkiállapotáról igen illetékesen értesítette Ma-
gyarország katholikus egyházát Wimmer Bonifácz sz. Benedek-rendi 
sz. vincenti apát ur Amerikából abban a becses levélben, a melyet 
nm. és ft . dr. Kruesz Kryzosztom főapát úrhoz intézett. Lásd a 
Relujio, 1884. I. 30. sz. Ez a második szózat Amerikából más oldal-
ról, nemzetiségi szempontból is megvilágítja a szomorú állapotot-
— Őrizkedni kell a nemzetiségi chauvinismustól és nem szabad 
minden lengyel vagy cseh papban panszlávot látni, annál is inkább, 
mert az Egyesült-Államokban a panszlavismusnak semmi keresni 
valója nincs. Ezt szükségesnek láttuk az „Amerikai Nemzetőr" e 
felszólalására megjegyezni ; figyelmeztetését azonban katholikus 
vallási és lelkipásztori szempontok miatt lehetetlen volt mellőzni s 
lehetetlen a magyar kath. papság méltó figyelmébe nem ajánlani. 

SzerJe. 
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jogaink 
Hanem 

mint mi .királyi esküvel biztositottu százados 
fenntartását követeli — a nemzet érdekében 
közben, a mii derekán, szerző hatalmas jogtör ténet i és 
statusbölcseleti eruditióval kidomborí t ja azt, -a mit mi 
idézett krit ikai és elmélkedtető czikkünkben csupán je-
leztünk. czimzetes püspökeink illetékességét és jogosultsá-
gát felsőházi ülésre. Ezt szerző az ellenesek három ürü-
gyének megczáfolása által eszközli. Bebizonyítja ugyan-
is, hogy a czimzetes püspökök által az egyházi tagok 
száma nem válik túlságossá ; hogy a vagyon képviselet érve 
a cz. püspökök ellen következetlenül és kur ta észjárással 
alkalmaztatik ; végre diadalmasan kimutat ja , hogy igenis, 
cz. püspökeink mind oly működési körrel bírnak, mely 
az államélet mozzanatait igen közelről érdekli. 

A nagy eruditióval, mély belátással és nemes han-
gon irt röpirat lehetetlen, hogy meg ne tegye a kivánt 
hatást azokra, a kik nem előítéletből tengetik szellemü-
ket, hanem — saját fejőkkel gondolkoznak. 

A m. t. szerzőnek kalapemelve gratulálunk. 
-f- A csanádi növ. papság m. egyházirod. iskolája 

előfizetési felhívást küldött be dr. Sprinzl „Az apostol i 
atyák Theologiája" czimü müvére, mely 1885. február 
havában fogja elhagyni a sajtót-. Ara 1 f r t 50 kr . Ajánl juk. 

= Adatok árpádházi boldog Margit történetéhez. 
Ereklyéire vonatkozólag Némethy LajOS-f^, szenttéavatása 
és cultusára vonatkozólag Fraknói VÍlmOS-fo7, Budapest , 
1885. 12-rét, 282 lap. 

Örömmel sietünk jelenteni, hogy az a nagybecsű 
kettős értekezés, mely a Religió-ban Némethy és F rak -
nói tollából árpádházi b. Margi t ra vonatkozólag megje-
lent, az itt bemutatot t diszes kötetben külön lenyomatva 
is megjelenik. 

Boldogok lennénk, ha e becses czikksorozat által 
az uralkodó házak közt szentekben oly gazdag Arjrnd-
házunk kedves szűzi alakjának canonisatióját előmozdí-
tot tuk. 

VEGYESEK. 
y I Rudigier \ linczi püspök m. hó 29-én elhunyt. 

Vele egy világhírű püspök-trias utolsó tagja szállt sirba, 
kik mind a hárman egy fészekből röpültek ki : Fessier, a 
vatikáni zsinat ti tkára, Gassner, a hires dogmatikus és 
philosoph s a vatikáni zsinat dogmatikai bizottságának 
előadója, és végül most Rudigier, Ausztria nem legma-
gasabb méltóságú bár, de azért leghatalmasabb főpász-
tora. Mind a hármat a hithüségre nézve még Spanyol-
ország által sem felülmúlt Tyrol adta az egyháznak. 
Minci a három egykor a brixeni seminariumban működött , 
együtt, már akkor kiváló hittudós-triást alkotva. A most 
elköltözöttnek még utolsó szavai is nagy tettek valának. 
Azt üzente Linz polgármesterének, hogy a temetőkérdést a 
kath. egyház szellemében oldja meg. Magához a felséghez is 
volt mondani valója. Adott szavára figyelmeztette az apos-
toli felséget. Azt mondják, a Concordatumra vonatkozott 
ez. Tehát a nagy főpap utolsó szava is felséges uralko-

dójához — az egyház szabadságának védelmére volt téve. 
Az ö. v. f. n. ! 

— Zsidó logika. Mikor a színházakban a kath. egy-
ház intézményeit teszik látványosságok és élez tárgyává, 
akkor a zsidó sajtó ezt nagyon helyén valónak találja, 
sőt nagy élvezettel oda áll az esztelen röhögök chorusa, 
elé — karmesternek. Most hogy a népszínházban Az 
árendás zsidó czimü férczelménv já r ja , a zsidó sajtó duz-
zog, mert — úgymond a zsidóság érdekeinek védelmére 
válalkozott „Egyenlőség" czimli lap, — a zsidó, kivált az 
árendás, nem színpadra való, — még ha „becsületes" is 
mint az emiitett darab főszemélye. Hát biz ez az eljá-
rás — nem egyenlőség. A kath . pap és apácza színpadra 
való, — a zsidó, még a becsületes zsidó is, nem oda 
való. Maga kelti fel és ápolja a zsidóság maga ellen a 
keresztény társadalomban mutatkozó ellenszenvet. 

— Parisban katholikus tudós társaság alakul. Czirne 
Société de Saint-Thomas d1 Aquin. Czélja: a szent atyák 
és különösen aq. sz. Tamás vezérlete alatt a keresztény 
bölcselet müvelése, ideértve a modern tévelyek czáfolá-
sát is, a tapasztalat i és természet tudományok igénybe 
vételével. Elnöke mgr d'Hulst, a párisi kath. tud. egye-
tem rektora . Nekünk is kellene már egyszer valamit e 
téren felmutatni ! 

-— Sz. Malachias jövendölése. A Germaniá-ban ér-
dekes tárcza-czikk jelent meg e tárgyról . Czikkiró 1686. óta 
fel tüntet i az ismeretes jelszavak találó voltát, azután, te-
kintve - Of pápák uralkodásának eddigi arányszámát, azt 
véli, hogy a Lumen ele coelo után megjövendölt 10 
pára 120—130 év vehető fel. Ekkor „fog a város 
pusztulni s fog a ret tenetes biró népe fölött ítéletet 
tani." 

— Találó megjegyzés. Madridban egy egyetemi tanár, 
Pidal közoktatásügyi miniszter jelenlétében,támadást intézett 
a kath. egyház ellen, mintha ez a tudomány „szabadságá"-
nak ellensége volna. Egyszóval : korlátlan szabadságot 
követelt a tudomány számára. E r re a szabadságra vonat-
kozólag ezt a jellemző megjegyzést tet te a Journal de 
Rome : „On reclame ha liberté de l'outrage afin d'obtenir 
un jour la liberté de la persécution," azaz: Most egye-
lőre azt a szabadságot követelik, hogy a kath. vallást 
(mely Spanyolországban mint államvallás az alkotmány 
védelme alatt van) sértegethessék, hogy ez által eljussanak 
a katholicismus üldözésének szabadságára. Tout comme 
chez nous ! 

— Bajorország katholikus ország. Sok protestáns 
van benne és nagy a protestáns befolyás, az igaz ; de _ 
azért a bajor katholikusok erélyesen érvényesitik a ka-
tholikus többség jogait . Most végződtek a birodalmi vá-
lasztások. 48 t ag ju t Bajorországra. Ezek közöl a bajor 
katholikusok 33 tagot választottak meg a centrum pro-
g rammja alapján. Megy a katholikusok tömörülése, csak 
akarni — és tudni kell hol fogni a dolgot. 

Sajtóhibák. Mult számunk Irodalom rovatának végén Máris 
helyett Mária; a Vegyesek rovatában Treppet és enc/ersi helyett 
Freppel és angersi olvasandó. 

pa-
el-

tar-

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

Budapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz. 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása .'Buda-
pest, VIII., József-körut 
50., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

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

NEGYVENHARMADIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

kir. postahivatalnál ; 
Budapesten a szerkesz-
tőnél, és Rudnyánszky 
A. könyvnyomdájában, 
IV., Papnövelde-utcza 
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f P O L L Á K JÁNOS. 
1824. febr. 24. — 1884. decz. 1. 

E jeles férfin halála lapunkra is mély gyászt 
hozott. Diszesen megfutott pályáján, melyen egye-
temi tanárság, dékáni és rektori méltóság, szent-
István-társulati alelnökség, apát-kanonoki kitün-
tetés és lyceumi kormányzói magas hivatal jelzik 
a főbb stadiumokat, két izben nyilt alkalma a Re-
ligio élére állni. Először 1801. 1862, 1863-ban volt 
e lap felelős szerkesztője. Mikor 186-t. jan. elején 
visszalépett, utódja azzal a kijelentéssel hódolt 
érdemeinek, hogy ő a lelépő szerkesztő Pollák-
nak, mint „a csatából hazatérőnek fejére győzelmi 
babért fűz." A koszorú teliát már akkor megér-
demlett vala; de a veteránná avatás korainak 
bizonyult be. IJjra megjelent a Religio élén és e 
lapot még egyszer 186S. január 1-től 1869. ok-
tóber l- ig szerkesztette. És igy összesen négy és 
háromnegyed évig állt őrt e kényes helyen egy-
házunk érdekeiért. Mit tett, mit irt, hogyan mű-
ködött e helyen ő, a ki, bár hit tudománya előtte 
az akadémia dicsőségét örökre elzárta, mint tu-
dós és tanár, mint iró és szónok egyaránt a nagy-
műveltségű és szellemes férfiú emlékét hagyja 
hát ra : az a régibb nemzedék előtt még friss em-
lékezetben van, az ujabb nemzedék pedig hadd 
lapozza azokat a lapokat, melyeken az elhunyt irói 
alkotásainak java része van felirva. Ha lesz tör-
ténetirója e lapnak, a melynek élete a katholicis-
mus életével közel egy félszázad óta oly gyen-
géden van összeforrva, Pollák János nevéhez nem 
egy nevezetes dolgot fog fűzhetni. Mivel jól tud-
juk, hogy omnes eodem ferimur és minden percz-

czel közelebb jutunk ama ponthoz, a melyen 
a boldogult már átesett: halála, minthogy még 
váratlanul is jött vala, kétszeresen meghat minden 
tisztelőjét és barátját . Mely megilletődéssel tesszük 
le a gyászkoszorút a Religio e kiváló tehetségű 
szerkesztőjének ravatalára. Az ö. v. f. n.! 

Alakítsunk papi egyesületet! 
„Ut sint unum. Joan. 18, 22. 

I I . 

A papi egyesületek múltjából. 

Az eddig mondottak, ugy hiszszük, eléggé 
igazolják az oly papi egyesületek fontosságát, 
melyek a pap lelki életének ápolását czélozzák. 
S ezért nem is hiányoztak, különösen a legutóbbi 
századokban, apostoli lelkületű s buzgalmu fér-
fiak, kik minden erejükből iparkodtak ily papi 
egyesületeket egy vagy más alakban létesiteni. 
Ide sorolhatók bizonyos tekintetben a franczia 
egyház kimagasló diszeinek: Olier, Eudes s pauli 
sz. Vmczének törekvései is, kik a XVII. század-
ban halhatatlan érdemeket szereztek maguknak 
a világi papság egyházi szellemének regeneratiója 
körül, s nem egy, máig fennálló intézményük, 
épen ezen kivivott üdvös eredmény biztositását 
czélozza, jóllehet oly értelemben vett papi egye-
sületet, mint a minőről mi szólunk, egyikük sem 
alapitott. 

"E téren legkihatóbb eredménynyel fárado-
zott Istennek tiszteletreméltó szolgája: Holzhäu-
ser Bertalan, ki 1613-ban született s 26 éves ko-
rában Eichstadtban pappá szenteltetett. E férfin, 
Istennek különös suggallatai folytán, mindegyre 
azon eszmével foglalkozott : hogyan lehetne a 
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világban szétszórtan működő buzgóbb lelkészeket 
szorosabb kapocscsal együvé fűzni. Ezt az eszmét 
már 1642-ben meg is valósitá, azonban a salz-
burgi egyházmegyében, hol világi papok számára 
társulatot alapitott, oly szervezettel, mely — kü-
lönösen az életszentség elérésére rendelt eszkö-
zöket illetőleg — sokban hasonlit a mostani 
papi congregatiók, pl. a redemptoristák szerveze-
téhez. A külső egyházi működést illetőleg, a tár-
sulat tagjai egészen az illető egyházmegyei fel-
sőbbségnek maradtak alávetve. Ez intézmény 
csakhamar több egyházmegyében követőkre ta-
lált, és szent életű alapitójának, Holzhausernek 
1058-ban bekövetkezett halála után is egyre ter-
jedt. Jóllehet ez intézményt az apostoli szent 
.szék nemcsak jóvá hagyta, hanem több alka-
lommal dicséretekkel is elhalmozta, mégis a 
mostoha viszonyok miatt már a következő szá-
zadban lassankint ismét megszűnt. Mindazáltal 
oly intézmény, melynek életbeléptetését az isteni 
gondviselés oly csodálatosan elősegítette, nem 
maradhatottt üdvös eredmény nélkül. Ugyanis 
Holzhäuser az ő intézményében folállitá a papi 
társulatok legtisztább eszményét, mely egyre lel-
kesitőleg ragj^og szemeink előtt, s mely csak-
ugyan az arra hivatottak keblében folytonos 
ösztönzésül szolgált és szolgál, a fölállított 
eszményt, a kor körülményeinek és viszonyai-
nak megfelelőleg, ismét valósítani. És való-
ban, századunkban már gyorsan látjuk a papi 
egyesületeket keletkezni, s pedig először is Bel-
gium- és Francziaországban, hol Gaduel, orlé-
ans-i általános helynök később (1862) kiadta 
Holzhäuser életrajzát is. E mű szerzőjéhez b. e. 
IX. Pius pápa brevejében eme buzditó és jóslat-
szerü szavakat intézé: „Szerencsésnek mondjuk 
mindazokat, kik már egyesülnek, hogy ily módon 
ápolják a lelki életet, s az oly szép kezdetnek 
egyre ujabb és nagyobb növekvést jósolunk.ul) 

A Holzhauser nyomdokain keletkezett f'ran-
czia papi egyesületek legtöbbje már több évvel 
ezelőtt szorosabban egyesült egymással „Union 
ApostoliqueK elnevezés alatt s mindenfelé oly 
pártolásra talált, hogy 1880 elején már 27 egy-
házmegyére kiterjedt. Ugyanez évben XIII. Leo 
pápa is ritka kitüntetésben részesité e társu-
latot, elnökéhez eme buzditó szavakat intézvén: 
„ Quotquot sunt saeculares sacerdotes, liortamur, 

*) A Németbirodalomban tudtunkkal a freiburcri 
egyházmegyében is létezik ily papi egyesület, melyet a 
Halhatatlan emlékű Holzhauser alapitott. 

ut sibi ipsis reique religiosae efficacius prospe-
cturi, saluberrimae isti.consociationi dent nomen." 
Az „Union Apostolique" alapszabályait szintén 
mellőzzük, miután a bécsi egylet alapszabályaihoz, 
melyekről úgyis szó lesz, sokban hasonlók. Csak 
azt az egyet akarjuk itt különösen kiemelni, 
hogy ez az oly elterjedt és virágzó papi társulat 
Jézus legszentebb szivének oltalma alá van lie-
lyezve, s minden tag kötelezi magát : személyét, 
tehetségét, munkáit és fáradozásait naponként e 
legszentebb szivnek felajánlani, és a Jézus sz. 
szive ájtatosságot hitközségében buzgóan ter-
jeszteni. 

Ausztriában ilynemű papi egyesület először 
1867-ben alakult, még pedig Brixenben, ily czim 
alat t : Priester-Sodalität für das Bisthum Brixen 
zum heiligsten Herzen Jesu, zur Erhaltung des  
priesterlichen Geistes. A szent életű alapitó : Muigg 
Ferencz, meghalt 1880-ban.1) 

(Folytatjuk.) 

Borromei sz. Károly. 
(Viszliaug a jubileumi ünnepélyekből.) 

II. 

Közelégületlenség rendesen könnyen támad, de igen 
nehezen szűnik meg, még akkor is, midőn a botrány oka 
már rég el van távolitva, vagy annak alaptalansága be 
van bizonyitva. Borromei sz. Károly bibornoknál azonban 
kivétel történt, a mint ő maga is kivételes és rendkivüli 
jelenség vala. Az általa viselt hivatalok bokros teendőit 
mindenkor és minden viszonyok közt éles belátással, bá-
mulandó munkaerővel és hajlithatatlan igazságossággal 
végezte. Szigorú önmaga iránt, szelid s gyöngéd volt 
mások iránt, habár soha gyönge engedékenységre nem 
ragadtat ta magát. Ennek szükségkép az volt az eredménye, 
hogy a korai kitüntetést ócsárló ajkak csakhamar elné-
multak, és a pápai rokon iránt a tisztelet általános lett. 

Az egyház soha sem volt ellensége a tudománynak, 
mint ezt üldözői mindig mondogatják és mondogatni fog-
ják ; sőt ellenkezőleg, az egyház minden téren, mindig és 
mindenütt áj)olja, gyámolitja és emeli az igazi tudományt, 
mert azt, főleg szolgái számára, nemcsak hasznos, hanem 
szükséges jónak tart ja . Az úgynevezett reformátorok és 
pártolóik által világgá bocsátott amaz állitás, hogy a 
XVI. században az egyházban a tudomány egészen ki 
volt halva, ma már annak bizonyult be, a mi mindig 
volt, merő hazugságnak és rágalomnak. Hisz borromei 
sz. Károly, mihelyt Rómába jött, képes volt azonnal tu-
dományos egyletet alakitani, mely sok egyházi és világi 
tagból állott, kik esténként a Vatikánban összejöttek, 
hogy felváltva értekezéseket tartsanak, és azok felett vi-
tatkozzanak. Ezek ama hires Noctes Vaticanae seu ser-

*) Eletéből lélekemelő vonások olvashatók a Linz. 
Quart. Schrift 1883. évi IV. füzetében. (858. 1.) 
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mones habiti in Academia. Romae in palatio Vaticano 
institutae. Károly a paviai egyetemről sem feledkezett 
meg, hol magasabb tudományos műveltségének alapját 
vetette. Már mint tanuló szegény if jak részére alapítványt 
tett, melyet most egész collegiummá nagyobbítot t főleg 
abból a czélból, hogy az egyháznak mennél több tudo-
mányosan kiművelt szolgákat nevelhessen. 

Tudományos tevékenysége és a klérus körében a 
tudományok emelésére irányuló buzgalma borromei sz. 
Károlynak csak üdülésül szolgált a vállaira nehezedő 
óriási munkahalmaz közepett. Oly polczra emeltetve, 
melyről mint valamely középpontból az egyházi életkör-
nek összes sugarait áttekintheté ; oly állomásra helyez-
tetve, hol a szentirással szólva, fontos feladata az vala: 
„ut evellas et destruas et disperdas et dissipes et aediíi-
ces et plantes" : borromei sz. Károly egész nagysága ki-
tündöklött. A trienti zsinat, két izben történt félbesza-
kasztása daczára, sok jeles határozatot hozott ; mindazon-
által eredménye ekkorig, tekintve azt, a mit egyáltalában 
eredményeznie kellett volna, igen csekély vala. Az éles-
eszü bibornok csakhamar belátta, hogy a trienti zsinatot 
mennél hamarább be kell végezni, és az általa hozott 
reformokat haladéktalanul létesiteni. E czél felé irányozta 
tehát minden gondolatát és törekvését, Ut evellas et de-
struas et disperdas et dissipes et aedifices et plantes. 
Mindenekelőtt tönkre kellett tenni amaz üdvtelen törek-
véseket, hogy nemzeti különállások által hozassék helyre 
a reformatio által egyes országokban felzavart béke. Az 
emiitett kísérletek ama veszélynek tevék ki az egyházat, 
hogy hitének egysége, oszthatlan szervezete feldarabol-
tatik és f'eloldatik. Eme balhiedelemben Ferdinánd né-
met király, hogy tartományaiban a felekezeti békét, 
minél előbb létesíthesse, oly kátét adott ki, mely a pro-
testánsoknak dogmatikailag meg nem engedhető dolgo-
kat engedményezett. Hasonló tévelygésből önhatalmilag 
megengedte Albert bajor herczeg az áldozás alkalmával 
a kehely használatát, hogy ez által az egyháztól elpár-
toltakat megtérésre bírhassa. A vormsi gyűlésen pedig 
1557-ben az ismert vallási vitáknál oly tanokat is tár-
gyaltak, melyek felett a trienti zsinat már végleges ha-
tározatot hozott. Ezekhez hasonló esetek fordultak elő 
Lengyel- és Francziaországban, hol az elszakadt feleke-
zetek egyesítése végett nemzeti zsinatokat tartot tak és 
szerveztek. E separatismusi hajlam ellen borromei sz. Ká-
roly minden befolyását érvényesítette a pápánál, hogy őt 
a trienti tárgyalások folytatására rábírja. S itt fényesen 
kitűnt a nagy bibornok valódi keresztényi és apostoli 
bölcsesége. Engedményeket adni, de csak ott, a hol az, 
egyházunk elidegeníthetetlen jogainak sérelme nélkül meg-
történhetik, ezt tartot ta ő amaz időben legszükségesebb-
nek. Nem törekedett ő az egyház külső tekintélyének, 
fentartására, sem a szentszék hatalmának gyarapítására, 
hanem egyedül a lelkek üdve és a protestánsoknak az 
egyház kebelébe való visszatérése lebegett szeme előtt. 
I t t azonban csak az egyetemes zsinat segíthetett. S hogy 
a zsinat befejezése valósuljon, mindenekelőtt ki kellett 
engesztelni I. Ferdinánd császárt, ki a pápával feszült vi-
szonyban élt. Károly rábeszélésére elismerte a pájia Fer-
dinándot császárnak, mely tény által azonnal eléretett, 

hogy a császár is a trienti tárgyalások folytatását szük-
ségesnek nyilvánitá. Károly indítványára a pápa meghívta 
a Naumburgban épp akkor egybegyűlt protestáns német 
fejedelmeket, hogy az egyetemes zsinatra megjelenjenek, 
a melyben a protestánsok az apostoli delegatus ígérete 
szerént nemcsak meg fognak hallgattatni, hanem minden 
méltányos dologban méltatásban is fognak részesülni. „A 
mi jó és dicséretes, az elfogadtassák, ami elvetendő, az 
elvettessék, és mi mindenkor oly szükséges, a szakadás 
megsziintettessék, az egyház egysége pedig helyreállít-
tassák. " 

Az egyházra felette fontos eme munkák között bor-
romei sz. Károlyt ki akarták ragadni működési köréből. 
1562-ben ugyanis meghalt Károly bátyja, Frigyes, a bor-
romei család fentartója. A bibornok akkor még nem volt. 
áldozár. Rokonai mindenáron rá akarták venni, hogy el-
hagyva az egyházi pályát, nősüljön meg és legyen a Bor-
rom eo név fentartója. E törekvésükben a pápa is támo-
gatta őket ; de hasztalanul. Károly szent hivatásához áll-
hatatos maradt, s hogy minden zaklatásnak véget vessen, 
t i tokban felvette az egyházi rend szentségét, és aztán a 
reá e miatt neheztelő pápa elé ment, igy szólva hozzá : 
Szentséges a tya! ne nehezteljen reám e lépésem mia t t ; 
oly jegyest választottam, kit már régóta szerettem, és kit 
enyémnek mondhatni mindig leghőbb vágyam vala. 

Az igaz, hogy Károly az egyházi rend szentségének 
felvétele után a jézustársaságiakkal szoros viszonyban élt ; 
igaz, hogy Ribeira atya gyóntatója volt, kinek vezetése 

! alatt Károly szigorú asketikus életet élt. De az nem igaz, 
hogy a jézustársaságiak hatása alatt, mint azt egyházel-
lenes oldalról állítják, a bibornok félszeg, darabos és ri-
deg lett főleg a protestánsok iránt, hisz borromei szent 
Károlyra épp most lehetett méltán a zsoltáros e szavait 
alkalmazni: „In meditatione mea exardescit ignis." S va-
lóban, szivében most sokkal inkább fellángolt az egyház 
iránt való szeretetnek tüze és ama szent buzgalom, hogy 
az igaz hittől elpártoltakat az egyház kebelébe visszave-
zesse, s pedig egyesegyedül a legszeretteljesebb bánásmód 
által. A trienti zsinat tárgyalásait itt részletesen méltatni 
nem szándékunk, de azt ki kell nyilvánítanunk, hogy ép-
pen borromei Károly volt az, kinek sürgetésére a tanács-
kozások a legszabadabb hatáskörben mozogtak, és hogy 
a pápai legátusok a legszabadelvübb utasításokkal rendel-
keztek. Nagy szegénységi bizonyítvány tehát, vagy az 
igazságosság hiánya, borromei sz. Károlyt szükkebliiség-
ről, türelmetlenségről és elfogultságról vádolni. Az ak-
kori események elfogulatlan bírálója előtt bizonyos, 
miszerint katholikus részről mindent elkövettek, hogy 
a protestánsok a trienti zsinatban részt vegyenek, és 
az egyházzal kibéküljenek. Es senki sem óhajtotta és 
támogatta jobban e szívélyes közeledést, mint borromei 
sz. Károly. Hogy e szent óhajának eredménye még sem 
lett, annak oka egyedül az, mert a reformatio fejei me-
rev "oppösitiójukhoz körömszakadtáig ragaszkodtak. Sz. 
Károlyé azonban a dicsőség nagy része, hogy az egyház 
mindent elkövetett, csakhogy a kereszténységben a sza-
kadás eltávolíttassák és helyre hozassék a hit egysége. 
Ranke, a protestáns történész, a trienti zsinatról im eze-
ket i r j a : „A zsinat, melyet oly nagyon követeltek, és 
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mégis oly sokáig mellőztek, sőt kétszer el is oszlattak, a 
világ sok viharától megrendítve, és harmadik egybehi-
vása alkalmával is sok veszélytől környezve befejeztetett 
a katholikus világ köz-egyetértésében. Nem csodálkozunk, 
hogy a praelatusok az utolsó gyűlés alkalmával meg 
voltak hatva és örvendtek. Még az ellenfelek is egymás-
nak szerencsét k ívántak; s ez agg férfiak közül soknak 
szemeiből könyek gördültek k i . . . Megujult és egyesitett 
erővel most már szembe szállott a katholicismus a pro-
testantismussal." A mi nagyot és a kath. egyházra áldáso-
sat a trienti zsinat létesített, azt a kath. világ Isten után 
főleg borromei sz. Károlynak köszönheti. 

„Ut aedifices et plautes" ! Károly buzgalma nem 
volt kielégítve azzal, hogy Trientben a legüdvösebb re-
form-határozatok hozattak. O e határozatokat minden ki-
telhető módon megvalósítani is iparkodott . A bibornok 
egész nagysága most ismét az által tünt ki, hogy nem 
tartot ta önmagára nézve megalázónak, hogy magas római 
állását egy alantibbal, a milanóival felcserélte. Jól lehet 
a pápa öt a szinat által a pápai székhez át te t t ügyek 
elintézésével különösen megbízta, és ő e megbízatás foly-
tán igen el volt foglalva a Cateckismus Romanus, a re-
videált Breviárium és Missale kiadásával ; s jóllehet tag ja 
volt ama bizottságnak, mely a trienti határozatok végre-
hajtását ellenőrizte, és azok értelmezése felett támadó ké-
telyekben felvilágosítást vala hivatva adni, — lelke sehogy 
sem tudott teljesen megnyugodni ; szive egész hevével vá- ; 
gyódott a reá bízott nyáj után. A milanói egyház hű és 
buzgó főpásztora akart lenni. Kövessük tehát sz. Károlyt 
nagy elődje, sz. Ambrus híres püspöki székére. 

(Folytatjuk). 

Szabályzat") 
a középtanodáknál alkalmazandó hittanárok képesítése 

tárgyában. 

1. §. A középtanodáknál alkalmazandó hi t tanárok 
képesítése czéljából minden magyarorszégi katholikus egy-
házmegye, illetve tanítással foglalkozó férfiszerzet főszék-
helyén egy legalább öt rendes és két pót tagból álló vizs-
gálóbizottság állíttatik be, melynek tagjai t és elnökét a 
megye főpapja, illetve a szerzet főnöke nevezi ki. 

2. §. E bizottságnak egyedüli föladata a jelent-
kező hit tanár-jelöltek szakképzettségét egy elméleti és 
gyakorlati szigorú vizsgálat alapján megbírálni és annak 
eredményéről a megye, illetve szerzet főhatóságának rész-
letes jelentést tenni. 

3. §. Képesítő vizsgálatra csak oly fölszentelt pa-
pok jelentkezhetnek, kik érettségi bizonvitványnyal van-
nak ellátva, a rendes theologiai tanfolyamot " elvégezték 
és legalább egy évig mint hitelemzők (segédlelkészek) 
v a g y gymnasiumi tanárok gyakorlati lag működtek. 

4. §. Akik képesittetni óhajtanak, ebbeli szándékukat 
az egyházmegyei, illetve szerzeti főhatóságnál jelentik 
be : ha a szándék ellen főkormányzati szempontból ne-
hézség nem forog fönn, erről a vizsgáló bizottság elnök-

*) Ezzel a Religio, M. Állam és Veszprémi Közlönyben folyt 
wecses eszmecsere illetékes elintézést nyert. Sar 'c 

sége értesíttetik, mely a bizottsági tagokkal egyetértve 
kitűzi a vizsgálat napját , és ezt a jelenkezőnek tudósí-
tása végett bejelenti az illetékes főhatóságnál. 

5. §. A vizsgálat á l l : A) egy elméleti szigorlatból, 
B) egy Írásbeli dolgozatból és C) egy szóbeli gyakorlati 
föllépésből. Mindhárom rész magyar nyelven végzendő. 
Ha azonban valaki más tannyelvű középtanodára is ké-
pesit tetni akarná magát , akkor a B ) és C) alatti föltéte-
lek az illető nyelven teljesitendők ; az A) alatti elméleti 
szigorlat ez esetben is magyarul tartat ik. 

6. §. Az elméleti szigorlat tárgyai t képezik' a) az 
általános és részletes dogmatica, b) az erkölcstan, c) az 
egyháztörténelem, különös tekintettel Magyárország egy-
háztörténelmére, d) á szertartástan és e) a nevelés-
és tanitástan, különös tekintettel a hitelemzés módszer-
tanára. Az a) b) c) és d) tárgyak alatti ismerete a kö-
zéptanodákban előirt tankönyvek terjedelmében, az e) 
alatti pedig a középtanodai tanárok képesítéséhez szüksé-
ges fokban kívántatik meg. 

Az elméleti szigorlat a) b) c) és d) tárgyai alul 
fölmentvék a hi t tudorok, a) és b) tá rgyak alul pedig azok, 
kik a zsinati vizsgát jó sikerrel letet ték. 

7. §. Az írásbeli dolgozat áll egy az elnök által 
kijelölt t á rgy fölöt t rögtönzendő valláserkölcsi oktatásból 
(exhortatio), melyhez segédeszközül csak a szentírás és 
ennek concordantiája használható. Ezen dolgozat, mely-
nek készítésénél egy bizottsági tagnak állandóan jelen 
kell lenni, legfel jebb két óra alatt készítendő el, és a 
jelenlevő bizottsági tagnak az elnökhöz ju t ta tás végett 
kézbesítendő. 

8. §. A szóbeli gyakorlati föllépés abból áll, hogy 
a jelölt az előirt tankönyv alapján egy önmaga által 
szabadon választott tárgy fölött az összes vizsgálók je-
lenlétében legalább egy óranegyedig tar tó iskolai elő-
adást tart . 

9. §. A végbement vizsgálatról egy valamennyi vizs-
gáló által aláírandó bizonyítvány állíttatik ki, melyben 
az eredmény, ugy az öt elméleti tárgyból, mint az írás-
beli és szóbeli gyakorlatokból „jeles", „jó", „elégséges" 
vagy „elégtelen" kitételekkel részletesen megjelölendő. 
Az elméleti t á rgyakból minden vizsgáló meggyőződése 
szerint adja az osztályzatot, az írásbeli és szóbeli gyakor-
latokból pedig közös megállapodás, esetleg szavazás ut ján 
döntetik el az osztályzat. 

Aki mindenből jeles vagy legfeljebb egy jó osz-
tályzatot nyert , az jelesen, ki több jót vagy legfeljebb 
egy elégségest kapott , az jól, aki pedig több elégséges-
sel bir , az egyszerűen kép>esitettnek tekintetik. Aki ellen-
ben egy vagy több elégtelent kapott , az megbukott , és 
csak a vizsgáló bizottság által kitűzött határidő letelte 
u tán ismételheti a vizsgát, mely ú j ra az összes tárgyakból 
teendő. Ki másodszor is megbukik, nem bocsátható többé 
vizsgálatra. 

A vizsgáló bizottság a vizsgálatok jegyzőkönyvét 
is felterjeszti az egyházmegye, illetve a szerzet főható-
ságához. 

A vizsgálati bizonyítvány alapján az egyházmegyei, 
illetve szerzeti főhatóság kiállítja a képesítő okmányt, 
mely egyszer mindenkorra szól ; de csupán az illető egy-
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házmegye területén levő, illetve szerzet vezetése alatt álló 
középtanodák hit tanárságára képesit. Azonban a főható-
ságok máshol képesített egyént ujabb vizsgálat nélkül is 
képesítettnek nyilváníthatnak a joghatóságuk körében levő 
középtanodákban való hitoktatásra ; — valamint más 
részről az egyházmegyei főhatóságok a megyéjükben levő 
bármily középtanodában hitoktatásra alkalmazandó egyént, 
bárhol lett legyen is az képesítve, ha szükségesnek lát-
ják, előleges képesítési vizsgálat alá vehetik. 

< 

Függelék. 

A képesítő okmány mintája, 
Mi stb. tudtul adjuk mindenkinek, kiket illet, hogy 

N. N. egyházmegyénk papja (vagy szerzetünk tagja) az 
általunk e czélra kinevezett és meghatalmazott vizsgáló 
bizottság előtt a középtanodai hittanári álláshoz megkívánt 
elméleti és gyakorlati jártasságot jelesen (vagy jól, vagy 
elegendőkép) igazolta. Minélfogva őt az egyházmegyénk 
területén levő (vagy szerzetünk vezetése alatt álló) kö-
zéptanodákban a vizsgáló bizottságnak . . . . évi 
hó kelt jelentése alapján a hi t tanári állásra 
ezennel képesítettnek nyilvánítjuk. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Budapest, deczember 5. A katholikus érdekek és a 
közvélemény. — Ma egy hete megemlékeztünk e helyen a 
Szent-László-Társulat XIX. rendes közgyűléséről és ennek 
soká tündöklő fénypontjáról, ama hatalmas, remek elnöki 
megnyitó beszédről, mely Szatmár nagynevű püspökének 
mindenkoron dicsőségét fogja képezni. 

Foglalkozott e nagyszabású beszéddel az összes sajtó. 
Alig van lap, akár a fővárosban, akár a vidéken, 
mely ezt az, eseményt képező püspöki szózatot hozzászó-
lásainak tárgyává nem tette volna. Ritka beszéd, mely 
oly általános érdekeltséget, oly széleskörű feltűnést kelt. 
Mi figyelemmel kisértük e hozzászólásokat és — ha 
szabad ezeket mint a közvélemény nyilvánulásait tekin-
teni — akkor legalább a fogadtatás után, melyet az 
aranyszájú szónok szavai a sajtóban találtak, nem kis 
szomorúság fogja el keblünket. 

Nem mintha az elismerés és a dicséret, bámulat és ma-
gasztalás kifejezéseivel nem találkoztunk volna. Volt ebből 
elég ; kevesebb ugyan, mint talán objective megérdemelte 
volna, de mindenesetre annyi, mennyit lehetetlen volt 
megtagadni. Ilyen ész és tudomány előtt meg nem ha-
jolni lehetetlenség. Nem akarva is tiszteletet gerjeszt, 
nem akarva is hódolatra ragad. 

Szomorúságunk oka másutt van. Abban az állásban, 
melyet a közvélemény — kevés kivétellel — e beszéddel 
szemben quoad meritum elfoglalt. A mi érdekeink, fájdalom-
mal mondjuk, a sajtóban kevés viszhangra találtak. Majd-
nem a minimum volt az, mit a nmlgú szónok számunkra 
k ivánt : ügyeinknek egy önálló, de a kormánytól el nem 
szakadt, katholikus bizottságban és katholikus emberek 
által való administratiója. Oly kevés ez, kivált minden 
más vallásfelekezet tényleges viszonyaihoz képest, oly sze-
líd, oly engesztelékeny hangon lett ez mondva, hogy 

egyenesen lehetetlenségnek tar t juk a mi legszerényebb 
kívánságainkat, akár terjedelemre, akár előadásra nézve 
kevésbé követelő hangon elmondani, mint ezt Szatmár 
nagynevű püspöke tevé. 

Es mégis — ellenmondás majdnem minden oldalról, 
onnét is, hol naponta a szabadságot és egyenjogúságot 
hangoztatják. 

Honnét e tünemény ? 
Talán sok az, mit érdekeink megóvására a szónok 

ké r t ? Talán jog és méltányosság elleni dolog, amit ő 
kivánt ? 

Aki nyugodtan tekinti a dolgot, nem lehet kétely-
ben a válasz iránt. 

Egyházunk, ezelőtt a religio domináns, most ha több 
nem, tövényesen bevett vallás, igényelhet jogosan és 
törvényesen oly állást, minőt szervezete, alkotmánya 
megkíván. 

Még a legradikálisabb alkotmány is biztositja, legalább 
in theoria, az egyház számára ezt a szabadságot és ön-
állóságot. 

Hazánkban élesebben, mint bárhol, kidomborodik 
ezen igazság. Minden más vallásfelekezet szabad önren-
delkezési joggal bir és pedig a legszélesebb kiterjedésben. 

Egyedül a katholikus egyház képez kivételt. S van 
erre magyarázat . A mi egyházunk legfőbb kegyura az 
apostoli király. S mig a többi vallásfelekezetek irányában 
az államhatalomból folyó, inkább negativ természetű jus 
supremae inspectionis meglehető minimumra szorítja az 
államhatalom befolyását a felekezeti ügyekbe, addig az 
egyház adományozásából eredő és sok tekintetben nagyon 
is positiv természetű jus supremi patronatus mélyen be-
lenyúl az egyház belviszonyaiba is. 

„A „jus supremi patronatus" több, mint a „jus su-
premae inspectionis." Az előbbit a magyar király a ka-
tholikus egyház által adott kiváltság alapján birja és 
csakis a kath. egyház irányában a kiváltság keretében 
és szellemében gyakorolja oly terjedelemben, mint sehol ; 
ellenben az utóbbi állami jog és a királyi felségi jogok-
hoz tartozik, melyet gyakorol minden felekezet fölött. 
Mindkét jog törvényeinkben gyakran felemlittetik, kap-
csolatosan sokszor a kathol ikus ügyekben, elkülönítve a 
„jus supremae inspectionis" a felekezetek ügyeiben. A 
jogtudós e kettőt nem fogja összetéveszteni, a gyako-
rolt magyar államférfi pedig meg fogja különböztetni 
a jogkört, mely eljárását egy vagy más irányban szabá-
lyozza. 

A mi a főkegyúri jogban egyházi jellegű, azt nem 
szabad állami at tr ibútummá minősíteni ; és ismét, a mi a 
főfelügyeleti jogban állami természetű, azt nem szabad e 
határon tul terjeszteni. A főkegyúri jog súlypontja az 
egyházban, a főfelügyeleti jogé az államban van. Az erő-
szakos felcserélés, illetőleg átültetés történelmi és jogi 
hamisítás volna; a benső átszövődés, mely e külön ter-
mészetű jogkörökre nézve Magyarországban századokon 
át létrejött, nem eredményezhette azt, hogy e jogok ter-
mészetüket elvesztették volna. A jog eredete határozza 
meg annak természetét terjedelmét és gyakorlását." Igy 
a püspöki szónok. 

E két különböző forrásból származó, lényegesen kü-
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lönböző jog megállapítja ama viszony különbségét, mely-
ben a kath. egyház és a többi vallásfelekezetek hazánk-
ban az államhatalomhoz állanak. 

Ha Szatmár nmélt. püspöke mély államférfiúi tekin-
tetével nem a széleskörű teljes autonomiát, hanem a két 
ismeretes pontban összefoglalt minimalis kívánalmat han-
goztatja, az állammal való együttjárás határozott kieme-
lésével, akkor ő egyebet nem kiván, mint hogy a főkegy-
úri jog ama tisztaságban és eredeti rendeltetésében, ter-
mészetének megfelelőleg, megőriztessék, mely nélkül fő-
kegyúri jog nem lehetséges. „Az egyháztól elválva vagy 
az egyház ellen nincsen kegyúri jog." Ez oly evidens té-
tel, hogy nem képzelhetünk embert, ki ennek helyes-
ségét be nem látná. Mi az, mi jog és méltányosság el-
lenes volna Schlauch püspök úr ő exjának kivánalmában ? 

Akár azt tekintjük, hogy a kath. egyház — ha 
több nem — törvényileg bevett vallás és egyház, akár 
azt tekintjük, hogy a többi vallásfelekezetek igen szé-
les körű autonómiának örvendenek, akár végre a főkegy-
úri jog természetét tekintjük, mindig csak egy conclu-
sióra jövünk, hogy : a minimum az, mit jog és méltányos-
ság szerint kivánt a nmélt. szatmári püspök. 

S mégis, a legtöbb helyről azt hallottuk : Az állani 
részéről e nagy terjedelmű jogokat nem szabad és nem 
lehet kiadni ! 

Yagy nem tudják ezek a jó urak, hogy mit akar-
nak, vagy pedig tudva határozott rosszakaratot tanúsí-
tanak irányunkban. 

De feltehető-e, hogy a ki a szatmári püspök úr be-
szédét egészen és figyelmesen átolvassa, tudatlanságban 
legyen és maradjon ? 

A ki még oly világos és tiszta szavak után nincsen 
eléggé tájékoztatva a status questionis tekintetében, azt 
mélyen sajnálhatjuk, de egyúttal kérjük, hogy ne irjon 
oly dologról, melyhez nem ért és melyre nézve — ugy 
látszik — az érzék is hiányzik, hogy ezt valamikor tisz-
tábban és világosabban felfogja. 

Mi ezt nem akarjuk feltételezni senkiben. Mi hinni 
szeretjük, hogy kiki értette és helyesen felfogta, hogy 
mit akar a szatmári nmélt. püspök úr. De akkor csak az 
előtt az alternativa előtt állunk, hogy valaki vagy ragaszko-
dik ama téves nézethez, mely szerint a főkegyúri jog az 
állami jog attributuma, vagy pedig ennek tagadása da-
czára nem akarja megadni a kath. egyháznak az őt 
megillető helyzetet és szándékosan meg akarja fosztani 
az önállóság minimumától is, melyet oly bőmértékben 
élvez akármely vallásfelekezet e hazában. 

A corpus juris és egész történelmünk megczáfolja 
azt a felfogást, hogy a főkegyúri jog állami jog ; — a 
szatmári püspök ur ő cxcja beszédjében röviden, de na-
gyon is talpraesetten fel van tüntetve e felfogás helyte-
lensége. Lehetetlenség, akár a praemissákat tagadni, akár 
a következményt megdönteni. A praemissákat közjogunk, 
a következményt a logika védi. Egyiknek sem lehet ellent 
mondani. 

Megengedni pedig a főkegyúri jog egyházi termé-
szetét és mégis megtagadni az ebből folyó gyakorlati al-
kalmazást, az kirivó jogtalanság, az a legnagyobb anach-
ronismus, az korlátolt szűkkeblűség, az indokolatlan ön-

kény, melyre csak egy magyarázat van: .Sic volo — 
sic jubeo . . . 

Mélyen elszomoritó jelenség, hogy a jogállamot védő, 
szabadságot és jogegyenlőséget hirdető, más vallásfeleke-
zetek függetlenségét annyi animozitással minden alka-
lommal hangoztató sajtó irányunkban oly sértőleg igaz-
ságtalan, oly kislelküleg szűkkeblű, oly önkényileg mél-
tánytalan. p 

Budapest. Sárospataki bibelödések a „Vatikáni ba-
jok"-kai. I. — Tudvalevő dolog, hogy a mit a „~Sp. Lr~ 
ban mondanak, még nem világra szóló ; de habár hazánk-
ban sem sok vizet zavar, még sem lehet szó nélkül hagyni, 
mivel régi j ó szokásuk szerint különös szeretettel foglal-
koznak ott a katholikusok ügyeivel. íme, a f. é. 4(5. 
sz.-ban is sárospataki bibelödésekre bukkanunk, — még 
pedig a „ Vatikáni bajok"-kai. Természetes, hogy a pro-
testantismus kebele nem lehet érzéketlen a katholikusok, 
jelesül a Vatikán bajai iránt, a mennyiben a mi bajaink 
legtöbbször a protestánsok örömének bő forrásai ; csak-
hogy az a látszólagos öröm ködpáraként szokott eloszlani 
a katholicismusban folyton tapasztalható következetesség 
és bámulatos életerő mindennél ragyogóbb dicsfényénél. 

A „Sp. Lapok" álnevű, óságon és újságon egyaránt 
kapó t. irója ugyanis egy kis eseménycsoportositást esz-
közöl. 0 azt is tudja, hogy a pápa csak azért panasz-
kodott oly sokat, hogy részvétet keltsen sorsa iránt hi-
vei lelkében, s ezeket „péterfillérek ajándékozgatására 
bir ja." De most már magára is haragszik; mert nehezen 
tudja elszivelni, hogy Umberto király tekintélye, ki éle-
tével játszva állt a kolerabetegek ágyához, óriási ma-
gasra (? !) nőtt alattvalóinak szemében ; pedig XIII. Leó 
pápa ki akarta szorítani az olasz királyt a nép szivéből, 
s a királyi tekintély ellensúlyozására egy millió Urát aján-
lott fel egy kórház építésére, a mely teljességgel nem 
kerül egy millió lírába, — veti hozzá a czikkező. Hogy 
mily kétes becsű forrásból mérité adatait, nem tudni : ha-
nem annyi bizonyos, hogy a Péterfillérek, a pápa és — 
tegyük hozzá : az a kórház, elég arra, hogy legalább egy 
kis szelid boszankodásnak pír ja fusson végig a „Sp. L." 
embereinek arczulatán ! Hát bizony, kérjük szépen a prot. 
urakat, tessenek elismerni, ha a jog szentségét, a tulajdon 
vagyonra vonatkozó rendelkezés szükségét, követelését 
még fontos dolognak hajlandók tartani, — hogy azokra 
a Péter-fillérekre, megfosztatván a pápa saját javaitól, 
éppen napjainkban égető szükség van ; mert hát a pápá-
nak szerető atyai szive az egész világért dobog s kor-~ 
mányzatának szükségletei nagyobbak, mint azt S.-Patakon 
gondolják a múzsák iskolájának környékén. E szerint ha-
mis az illető urnák a Péter-fillérekre vonatkozó indoko-
lása, a mint hamis azon állítása is, hogy a jmpa a ki-
rályi tekintély ellensúlyozására állitá fel a kórházat. Hát 
kik emelték eddig s ki emeli ma legjobban a király te-
kintélyét isteni küldetésénél fogva inkább, mint a pápák, 
az egyház látható feje napjainkban '? A pápai tekintély 
fiúi elismerése mindig emelte a fejedelmek tekintélyét : 
ellenben a pápai tekintély megvetése megboszulja magát. 
Ez a dolog természetében rejlik. Olaszországban is lát-

I szólagos az a tekintély s nem szükség, hogy a pápa kór-
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ház felállításával ellensúlyozza a királyi tekintélyt. „Di-
vinae auctoritati nihil est, quod non pareat." (S. Just , 
mart. In qu. a gent. resp. 33.) De ott ám másképen van ! 
Következésképen kell-e a tekintély lerontásán fáradni 
ott, a hol az illető maga ássa alá tekintélyének alapját 
egy fensőbb tekintély megvetése által. Arra hivatkozni 
pedig, hogy az olasz király, miután „életével játszva" 
odaállott Nápolyban a kolerabetegek ágyához, igen ma-
gasra nőtt tekintélyben a nép előtt, annyi, mint a rövid-
látásról bizonyítványt állítani ki a ker. szeretet gyakor-
lásának mérlegelésénél. A kath. egyház dicső alakjai szinte 
nagyon hozzászoktak az élettel való játszáshoz ; hiszen az 
álnevű czikkező úr maga is mondja alább, hogy „Leo 
elődei közt voltak olyanok, a kik a pestis idején me-
zítláb jár ták körül Rómát s a nép áhítattal gondol 
vájok ma is." Ilyen gyakran a prot. észjárás; azt állítja 
helytelen dolognak, a mit a pillanatnyi fölhevülés itél 
csak el a ,pápa' névnek hallatára, mely név, mig a vi-
lág áll, mindig emlékeztetni fogja a protestantismus ere-
detére, a tekintély elvének megtagadására s egyszers-
mind ösztönözni fogja a békétlenség magvainak szorgal-
mas elszórására. — Ha ő szentsége a ma hozott áldoza-
tok helyett, melyek a „humánus tettek" ezerféle nyilat-
kozataival bátran kiállják a legnemesb versenyt,' körme-
nettel járná vagy járatná körül az ősrégi várost, akkor 
bizonyosan a mai kor sötét fiainak nevezné az ott részt-
vevőket, jóllehet elismeri a czikkező, hogy áhítattal 
gondol azon „elődökre" a római nép, kik „mezítláb jár-
ták körül Rómát a pestis idején." Mi katholikusok is 
áhítattal gondolunk azokra, a mennyiben szentül meg va-
gyunk győződve az ima nagy erejéről ; de ugyanakkor 
hálával emlékszünk a fogoly pápa mostani nagy tettére is, 
melynél a „Sp. L." nagyobbnak tar t ják, hogy az olasz 
király „életével játszott" Nápolyban a kolerabetegek közt. 
A kath. egyház jótékony intézetei ; a szeretet leányai, a 
betegápoló apáczák széles e világnak ezer meg ezer kór-
házában, az emberiség nyomorain szent odaadás- és 
bámulatos feláldozással segitő szerzetesek a betegek ágyai 
körül mind-mind legfényesebb bizonyítékai azon szeretet 
gyakorlásának, mely az egyház isteni alapításának nap-
jától máig a legesleg-szembeszökőbb módon tűnik fel a 
nagy világ szemei előtt, A világiak a szeretet gyakor-
lását az egyháztól tanulták ; de az egyháznak szorosan 
vett betegápolói szeretetben és önfeláldozásban messze 
túlszárnyalják a divatos jótékony egyletek működését. 
Távol legyen tehát a kétkedés az egyház betegápo-
lóinak odaadásával ! I t t — beszéljen az élet, a tapasz-
talás. Ezt alkalmasint S.-P.-on is tudják, de nyilvánosan 
elismerni nem hajlandók oly dolgot, mely erejével min-
den bőbeszédet háttérbe szőrit. 

Különben annak a s.-p.-i czikkezőnek kisebb gondja 
is nagyobb annál, hogy Rómában mi történik. Az ott a 
legbosszantóbb rá nézve, hogy még ma is van pápa, — 
a ki kórházépítés helyett okosabban tett volna, ha „az 
árván és özvegyen maradtak felsegélésére, akár a koldus--
módra javadalmazott alsóbb papság sorsának javítására" 
fordítja azon nagy összeget! Örvendjetek ti, árvák és öz-
vegyek, -— és koldusmódra javadalmazott papok ; mert 
csillag támadt a protestantismus egén, mely csillag a ti 

megélhetéstek ösvényeit teszi majd világosabbá! Hadd 
haljanak meg a nyomor karjain a családapák, — csak az 
özvegyek és árvák maradjanak — és segélyeztessenek ; 
hadd szúrjon szemet tovább is a kath. főpapság vagyona, 
de azért a nyomorgó alpapság fényesb helyzetbe jusson 
s igy majd mindkettejüket megtámadhatják a türelmes 
papíron, lévén a tehetősb kath. papok állása szálka a 
protestantismus szemében. Annak a czikkezőnek állítása 
furcsának elég furcsa : de hiszen, az ellenmondásokhoz 
öntudatlanul is nagy haj lamuk van prot. barátainknak, a 
kiknek minden szavát tán a tiszteletesek sem veszik 
komolyan, föltéve, hogy a bölcseség kövét nem keresik 
pusztán a „Sp. L."-ban. De még több „baj" is van! 

(Folyt, köv.) 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
A Szent-László-Társulat 

1884. deczember 4-iki választmányi gyűlése. 
A gyűlésen Márkus Gyula pápai praelatus elnökölt. 
Olvastatott a Csángó-egylet deczember 3-ikán kelt 

levele, melyben válaszolva a társulat november 14-iki át-
iratára, részletes kimutatást kér arra nézve, mily módon 
kiván a társulat a csángók egyházi és iskolai szükségein 
segíteni, melyekhez kész lenne időnkint a Csángó-egylet 
is hozzájárulni. A választmány a kérdés részletes tárgya-
lásába nem bocsátkozhatván, áttétette azt egy bizottság-
hoz, melynek tagjaivá Balogh Sándor elnöklete a la t t : 
Romeiser József, Borszéky Soma, Sántha Lajos, Lonkay 
Antal és Ágoston Antal választattak meg, mint kik a 
csángók viszonyaival régebb s hosszabb idő óta foglal-
koztak. Ezen bizottság utasíttatott, hogy a januáriusi vá-
lasztmányi gyűlés elé részletes javaslatot terjeszszen elő 
arra nézve, mily módon lehetne a csángók vallási és is-
kolai szükségein az eddiginél hatványozottabb módon se-
gíteni. A választmány ezen javaslat alapján fogja meg-
állapodásait közleni a Csángó-egylettel. 

A t i tkár jelentette, miszerint Venczell Antal köz-
ponti papnöveldei aligazgatói és a kis-kun-félegyházai 
Olvasó-egylet egyenkint 20 ír t tal a társulat alapitótagja-
ivá tettek. 

A gyűlésben bejelentették belépésöket mint alajntó-
tagok : Gervay Mihály orsz. főpostaigazgató, dr. Roszivál 
István pléb. országos képviselő. 

A segélyzések vételéről érkezett elismervények be-
mutatása után tárgyaltat tak a folyamodások s megsza-
vaztattak a következő adományok : 

A szegény és árva gyermekek ingyen nevelésével 
foglalkozó szürke nénikék ó-budai, krisztinavárosi, teréz-
városi, józsefvárosi és ferenczvárosi intézeteinek, a Mária-
intézetnek egyenkint 50 frt . — A budai kath. legényegy-
letnek czéljai előmozdítására 50 fr t . 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Romeiser József és 
Kürcz Antal válaszmányi tagok kérettek föl. 

I R O D A L O M . 
A K a t h o l i k u s T h e o l o y t a i F o l y ó i r a t 

II. és III. füzetének tartalma : 

II. füzet. I. 1. Az emberinem kora a biblia adatai és az 
úgynevezett történelemelőtti leletek nyomán.-Dr. Giesswein 
Sándortól. — 2. A rózsafüzér keletkezése koráról és szerző-
jéről. Dr. Való Simontól. — 3. Egy házassági perrendtartás 
szüksége. Dr. Kádár Ambrustól. — 4. Tanulmány a mózesi 
törvény egyes intézkedéseiről. Dr. Böhm Jánostól. 
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II. 1. Dr. Andreas Brül l : Der erste Brief des Cle-
mens von Rom an die Korinther und seine geschichtliche 
Bedeutung. Dr. Való Simontól. — 2. L. von Hammerstein : 
Kirche und Staat vom Standpukte des Rechtes aus. D>\ 
Reindl Romántól. — 3. Auetore Joanne Katschthaler : De 
gratia sanctificante, e t : De Eucharistia. Dr. Kiss János-
tól. — 4. Fonyó Pál : Hitelemzésünk emelése. Az egri irod. 
egylet által dijjal koszorúzott pályamunka. Dr. Steécz 
Györgytől. 

ÍII. 1. A theologia magyar nyelve. Dr. Kisfaludy 
A. Béla. — 2. Az 1882. nov. 12-re összehívott szamos-
ujvár-egyházmegyei zsinat határozatai, melyek az u. é. 
nov. 14-én tartott II. nyilvános ülésben hirdettettek ki. 

III. füzet. 1.1. A tudomány szabadságáról. Székfoglaló 
beszéd. Mondotta dr. Bita Dezső, ezidei magnificus rektor. 
— 2. A Dedicatio az egyházi zsolozsmában és annak vi-
szonya a Titulus és Patrónus officiumához. Győri A.-tól. 
— 3. Az egyház harczai és győzelmei az uj korban, x. 

II. 1. A keleti régiségek irodalma, különös tekin-
tettel a szentirásra. A K. Th. Folyóirat I. pályamüvének 
I., vagyis irodalom-szemlészeti része. — 2. Histoire géné-
rale de l'Eglise dépuis la création jusqu'à nos jours, par 
l'abbé J . E. Darras vicaire générale de Nancy et de Xe-
vers, chanoine honoraire dAjaccio, de Quimper et de 
Troyes, Paris, L. Vivès. 1875. Tom. I — III . Dr. Kádár 
Ambrustól. — 3. Theologia Morális auctore Augustino 
Lehmkuhl. Vol. I. W.-től. — 4. Pastoraltheologie, von 
Dr. Amberger, Domkapitular zu Regensburg. IV. aber-
mals verbesserte Auflage. I. B. M. A.-tól. — 5. Histoire 
de Saint Charles Borromée. Cardinal Archevêque de Mi-
lan, d'après sa correspondance et des document inédits, 
par l 'abbé Charles Sylvain. 3 vols, y-től. 

III. 1. Beszéd, melyet az 1884—85, egyetemi tanév 
ünnepies megnyitásakor 1884. szept. 8-án a kir. magyar 
tudomány-egyetemi ifjúsághoz intézett Rapaics Raimond, 
a hittud. kar e. i. dékánja. — 2. I. A. S. Rituum Con-
gregatio körlevele a világ összes püspökeihez Haynald 
Lajos bibornok-érsek ur ő eminencziájának a b. Szűz 
születési centenáriumára vonatkozó inditványa tárgyában. 
II. A kalocsai bibornok-érsek ő eminencziájának körlevele 
a fenti tárgyban. — 3. Vegyesek. 

VEGYESEK. 
— Népmissió lesz decz. 6—15-ig a soproni város-

plébánia sz. Mihályról cz. templomában. Fogják tartani 
P. Klinkoivström, P. Forstner és P. Riesz, Jézus-társasági 
áldozópapok. Említésre méltó, hogy 30 év előtt (1854.), 
midőn ugyanott missió volt, P. Klinkowström elragadó 
szónoklatai által ugy megnyerte a soproniakat, hogy 
mostanáig sem tudták elfelejteni. Annál nagyobb öröm-
mel várják most az újra érkezőt. A f t . papság memen-
tóiba ajánltatik e missió, hogy bő gyümölcsöt hozzon. 

Szerkesztőségi Telephon. 
K. Nincs időnk, de a mint lát ja, terünk se, liolmi apró ér-

zekenykedésekkel foglalkozni. A győzelmi rakéták előleges puffog-
tatása, kivált Andrássy Gyula körül, a ki világosan kimondta, hogy 
o nem ta r t j a a dobot verébfogásra alkalmas cselnek, — maradjon, 
ízlés dolga. Egyébiránt az agitáczió egy bizonyos neme fölött Szat-
mar nagytudományu püspöke világosan kimondta a verdictet . „Az 
izgatottság, a szenvedély, a lelkesedésnek vet t meggondolatlanság 
a győzelmet kétessé tehetikHinc illae lacrymae 

Pályázati hirdetés*). 
A budapesti kir. magyar tndomány-egyetem hittu-

dományi kara f. évi november hó 14. 19-én tar tot t ez 
évi II. és deczember 5-én tartott III. r. ülésében — 

*) A kath. lapok kéretnek e sorok szives átvételére. 

részben ft . dr Ipolyi Arnold beszterczebányai püspök ő 
nmltgával . egyetértőleg •— a következő pályatételeket 
tűzte ki : 

I. Kívántatik sz. Gellért csanádi püspök és vértanú 
lehetőleg kimerítő élettörténete és iratainak főleg hit tu-
dományi szempontból tüzetes ismertetése. 

Határ idő: 1886 október hó 1-je. 
Ju ta lma: az Ipolyi-dij, azaz 600 f r t és ez összeg-

nek 1877 nov. 16-átói folyó kamatai. 
II. Készíttessék a művelt világi közönség igényeihez 

alkalmazott oly behatóbb értekezés, mely bebizonyítván 
a vallás és valódi erkölcs közötti szoros összefüggést, 
mutassa ki egyúttal alaposan az úgynevezett független 
morál elméletének tarthatatlanságát. 

Határidő : 1885 november hó 15-ike. 
Ju t a lma : a Répászky-dij, vagyis 300 fr t és ez 

összegnek 1881 okt. 26-átóí folyó kamatai. 
III. Szerkesztessék oly behatóbb mű, melyben az 

aegyptologiai és assyrologiai ujabb és legújabb kutatások 
rövid története, irodalma és fontosságának vázolása után, 
azoknak megállapitottabb eredményei — legalább is a 
kiválóbb szerzők nyomán — és a művelt olvasó közön-
ség igényeihez képest, tüzetesen oda értékesíttessenek : 
miszerint egyrészt az illető ó-szövetségi sz. iratok hi-
telessége ez oldalról is nyerjen fényes igazolást, másrészt 
pedig az is egyúttal kiderüljön, hogy az e téren — a 
különben minél haladottabb, annál kedvezőbb kutatásnak 
jelen stadiuma szerint — itt-ott mutatkozó, vagy elfo-
gultan támasztott nehézségek czélzatos élőket vesztik 
vagy éppen megszűnnek, mihelyt kellőleg megvilágittat-
nak s valódi értékökre leszállittatnak. 

Határ idő: 1886 április hó 15-ike. 
Jutalma : a Z/oruaíA-alapitványból 800 fr t . 
IV. Készíttessék a müveit világi olvasó közönség 

igényeinek megfelelő oly mű, melyben a kath. egyház 
istenitisztelete egyáltalában és főbb szertartásai részlete- ' 
sen, tekintettel dogmatikai alapjok, symbolikus és erköl-
csi jelentményök-, valamint történeti fejlődésökre, alajjo-
san, megkedveltetőleg s hitéletet ébresztő modorban ki 
legyenek fejtve. 

Határ idő: 1886 április hó 15-ike. 
Ju t a lma : a Horvát/^-alapítványból 800 fr t . 
A pályaművek — melyek a jutalom elnyerése ese-

tén kinyomatandók — részletes tárgymutatóval ellátva, 
idegen kézzel tisztán írva, lapszámozva és fűzve, a szerző 
nevét rejtő jelmondatos levél kíséretében a kitűzött határ-
időig (melyen tul nem fogadtatnak el) a fentnevezett kai-
dékáni hivatalához küldendők be. 

Folyó tanév végével a kar a Horváth-féle alapítvány 
értelmében, az 1881 őszétől megjelent, egyháztudományi 
tekintetben is figyelembe vehető magyar munkák jelesb-
jeit fogja az esedékes jutalomban részesíteni ; minélfogva 
az érdekelt szerzők felhivatnak, hogy munkáik egy pél-
dányát a kar dékáni hivatalához beküldeni szíveskedjenek, 
megjegyeztetvén egyébiránt, hogy a be nem küldött mű-
vek a pályázatból ki nem záratnak. 

Kelt Budapesten, a hittudományi kar 1884/5. tanévi 
II. és III. r. üléséből. 

Dr. Rapaics Ráymund 
e. i. dékán 

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

Budapest. 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcaa 8. sz.) 
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Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerlcesztö lakása:Buda-
pest, VIII., József-körut 
50., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

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

NEGYVENHARMADIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden \ 

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

ben, intézendők. \ 

Budapesten, deczember 10. 47. II. Félév. 1884. 

TARTALOM: Vezéreszmék és Tanulmányok: Alakitsunk papi egyesületet! — Ima. — Borromei sz. Károly. — Egyházi Tudósítások: 
B u d a p e s t : A vaskanczellár és a parl iament. — B u d a p e s t : Sárospataki bibelődések a „Vatikáni bajok"'-kai. — R ó m a : A 
t r iumpbatorok és a legyőzöttek. — Katholikus Actio. Adakozás a kispesti róm. ka th . templomra. — Irodalom : Előfizetési felhívás „A 

keresztény i f jú kalauzára.* — A Szent Család képes naptára . — Vegyesek. 

Alakitsunk papi egyesületet! 
„Ut «int unum.1 ' Joan. 18, 2'2. 

III. 

A bécsi papi egyesület. 

1808-ban megalakult a bécsegyházmegyei 
„Association melynek lS82-ben módosított s 
ujolag megerősitett alapszabályaiból jónak látunk ! 
néhány pontot kivonatosan közölni, miután né-
zetünk szerint, ez a bécsi papi egyesület az, mely-
nek mintájára mi magyarok is legkönnyebben 
szervezkedhetnénk. 

A bécsi egyesület czélja általában a papi 
életszentség elérése, az abban való állhatatosság, 
s különösen a Jézus sz. Szive ájtatosságnak buz-
gó ápolása és terjesztése; ez isteni Sziv lévén 
az egyesületnek legszentebb és legkegyteljesebb 
központja. 

E czél megvalósítására az egyesületi ta-
gok kötelezik magukat, de nem bün terhe alat t : 

1. A Jézus sz. Szive ájtatosságot buzgón 
ápolni és terjeszteni. — 2. Naponként elvégezni az 
egyesületi imát, mely egy Pater, Ave s rövidke 
fohászból áll. — 3. Havonként legalább egyszer 
gyónni. — 4. Legalább minden harmadik évben 
lelkigyakorlatokat végezni. — 5. Evenként az 
egyesület élő tagjaiért egy sz. misét elmondani, 
úgyszintén az év lefolyása alatt elhunyt tagokért 
is egyet. Az első sz. misét azonban a rózsafüzér 
(5 titok), a másodikat az officium clefunctorum 
(egy noct. a laudesekkel) is helyettesitheti. 

Az egyesületi tagok belső összeköttetését 
ezenkívül még néhány közös életszabály eszközli, 
melyek útmutatásokat foglalnak magukban a 
papi életszentség legfontosabb segédeszközeit ille-

tőleg ; minők : a breviárium, imaapostolság, a 
bold. Szűz tisztelete, az elmélkedés, röpimák, sz. 
olvasmány, tanulmányozás, az oltári szentség 
imádása és gyakori látogatása, a lelkiismeret na-
ponkint való megvizsgálása. 

A külső összeköttetést az egyesületi tagok 
összejövetelei, leginkább pedig az egyesületi köz-
löny (Correspondenz) eszközlik. Ez az egyesületi 
közlöny oly fontos, sőt szükséges, hogy Müller e 
nélkül a papi egyesületeket nem is igen ta r t ja 
életképeseknek ; merfc éppen ez a közlöny az, mi 
az egyesületi tagok buzgalmát folytonosan ápolja 
és növeszti ; másrészről lehetségessé teszi a tagok 
között a kölcsönös megbeszélést, biztatást, okta-
tást, s a legcsekélyebb dolgokat illetőleg is az 
egyöntetű eljárást. Szóval, a tagok között benső, 
életerős összeköttetést hoz létre, s igy leginkább 
előmozdítja az egyesületi czél megvalósítását. Mi-
ként történik mindez, ezt mutat ja a bécsi Cor-
responded tartalma, mely a következő pontokat 
szokta felölelni. Legelői rendesen egy kis asceti-
kus czikk áll. Utána következnek rövidke közle-
mények a lelkipásztorkodás köréből; pl. miként 
sikerült valamely abusust megszüntetni, nagy 
bűnöst megtéríteni, vagy a végszentségek felvé-
telére birni, valamely devotiót virágzásra emelni, 
szóval mindazon épületes s egyúttal tanulságos 
események, melyek a lelkipásztorkodás terén oly 
gyakorta előfordulnak és a melyekből sokszor 
több okolást, több buzgalmat merítünk, mint a 
legkicsiszoltabb elmélkedések és értekezések el-
olvasásából. — E rövid közlemények után 
hoszszabb értekezések következnek, melyek ha-
sonlóképen a gyakorlati irányt tar t ják főleg szem 
előtt. Ide sorolandók : jámbor, elhunyt papok élet-
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leírása; vonzó példák oly szentek életéből, kik 
főleg a gyakorlati lelkipásztorkodás t e rén sze-
rezték meg mennyei koroná juka t ; alapos s 
egészen specialis u tmutatások a catechesisre, szó-
noklatra, gyóntatásra stb. vonatkozólag. Továbbá 
e közlönyben helyet foglalnak m é g : missiói tu-
dósítások, kisebb li turgiái vagy lelkipásztorkodási 
kérdések, feleletek s több idevágó aprólékos köz-
lemény. Végül ez az egyesületi közlöny megőrzi 
még az elhunyt tagok emlékét is, a mennyiben 
nemcsak pusztán életrajzi adataikat , hanem egy-
úttal papi működésük jellemző oldalát s életük 
legépiiletesebb vonásait is kimerí tően közli; és 
igy egyrészről megőrizvén azoknak emlékét , kik-
ről a világ oly gyorsan meg szokott feledkezni, 
használ egyúttal a legkésőbbi utódoknak is, kik-
nek' mindez bizonyára tanulságos olvasmányul 
fog egykoron szolgálni. — Megjegyzendő még, 
hogy az összes közlemények névtelenül jelen-
nek meg. 

A bécsi papi egyesületnek ekként szerkesz-
te t t lapja kezdetben (1S80J évenkint csak négy 
számban jelent meg; most már tízszer jelenik 
meg, de megjelenése még most sincs meg-
határozot t időhöz kötve. Előfizetési ára egy 
évre 50 kr. 

Hogy ismertetésünkből misem hiányozzék, 
meg kell még említenünk azt is, hogy az egye-
sületi tagok számos búcsúban és kiváltságban 
részesülnek. Különösen kiemeljük ama kiváltságot, 
hogy az egyesület tagja i a matu t inumot a laude-
sekkel együtt egész éven keresztül már 2 órakor 
ant icipálhat ják; mi bizonyára rendkívüli előny 
oly helyeken, hol a délutánnak jó részét mint 
pl. vasár- és ünnepnapok előtt a gyóntatószékben 
kell tölteni. 

Ily nemes czélja, gyakorlat i szervezete és 
számos előnye levén a bécsi papi egyesületnek, 
nem csodálható, hogy nemcsak a bécsi, hanem 
— mintán közlönye által ismeretessé lett —* más 
egyházmegyék papsága is nagy lelkesedéssel föl-
karolta azt miről azonnal meggyőződhetünk, 
ha látjuk, mily rohamosan szaporodott az egye-
sület tagjainak száma, különösen a közlöny meg-
jelenése óta. Az egyesületnek volt az lSS l - ik év 
végén 512 t ag ja ; 1882-ik év végén 750; 1883-ik 
évvégén már 1213, kik összesen 43 egyházmegyé-
ből valók. A magyarországi tagok száma 32, tiz 
egyházmegyéből. 

Látva az egyesületnek ily rohamos terjedését 

és szétágazását, joggal alkalmazhatók reá a zsol-
táros eme szavai: „Et éri t t amquam lignum  
p lan ta tum secus decursus aquarum;" s olvasva az 
egyesületi közlönyben a bő áldást , melylyel 
Jézus legszentebb szive az egyesületi tagok fára-
dozását és munkálkodását mindenüt t megjutal-
mazza, e lmondhat juk ugyanama szavaknak foly-
ta tásá t is: „quod f ruc tum dabit in tempore suo, 
et folium ejus non defluet, et omnia quaecun- 
que faci t prosperabuntur ." 

Azért nagyon helyesen jegyezte meg a ka-
locsai „Hírnök" is (1884. 5. sz.) az egyesületről: 
„Kezdetben a csekély mustármaghoz hasonlított, 
de most már terebélyes fává fe j lődöt t : és nagy 

i azon egyesületi i agok száma, kik már eddig is 
Jézus szentséges Szivének mennyei áldását bő-
ven tapasztal ták, és — természetfölött i erő által 
segélyezve — Isten dicsőségére nagyokat mű-
veltek, egészen azon Ígéretnek megfelelőleg, me-
lyet Jézus az ő sz. Szive tisztelőinek te t t eme 
szavakkal : „Minden vállalataikat bőségesen meg-
áldom." 

(Folytatjuk). 

I m a 
kolera idejére. 

Lilieben a sz. Ágoston-intézet sajtója a cambrayi 
érseki vikárius engedélyével egy megható imát nyomatott 
ki kolera idejére. Az imát Jézusról nevezett Mária Lujza 
nápolyi származású szerzetesnő szerkesztette, a ki 1875-ben 
szentség hírében hunyt el és boldoggá avatási ügye éppen 
most folyik Rómában. Az 1837-ki kolerakor, mely Ná-
polyban is iszonyúan pusztitott, ez az ima, mint a Jour-
nal de Rome irja, valóságos csodákat müveit oly családok 
körében, a melyek azt mindennap elmondták. Közöljük 
hű fordításban. 

„Örök mindenható LTristen, ki az embert sa-
já t képedre alkotácl, és őt csupán a Te isteni jó-
ságod mia t t mindig szeretted ; ki egyszülött Fi-
adat küldted e földre, hogy az emberinemet a 
Te haragod örök ostorától megszabadítsa: szaba-
díts meg, kérünk, minket is jelenleg at tól a csa-
pástól, mely életünket fenyegeti. Igaz, hogy a mi 
bűneink vonták reánk igazságos Ítéleted ostorát ; 
de hiszen nem vagy-e Te a véghetetlen Jóság? 
Te rendelted el kegyTesen az embereknek, hogy 
Téged Atyánknak nevezzünk : tekints le tehát 
jelenleg gyermekeid szorongattatására ; mentsd meg 
e csapástól azokat, kik a szeplőtelen Bárán}' 
vére árán vannak megváltva. Tedd meg ezt, oh 
édes jó Istenem, a Te neved dicsőségére, a ki 
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mondád, hogy nem akarod a bűnös halálát, ha-
nem hogy megtérjen és éljen. Esdve kérünk: 
szabadíts meg minket e csapástól, a mint kivá-
lasztott népedet megszabadítottad a pusztában a 
kigyók mérgétől ama rézkigyó által, melyet Mó-
zes emelt fel s a melyre elég volt feltekinteni, 
hogy valaki meggyógyuljon. Oh, emelkedjék fel a 
mi szivünkben a Te szent félelmed, Mindenható 
Úristen, és legyen nekünk az a mentő kigyó, 
melyre szemeink mindenkor szegezve maradja-
nak; hogy igy félelmed által visszatartva a bűn-
ből és szereteted által erősüve a betegség ide-
jén, megszabaduljunk mind az ideiglenes, mind az 
örök haláltól. Amen. 

A kolera csapásától — ments meg Uram 
minket ! 

Szentséges megtestesülésed titka által — ments 
meg Uram minket ! 

Eljöveteled által— ments meg Uram minket ! 
Születésed által — ments meg Uram minket! 
Keresztség ed és szent böjtölésed által — ments 

meg Uram minket! 
Szent kereszted és szenvedésed által — ments 

meg Uram minket! 

Szent halálod és temetésed által — ments meg 
Uram minket ! 

Szent jeltámadásod által — ments meg Uram 
minket ! 

Csodálatos mennybemeneteled által — ments meg 
Uram minket! 

A vigasztaló Szentlélek eljövetele által — ments 
meg Uram minket! 

Urunk Jézus Krisztus, kinek szentséges szive 
szánalommal van telve : légy irgalmas velünk, 
esdve kérünk Téged, és hallgas meg minket! 

Oh Mária, kegyelemnek királynéja és irgal-
masságnak jóságos szent Anyja: imádd Istent 
mi érettünk, kik közbenjárásodhoz folyamodunk. 
Amen !" 

Borromei sz. Károly. 
(Viszhang a jubileumi ünnepélyekből.) 

III. 

Borromei sz. Károly soha sem tévesztő szem elől a 
gondjaira bizott milanói püspökséget, habár resideálnia 
és egyházmegyéjét általános helynök által kormányoztat-
nia kellett. Összes püspöki jövedelméből egyházmegyéjé-
ben jótékony intézeteket alapitott és tartott fenn. Hogy a 
milanói klérust reformálhassa, a jéznstársaságiaknak nagy 
collegiumot alapitott ; s hogy lelkészekben hiányt ne 
szenvedjen, a tridenti zsinat határozata szerint semminá-

riumokat szervezett. A Károly által rendelt helynökök 
azonban nem roltak képesek a nagy terjedelmű püspöki 
megyét kellő rendben tartani, még kevésbé erkölcsileg 
javítani és szellemileg emelni. Háborúk által sokszor fel-
dulott, és zendülők által forrongásba hozott éi'seksége fe-
lől mind-inkább szomorúbb jelentéseket vévén, oda volt 
egész nyugalma. Midőn egy ízben IY. Pius pápa ünne-

; pélyesen ki je lenté: „Erős szándékunk a tridenti zsinatot 
egész pápai tekintélyünkkel támogatni, ugyanazért ki-
nyilvánítjuk, hogy egy püspök se távozzék el nyájától 
holmi ürügyek alatt," ekkor nagyon érezte sz. Károly, 
habár a pápa parancsából maradt Rómában és egész 
erejét az egyház szolgálatában felemésztette, ama súlyos 
szemrehányást, hogy még mindig távol van igen szét-
szórt nyájától. Engedélyt kért tehát és nyert is, hogy 
legalább kevés időre püspöki megyéjébe mehessen. Népének 
öröm-rivalgásai között vonúlt be Milanóba 1565-ik év szept. 
havának 23-án. A jó milanóiak azt gondolták, hogy Ká-
rolyt különösen megtisztelik, ha őseinek szobraival fel-
ékitik érseki palotáját ; ő azonban azonnal eltávolíttatta, 
és helyükre sz. Ambrus, a nagy milanói püspök szobrát 
helyezte annak hallgatag kijelentéseűl, hogy ő sz. Ambrus 
szellemében akarja hiveit kormányozni, és pedig min-
den haladék nélkül! Már ugyanazon évben október 15-én 
megtartotta az első tartományi zsinatot azon czélból, 
hogy a papság a tridenti határozatok szerint reformál-
tassék. E munkája közt visszahívták Rómába, hová épp 
elég jókor érkezett, hogy a haldokló pápának, IY. 
Piusnak a végszentségeket feladja. Közreműködött azután, 
hogy szent Péter székébe Y. Pius személyében u j és 
méltó helytartója Krisztusnak emeltessék. Az igy meg-
választott pápától mint első és egyedüli kegyadományt 
azt kérte, hogy azonnal Milanóba mehessen vissza. S 
mostantól fogva Károly többé el nem hagyta érseki me-
gyéjét ; mint hű pásztor őrködött nyája felett, imádkozott, 
áldozott és szenvedett érette. 

Qualis rex, talis grex ! a milyen a pásztor, olyan a 
nyáj ! Sz. Károly teljes erejéből buzgólkodott saját szel-
lemét papjainak lelkébe átültetni, hogy azok aztán a 
népben is emeljék a tiszta erkölcsöket. E kettős czélból 
tartott egyházmegyei zsinatokat, melyeknek a legjobb si-
kerök volt. A szent férfiúnak a lelkek üdveért lángoló buz-
galma papjainak szivében is felébredt. Sz. Károlynak a lelki-
pásztorok számára adott szabályai és elvei még most is vezér-
fonalúl szolgálnak a lelkészeknek nagy felelősséggel járó 
hivatásuk betöltésében. „Utasítások a gyóntatok számára" 
czimü könyve, melyet az érsek klérusának kézi-könyvül 
kiadott, arany-könyv volt és lesz mindenkoron, mert az 
isteni, a legfőbb lelkipásztornak szellemében van irva. S 
e szellemből megszülemlett a szentnek egy másik müve 
is, melyet itt nem szabad mellőzni ; ennek czime „Út-
mutatás az istenes életre." Hogy a reá bizott népet az ak-
kor Jiagy mértékben elharapózó eretnekségtől és az azzal 
járó erkölcsi romlottságtól megóvja, az okos főpásztor 
felhasználta ugyanazon eszközt, mely a nép elrontására 
akkor épp ugy mint most igen hathatósnak bizonyult, 
felhasználta ugyanis a sajtót, a jó sajtót, a jó könyvek 
tömeges terjesztését. Borromei sz. Károly sem költséget, 
sem fáradtságot nem kiméit, hogy hiveit jó könyvekkel 
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ellássa. I t t eszünkbe ju t a Németországban oly áldásdú-
sau működő „Borromeo egylet", mely egyesület méltóan 
viseli nevét ama nagy milanói érseknek, mert annak szel-
lemében munkálkodik, hogy a kath. néptől a romlott 
sajtó mérges gyümölcseit távol tartsa, és azok helyett 
hit- és erkölcs-tiszta olvasmányokat terjeszszen. 

Borromei sz. Károly valamint a népre nézve jó 
könyvekről, ugy gondoskodott a gyermekekre nézve jó 
iskolákról. Minden áron azon volt, hogy a nép-iskola ügyét 
előmozditsa, de mindig a vallás alapján. Vezér-eszméit, 
melyek szerint a népiskolák szervezve legyenek, leirta 
„Szabályok a keresztény tanitók részére" czimü könyvé-
ben. A kis seminariumok vezetésével, melyeket a tr i-
denti határozatok folytán sok helyen alapitott, megbízta 
a jézustársaságiakat és azon világi papokat , kik az ál-
tala szervezett „oblatusok" congregatiójának tagjai vol-
tak. Számítsuk már most mindezekhez még a különféle 
collegiumokat és alapítványokat, a szegények, az árvák 
és betegek intézeteit, az elesettek megmentésére szolgáló 
menedékhelyeket és az egyletek egész sorát, melyeket 
már régen, de főleg 1576-ik év után felállított s szerve-
zett, hogy enyhítse a mirigyhalál dúlása által származott 
iszonyatos nyomort, — és el kell ismernünk, hogy az 
irgalmatosság cselekedetéi közt egy sincs, melyet a szent 
személyesen nem gyakorolt volna, vagy melynek gyakor-
lására legalább impulsust nem adott. 

Borromei sz. Károly, mintha magas őrtoronyból 
szemlélné egész püspöki megyéjét, annak mindenféle ügyeit 
nem csak ismerte, szervezte és igazgatta, hanem szemé-
lyesen meg is akart győződni mindenről, hogy a szerint 
további intézkedéseit megtehesse. Isten dicsőségére és a 
lelkek üdvére irányuló eme buzgalmából létesültek nagy 
hírnévre szert tet t visitatiói, melyeket terjedelmes püs-
pöki megyejének minden iránya felé tar tot t . Eme visita-
tiók alkalmával lett ő, — az apostollal mondva, — minden-
kinek mindene, papjainak készséges testvére és barát ja , 
híveinek pedig szerető atyja. Esőben és hóban, hőségben és 
hidegben lehetett őt látni szegényes poggyászával kezeiben 
völgyekben vándorolni, hegyeken átmenni, s mindig 
vidám hangulatban, édes békével szivében, örömet és 
békét vive híveinek házai és gunvhóiba. Sikerdúsak : 
voltak e visitatiói főleg Svájczban, melynek jelentékeny 
része a milanói püspökséghez tartozott . Történeti tény, 
hogy borromei sz. Károly fáradozására XIII . Gergely 
pápa Svájczba az első nuntiust küldte, s hogy a szent 
püspök az általa Milanóban alapitott collegium helveti-
cumból Svájcznak hivatásukért lelkesülő papokat adott. 
S igy püspöki megyéjének határain tul az Alpesek 
éjszaki tövéig is elhatott borr. sz. Károly áldásos tevé-
kenysége, és neki lehet köszönni, hogy Svájcznak néhány 
cantonja hü maradt a kath. egyházhoz, vagy elszakadá-
suk után csakhamar visszatértek. Borromei sz. Károlynak 
eme sikeres fáradozása volt oka, hogy a protestáns irók 
oly nagy epével és méreggel irtak és irnak ma is róla. j 
A pápai nuntius Luczernben való resideálása és az „arany" i 
vagy borromei szövetség alapítása — a protestáns tör té-
nészek szerint — csak kárára és romlására volt Svájcz-
nak. íme mily balgatag fecsegés! E kath. szövetségesek-^ 
nek még a hit és lelkiismeret szabadságát is megtagadó 

protestáns cantonok türelmetlensége volt Svájczban főleg 
forrása minden bajnak. Ki Ítélheti el a kath. cantonokat, 
mer t legbecsesebb javuk, ka th . hitökért harczra keltek, 
és a protestánsok támadásaira a kath. egyház jogai t eré-
lyesen védelmezték ? Más egyebet pedig nem akart a bor -
romei szövetség, mint azt, hogy a kath. svájcziak önma-
guk és utódaikra nézve szent föltétel gyanánt mondják 
ki, miszerint a kath. hitben állhatatosan meg akarnak ma-
radni, e hitben élni és halni. A mi pedig a nuntiust il-
leti, kinek borr . sz. Károly idejében szintúgy mint nap-
jainkban a türelmetlen protestánsoktól mindenféle sérelmet 
kellett szenvednie, mig végre őt a svájczi kulturharcz 
száműzte, — el fogjuk még érni azt, hogy politikai és 
socialis viszonyok követelni fogják a nuntius visszahiva-
tását. S váj ez 2.700.000 lakosa közt 1.100,000 katholi-
kus. Mit várhat azon ország, melyben a polgárok majd-
nem fele legszentebb jogaiban folyton megsértetik és el-
keserittetik 1 A katholikusok jogait és a kath. egyház jo-
gait védelmezni és biztosítani, ezt és semmi egyebet nem 
akar t borromei sz. Károly ; ezt pedig tennie joga és kö-
telessége volt. A szentet emiatt szemrehányásokkal il-
letni, gyalázni és rágalmazni, — arra csak az elfogult-
ságtól és türelmetlenségtől rabigába haj to t t ember vetemed-
hetik. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, deczember 9. A va&kanczellár és a par-

lament. — Deczember 3-ika nevezetes nap volt és lesz. 
A centrum-pár t győzelme és a Parlamentarismus vere-
sége. Győzni és a győzelem babérjait mégsem aratni ; 
megveretni és ennek daczára mégis diadalmaskodni : ez a 
a berlini birodalmi gyűlés f. hó 3-ikán tar tot t ülésének 
eredménye. 

Tárgyalásra került Dr. Windthorst , a katholikus 
ügynek e ret tenthetet len bátor védőjének javaslata, mely-
ben az 1874. május 4-én hozott törvénynek az egy-
házi hivatalok illetéktelen gyakorlata tárgyában eltöröl-
tetését indítványozta. 

E g y égbekiáltó, már tiz éven keresztül a katholi-
kus népre oly nehezen sulyosodó igazságtalanságnak meg-
szüntetését kérte. A pogány világ óta oly törvény nem 
hozatott , mint 1874. május 4-én. Rendőri engedélytől tette 
függővé a papi ténykedések gyakorlatát mindazok szá-
mára, kik az egyház részéről lehetetlenségnek deklarált 
követelményeknek eleget tenni vonakodtak, vagy e miatt 
csak vizsgálat is voltak. Ez alatt igazságtalan törvény 
megszegésének börtön vagy számkivetés volt a követ-
kezménye. 

Hogy minő állapotok fejlődtek e törvény követ-
keztében, melyet annyi szigorral és következetességgel 
alkalmaztak, mint talán egy törvényt sem, azt tudják 
t. olvasóink. Számos egyházmegyében a legtöbb plébánia 
árván áll, pásztor nélkül. Százezren és százezren vagy telje-
sen nélkülöznek papot, vagy csak igen ri tkán és akkor is 
nagy bajok között láthatnak egy-egy áldozárt, kinek szol-
gálatát igénvbe vehetik. 

HOOT mennvire nőtt e mellett és talán emiatt a 
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socialdemokraczia Németországban, ezt érezik magok, a kik | 
e törvényt alkották, a császártól le az utolsó hivatalnokig. 

Utóbbi időben alászállt a szigor: sőt némi kegyel- ! 
met is nyújtot t a kormány, kivételes esetekre rendki- j 
vüli felhatalmazást nyervén a törvényhozástól. 

De béke nem jöt t létre. Igazságot nem szereztek a 
katholikusok. Mint Damokles kardja lebegett folyton fe-
lettük az a törvény, melynek szigorúbb vagy kegyesebb 
alkalmazása tisztán csak a kormánytól függött , a mely 
megint a maga részéről ugy osztotta a kegyelmet, amint 
ezt a katholikusok politikai magatartása által megérdem-
lettnek vélte. 

Ez ügyben egyszer már tett nem régen kísérle-
tet a centrumpárt. A kísérlet sikerült és még sem veze-
tett czélhoz. Sikerült, mert a birodalmi gyűlés nagy több-
sége elfogadta a centrumpárt ez igazságtalan törvény 
eltörlésére vonatkozó javaslatát ; de czélhoz nem vezetett 
e győzelem, mert a szövetségtanács visszautasította a 
birodalmi gyűlés határozatát. 

Újból megkisérlették. A kísérlet még fényesebben 
sikerült. 217 szavazatot nyert Dr. Windthorst javaslata, 
mig ellene csak 93 szavazat adatott be. Impozáns egy 
többség ! Es mégis, ha Bismarck herczeg magatartását 
szemügyre veszszük, alig várhatunk még e diadaltól 
is kedvező eredményt. 

Bismarck herczeg ugyanis a szövetségtanács meg-
vetését látja e rövid idő alatt megújított javaslat be-
nyújtásában ; az apostoli szentszékre hárította a felelőssé-
get, okul adván, hogy minden engedmény daczára a ró-
mai szentszék viszont nem hajlandó engedményeket tenni ; 
gyanúsította a lengyelek hűségét és a protestáns császár 
és a római pápa viszonyát oly ellenséges színben tünteté 
fel, hogy eltekintve a durva sértéstől, majdnem benső 
lehetetlenséget lát a szentséges atya és a protestáns csá-
szár közötti viszonyok kedvező alakulására. 

Dr. Windthorst és Schorlemer-Alst báró, a centrum-
párt e mindenkor harczképes és harczkész hősei, nyomban 
válaszoltak a vaskanczellárnak, ki nem késett szintén 
azonnal válaszolni, de oly kevés szerencsével, hogy a bi-
rodalmi gyűlés a két nevezett katholikus szónok hatal-
mas beszédeinek behatása alatt az ismeretes módon sza-
vazott. 

Vereséget szenvedett Bismarck; ecclatáns vereséget, 
és daczára annak, hogy a birodalmi gyűlés impozáns 
többsége határozottan ellene fordult, nemcsak hogy meg-
maradt helyén, de a legkihivóbb modorban folytatta tá-
madásait, midőn már legkevésbé sem lehetett kétes az 
eredmény. 

Vájjon miképp fér meg az ily eljárás a parlamen-
tarizmus alapdogmáival, melyek nélkül parlamentarizmust 
még gondolni sem lehet, ennek eldöntését a politi-
kusokra bízzuk. Az ily müveletet a logikában ugy hív-
ják, hogy deductio ad absurdum. 

A centrumpárt — daczára minden áldozatainak és 
ernyedetlen törekvéseinek — parlamentáris alakban kor-
mányzott országban, impozáns többségével, szemben látja 
magát egy embernek akaratával, ki veto-jával csúffá teszi 
a parlamentarizmusból folyó legprimitívebb következmé-
nyeket. 

De azért bámuljuk és csodáljuk a XIX. század ve-
zéreszméit: a szabadságot, egyenlőséget. — a népképvise-
letből származó önkormányzatot! ? 

Budapest. Sárospataki bibelödések a „ Vatikáni ba-
jok"-kai. I I . — A másik baj, hogy a pápa ismét „előszedte 
rozsdás fegyverét és vagdos" azzal. Ugyanis „Campello 
Henrik, volt kanonok, és Savarese, volt praelatus, kik 
megunták a pápai egyház üdvezitő hatalmának árnyékai-
ban (!) való lakozást, s egy sz.-Pál-egyház nevű ó-katho-
likus faj ta (!) sectát alkottak, XIII . Leo által legújabban 
excommnnicáltattak." Es ez a „szerencse" nemcsak őket 
érte, hanem a „secta minden tagját ." Hanem úgy vélr a 
kath. ügyek iránt — ő a megmondhatója, mi okból, — 
annyira érdeklődő czikkiró, hogy azok az uri emberek 
és követőik, — ha csakugyan akadnak oly jámborok, — 
éppen ugy le nem roskadnak az átok súlya, helyesebben : 
a kiközösítés alatt, mint „össze nem roskadtak Victor 
és Garibaldi Pius átkának terhe alatt." Szép biztatás; de 
hát megcsökönyösödött prot. ember szólhat-e másképen ? 
Nem ; mig nincs meg benne az egyház szeretete, mig 
nem szerez magának hü képet az egyház épületének 
nagyszerű szervezetéről, mig nem érzi a kath. hitnek 
boldogító hatását — vagyis, mig az isteni kegyelem meg 
nem kezdi működését az irány nélkül bolyongó lélekben. 
Lám-lám, azok az előszedett rozsdás fegyverek még is 
jól vágnak, soknál az elevenre találnak ; mert különben 
nem foglalkoznának azokkal maguk a protestánsok is, 
kiknek egyik példánya, értem a „ S p . L." czikkiróját, — 
különben azt állítja, hogy Victor Emmánuelnek és Gari-
baldinak éppen a kiközösítés emelte tekintélyét. Hiszen 
emelhette, szó sincs róla ; hanem : kik előtt emelte ? Ha 
különbséget teszünk, hogy kik előtt emelte és kik 
előtt nem emelte V bizony, mindjárt más hurt kellene 

j pengetnünk! Meg azután: összeroskadt-e valaki a kikö-
zösítés terhe alatt V az tisztán alanyi ügy ; az alanyi ér-
zelem időnkint való változását, azou pillanat titkát, mi-
kor örökre itt marad, a mit a földön bálváuyozott valaki, 
váljon ki tudhat ja ? Nem kérünk a világtörténet számára 
oly hősöket, kiknek tekintélyét a vsszedelmes elveknek 
hódoló tömeg előtt a kiközösítés emeli ; mert ha ilye-
nekre irányitanók az emberiség figyelmét s követésökre 
buzditanók az ifjúságot, meg kellene érnie az emberiség-
nek a társadalmi rend és tekintélyi elv fenekestül való 
felforgatását. 

Bizony-bizony, a kik „megunták a pápai egyház 
üdvezitő hatalmának árnyékaiban (— a czikkező saját 
szavai!) való lakozást," ki vannak azok közösítve, mi-
ként azokkal is csak az történik, a kik „ó-katholikus 
faj ta (!) sectát alkottak." Hiába, de az ugy marad, hogy 
a kath. egyház semmiféle faji különbségeket sem tehet a 
hitrÇ" nézve ; mert mi csak azt hiszszük, a mit az egyház 
elénk ad, és pedig azért, mivel éppen az egyház adja 
elénk — és nem ez, vagy amaz a „fajta secta!" Milyen 
helyesen szól N. sz. Gergely: „Melius est de ovili Do-
minico morbosam ovewi^ejicere, quam unius vitio sanas 
amittere." (Lib. 9. in líegist. ind. 4. c. 69. Ep . 69. ad 
Euseb. ep.) Es azután sz. Fábián pápa : „Excommunica-
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tùs est, qui exc&mmunicatis communicate (Hab. in Dec-
ret. Grat., part. 2. Causa 2. Quaest. 3 —) Ez tör tént 
Rómában, a melytől, ha egyebet nem, legalább bizonyos 
dolgokban következetességet tanulhatnának prot . testvé-
reink, — a kik néha it t-ott a papi gyűlésen neki esnek 
egy-egy békétlenkedőnek, szinte „excommunicálnak ;" ta-
núi a régibb és az ujabb keletű prot. lapok ! Ez való-
sággal igaz, jóllehet nem tudom : olyan mindenfélekép-
pen magyarázható értelme van-e azon excommonicatio-
nak nálok, mint a „templomszentelés"-nek, a megholt 
„beszentelése," a „papszentelés-" és a „püspökszentelás"-
nek, etc. E kifejezések mind divatoznak, sőt ezekkel bizo-
nyos ténykedések is járnak az ,Agenda"-nak vidékekhez 
kötött minősége szerint, mint azt egyes leirásokból eléggé 
hiven tudjuk, de meg tapasztalhattak is. Hogy aztán 
megerednek az ellenmondások hullámai is, bizonyos; ha-
nem mi nem bíbelődünk annyit dolgaikkal, mint ők dol-
gainkkal. Most azonban nem árt meg pár szó, kegyes 
viszonzásul a „Vatikáni" ügyekkel való foglalkozásért. — 
Ha .csekélységem a Sp. Z."-kal vált szót, rendesen első 
dolgom, hogy ugyancsak saját jából merítsem a czáfoló pon-
tok szükség kivánta számát. 

A protestánsoknak feltűnik a századok által meg-
szentelt következetesség és folytonos szabály, mely a kath. 
egyházban megvan, — mint pl. az az igen könnyen fel-
fogható és értelmezhető „excommunicatio" is, — és sze-
met hunynak saját következetlenségeik mindennapos me-
netére. Ok, ha kell, — szinte „excommunicálnak," majd 
a szabad vizsgálódás megviselt par ipáján nyargalva, neki 
esnek az egyház látható fejének, midőn legmagasabb 
tisztét gyakorolja s egyszersmind figyelmezteti a világot 
ama sok „faj tájú" tévelyre, melyben annyian sinlődnek. 
„Szentelnek" ők, ha kell, derüre-borura, pedig „a lelkészi 
külön associatio nem más, — mondja egy egyleti t ag a 
közgyűlésre küldött levelében, — (L. „Sp. L." 46. sz. 
812. 1.) mint a kath. papi ,corona f ra t rum' ; nem más, 
mint a lelkészi karnak különválása a szent néptől, mely-
nek egyedül van ,királyi papsága' és nem egy kasztnak ; 
nem más, mint kisérlet a ,papi kaszt ' felállítására a prot . 
egyház (?) kebelében ; nem más, mint leleplezett hierar-
chies mozgalomé Igy már aztán csakugyan fölösleges 
az u. n. szentelés! De még a „confirmatio" is ; mert, ha 
Luther és Kálvin felkelnének sirjokból, valószínűleg el-
szörnyülködnének. hogy mily csekély ereje van ; vagy ta-
lán az a „confirmatio" manapság csak arra való, hogy 
elég erősek legyenek édes mindnyájan a katholicismussal 
való szembe szállásra. — és higyenek minél kevesebbet, 
áldozatot hozva a haladásnak. Ezzel korántsem czélom 
a gúnyolódás silány fegyveréhez nyúlni, hanem, azt hi-
szem, senki sem veszi e megjegyzéseket rosz néven akkor, 
midőn a „Sp. Lapok" egy kis roszakarattal vajmi gyak-
ran foglalkoznak a mi, védelemre alig szoruló ügyeink-
kel. — Beismerjük, hogy a protestantismus sivársága 
mintegy követeli, hogy oly szólamokkal, kifejezésekkel 
éljen, melyek a kath. egyházbau megvannak. íme pl. 
(„Sp. L." 47. sz. 832. 1.) a dunamelléki „egyházkerület" 
gyászjelentésében azt mondja, hogy a „nagy halottnak 
tetemei az akad. dísztermében fognak beszmteltetni." Ez t 
a jelentést prot. ember irta és nyomatta. Mit jegyez meg 

: erre egy prot . t aná r? E z t : „Prot . Temetésekhez még 
ezt a fogalmat sem kötöt tük ; de hát előkelő körökben 
már, ugy látszik, napi renden lesz s megszokjuk lassan-
kint a kath. frázisokat, (! ?) mert igy hozza ezt magával 
a sima alkalmazkodás. Ne legyen oka a más vallásfele-
kezeteknek (?) azt mondaniok, hogy darabosak vagyunk." 
Oknak nem ok ! hanem azt igenis bizonyítja eléggé, hogy 
a protestánsok olyat sem átalnak mondani, a mi nem igaz. 
Tehát az elfogadott „püspök" is maradhat „superinten-
dens," — lévén bár a magyarosságra (!) való törekvés 
itt oka a darabosság „elkerülésének; de azért megmarad 
az .eklézsia' és ,sakramentom', a „legatio," „supplicans." 
„visitator," „senior" sth. és a „poenitentialis" hét-poeni-
tentia nélkül. De minek folytatnók ? Nem is fárasztom 
magamat az adatok keresésével ; hanem a fentebb idézett 
szám u. a. lapián épen kapóra jöt t egy figyelmet ér-
demlő dolog, mely alkalmasint egy kis kellemetlenséget, 
több baj t és a gondolkodásra több alkalmat adhat a 
j>rotestansoknak, mint a „Vatikáni bajok," — melyeket , 
legyen meggyőződve a czikkező ur, sokkal jobban elin-
téznek Rómában, mint a „Sp. L." hasábjain. 

(Vége köv.) 

Róma, nov. 27. A triumphatorok és a legyőzöttek. — 
F. hó 23-án tér t vissza, öt havi távollét után, Viktor Manó 
fia Humber t a pupák Rómájába, hogy itt a pápáktól el-
rabol t Quirinálban téli szállását ismét elfoglalja. Az olasz 
királyság hivatalnok-seregének fejei, a hadsereg vezérei, 
a betolakodott idegenek és a hűtlenek testületei, no, és végre 
a kiváncsi néptömeg ezrei fényessé tet ték a bevonulást. 
Az evviváknak se vége se hossza nem volt. Még fáklyás-

j menetet is rendeztek. Zaj tehát volt elég. Es a felségek 
I arczán meg is látszott az öröm e látványosságok fölött . 

Mundus gaudebit, vos autem contristabimini, mondá 
édes Üdvözitőnk. Hányszor ismétlődött már ez ! Most is 
ismétlődik. Nincs semmi különös benne. A kiknek a világ-
szerencséje egy időre oda adta Rómát, ujjongva jár ták be 
nov. 23-án az örök város mar tyr vérrel megszentelt ut-
czáit. A pápaság hivei pedig gyászoltak és imádkoztak. 
Éppen mikor az evvivákat hallám, láttam egy maroknyi 
hivőt a Colisseum előtt elvonulni, hol testvéreik hajdan, t r i -
umphatorok, dicsőséges és hatalmas imperátorok paran-
csára elvérzettenek. Akkor is a világ ujjongott , az egyház 
pedig szenvedett. Mundus gaudebit, vos autem contrista-
bimini. Ez a világ osztályrésze, ez az egyház sorsa. De 
a koczka mindig ugy fordul, a mint szintén édes Üdvözi-
tőnk megjövendölte. A világ öröme mulandó : az egyház 
szomorkodása pedig örömre változik. Sed tristitia converte-
tur in gaudium. 

Az a kis hivő csoport, melyet az italianissimik öröm-
ünnepén a Colisseum előtt elvonulni láték, sz. Kelemen 
pápa és vértanú kisded temploma felé tartot t . A világ 
uj jongva ünnepelte az erőszak sikerét ; a hivek egy kis 
tömege imádkozni ment egy vértanú pápa templomába. 
Es a fogoly pápa mind ezekre ott fent a Vatikán falai 
közt azt mondá : Legyen meg a te szent akaratod, mikép-
pen mennyben, azonképpen itt a földön is ! 

Szent Kelemen pápa 9 évig koi*mányozta Isten egy-
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házát. Császári vérből származott ; de azért nem kerül-
hette ki az egyház sorsát. Nem egy csekély királyság 
királya, hanem a földkerekség mindenható ura szám-
űzte őt Chersonnesosba, hol a tengerbe fojtották. Meghalt 
mint fogoly, rab és — gonosztevő, Krisztushoz hason-
lóan. És Traján tr iumphált ; — az egyház pedig sirt és 
gyászolt. Sed tristitia vertetur in gaudium.- Hová lett Tra-
ján és a római császárság? Hogy mi történt sz. Kelemen 
szószékével s a pápasággal : azt is tudjuk. — Mundus gau-
debit,vos autem contristabimini. Számtalanszor ismétlődött e 
je lenet ; századunkhan is nem egyszer. I. Napoleon mint va-
lami rabszolgát ugy hurczolta el a pápá t Rómából — és 
t r iumphatori kocsija elé akarta befogni mint igavonót. A 
világ örült, az egyház gyászolt. De az egyház gyásza 
örömre változott. Napoleon triumphusi kocsija izzé-porrá 
törött — és a hatalmas császár sz. Ilona szikláira szám- j 
űzve nolle velle kénytelen volt elmélkedéseibe befoglalni 
Isten létét és a pápaság hatalmát. Qui mange du pape, 
en meurt, mondá Thiers. Es eddig még igazat adott neki 
a történelem. Es a történelem nem szokott következetlen 
lenni. Napoleont még unokáiban is sújt ja a Gondviselés 
igazságszolgáltatása. Sedan a példa; és a zuluk földére 
Bonaparte-vérrel van felírva az Isten Ítélete. 

IX. Pius mint fogoly halt meg a Vatikánban. Mi 
lesz akkor, ha XIII . Leo is mint fogoly fog ugyanott 
vagy másutt meghalni ? Mundus gaudebit, vos autem 
contristabimini. Ez lesz az egész. Sed tristitia vestra ver-
tetur in gaudium. Az egyház győzelme kimaradhatatlan ; 
a t r iumphatorok bűnhődése pedig annál súlyosabb lesz, 
minél tovább fogják húzni az egyház sanyargatását. | 

Yan Bossuet páratlan beszédei közt egy a Gondvi-
selésről, mely a világ diadalai által levert hivő lelket fel-
emeli. Meaux püspöke igy szól : „Isten annyira megveti 
a világot, hogy mintegy nyakasan félreismerni látszik sa-
ját jogait, és odadobja a világot a legdíihöseb ellenségei-
nek, mint valami becstelen ajándékot, comme un présent 
de .nul p r i x . . . Nérónak, Tiberiusnak kiszolgáltatta az 
egész f ö l d k e r e k s é g é t . . . . s az alatt az ő kiválasztott né-
pének nem tartott fenn csak egy kis zugot ott a gaz-
dag keleti monarchiák k ö r é b e n . . . Es ez a nép, ez az ö 
kiválasztott népe, folytonosan feldúlt, rabságba hurczolf, 
szerencsétlen, legyőzött v a l a . . . Isten jól tudja, mikor 
kell neki fényes boszut állani, ő tudja, mikor fogja ő 
szent városában az angyalok előtt romba dönteni 
az emberek gondolatait és gonosz politikáját . . . A mi 
én előttem valóban oly rettenetesnek látszik, az nem az, 
hogy Isten néha sujt és megmutat ja karjának erejét ; ha-
nem az a rettenes, ha ő hallgat ! . . . S végre is, ha ő 
diadal-mámort enged az ő ellenségeinek : elgondolhatjuk, 
mi lehet cLẐ  a mit hiveinek tar t fenn!" 

Eddig Bossuet. 
Durate igitur et vosmet rebus servate secundis ! 
Az olasz királyság sokkal gyengébb lábakon áll, 

mint látszik. 1873—79-ig 35,000 tulajdont nyelt el a fia-
cus. A jelen év első felében 83,000 olasz ment jobb ha-
zát keresni a világban. Lombardiában, „Európa diszkert-
jében", 100,000, egész Olaszországban 500,000 ember 
szenved pellagrában, nyomor okozta- „olasz betegségben." 
Egyszóval, megjövendölte Olaszország sorsát Massimo d'Aze-

glio, midőn Turinbau, a senatus előtt ki jelentet te: „El-
venni Rómát a pápától annyi mint nemzetgazdasági 
tönk elé menni, a melynek következményei kiszámítha-
tatlanok." 

Istennél ezek ki vannak számit va. 
Es az ő számítása nem üthet ki az egyház kárára . 
Aspettiamo gli avvenimenti ! 

KATHOLIKUS ACTIO. 
Adakozás a kispesti róm. kath. templomra. 

(Folytatás). 

Németh Pál peczöli pléb. 1 frt , Ohács Tit. bala-
toni plb. 1 frt , Farkas József bő-sárkányi plb. 1 fr t , 
Bresztovszky István pelsőczi plb. 50 kr, Steiniczer Ede. 
boiczai plb. 1 f r t 50 kr, Kallert Lajos 50 kr, Plávy Ist-
ván kállai plb. 10 fr t , Igaz Péter kápl. 2 frt , Kermán 
Rezső sztináczi plb. gyűj t . 3 frt 67 kr., Szabó István 
kis-terennei plb. 2 frt , Némethy Béla dornaházi plb. 1 
frt , Boross Imre fajszi plb. gyűjt . 3 frt , Kazay Erazmus 
ondódi plb. 2 frt, Balgha Jenő Árpád árva-váraljai plb. 
2 fr t , Mánnarosszigethi plb. és kápl. 2 fr t . Gyürky An-
tal kékesei plb. 2 f r t , Kubina András a.-korompai plb. 
1 frt , Beran Antal 10 frt , Munkay János garam-ujfalusi 
esp. plb. 2 frt, Szabó György somogy-kiüti plb. gyűjt . 
1 f r t 80 kr, nagy ölbői plb. 1 frt , Tarnóczi Miklós nagy 
öl-bői plb. gyűjt . 2 fr t , Holcz Ferencz lázárföldi plb. 1 
frt, alsójárai plb. gyűjt . 3 fr t , Teppert József czikói plb. 

j 1 fr t 50 kr, Gerometta Jenő nyit.-szerdahelyi pléb. 2 frt, 
1 Tetrics Zoltán 7 fr t , Hegedűs Mihály bán-horváthi plb. 

gyűjt . 9 fr t . Oldinger Antal bélabányai plb. 2 fr t . Géczi 
József ujfehértói plb. gyűjt . 2 frt , Kucsay Ferencz felső 
domonyai plb. gyűjt . 7 fr t , Auszter Ferencz géderlaki 
plb. 1 f r t 80 kr, Török István pilismaróthi iven 1 frt , 
Bella Sámuel füzéri plb. gyűjt . 6 f r t 10 kr, Fülöp László 
kunfalvai plb. 1 f r t 50 kr, dr. Jordán Károly szaniszlói 
plb. 2 frt, Gallér Mihály bodonos-pataki plb. 2 f r t , Ada-
movics István tályai plb. gyűjt . 10 fr t 55 kr, Radisits 
Alajos mohorai pléb. 2 fr t , Lutz Pál süllői pléb. 1 fr t , 
Fiiser Flórián szt.-péteri plb. 11 frt , dr. Csank István 
fenyei plb. gyűjt . 12 f r t 50 kr, Moravszky János ujkécskei 
plb. 5 frt , Finta József ojtózi plb. 1 frt, Halkóczy Már-
ton omori pl. 1 frt , Széli János zalabéri plb. 2 frt , ipoly-
bolyki plb. gyűjt . 4 frt, Kerezsy György t.-szlatinai plb. 
gyűjt . 3 fr t 60 kr. Radimeczky Mihály szeleczei plb. 1 
frt , Hegedűs Imre alg'yeői leik. gyűjt . 2 fr t 79 kr, J a -
dernis Mátyás stremii pleb. gyűjt . 3 fr t 5 kr, lioszuaszói 
plb. 60 kr. (Folytatjuk.) 

Azon főt. urakat, kiktől gyüjtőiveink mindeddig 
még vissza nem érkeztek, alázatosan kérjük, szívesked-
jenek azokat mielőbb visszaszármaztatni, bármily volt is 
az eredmény. Most már, az idő lejárván, gyűjteni azokra 
az ivekre többé nem lehet, de offertorium utján a hivek, 
ha fölszólittatnának, tán adakoznának a sz. czélra. A hol 
az ivek netán elvesztek volna, onnan is kérek legalább 
annyi tudósítást, hogy az ív ott volt, de elveszett. 

Kispest, 1884. nov. 23. 
Ribényi Antal, lelkész. 
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I R O D A L O M . 

Előfizetési felhívás 
„A keresztény ifjú kalauza" czimü műre. 

1882-ben jelent meg Franciaországban egy mü, 
,L'étudiant chrétien' czim alatt. Szerzője egy nevét elhall-
gató pap, ki egyike a Szal. sz. Ferencz neve alatt egye-
sült hittérítő-társulat tagjainak, ki látván Francziaország 
tanügyi állapotainak hullámzó forrongását, ' hazája iránt 
mit sem tartott magára nézve fontosabb kötelességnek, 
mint Szal. sz. Ferencznek, az imádság e nagy apostolá-
nak, a keresztény tudományok e nagy tudorának müveit 
mélyreható tanulmánya tárgyává tenni s azokból a ke-
resztény ifjúság számára mindazon arany gondolatokat, 
mindazon bölcs tanácsokat összegyűjteni, logikai rendbe 
foglalni, módszeres alakba önteni, melyek a szent tudós 
munkáiban foglaltatnak. Es e munkáról az igazságos kr i-
tika annyit jegyzett meg: „hogy egy igazán bevégzett mü-
vet adott., mely sem rend, sem módszer, sem világosság 
tekintetéhen nem hagy maga után semmi kívánni valót." 
Francziaország egyik legtudományosabb főpapja, az anne-
cyi püspök pedig ekkép nyilatkozott róla : .Mi e könyv-
nek nyilvánossági a hozásában Istennek egy új kegyelmét 
látjuk, melyben gondoskodni kíván korunk bajairól, igazi 
vigasztaló adományát számunkra annyi megpróbáltatá-
saink és aggodalmaink közepett; végül Szállsz. Ferencz 
újabb dicsőségének és .... Francziaország üdvére való 
munkálkodása folytatásának zálogául vagyunk azt haj-
landók tekinteni." 

Ily tartalom mellett lehetetlen volt hazánkra nem 
gondolnom, hol a franczia állapotokhoz hasonlókép szin-
tén a liberalismus hinti teli marokkal vallást, erkölcsöt, 
jellemet, erényt nivelláló, gyomláló — áldásait. 

Erre gondolnom egy volt azon elhatározással, hogy 
e művet hazai tanuló ifjuságunk kezébe szolgáltatom. Es 
mert állapotaink szinte hajszálig kezdenek hasonlítani 
azon időkhöz, melyekről a mily fájdalommal, oly igazán 
mondta nagy Pázmányunk : rfiogy iszonyú bizonytalan-
ságok f'eselhetetlen labyrintusába keverödnek az uj tudo-
mányok" — csak kegyeletemnek akartam e nagy lélek 
iránt kifejezést adni, midőn Szal. sz. Ferencz nyelvünkbe ülte-
tett arany gondolatainak szintén „Kalauz" czimet adtam. 

A műnek, mely 25—26 ivből fog állani s mely 
emelkedettségénél fogva akár imádságos könyvül is hasz-
nálható s a minthogy e czélra az alkalmasabbnál alkal-
masabb imádságokkal el is láttam, megjelenése ideje Űjév, 
hogy a keresztény szülők gyermekeik kezébe valódi újévi 
ajándékul adhassák igazi .kalauz" gyanánt. 

Az előfizetés ára egy-egy bőrbe kötött s arany 
metszésű példányra 1 f r t 80 kr., vászonkötésű s szintén 
arany metszésű példány ára 1 frt 6<J kr., félvászonban pi-
ros szegélyű példánynak ára 1 fr t 30 kr., fűzött példány-
nak pedig ára 1 frt. — Lelkészeknek s növendék papok-
nak könnyebb megszerezhetés végett a bőrkötésű s arany 
metszetű példány î) intentio, a vászonkötésü s arany met-
szetű példány 8 intentio, a félvászonkötésű s vörös sze-

gélyű példány 7 intentio, a fűzött példány pedig 5 intentio 
fejében is kapható. Gyűjtőknek minden 8 példány után 
egy példánynyal kedveskedem. 

Kolozsvár, 1884. decz. 3. 
Nagy Alajos, 

kegy. t. r. fogymn. r. tan. 
= A Szent Család képes Naptára az I885:ík 

évre. Szerkeszti és kiadja két pécsmegyei plébános. Ara 
bérmentve 3ö kr. 2-ik évfolyam. 

Minden esztendőben hangoztatjuk a Naptár-irodalom 
jelentőségét. A bold. Stolz Albán, Naptár-szerü irataival, 
valóságos nagyhatalommá emelkedett. Némely évfolyam 
15 kiadást is ért, és 300,000—400,000 példányban kelt el. 

Az itt jelzett Naptár a lehető legjelesebb termék. 
Terjesztése valóságos apostoli foglalkozás. Stolz Albán 
naptárainak sorsát kívánjuk neki, — legalább kicsiben, a 
hogy ily kis nemzettől, mint a mienk, kitelhetik. 

VEGYESEK. 
-— Egyházi kitüntetés. Pápa ő szentsége dr. Kádár 

Ambrus szatmári püspöki t i tkárt pápai kamarássá nevezte 
ki. A fényes tollú tudós munkatársnak innen is gratulálunk. 

— Nagy örömet hirdetünk ! Nekünk legalább nagy 
örömet okozott, mikor megtudtuk, hogy dicső Arjpád-
házunk és aquinói sz. Tamás közt vérrokonság létezett. 
Egy felvidéki plébános ur, a kinek nevét másutt fogjuk 
megörökíteni, beküldte hozzánk Pettera József pomeisli 
plébános ur levelét Csehországból, a melyhez egy nem-
zetségi táblázat van csatolva. Ebből látjuk, hogy aqui-
nói sz. Tamás és Európa leghíresebb uralkodó-házai közt 
vérrokonság van. A nevezett táblázat ily rokonságot tün-
tet fel aquinói sz. Tamás családja és a bohenstaufok, a 
most is (Angolországban) uralkodó welfek, a habsburgok, 
a kihalt luxemburgi ház, a jagellók és a Wasa, valamint 
a most oly hatalmas hohenzollerni ház közt. Bennünket 
természetesen főleg az érdekel, hogy aquinói sz. Tamás 
atyja Landulph, Aquinó g rófja, leány ágon Árpád-házi iva-
dék volt, a mennyiben édes anyja, Francisca, származott Ho-
henstaufi Frigyes és neje Judith tol, a kinek anyai ágon 
nagyanyja Árpád-házi Zsófia volt, sz. László király unoka-
huga és a Billung nemzetségből származott Magnus szász 
herczeg neje. Az igen érdekes nemzetségi táblázatot a 
Kath. Theol. Folyóirat f. é. IV. füzetében fogjuk közölni. 

— A baltimorei III. nemzeti zsinat megnyitása oly 
nagyszerű vallási ünnepély volt, a milyent a protestáns 
Morning Herald, szavai szerént, az Egyesült-Államok még 
soha nem láttak. Azt mondja e lap, hogy legalább 1000 
dignitarius vett részt a templomba vonulásban. Minthogy az 
u j világnak czimzetes dignitáriusai nincsenek, az 1000 
dignitárius alatt érsekeket, püspököket, rendi apátokat, 
káptalani prépostokat, kanonokokat, rendfőnököket, egy-
házi intézeti kormányzókat, hittudósokat, espereseket, szó-
val főbb egyházi hivatalban levőket kell érteni. Azt mond-
ják, az egyház prestigeje kialvóban van. Kialvóban, igen, 
ott, — a hol, és csak kis időre. Az Egyesült-Államok 
területén 1792-ben szentelték fel az első kath. papot. 
Még nincs száz éve — és 1000 dignitárius tart ja a 3-ik 
nemzeti zsinatot. 

— Uj katholikus egyetem. Igen számos spanyol ka-
tholikus család, látva, mire visz az „állami oktatás" a 
madridi egyetemen, elhatározták, hogy Bilbaobau kath. 
egyetemet fognak felállítani. 

— Az egri növendék papság magyar egyházirodalmi 
társulata f. hó 14-én Mária-ünnepélyt tart, melynek gaz-
dag tárgysorozatát köszönettel vettük. 

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

Eudapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcssa 8. sst. 



Megjelenik e lap heten- i 
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. § 
Előfizetési dij: § 

félévre helyben s posta- jj 
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása : Buda- = 
pest, VIII., József-körut § 
50., hova a lap szellemi = 
részét illető minden kül- | 

demény czimzendő. 

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT. 
NEGYVENHARMADIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

Budapesten, deczember 13. 48. II. Féiév. 1884. 

TARTALOM: Vezéreszmék és Tanulmányok: Az egyház önfentar tási küzdelmeiben. — A boldogságos Szűz Congregatiója. — Borromei 
sz. Károly. — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : A választot t püspökök a bizottsági jelentésben. — B u d a p e s t : Sárospataki bi-

belödések a „Vatikáni bajok"-kal . — P é c s : Dr. Pollák János halála és végrendelete. — Kath. Egyleti Élet: A Mária Congregatiók. — 
Vegyesek. — Előfizetési felhivás 

Az egyház önfentartási küzdelmeiben 
hol kell keresni a katholicismusnak Magyarországban 

egyik legerősebb támaszát? 

I . 

Ecclesia quaedam forma just i t iae est, 
commune ius omnium : in commune 
orat, in commune operatur, in commune 
tenta tur . S. Ambrosius, 1. 1. Offic. c. 29. 

Szatmár nm. és ft. püspökének nagyszabású 
sz.-László-társulati beszédében van egy hely, a 
mely röviden bár, de igen praegnansan jelzi azt 
a tényezőt, a melyre a katholicismusnak hazánk-
ban, jelenleg, az önfentartás és fejlesztés nagy 
actiójában, a lehető legnagyobb súlyt kell fek-
tetnie, ha azt akarja, hogy nyilt és alattomos, 
vakmerő és óvatos ellenfelei ne birják s ne mer-
jék az ő legszentebb ügyeit és érdekeit egyéni, 
párt- vagy felekezeti speculáczióik va banque-os 
játékában szüntelenül labdául használni. 

A kath. egyháznak Magyarországban sok és 
igen hatalmas támaszai vannak. 

„Fundamentum aliud nemo potest ponere, 
praeter id quod positum est, quod est Christus 
Jesus."1) Igen természetes tehát, hogy a legerő-
sebb támaszt nem kereshetjük másban, mint a 
mindenható Istenben és a Jézus Krisztus érde-
meiben, a melyek végtelenül nagyobbak, mint 
multunk minden hibái és jelenünk összes gyen-
geségei. Az Isten keze nem rövidült meg, és 
Krisztus — heri et hodie, Ipse et in saecula. 

Másod sorban legerősebb támaszai Magyar-
országban a katholicismusnak az az élő szikla? 
kire Krisztus Urunk egyházát alapitotta, és azok 

I . K o r . 3, 11 . 

az élő oszlopok, kiket a Szentlélek helyezett 
az egyház nagy épületének támogatására. „Con-
stat, mondja sz. Fulgentius, quod in Ecclesia nemo 
Pontifice potentior."l) „Scire debes, úgymond sz. 
Cyprián, episcopum in Ecclesia essé et Ecclesiam 
i n e p i s c o p o ; et siquis cum Episcopo non sit, in 

Ecclesia non esse."*) 

Az Isten és az általa felállitott egyházi ha-
tóságok — ezek a katholicismusnak legeslegerő-
sebb támaszai mindenkor, mindenütt : tehát most 
és mindvégig Magyarországban is. Szent hitünk 
e, depositumához halálra válásunkig ragaszkod-
junk. Némuljon el örökre az a papi ajk, a mely, 
nem bírván ellenállni a világ csalfa tentatiójának, 
hajlamot kezdene érezni, elhagyva a nyáj legelte-
tését és a farkasok közé menve, ululare cum ulu-
lantibus. Nem ok nélkül mondjuk ezt most itt. 
Megtörtént az autonómiai congressuson, és „az 
orditó oroszlán körüljár — még mindig — ke-
resve, kit nyeljen el," ilyetén nyilatkozatokkal : 
„ a k i k e t isteni és emberi törvények szerint m é l t á n 

m e g i l l e t az egyház kormányzatában való részesülés. 

értjük a világi katholikusokat.":i) Részesülni akar-
nak az egyház kormányzatában, hogy aztán ural-
kodjanak felette, mint a protestáns felekezetek-
ben, kiforgatva Isten egyházát alapjaiból. I t t is 
elmondhatjuk: „Evanuerunt in cogitationibus sius, 
dicentes enim se esse sapientes, stulti facti sunt."4) 
Mert az egyház kormányformájára nézve is áll, a mi 

*•) D e v é r i t , p r a e d e s t . 1. 2. 
2 ) E p i s t . 69. a d F l o r e n t i u m , c. 4 . 
3 ) A Pesti Hirlap i ly c z i m ü c z i k k é b e n : „ A k a t h . 

f ő p a p s á g és a h í v e k . " 1 8 8 4 . n o v . 24 . A c z i k k e t „ k i v á l ó 
s z e r z ő " i r t a . 

4 ) R o m . 1 ; 21 , 22 . 
89 
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minden hitágazatról áll: „Si quis vobis evangeli-
zaverit, praeter id, quod accepistis, anathema sit."1) 

Ez az erélyes hang csak szelid visszhang arra 
a culturharczos riadóra, "melylyel a keresztény hit 
és katholikus önérzet ama magasztos nyilatkoza-
tát, a melyet a szatmári püspök ur beszédében 
kapott az ország, a liberális sajtó fogadta. „Egy 
egész világnézet" nevében szólva utasitotta vissza a. 
P. Lloyd a keresztény és katholikus szózatot és oly 
„kiengesztelhetetlen"-nek mondta az ..ellentét"-et 
e közt és a liberális világnézet közt, hogy annak 
„még a positiv tényekre (!) és elméletekre is ki 
kell terjednie." A szellemek ily gigászi összecsa-
pásánál lehetetlen, saját táborunk felé fordulva s | 
az előőrs legszentebb kötelességét teljesítve fel 
nem kiáltani: „Sión őre, vigyázz!" 

Harmad sorban ott áll, a minden ősi alko-
tást szétbontó liberalismus, jobban mondva libe-
ralismus által szüntelenül ostromolva bár, de még 
meg nem döntve, a katholicismusnak Magyaror-
szágban ősi támasza, a Summus Patrónus, az 
apostoli király legfőbb hatalma. Ragaszkodjunk a 
katholicismus e fellegvárának fenállásához köröm-
szakadtáig, mert az a mi egyházunk és kath. val-
lásunk, a mi hazánk és nemzetünk egész létével 
szerves életegységgé forrott össze. 

A katholicismus negyedik legerősebb támaszára 
Szatmár nagytudományu püspöke ott utalt, a hol az 
„autonomiá"-ról szólva eképp nyilatkozott : „Ha az auto-
nomia kérdése még egyszer komolyan felvettetnék, az 
csak a kath. egyház ügyeit intéző és kormányzó körök 
bizalmán épülhetne föl. E bizalomnak azonban előfölté-
telei a hithüség által teremtett katholikus közszelemben, 
az egyház jogainak önzetlen és buzgó védelmében, és az 
összetartozandóság kifejlett öntudatában vannak." 

E, mintegy mellesleg mondott néhány főpásztori 
szóban roppant sok van mondva. Ki van itt világosan 
mondva, hogy az egyház ügyeit intéző és kormányzó 
körök a hiveknek minden irányban tettekkel bebizonyi-
tott hithüségét és kifejlett összetartását nagy segítségnek, 
erős támasznak tartják, még a legfőbb kegyúr hatalma 
mellett is. De más részről ki van itt az is elég világosan 
jelentve, hogy az a támasz, melyet az egyház, híveinek 
tevékeny hithüségétől és összetartásától méltán elvár, ez 
időszerint még mindig oly állapotban van, hogy az egy-
ház ügyeit intéző és kormányzó körök szükségesnek lát-
ják — a bizalomnak hangsúlyozását. 

Testvérek, paptársak! kell-e ennél világosabb pro-
gramm arra, hogy hol és miképp igyekezzünk az „euntes, 
docete omnes gentes" isteni hálóit kivetni?! 

Az Isten mindenkor kész megsegíteni, kész bármely 
akadályokat, melyek híveink üdvének s egyházunk fel-
virágzásának útjában állanak, elhárítani. Az egyház szikla-

1 ; 9. 

alapja is rendületlenül áll s példájával, bölcseségével tün-
döklik, mint a legragyogóbb vezér-csillag az éjben : va-
lóságos lumen de coelo minden tettében, minden nyilat-
kozatában. Sión főőrei szintén lelkesen virasztanak, buzdí-
tanak, alkotnak, szerveznek, — zajt nem ütve, mert non 
in commotione Dominus. Csak a katholikus tanitók orszá-
gos egyleti szervezésére gondoljunk. Monumentum gran-
de, aere perennius ! A legfőbb kegyúri jog pedig, ez a mi 
hatalmas védfalunk, oly hithű, igazságos, pontos és lel-
kiismeretes fejedelem kezeiben van jelenleg, mint alig 
egyszer-kétszer évszázadok óta. — Egyedül a negyedik 
tényező, az egyház negyedik nagy támasza, — a hívek 
támogatása, nagyban és egészben véve, — csak ez van, 
az uj viszonyok által meglepetve, oly állapotban, hogy 
az egyház intéző körei részéről a bizalom, a teljes biza-

I lom kérdésének nyilvános felvetése látszott szükségesnek 
oly mély járású és messzelátó magas elme előtt, milyent 
Szatmár püspökében van szerencsénk bírni. 

Mit várunk még tüzetesebb utasítást arra, hogy hol 
fogjuk a dolgot, s hová irányozzuk annak az Istentől 
származott és támogatott tanitó, megszentelő és kor-
mányzó lelki hatalomnak, ha jól kezeljük ellenállhatat-
lan erejét, a melynek hivatása „instaurare omnia in 
Christo," ugy mint az egyház az ó-pogány világ népeit, és 
a középkor elején az Európát elözönlött vad népeket 
Krisztusban ujjá alakította ? ! Igen, mit várunk még tü-
zetesebb utasítást ? ! 

Nem idegenekkel ; saját híveinkkel, az egyház gyer-
mekeivel van dolgunk. Az ő katholikus önérzetüket és 
ügybuzgóságukat kell felrázni az álomból arra nézve, a 
a miben tespednek ! Az ő összetartásukat és tevékenysé-
göket kell ugy szervezni és begyakorolni, hogy semmi-
féle támadás meg ne törje. Bezzeg nem lepi meg a né-
met katholikusokat semmiféle taktika s nem is fogja 
megtörni soha. Mint egy phalanx, ugy állnak együtt, 
mindenki az egészért s az egész mindenkiért küzdve fá-
radva, lelkesedve ! 

Ennek a dolognak nálunk is menni kell ; mennie kell 
százszorta könnyebben, mint a hogy a missionáriusoknak 
a hitetlenekből hívőket alkotni sikerül. 

Menni kell ennek a dolognak azért is, mert a hí-
vek tetterős és szervezett hithüsége oly tényező, hogy az-
zal a szentírás szavaiként „hegyeket lehet áthelyezni;" 
mig nélküle pápa, püspökök, legfőbb kegyúr — megkö-
tött kezekkel kénytelenek megállni, és pedig néha jó sokáig 
tehetetlenül megállni, sok probléma előtt, milyen például 
jelenleg a római kérdés. (Folytatjuk). 

A boldogságos Szűz Congregatiója 
eredete-, terjedése- és működésének rövid történeti leirása.*) 

Leonis János Jézus-társasági tag és a Collegium Ro-
manumban latin nyelvtanár a boldogságos Szűz úgyneve-
zett Congretiói alapitásának indítványával első lépett föl 
az 1563-ik évben. Arra törekedett ugyanis, hogy mint 
buzgó szerzetes, tanítványait ne csak a tudományokban 
oktassa, hanem valódi szerénységre és jámborságra is 

*) A kalocsai „Emlék-Füzér"-bői. 
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vezérelje. Erősen meg levén győződve azon igazságról, 
melyet valamennyi szent tanitott, hogy a Mária Isten-
nek szent Anyja iránt való gyermekei áhitat nagyon is 
gyümölcsöző eszköz a sziv tisztaságának és ártatlanságá-
nak megőrzésére s különösen az erény alapos gyakorlá-
sára —, valamint maga a bold. Szűz nagy tisztelője volt, 
úgy buzgón igyekezett ezen áhitat lángját tanítványaiban 
is fölgyújtani. Hogy eme czélt biztosabban elérhesse és 
tartós buzgalmat gerjeszthessen, összegyiijté bizonyos na-
pokon az alsóbb osztályokban növendékeit az intézet 
erre kijelölt helyén, hol a bold. Szűz tiszteletére kis ol-
tár t emelt. 

E helyen azután Isten Anyjának képe előtt tanítvá-
nyaival imádkozott, jámbor énekeket zengedeztetett, istenes 
dolgokról felolvasásokat tartott s oly tárgyak fölött szólott, 
a melyek a hitre, az igaz jámbor élet követésére és Nagy-
asszonyunk iránt kiváló tiszteletre vonatkoznak. Ezen gyü-
lekezeteket rendesen a magasztos Szűz dicsőítését tartal-
mazó imák s öröménekek zárták be. 

Ez vala kezdete a bold. Szűz úgynevezett Congre-
gatiójának ; e csekély kezdetből fejlődtek ama számtalan 
nagyhírű Mária-társulatok s gyülekezetek, melyek rövid 
idő alatt az egész földkerekségen elterjedtek.1) 

A buzgóbb fiatalság gyakori összegyűlése, mely Is-
ten Anyjának szentelt napokon különösen ünnepélyes 
szint öltött, nemsokára érdekeltséget gerjesztett , s min-
den osztályban fokozta a tanulók közt a yetekedést és 
buzgalmat ; a legtöbb ezen jámbor gyakorlatokban részt-
venni óhajtott s azt kérve kérte. 

A bold. Szűz buzgó tisztelőinek száma, kik a fenn-
emlitett módon saját ájtatossági gyakorlatokat tartának, 
az első években valóban oly jelentékenynyé lőn, hogy az 
1569-iki évben a felsőbb osztályok számára külön Con-
gregatio alakult. Ez azonnal fönléte tavaszán az „Annun-
ciatio B. Y. Mariae" czimü templomban lőn megünne-
pelve, miért is ezen ünnepet főünnepiiknek választák s 
onnét a gyülekezet „Sodalitas sub titulo Annunciationis 
B. Y. Mariae" nevét kezdé viselni. 

A szent atya, XIII . Gergely pápa, a római tanuló 
ifjúság közt fenálló jámbor társulatot mindjárt kezdetben 
megerősité, s néhány búcsúval megáldá. Ennek folytán s 
Borgia, sz. Ferencz Jézustársasági rendfő pártolása kö-
vetkeztében a társulat észrevehetőleg emelkedett. Ezen 
római Congregatiónak hire nem sokára egész Olaszhonban, 
sőt az Alpeseken át egész Németországig el ter jedt : ke-
vesebb mint tiz év lefolyta alatt Olaszország minden vá-
rosában létesültek ily Mária-társulatok. Az akkori kor-
szak történeti adatai szerint már 1575-ik évben alapitá 
Costerus Ferencz, Jézus-társasági atya Németországban, 
nevezetesen a választó-fejedelmi fővárosban, Kölnben a 
bold. Szűz első Congregatióját s pedig mindenek előtt a 
felsőbb osztályokba járó tanuló ifjúság számára. I t t azon-
ban oly rendkívüli haladást tőn, hogy kevés hónappal 
felállíttatása után, nemcsak valamenynyi osztály tanulóinak 
legtöbbje, hanem a theologiai s a széptudományok szá-
mos tanára, lelkészek s szerzetesek, a pápai követ és 
számos püspök kért a társulat tagjai közé felvétetni. 

') 1773-ban Jézus társasága feloszlásakor a Congr. tagjainak 
száma megközelité a tiz milliót. 

Ugyanezen időben hozá az első Mária-egyleteket 
Lyon és Páris városába P. Sirmond, franczia Jézus-tár-
sasági atya, ki oly szerencsés vala, hogy Szalézi sz. Fe-
renczet mint fiatal növendéket az utóbb nevezett város-
ban felállított Congregatióba fölvehette. Következő év-
ben u. m. 1576-ban Trier városa is látta alakulni ugyan-
ezen Mária-társulatokat falai között, s a rákövetkező 
években Spanyol- és Francziahon minden nevezetesebb 
városa ily szerencsének örvendhete. 

Magyarhon 1602-ben Sellyén Forgách Ferencz nyit-
rai püspök pártolása alatt hozatott be a Mária-Congre-
gatio és 1617-ben a nagyszombati főtanoda ifjúsága közt, 
s első elnökének az épp akkor primási székre magasztalt 
Pázmány Péter lőn megválasztva. Különben a Congrega-
tiók magyarhoni működését bővebben egy már készülő-
ben levő nagyobb műben reméljük olvashatni. 

XIII . Gergely, Aquaviva Claudius Jézus-társasági 
rendfő kérelme folytán, czélszeriinek tar tot ta a csodálatos 
módon terjedő Congregatio felvirágoztatására, a mennyei 
királyné buzgó tisztelőinek eme fölséges társulatát na-
gyobb kedvezményekkel ellátni és disziteni. 0 az, ki 
1584-ben ünnepélyes bullában kijelenté, mennyire örvend 
annak, hogy a bold. Szüzet megillető tisztelet oly sok 
buzgó kereszténynél visszhangra talál és egyre növek-
szik, s hogy a Congregatiók, melyek Rómában s a katho-
likus világ más városaiban alapultak, a bold. Szűz iránti 
tisztelet által a keresztény eszméket s az erény utáni tö-
rekvést mindenütt, de különösen a tanuló ifjúságnál u j 
lendületre hozták : elmondja továbbá, hogy apostoli telj-

j hatalmával az első római Congregatiót „Annunciatio Bea-
tae Mariae Y." czim alatt, mint vallásos s üdvös 

j társulatot megerősíti, minden szabályait és rendeleteit 
I helybenhagyja, s mindazon társulatok főtársulatául teszi, 
I melyek a többi országban létesültek vagy jövőben ala-

kulni fognak, ugy hogy minden egyes efféle Mária-társu-
lat a rómaival egyesülni s attól függni tartozik. Ezen Fő-
congregatiót, melynek vezetését a Jézus-társaságának 
rendfőnökére bizá, búcsúkkal fölruházá s arra fölhatal-
mazá, hogy más társulatokat alapithasson, azokat a ró-
maiba bekebelezhesse s velők ugyanazon kiváltságokat s 
búcsúkat közölhesse. A legfőbb pásztor e bölcs határoz-
mányai több pápától u. m. V. Sixtus, VIII . Kelemen, 
XY. Gergely, XIY. Benedek, XII. Leo, XVI. Gergely- és 
IX. Piustól ünnepélyesen megerősíttettek. 

XIII . Gergely intézményei s kegyelemadományai 
hihetetlen lelkesedést szültek a Mária-társulati tagokban 
az egész világon. Ennek következtében számtalan helyen 
alakultak ily társulatok Angol-, Lengyel-, Bajor- és 
Osztrák-honban, Németalföldön s Oroszhonban, a Rajna-
vidéken, Franczia-, Spanyol-, Por tugal- és Olaszországban, 

i sőt nemcsak egész Európában, hanem egyszersmind Azsia-
j és Amerikában, nevezetesen India-, China-, Japán-, Bra-

zília- s Peruban. Az általános lelkesedést fokozta az, hogy 
püs"pökök és pápai követek, bibornokok, sőt maguk a pápák 
is a legszebb példával mentek előre s magukat e társu-
latba fölvétették, hasonlóképen minden más állású elő-
kelők, még herczegek, királyok és császárok is magukat 
a bold. Szűz tiszteletének szentelék s a Congregatióba 
léptek. A Congregatio tagja volt Forgách Ferencz, Páz-

48* 
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many Péter, Lippay György, Szelepcsényi György, Ma-
gyarhon primásai, Draskovich György kalocsai érsek, a 
három világhírű nádor: Eszterházy Miklós, Wesselényi 
Ferencz és Eszterházy Pál, Tilly hadvezér, Wolfgang Vil-
mos herczeg, a düsseldorfi Congregatio egykori elnöke, a 
bajor herczegek: Miksa, Fülöp, Ferdinand, Alber t ; to-
vábbá Sobieszky Lengyelország királya és a párisi Con-
gregatio egykori praefectusa; III. Zsigmond Lengyel- és j 
Svédhon királya, IV. László Lengyelország királya s Káz-
mér testvére ; a Bourbon királyi családból : Henrik, An-
tal, Lajos és Ármánd herczegek ; végre Ausztriából : I. II. 
Ferdinand, I. Lipót, I. József, VI. Károly, Mária Theré-
zia és számos ausztriai főherczegek, kik mind a legbuz-
góbb Congreganisták közé számíttattak. 

Sok pápa, 100-nál több bibornok, sok száz püspök 
volt a Congregatiónak tagja, miként még ma is az egy-
ház legfőbb pásztorai a római fő congregatióhoz tartoz-
nak, s maga a dicsőségesen uralkodó szentséges atya, 
XIII. Leo pápa is ennek legkitűnőbb tiszteletbeli tagja s 
legbuzgóbb pártfogója. (Vége köv.) 

Borromei sz. Károly. 
(Yiszhang a jubileumi ünnepélyekből.) 

(Vége). 

Térjünk vissza a szent érsekkel fontos püspöki 
visitatio után székhelyére, Milanóba. Hogy a legbuzgóbb 
egyházfejedelmeket sokszor államellenes törekvésekről 
vádolják és a birodalom ellenségeinek tekintik, — az 
nem a XIX. század specificuma. A mi a porosz püspökök-
kel korunkban történik, ugyanaz történt épp háromszáz 
év előtt borromei sz. Károly bibornok-érsekkel. Lehet-e 
csodálkozni, hogy a szent érsek reformtörekvései miatt 
nem csak a papság, hanem a világiak közül is elégület-
lenek lettek azok, kik eddigi hibás életmódjukból és 
viselkedésökből főpásztoruk által gyöngédtelenül kizavar-
tattak. Minthogy Károly a jónak ismert ösvényen nem 
tágitott, és a tridenti zsinat szabályai szerint a fegyelem 
helyreállításán s a régi visszaélések megszüntetésén fá-
radozott, igen kemény ellenszegülőkre talált. A kanonok-
rend tagjai Milanóban haragtól annyira elragadtatták 
magukat, hogy a püspöki látogatást náluk végezni akaró 
érseknek karhatalommal ellenszegültek. Sőt még ennél 
is több történt. Minthogy sz. Károly a jónak ismert 
ösvényen nem tágitott, némely szerzetesnek boszusága 
tetőfokra hágott ; ezek egyike oly iszonyú elhatározásra 
vetemedett, hogy a szent főpapot meggyilkolja. E czél-
ból az érsek kápolnájában elrejtőzött, és az oltár előtt 
imádkozó Károlyra sütötte fegyverét; a golyó azonban 
csak érintette az érseket, de meg nem sebezte. Borromei 
sz. Károly ezen ellenszegülések és felbujtatások daczára 
sem tágitott és rettenthetlenül folytatta útját, a melyen 
őt azonban most az államfenség elleni vétségről kezdték vá-
dolni. A bibornok-érsek és a királyi helytartó közt 1571-ik 
évben teljes szakadás jött létre, mivel a helytartó az ér-
seki joghatóságot korlátozni és megkisebbíteni akarta, 
és emiatt egyházi átokkal sújtatott. A szent egyházfe-
jedelem meg nem illetődött, midőn a felbőszült helytartó 
Aronában a born mei várkastélyt katonasággal elfoglalta, 

Milanóban pedig az érseki palota mellé katonai őrizetet 
helyezett. Nem sokára ezután a szent érsek ellen a vá-
dak egész özöne indittatott Rómába a pápához, XIII. 
Gergelyhez. Semmisem volt képes Károly szilárdságát 
megrendíteni. A pápa kihallgatván az érseket, a beadott 
vádakat és panaszokat mint alaptalanokat elutasította. Az 
egyház és az állam 1582-ik évben ismét kibékült, az ujon-

; nan megválasztott helytartó ugyanis a legjobb egyetér-
tésben élt a szent érsekkel. Az előbbi helytartó is beis-
merte halálos ágyán igaztalanságát, és a szent érsekben hű 
segítőre és vigasztalóra talált életének végperczeiben. íme. 
igy fizette vissza a szent férfiú a szenvedett sérelmeket ! 

Az egyház-politikai béke helyreállván, a reformo-
kat most már könnyebben lehetett végrehajtani, mert 
mindinkább meggyőződtek arról, hogy a reformok in-
doka nem a papi uralomvágy vala, hanem hogy azokat 
egyedül csak az egyház és állam iránti szeretetteljes 
gondoskodás javasolta. Uj meghivatást kapott immár 
borromei sz. Károly ; a leghatalmasb Ur hű szolgáját hivta 
magához: „Euge serve bone et fidelis! quia super pauca 
fuisti fidelis, super multa te constituam ; intra in gaudium 
Domini tui!" Midőn 1584-ik évben, október hóban ma-
gányba vonult, hogy évenkinti lelki gyakorlatait meg-
tartsa, forró lázba esett. Környezete már igen aggódott 
élete felett, ő pedig vidáman s tréfálózva mondá: a lel-
késznek három lázrohamot ki kell állania, mielőtt lefek-
szik. A beteg állapota mindig aggasztóbb lett, és novem-
ber 3 és 4-ike közti éjjelen kimúlt a szent érsek, szent 
áhítattal felvevén előbb a végszentségeket, melyekben be-
teg és haldokló hiveit önfeláldozó buzgalommal oly sok-
szor részesité. Utolsó szavai Isten és az Üdvözítő után 
való emez epedő szózata volt : „íme Uram megyek, me-
gyek gyorsan !" Borromei sz. Károly még csak 46 éves 
volt midőn a boldogok hazájába vándorolt ; számra nézve 
kevés évet élt, de Isten és emberek előtti érdemekben 
annál bővebbeket. 

Nem levén barátja a fényűzésnek, az öndicséretnek 
és minden hiúságnak még életében készité emez egyszerű 
siriratát : „Károly bibornok, milanói érsek, ki papjai, népe 
és az ájtatos nőnem buzgó imáiba ajánlja magát, még 
életében választotta magának ezen síremléket." Nem so-
káig kellett érte imádkozni, már 1610-ik évben, novem-
ber elsején V. Pál pápa a szentek sorába iktatta a nagy 
milanói érseket és elrendelte, hogy a szentnek emlék-
ünnepe évenkint november 4-kén legyen. Most három 
százada annak, hogy borromei sz. Károlyhoz a hivek 
közbenjárásért könyörögnek. S mily áldást vár az egy-
ház attól, ki már itt a földön oly áldásdúsan működött, 
azt kifejezi az egyházi ima, melyet borromei sz. Károly 
ékességtől fénylő kápolnájában, a milanói márvány-dóm-
ban levő sirja mellett naponkint elimádkoznak, és me-
lyet évenkint november 4-én az egész kath. egyházban 
ezer ajk és sziv elrebeg: „Oltalmazzad anyaszentegyhá-
zadat, Ur Isten ! szent Károly hitvalló és püspök állandó 
pártfogásával, hogy a miként a pásztori buzgólkodás őt 
dicsősségessé tet te : ugy az ő közbenjárása minket a te 
szeretetedben buzgókká tegyen. A m i Urunk Krisztus Jézus 
által. Amen. A „Germania" után. Haugg Leo, 

tőketerebesi plébános. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, deczember 10. A választott püspökök a 

bizottsági jelentésben. — Tegnap, a képviselőházi ülés vé-
gén, beadta jelentését a főrendiház reformjáról szóló tör-
vényjavaslat tárgyában kiküldött képviselőházi bizottság. 

Minket e helyen az egyházi méltóságok sorsa ér-
dekel legközelebb. Ismeretes, hogy a bizottság egy papi 
képviselő felszólalása daczára — a többi jelenvolt ka-
tholikusok mélyen hallgattak — ragaszkodott az eredeti 
szöveghez és a czimzetes, rectius választott püspökök mel-
lőzését tehát elfogadta. 

Ezen tény nem involvál semmi ujat . De a jelentésben 
erre vonatkozólag érdekes dolgokat találunk és talán nem 
neheztelnek t. olvasóink, ha ezt a részletet egész ter je-
delmében ide igtat juk. Ez igy hangzik : 

„Az egyházi méltóságok közül mellőztettek a római 
kath. egyház czimzetes püspökei, mint a kiknek ott ülése 
nem alapul pozitív törvényen s mint kik rendesen nem is 
birnak azon nevezetes hatáskörrel, a mely miatt nemcsak 
a katholikus, hanem a görög-keleti egyháznak megyés 
püspökei is ugy a régi főrendiháznak, mint az alakitandó 
u j felsőháznak nélkülözhetetlen elemei voltak és lesznek. 

Midőn azonban az alakitandó felsőházban is érintet-
lenül marad az emiitett hitfelekezetek megyés püspökei-
nek részvételi joga, lehetetlen volt szemet hunyni a val-
lásegyenlőseg követelményei előtt és ki kellett terjeszteni 
e jogot a többi bevett és elismert hitfelekezetekre is, 
azon módosításokkal, melyeket azok sajátos egyházi szer-
vezete elengedhetetlenekké tett . Az arány, a mely szerint 
a különböző egyházak képviselői a felsőházban részt 
vesznek, nem Ítélhető meg pusztán azok híveinek lélekszá 
ïma alapján. E vészben az egyes felekezetek történelmi fej-
lődése és közjogi szerepe nem kevesebb figyelmet érdemel. 
S habár magában a bizottságban is történtek kísérletek 
egyik vagy másik felekezet képviseletének öregbítésére, 
a bizottság nagy többsége szükségesnek tar to t ta szorosan 
ragaszkodni a javaslatban letett arányhoz, mert annak 
minden legkisebb megváltoztatása köni^yen igen messze 
menő és kényes természetű bonyodalmakra adhat okot, a 
melyeket elkerülni volt a múltban, s reméljük, hogy lesz 
a jövőben is, fajunk egyik legfőbb erénye." 

Nemde érdekes ! A római kath. választott püspökök 
mellőztetését azzal indokolja a bizottsági jelentés, hogy 
e joguk pozitív törvényen nem alapul, és hogy rendesen 
nem birnak nevezetes hatáskörrel. 

A nem-katholikus felekezetek egyházi képviselőinek 
felvételét a bizottság nem csak a számarányból igazolja 
a vallás-egyenlőség alapján, de elismeri azt is, hogy „e 
részben az egyes felekezetek történelmi fejlődése és köz-
jogi szerepe nem kevesebb figyelmet érdemel." 

„E részben", azaz ha nem-katholikusokról van 
szó. Mihelyt róm. kath. egyházi méltóságról történik em-
lítés, azonnal más mérték alkalmazandó. Mert ezt igy 
kívánja az osztó igazság, igy a jogegyenlőség, igy a val-
lásfelekezetek közötti teljes és tökéletes viszonosság ! 

Katholikus személyek és ügyek bírálatára a leg-
szigorúbb, részben alaptalan, részben túlhajtot t szempon-
tok irányadók és a rideg tulszigor alkalmazása ugy lát-

szik itt azért szükséges, hogy a nem-katholikusokra 
annál több kegyelem és kedvezmény férjen. Es ezt ne-
vezik azután igazságosságnak, ily eljárás irányában kö-
vetelnek azután tiszteletet ! 

Részben alaptalan, részben tulszigoru a bizottsági 
indokolás. 

Alaptalan, mert a pozitív törvényre való hivatkozás 
százados gyakorlat, százados jogfolytonosság ellenében 
inkorrekt, igazságtalan eljárás. Becsületes módon szerzett 
és századokon keresztül háboríthatatlanul gyakorolt jo-
gok védelemre nem szorulnak. Ily jogok létezése egy-
úttal biz ositék. Önkény, erőszak lábbal t iporhat ja az 
ilyen jogokat , de önkény és erőszak positiv törvényre 
nem hivatkozhatik, illetőleg ennek hiányát nem hozhatja 
fel indokul. A jog legelső elemeiben jártas is tudja, hogy 
százados gyakorlat és százados háborítatlan jogfolytonos-
ság minő erővel birnak. Ezen erőnek negácziója, feladása 
a jogalapnak, inaugurácziója az önkénynek. 

Túlhaj tot t a vál. püspökökre alkalmazott másik 
szempont, mely a hatáskör nevezetességét hangoztatja. 
Először is tagadjuk ezen szempont alkalmazhatóságának 
alaposságát. Minő „nevezetes hatáskörrel" birnak az örök-
lés ut ján meghagyott főrendiházi tagok legtöbbjei? mi-
nővel a kinevezendők ? . . . . 

Másodszor tagadjuk azt, hogy a vál. püspökök meg-
hagyásában a „nevezetes hatáskör" döntő szereppel bír-
hat. A vál. püspök ő Felsége kinevezése által Magyaror-
szág főrendeihez tartozik. Ö mágnás és mint ilyen tagja 
a főrendiháznak. Püspökeink általában ezen jogczi-
men voltak és most is tagjai a főrendiháznak. „Az állami 
élet mozzanatait érintő működési kör," mint a miniszteri 
indokolás mondja, vagy „a nevezetes hatáskör" melyre a 
bizottsági jelentés hivatkozik, eddigelé nem szerepelt ; ez 
uj jogczim, melynek felállítása csak azok érdekében tör-
tént, kiknek uj jogokat akartak adni. Közjogunk értel-
mében egész indokoltan arra hivatkozhatunk, hogy püs-
pökeink királyi kinevezés következtében a főrendek közé 
tartoznak és mint ilyenek tagjai a főrendiháznak. A me-
gyés püspökök épp ugy mint a vál. püspökök ; ezen te-
kintetben a jogczim egyenlő. Ergo. 

Hogy mily kevéssé bizott maga a bizottság ezen 
érvben, muta t ja a miniszteri indokolásban hiányzó és 
és most odaszúrt : „rendesen" szócska. „Rendesen", mond-
hat juk inkább, birnak a vál. püspökök nevezetes hatás-
körrel. Ez az igazság. 

Egész másnemű a nem-katholikusokra vonatkozó 
indokolás. Számarány, történelmi fejlődés és közjogi 
szerep, sőt az utóbbi még inkább mint ez első, ez az in-
dok. A számarányra maga a bizottsági jelentés sem lát-
szik egyedül építeni akarni az uj elemek befogadását. 
Történelmi fejlődést emleget és közjogi szereplést. Mi 
nem igen fogjuk fel ezen kifejezések értelmét. Talán a 
három százados multat kell értenünk, melyre a protes-
tánsok hazánkban hivatkozhatnak ? Ha igen, akkor mi 
a magyar állammal egykorú múltra hivatkozunk és egész 
tisztelettel kérjük ezen reánk vonatkozó történeti fejlő-
dés egyenlő igazsággal való tekintetbe vételét. 

Talán a haza körül szerzett érdemeket kell érte-
nünk a „közjogi szereplés" alatt, melyekre a jjrotestánsok 
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oly gyakran és oly fennhangon hivatkoznak ? Ha igen, 
akkor mi is teljes szerénységgel utalunk ama közjogi 
szereplésre, melyet egyházunk ezen annyi kath. vérrel 
fenntartott és megvédett hazában viselt, mely hazát kath. 
szellem épitett, kath. vagyon fejlesztett, kath. műveltség 
boldogított. Igaz, hogy közjogi szereplésünkhez hiányzik 
a török szövetség és barátság, hiányzanak a belvillongá-
sok, hiányzik annyi kétes értékű babér, melyekre a ka-
tholikusok sem nem vágyódtak, sem nem vágyódnak. De 
ezek nélkül is szabad legyen esedezni, hogy „közjogi 
szerepünk" ne részesittessék kevesebb figyelemben, mint 
az egyes közjogi felekezetek „közjogi szereplése." 

Ha a vallás-egyenlőség és számarány egyrészt, a 
történelmi fejlődés és közjogi szerep másrészt elég erős 
jogczimet képeznek más felekezeteknek számára szerzendő 
uj jogok érdekében : akkor ugyanezen jogczimek — azt 
gondoljuk — elég erősek lesznek régi, századok óta birt és 
gyakorolt jogok megőrzésére. Ne mérjünk kétféle mér-
tékkel. 

A bizottsági jelentéssel mi is mondjuk, hogy „an-
nak minden legkisebb megváltoztatása könnyen igen 
messze menő és kényes természetű bonyodalmakra adhat 
okot" ; de ezt nem a javaslatban letett arányra, hanem a 
tényleg létező számarányra értjük. 

Ha már kell u j jogokat osztogatni, olyanoknak is, 
kiknek vallásuk de jure et lege még nincs is befogadva, 
akkor őrizzük meg a tényleg létező régi jogokat, akár 
a vallásegyenlőség és számarány, vagy a történelmi fejlő-
dés és közjogi szereplés alapján. Mindez épp ugy sőt 
még inkább szól a mi régi jogaink épségben tartása 
mellett, mint az u j jogok osztogatása és adományozása 
mellett. E tekintetben a mi álláspontunk intranszigens. 
Szatmár nagynevű püspökének szájából nem rég hallotta 
a világ : „ Jogfeladást senki sem követelhet tőlünk és hogy 
ha ez bárhonnan vagy bármily irányban szándékoltatnék, 
ugy hiszem, hogy még azok is, akik ma közönyösek, 
velünk együtt a küzdtéren meg fognak jelenni, hogy 
védjük jogainkat, védjük az igazságnak öntudatával, az 
erkölcsi jogosultság fegyverével, szenvedély nélkül, ne-
mesen harczolva." 

Ez a mi álláspontunk, mert fiúi engedelmességgel 
fogadjuk szentséges atyánk világbámulta bölcsességének 
szavait, melyek ha egyenesen a párizsi nuntiushoz is in-
tézvék, hasonló körülmények között nekünk is, mindnyá-
junknak is szóknak. 0 szentsége — lapunk 43. számában 
közlött nov. 4-én kelt levelében — igy szól: „Az egy-
szerű hivők része egy kötelességre szorítkozik : elfogadni 
a tanításokat, melyek nekik adatnak, azokhoz szabni ma-
guk viseletét és támogatni az egyház szándékait. Katho-
likus lapoknak erre nézve elsőknek kell példát adniok." 

? 

Budapest. Sárospataki bibelödések a „ Vatikáni ba-
jok"-kai. II . — (Vége). 

A ,Sp. L.' hasábjain egy „puritán protestáns érzü-
lete" megütközik az elhunytak iránt való kegyeidnek 
olyan „fajta" nyilvánulása felett, mely a katholikusokra 
emlékeztet. Ez baj, ha ugyan valamit komolyan bajnak 
lehet venni a protestantismusban, tekintve az abban nyil-

vánuló szokásokat és ,hitéletet,' — mely, ha megvan 
még itt-ott bizonyos alakban, csakis a kath. egyháznak 
köszönhető. 

Es az a „sajátságos tünemény" a s.-pataki refor-
mátusok temetőjében történik egy idő óta ; nevezetesen : 
„Mindszent napja után következő , Halottak emlékezete' 
előestéjén, a ref. temetőbe özönlenek a koszorúk és a si-
rokon fölgyúlnak a mécsek és gyertyák, épen csak úgy, 
mintha kuthohkusok temetője volna az." „Ez egészen po-
gány és közelebb kath. szertartáskodás" — dörgi a „pu-
ritán kálvinista" felszólalása után a nev. lap szerkesztője. 
„Ehez a naphoz kötött gondolatokat tudva már, prot. 
embernek méltán irtózni kellene az abban való részvét-
nek a legcsekélyebb mértékétől is. De hát ma még a 
a vallásban is divatot tartunk, s elveszítettük a tiszta 
protestáns elvek iránt szükséges érzéket is sok tekintetben." 
Ez mindenesetre nagy baj — s mégis több tért szentel a 
prot. lap a „vatikáni bajoknak"-nak, mint sajátéinak. Pe-
dig annál a „sajátságos tüneménynél", t. i. hogy Min-
denszentek estéjén a tiszta prot. elvek iránt való szük-
séges érzéket elvesztő protestánsok a gyertyák lobogó 
lángja mellett emlékeztek elhunytjaikra a temetőben, — 
meg lehetet volna említeni, hogy a protestánsok is meg-
engedik (vagy csak ott, a hol !) a szentek tiszteletét. „Mi 
tiszteljük a szenteket, — u. m. Dumoulin, Ausflüchte des 
Jesuiten Arnoux cz. müv. 644. 1. — de segítségül nem 
hívjuk.". .Daillé prédikátor ugyan beismeri, hogy a szen-
tek segítségül hivása a negyedik században szokás volt ; 
e szerint a három első század tanát is csak jobban isme-
rék azok a negyedik században élt atyák, mint a tizen-
hetedikszázadbeli i rodalmiprédikátor! Maga Kálvin is meg-
engedi, hogy „az egyházatyák a meghaltakért való imákat a 
a jámborság cselekedetinek t ek in t e t t ék . . . " (Kálvin, Insti-
tut. 1. 3. ch. 5. n. 10.) Ugyan ő mondja, hogy az egy-
háznak az a régi szokása több, mint ezer háromszáz éve 
létezik. Ha igy van, alig csodálkozhatunk azon, hogy né-
mely protestáns a szabad vizsgálódás ösvényén egészen 
annak a „sajátságos tüneménynek" megkedveléséhez j u t ; 
de azon csodálkoznánk inkább, ha a protestánsok ügyei-
nek szóvivői fel nem zudulnának a katholicismusra em-
lékeztető „tünemény" ellen! Hanem jól teszik, mivel a 
különbség köztünk és köztök, valóban, igen nagy s mig 
e különbséget őrzik, — addig protestánsok. 

A prot. czikkező még magában Rómában is „bor-
zasztó különbséget" kezd észrevenni maguk a kath. papok 
közöt t ; vagyis u j „baj" az is, hogy ott az „alsóbb pap-
ság" tagjai is kezdenek gondolkozni ama különbségen, 
mely R.-ban pap és pap közölt létezik. Mily dicsérendő 
gondoskodás az alsó papságról ! De tudni való, hogy e 
dolognak is megvan oka-foka! It t a magyarázat a „Sp. 
L." nevezetes 46. sz.-ból : XIII. Leo pápa „abból a mil-
lióból, melyet egy egészen szükségtelen (!) kórház építésére 
ajánlott, ju t ta thatot t volna valamit az alsó papság nyo-
morának enyhítésére is," melynek tagjai havonkint alig 
részesülnek „50 lírányi pénzjavadalom"-ban. Halljuk to-
vább : „A római aristocratia palotáiban dőzsölő (a prot. 
szólamok délibábos korának gyöngyeiből !) praelatusokhoz 
odaállítják azokat a futkosó vice-curatikat, a kik temp-
lomról templomra szaladgálnak, hogy egy-egy elköltözött 
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lélek előtt kinyissák a mennyország a j t a j á t ; " s ha végre 
a futkosást nem birják, — holtig tartó szegényes ellá-
tásban részesülnek. E szerint talán elégedettebbek is azok 
a szegény papok, mert hát a vPaup*-res sunt thesauri 
ecclesiae,u (S. Amb. L. 2. off. c. 28.) — mint az az il-
lető prot. czikkező, hogy nem oszthatja meg pl. okáért 
a protestánsokkal a „kevély (és komolyan hinné?!) bi-
bornokok" vagyonát, kiket „fény és pompa" környez s 
kiket szinte kezdenek már „összehasonlitani" Rómában 
a „prete scagnozzo"-val, a ki misemondásból él s illetőleg 
„tengődik." Ezek a „szegény ördögök", — ime, hogy 
megtiszteli őket ! — „a felső klérus óriási jövedelmére" 
áhitoznak ! Az a prot. ember, valóban, nem ismeri a kath. 
egyházat, melynek áldásos működése iránt mai nap egy 
müveit ember sem szokott kétségben lenni, valamint azt 
is tudja, hogy az egyházat megtámadó szólamok ideje 
teljesen lejárta magát ! A kath. egyházban, szó sincs róla, 
fokozatok vannak a méltóságra nézve, — de valameny-
nyien egyek szeretetben. Nálunk a szabad akaratból vál-
lalt szegénység, az örökös tisztaság, a tökéletes en-
gedelmesség oly díszes virágok a hitélet egyre viruló 
kertjében, a minőt máshol hasztalan keresünk. Nem hiába 
irja tehát sz. Ágoston: „Pauper -pauper est in arcay sed dives 
est in conscientia ; pauper est in domo, sed dives est in 
animo(Hom. 8. ex LUI. Homil ) Ha az egyházban az 
anyagi jólét és fizetés lenne mértékadója az önfeláldozó 
szeretet tettben nyilvánuló gyakorlásának: akkor nem 
lennének veszélyt megvető hittéritőink, az emberi tekin-
tetre mit sem adó szónokaink a világ minden részén, a 
kiknek az arczukon végig vonuló dicsfény a megelégedés 
ragyogó betűivel adja értésére a világnak, hogy az em-
beriség üdvének munkálásáért csak Isten adhat érdemlett 
kincseket. 

Yan még több ba j is ; de ki ne győzné szóval ? ! 
Hagyjuk tehát el, hogy „Bismarck nehezen puhul," és 
hogy „Belgiumban nem úgy fejlődnek a dolgok, a hogy 
képzelte a pápai udvar", — s vigasztaljuk magunkat az 
egyház elveinek győzelmével ! E bizalom még soha sem 
hagyta cserben az egyházat, bár sokszor alkalma is van 
„a keserűség" poharát megizlelnie. Ad vocem : keserűség! 
— a keserűségből legújabban „igen keveset von le az, — 
u. m. a prot. czikkiró, — hogy a flórenczi hires ,Curci 
páterki pápaellenes magatartásával ujabban nagy ag-
godalmakat okozott, oda borult sz. Péter széke elé bocsá-
natért11 s talán a rend is „visszaveszi" tagjai közé, vagy 
„bezárják" és aztán „morzsolgathatja majd az olvasót és 
csodálhatja Leónak a kibékülés jeléül kapott arczképét." 
Bizony, ezt az egész dolgot csodálhatja a protestantismus 
is ; mi is csodáljuk, bár ily visszatérések az egyház sze-
rető kebelére — nem tartoznak nálunk az újságok közé ! 
Ez aztán a fényes győzelem, az egyház boldogitó elvei-
nek dicső győzelme, a milyet az örökké változó ptotes-
tantismus fel nein muta tha t ; mert azt tudjuk, hogy sok 
jeles protestáns is katholikussá lett s fényesen okadatolta 
az egyház kebelébe való térését ; de azt feszegetni, hogy 
a prot. felekezethez való átmenésnek mi napjainkban kéz-
zel fogható oka, — e helyen csakugyan fölösleges. — 
Igy már aztán búcsút is mondhatunk a „vatikáni bajok-
kal való sárospataki bibelődésnek," azon szives figyel-

meztetéssel, hogy máskor a t. czikkező ne kegyeskedjék 
a mesebeli madarat követni, mely utánozta vala a sast 
s egy gyapjas állatra csapott le ; de a gyapjúba beleakad-
tak karmai s meg nem szabadult. Különben egészen sza-
bad a választás. Béke velünk ! 

Paszlavszky Sándor. 

PéCS. Dr. Pollák János halála és végrendelete. — 
A derék kanonok, irja a P. F, f. hó 1-én este, élete 61-ik, 
áldozársága 38-ik évében meghalt. A boldogult aznap 
délután 4 órakor az apáczák templomában tar tot t isteni-
tiszteletről hazafelé menvén, a sétatér körül rosszul lett, 
vért hányt és elájult. A véletlenül arra menő Bischof 
alezredes őt Zsinkó kanonoknak tartván, az ott jelenlevő 
katonák által nevezett kanonok lakására vitette, hol, miután 
dr. Kohárits városi tiszti főorvos nyomban megérkezett, a 
beteg magához tért. Miután jobban érezte magát és maradni 
egyáltalában nem akart, hanem határozottan haza kiván-
kozott s e szándéka mellett az orvos határozott rendelete s 
a háziúr és dr. Laubhaimer kanonok rábeszélése ellenében 
is megmaradt : estefelé fél 8 órakor Zsinkó István kano-
nok és dr. Kohárits Károly karon fogva haza kisérték. 
Lakása kapujához érve dr. Pollák János összerogyott és 
néhány pillanat múlva kiszenvedett. — Szerdán d. u. 3 
órakor kisérte Pécsváros közönsége örök nyugalomra az 
elhunyt jeles kanonok hűlt tetemeit. Már jóval a kitűzött 
idő előtt óriási néptömeg gyűlt össze a szomorú háznál, 
mig a különböző testületek kevéssel 3 óra előtt csopor-
tosultak a végső tisztességre. Ott volt a városi tisztvi-
selőség, élén a polgármesterrel, a közös hadsereg és hon-
védség tisztikara Paxi altábornagy körül gyülekezve, a 
megyei tisztviselők az alispánnal, a pénzügyi, törvény-
széki, járásbirósági, kataszteri hivatalnokok egész serege, 
a jogakadémiai tanári kar s a hallgatóság, a főgymn. és 
tanitó-képezdei ifjúság, a kath. legényegylet s még szá-
mos nyilvános és magán egyesület kiküldöttjei, végül a 
helybeli és vidéki papság nagy része s az összes szerze-
tek. A temetési szertartást ő excellentiája a püspök tel-
jesítette fényes segédlettel, minek végeztével a papi jel-
vényekkel fölékesített s a különböző testületek és magá-
nosok által küldött koszorúktól teljesen elborított koporsó 
a székesegyház elé vitetett, hol újra beszenteltetvén, 
„Kegyelet" emberei a sírboltba vitték örök nyugalomra. 

A boldogult végrendelete igy szól: „A teljes Szent-
háromság egy Isten nevében ! Minthogy jótékony czélokra 
intézeteknek és szent misékre még életemben 28000 fr tnyi 
alapítványokat tettem, most már csak a következőkre 
szorítkozom : a nagy szemináriumnak háromszáz, azaz 
300 frtot , a pécsi irgalmasok, szent ferencziek és a Mi-
asszonyunkról nevezett zárdáknak egyenkint 100, tehát 
összesen 300 fr t ; a Szent-István, Szent-László-társuiatok-
nak egyenkint 100 f r t ; missiokra 50 fr t . A siketnémák, 
vakok intézetének már életemben adtam. Ezen hagyaté-
kok fedezésére értékpapírok fordítandók. Könyveim kö-
zül azokat, melyek nem helyeztetnek el a püspöki könyv-
tárban, hagyom a pécsi növendékpapok szt.-Pál-társula-
tának. Apáti aranykeresztemet, lánczot, gyürüt (650 frt) 
a duna-földvári plébánia-templomnak engedem át ; az 
illető lelkész, ha apát vagy prépost czimet visel, hordoz-
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hatja. Hogyha holt testein még közvetlenül elhunyt Baán 
J. barátom mellé juthat, oda temettessem, különben ki a 
közsirkertbe, a mint a sorrend engedi. Síremlékem egy-
szerű kereszt legyen márványból. — Pécsett, 1883. már-
czius 11. Pollák János s. k. végrendelkező." 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
A Máriai Congregat iók 

h d r o m s z á z a d o s emléke. 
(1584-1884.) 

Kalocsa nagy fénynyel ülte meg ezt az emléknapot, 
melyhez a kath. egyháznak a protestantismus által tör-
tént megsebzése után uj erőre kelése világszerte, hazánk-
ban is, nem egy s nem gyenge szálakkal van fűződve. 

Jelenleg e helyen bemutatjuk az emléknapra megjelent 
ünnepi iratot. Czime : „ Emi ék fűzé- a Mária-gyülekezetek 
háromszázados ünnepére (1884. decz. 5.) Kiadja a kalo-
csai főgymnasiunri Congregatio Major, 1884. decz. 8. 
(Kézirat gyanánt)." Kalocsa, 1884. 16-r. 86 1. 

A gyönyörű kis füzet, melynek élén az Isten Anyja 
sz. Lukácsnak tulajdonított ősi képe fénylik, Haynald L. 
bibornok-érseknek van ajánlva. 

Tartalmában, melyet a Congregatio nagyreményű 
ifjú tagjai állitottak jobbára össze, uj és régi, próza és költé-
szet, épületes és tanulságos gazdag változatban ölelkezik. 

Kosty mesteri kezére vall az egész. 
Adjon Isten szakadatlan gyarapodást az üdvös test-

vérületnek ! 

VEGYESEK. 
— XITI. Leo pápa ő csász. és apostoli kir. felsé-

géhez sajátkezüleg irt levelet intézett, melyben felkérte ő 
felségét, hogy a berlini conferenczián Ausztria-Magyar-
ország képviselője által a katholikus missiók hathatós 
védelmére garancziákat követeljen. U felsége sajátkezüleg 
irt levélben megigérte a támogatást 

— Portugálba az angolai püspökséget Congóban, mely 
VIII. Kelemen pápasága alatt állíttatott fel, érsekséggé 
óhajt ja emeltetni. A szentatya hajlandó e kérést teljesí-
teni, de előbb biztosítékokat kiván a placetumos kor-
mánytól az egyház szabadsága számára. 

— Szerencsésebb leqyen n nagybátyjánál ! A mün-
cheni nagy daczoló eretnek, az ókatholikus Döllinger uno-
kaöcscse, Döllinger Henrik Ágoston, Amerikában a re-
demptoristák közé lépett. 

Előfizetési felhívás 
a „Religio" 1885-iki vagy i s n e g y v e n n e g y e d i k év fo lyamára . 

E lapot, mivel csakugyan Magyarország legrégibb fennálló lapja, szeretik „veterán"-nak nevezni. Egyszer 
meg ellenkezőleg azt mondta róla valaki, hogy — „nem a régi." 

Mind a kettő igaz. A Religio mindig a régi is, meg u j is. Semper eadem, semper nova. Mindig a régi — 
hivatásánál és szelleménél, elvei és irányánál fogva, a mely, mint a kath. papság maga, marad mindig ugyanaz. Sem-
per idem. Mindig uj, azaz folyton-folyvást megujuló lap a Religio, anyaszentegyházunk ujdonatnál ujabb feladatainak 
és irányának, viszonyainak és helyzetének ' ifjú hévvel vitt friss felfogásában és az u j idők uj ostromaival szemközt 
megfelelő katholikus taktika alkalmazásában. Semper nova. 

Világiak által vezetett es irott katholikus lapok kimondhatatlan nagy hasznára vannak az egyháznak, ha fensőbb 
ihlet, keresztény bölcseség, és kivált, ha az a „spirituális unctio", az az „ineffabilis cha<->t<ts" hat ja át, a mely nélkül 
minden csak „aes sonans" és „cymbalum tinniens" marad, a melylyel ellenben, ha megvan, megújítani lehet a föld 
szinét, instaurare omnia in Christo. Háromszoros dicsőség az ily világi publiczistáknak ! Ámde ha még oly bővében 
volnánk is az ily ritka világiaknak, mint a mint nem vagyunk : nekünk papoknak még sem lenne szabad a tollat 
hevertetni vagy világi hiveink lábaihoz letenni. A tollforgatás — egy neme lett az apostolságnak, századunkban job-
ban mint valaha. Az apostolság pedig mindig kiválóan papi dolog marad: tehát a sajtó-apostolság is. Labia sacer-
dotis cu>todient scientiam, et legem requirent de ore eins. Papi sziv kiválóan egyházi sziv ; és a papi ajk vagy toll 
sajátos hivatással bir annak tolmácsolására, a mi az egyház szivén fekszik. 

Ezek az okok hozták létre a Religiót, ezek tartották fenn eddig : ugyanezen okok, mint folyton fennálló 
tények alapján állva nyitunk, Isten kegyes jóvoltába bizva, előfizetést az u j évfolyamra. 

Törekvésünk rendületlenül marad az eddigi: folytonosan emelni, fejleszteni, egyházunk igényei és szük-
ségleteihez alkalmazni a lapot. íme, a lefolyt évben is két uj rovatot nyi tot tunk: a kath. actio és az egyleti élet 
számára. Korunk üterére téve kezünket, ezt gondoltuk jónak : és eltaláltuk. A kath. actio, a kath. egyleti élet s ebből 
kifolyólag a kath. társasélet folytonosan izmosodik, terjed és emelkedik világszerte s napról-napra szélesebb medret 
vaj magának a katholikus közvéleményben és életben. A jövő évfolyamban ezt a két rovatot tovább fogjuk fej-
leszteni. De ujat is fogunk adni ismét. Mi lesz ez : arra maga az u j évfolyam fog válaszolni. Nem uj rovat, hanem uj 
tárgy lebeg szemünk előtt. Előre mondhatjuk, hogy szebb, magasztosabb, fenségesebb lesz, mint a világ bármely — 
regénye, vagy politikai praktikája. 

előfizetőinket kérjük a lap terjesztésére. Ez a lap legszebb jutalma : az elismerés emelkedése, mit folyton 
fokozódó hálával veszünk. 

Előfizethetni a lap élén kifejtett módon : egész évre 10 frttal. félévre 5 f i ttal. 
Paptársainknak megkönnyíteni óhajtván a lap járatását, az ez iránt fennálló egyházi szabályokkal össz-

hangban, inteni lók végzéseért 1s adjuk a Ipot. Mi léptünk e térre a régibb lapok közöl a 'legutolsók. Vajha vissza-
lephetnénk e tekintetben a régi alapra, a készpénzzel való előfizetésre. De ezt csak közös elhatározással tehetnék 
meg a kath. lapok. Hanem a szükség is nagy. Árpa-kenyér mellett intentiók fejében olvashatni a Religiót vigasz-
falas lehet. Ilyen eset is van ott fenn a Kárpátok alatt. 

Az intentiók számának meghatározását későbbi nyilatkozatra hagyjuk. 

Kelt Budapesten, 1884. sz. Damasus pápa és hitvalló napján. 

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

Budapest. 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcaa 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása:Buda-
pest, VIII., József-körut 
50., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

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

NEGYVENHARMADIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

Budapesten, deczember 17. 49. II. Félév. 1884. 

TARTALOM: Vezéreszmék és Tanulmányok: Az egyház önfentartási küzdelmeiben. — A boldogságos Szűz Congregatiója. — Egyházi 
Tudósítások: B u d a p e s t : A tervbe ve t t salzburgi katholikus egyetem és a P. Lloyd. — P é c s : Dr. Pollák János. — B e l g i u m : 
Omnia iam fiunt. — Kath. Egyleti Élet : A katholikus legényegyletek közlönye. — A pesti Oltáregylet működése 25 év alat t . — Katho-

likus Actio. Pázmány-ünnep. — Irodalom-. Vallásbölcseleti füzetek. — Lourdes csoda-eseményei. — Előfizetési felhívás. - Vegyesek. 

Az egyház önfentartási küzdelmeiben 
hol kell keresni a katholicismusnak Magyarországban 

egyik legerősebb támaszát f 
II. 

Ecclesia quaedam forma just i t iae est, 
commune ius omnium : in commune 
orat, in commune operatur, in commune 
tenta tur . S. Ambrosius, 1. 1. Offic. c. 29. 

Az egyháznak valamennyi hive együttes tá-
mogatására van szüksége. Annyi az ő ellensége, 
s oly sokféle és sokoldalú a támadás, hogy az 
egyház minden tagjának kijut a maga teendője 
a védelemben, kijut a támogatásban. Az egyház az 
egyiittesség elvének megtestesülése. „ I n c o m m u n e o r a t 
mondja fent idézve sz. Ambrus, in commune 
operatur, in commune tentatur," — adjuk hozzá: 
in commune defenditur, in commune adjuvatur. 
Ott van mindjárt a keresztség szentsége. Kereszt-
szülök jönnek a pap hivatásának támogatására. 
Még a szentmisét, ezt a legsajátabb papi func-
tiót is együtt végzi az áldozópap a hivek kö-
zönségével. Ez az egyház életének, a hierarchia 
és a hivek egymást kiegészitö egységének egyik 
leghűbb képe. Mncs az egyház életében jelen-
tősb mozzanat, a melyben a papság és hivek e re-
ciprocitására, e kölcsönös egymásrahatására ne 
akadnánk- Az ősegyházban a hivek még a zso-
lozsmákat is együtt végezték a papsággal. Az 
egyház az ő hiveiben él."Krisztus az egyház hí-
veiben dicsőül meg, nem csak a papságban ; — ben-
nök feszíttetik meg újra, ha öt önmagukban keresztre 
feszítik. Ha megfogyatkozik az egyház, fogyat-
kozását hiveiben nagyon megérzi ; ha erősbödik, 
erősbödését hiveiben örömmel szemléli. 

A hivek az egyház egész életében részt vesz-

nek; — de a maguk módja szerint. Tehát az 
egyház kormányzásában is részt vehetnek; de sz in-
tén a maguk módja szerint, t. i. ugy, a mint az 
egyháznak Krisztus Urunk altal szervezett alkotmá-
nyában megállapítva van, és a mint evvel az is-
teni, megmásíthatatlan egyházi alkotmány nyal 
öszhangban, időfolytán, az egyház kormányzásának 
egy-két ágában a hivek részvevésre jutottak : a 
fejedelmek a pápával, a patronusok a püspökök-
kel. a többi hivek kiválóbbjai az alsóbb lelki-
pásztorokkal egyetértésben intézve el a hierarchia 
és a hivek által együttesen intézhető egyházkor-
mányzási ügyeket, mindig szem előtt tar tani le-
vén kötelesek azt, hogy az egyházi rendet a hí-
vekkel együttesen végezhető egyházkormányzási 
ügyekben is a vezéri tiszt illeti meg, mint oly 
elemét az egyháznak, a melynek a hitelvek te-
rén a hivek nem kormánytársai, hanem „ajtatos 
hallgatói" kötelesek lenni, — koránsem valami 
papi usurpatió következtében, hanem Isten meg-
másithatatlan rendeletéből. „Qui vos audit, me au-
dit, quis vos spernit, me spernit, qui autem me 
spernit, spernit eu m qui me misit."1) 

A kik szüntelenül az erdélyi kath. autonó-
miai szervezetre mutatnak és azt en bloc átül-
tetésre ajánlják egész hazánk számára, azok két 
igen nagy történeti tényt felednek ki számításuk-
ból. Az egyik az, hogy mikor az erdélyi kath. 
aűtonomiai szervezet kifejlődött, Erdély katholi-
kusainak nem volt apostoli királyuk, nem volt 
Summus Patronusuk. Erdély mint külön állam 
soha sem volt kath. állam. Erdély fejedelmei, kik 
mint egy prot. történetíró mondja, „János király 

Luk. 10; 16. 
89 
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után jobbadán mind protestánsok" a reformá-
cziónak „legerősebb támaszai lettek."1) Erdély-
ben a közhatalom egészen a protestáns hegemó-
nia kezében volt. Magukra voltak tehát az er-
délyi katholikusok egészen utalva, és püspökük 
köré sorakozva saját erejökből kellet t egyházukat 
fentar tani és védeni. Igy keletkezett az erdélyi 
kath. autonomiai szervezet: a helyzet nyomása 
alatt, a protestáns állami és tá rsadalmi hegemó-
niával szemben. 

Egy futó pillantás az erdélyi egyházmegye szerve-
zetét feltüntető Schematismusba, meggyőzhet mindenkit, 
hogy ott még most is a mieinktől nagyban elütő egy-
házéleti és egyházkormányzati viszonyok vannak. Nálunk 
a legfőbb kegyúron kivül a nagybirtokos kegyurak ha-
talmas phalanx-sza áll az egyház anyagi és erkölcsi támoga-
tására készen, szervezve ; az erdélyi egyházmegyében a ma-
gán vagy családi patronatusok száma elenyésző csekély. 
Csupán négy családi patronatust találtunk ; de azokra is az 
van megjegyezve, hogy „különben jnispöki s z a k H ( l ado-
mányzás" áll fenn mellettök : mig a tisztán szabad püs-
pöki adományzatu 91 plébánia mellett 77 az oly plébá-
niák száma, melyekben patrónus a „r. kath. hitközség." 
Ily tömeges kegyúri támogatás a hívek részéről, kivált 
ha még hozzá vesszük azt, hogy ama 91 püspöki ado-
mányzásu plébániákban is bizony csak a hívekre háram-
lik minden teher, — természetszerűleg vezetett az auto-
nomiai szervezet amaz alakjára, mely Erdélyben kifejlő-
dött, annál is inkább mert legfőbb kegyúr és hatalmas 
magán patronusok hiányában az erdélyi püspök Isten 
után egészen hiveire és az erdélyi hivek csaknem egye-
dül püspökükre voltak utalva. 

Nálunk egészen más viszonyok voltak, más állapo-
tok fejlődtek ki, tehát más a jelenlegi helyzet is. A ma-
gyar királyok és udvaruk bár eleinte csupán több-keve-
sebb buzgósággal védték a kath. egyházat ; de mégis 
csak támaszok voltak. Több-kevesebb buzgósággal véd-
ték, mondjuk ; mert hiszen nem titok, hogy a pro-
testantismus II. Lajos gyámja, Brandenburgi György 
herczeg befolyása alatt Mária királynő részéről igen 
rokonszenves fogadtatásban részesült, mig „a magyar 
nemesség kezdettől fogva ellenséges állást foglalt el" 
vele szemben.'2) Mária királyné, özvegységre jutván, 
még bátyját, Károly császárt is „igyekezett az egyház evan-
géliumi átalakításának megnyerni, de midőn általa Bel-
gium kormányzóságával bizatott meg, komolyan meg-
intetett, hogy ne hagyja magát a protestánsok által 
elcsábittatni, mint testvére a magyar király Ferdi-
nand." Ezt a fent idézett prot. történetíró mondja.3) 
I. Ferdinaudról az imént idézett prot. történetíró továbbá 
e czim alat t : „Az egyházi reformáczió védurai", Komá-
rom szó alatt, ezt jegyezte fel : „I. Ferdinánd német ha-

*) Dr. Heiszler J. A magyar egyházi reformáczió 
tört. vázlata, 2. kiad. 24. 1. 

-) Fraknói 1'. Magyarország a mohácsi vész előtt, 116 119 
s. k. lk. 

3) I m. 18 1. 

dai",1) és valamivel előbb: „az állam és udvar főhivata-
laiba maga is a reformáczió ismert hiveit állította."2) II. 
Miksa királyról (1564—1576.) ugyanaz a prot. iró igy 
nyilatkozik: „A magyar egyházi reformáczió fénykora 
Miksa király napjaira esik. Ő az unitárok vallását kor-
látlan visszaélésnek tartotta, tűrte a helvét hitvallást, ke-
gyelte és vallotta az ágostait,">) és müve 58. lapján 
szerző Miksa királyt M betű alatt, Mária II. Lajos neje, 
Massay, Mailáth, Macskásy után, jó kövér betűkkel nyo-
matva nevét, „a XYI. és XVII. században a protestáns 
egyház tagjaivá lett főnemesek közt" említi. 

Igy volt ugyan ez kezdetben. De később egészen más 
fordulatot vett a királyi udvar magatartása. Hatalmas lökést 
adott ez átalakulás gyors és teljes kifejlésére az erdélyi 
és magyarországi protestánsok folytonos szitása a külföld-
höz, különösen pedig Bethlen Gábor szövetsége Gusztáv 
Adolffal, a Habsburgház halálos ellenségével. A királyi 
család ezentúl leghűbb szövetségese, legerősebb támasza 
lett a kath. egyháznak Magyarországban; kivált miután 
már a legnagyobb magyar főpap, Pázmány Péter, az or-
szág főnemességének nagy részét apáik hitére visszatérí-
tette. Mária Terézia alatt azután a sz. István ki-
rálynak adományozott főkegyúri jog második fénykorát 
érte el, Rómától u j megerősítést nyervén. De ismét csak-
hamar homály borult reá II. József, és némileg a philo-
soph II. Lipót alatt is ; hanem a franczia forradalom or-
giáinak és a franczia uralkodóház gyászos sorsának ta-
nulságai nem maradtak meddők. A 48-iki vihar is hatott. 

A mi azonban, a XVII. században, a nagy főpapi 
actio és a királyi legfőbb kegyúri támogatás mellett a 
katholicismusnak erőre és befolyásra nézve hazánkban a 
Protestantismus fölé való emelésében főtényező vala : az 
a főnemes családok minden irányban lelkesen gyakorolt, 
a szó legteljesebb értelmében vett patronatusa. Protes-
táns részről ezt a nagy történeti tényt igy vallják be : 
„Kétségtelenül nagy kárára volt a magyar prot. egyház-
nak s nagy kühő elgyengülésére szolgált a főnemes csa-
ládok áttérése a római egyházba, melyeknek védelme alatt 
oly kevés idő lefolyásán át oly nagyszerű előhaladást tett ,"4) 
t. i. azelőtt a protestantismus. Az ellenreformáczió, a 
katholicismus túlsúlyra emelkedése tehát, a főkegyur és a 
főpapság mellett, a kath. főnemesség érdeme Magyarország-
ban. Es ez nagy figyelmeztetés, hogy mily nagy súlyt kell 
fektetni a magyar katholikus főnemesség támogatására 
— és hogy támogathasson, arra, hogy ő maga is virá-
gozzék, ősi erényekben és gazdagságban, szellemi és anyagi 
erőteljességben. 

Erdélyben megforditva fejlődtek a viszonyok. Mig 
nálunk a főnemesek kegyúri támogatása országos patronatusi 
egyházjogi rendszerré izmosodott : Erdély mágnásai több-
nyire a protestantismus hivei maradván, az erdélyi egy-
házmegye püspöke és hivei főnemesi patronatusok nél-
kül maradtak. 

Mind ebből napnál világosabban következik az, 
hogy : ha Magyarországban az egyház némely világi vo-

1) Dr. Ileisler. 24. 1. 
2) I. m. 18. 1. 
3) I. m 19. 1 
4) I. m. 86. 1. 
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natkozásu ügyeire nézve a világiak actióba vonására az 
autonomiai szervezet kérdése ismét szóba talál jönni : 
akkor itt Magyarországban e szervezet csak a fennálló 
történeti alapon állitliató fel, ide értve nem csupán a fő-
kegyúri intézményt, hanem a kanonjogilag szentesült ha-
talmas magán-patronatusi országos intézményt is, a me-
lyet a kath. autonomiai szervezetben történeti fejlődés 
szerint az a hely illet meg, a mi a testben a derék, mig 
a fok, nem lehetnek mások mint a püspökök és a leg-
főbb kegyúr, és soha-soha — azok a „souverain nép" 
suffrage universelejének retortájából kikerült s püspökö-
ket leczkéztető debatterek, kik in illo tempore a pápa 
ellenőrzésére követet szándékoztak küldeni Rómába. A 
hol a nép, a hitközség testülete a patrónus, az ily pat-
rónus az autonomiai szervezet létrejötte esetén, a magán 
vagy családi patronusok jogát a hitközség képviseltetése 
által élvezhetné. 

Aztán azt se feledjük ám, hogy az erdélyi autono-
miai szervezet csak egyetlen egy egyházmegye számára 
van szabva : mig itt nálunk több érsekség és számos 
püspökségből álló országról vau szó, melynek egyházpo-
litikai és kormányzási ügyeit még az is complikálja, hogy 
három rítus, háromféle szokás van benne. 

Ott van a negyedik különbözeti pont is : Horvátor-
szág különállása az alapokra, alapítványokra és isko-
lákra nézve Sehogysem látszik az egyház érdekében fek-
vőnek e különállás még kirívóbb kidomboritása. Szent 
István birodalmában a kath. egyháznak solidaris szerve-
zetben kell maradnia. 

Ha — és ez legyen ezúttal bezáró szavunk — az 
erdélyi kath. autonomiai szervezetből Magyarországra 
concludálni lehet, — és ezt már nem egyszer megengedtük : 
az szoros következetességgel, ha t. i. nem a minori ad 
május akarunk ugrást csinálni. — csak annyi lehet, 
hogy igyekezzünk egyházmegyékkint az erdélyi kath. 
status-szervezethez hasonló valamit, a kánonjog szellemé-
hez, s a magyarországi történeti fejlődéshez, kivált pedig 
az oly tekintélyes magyarországi magán jiatronusi intéz-
ményhez alkalmazottan létrehozni, — az erdélyinél szoro-
sabb, körülbelül a patronatusi jogkörrel összevágó hatás-
körrel. A hívek nagy tömege maradjon az egyes hitközsé-
gek illetékessége körében. 

Ez az egyenes és közvetlen conchjsio az erdélyi 
autonomiai szervezetből a magyarországira. Csak egyház-
megyei szervezeten át vezethetne az ut az országos katho-
likus autonomiai szervezethez. 

Ámde mi mindennek „conditio sine qua non"-ja ? 

(Vége köv.) 

A boldogságos Szűz Congregatiója 
eredete-, terjedése- és működésének rövid történeti leírása.) 

(Vége)." 

Számba véve a különböző kor és életpálya igényeit 
s lelki szükségleteit, e társulatok a különböző állások és 
osztályok kor- és nemzethez mérten, a szellemi tehetsé-
gek és életviszonyok szerint voltak rendezve. 

A hol csak létezett a Congregatió, tagjainak jellem-

szilárdsága, erős föllépése, és nemes vallásos magatartása 
igen sokat tőn a katholikus jogok föntartására és az ős 
katholikus, egyedül üdvözitő hit épségben való meg-
óvására. 

Mind eme Mária-társulatok egy és ugyanazon dicső, 
növekedő fának zöldülő ágai, ugyanazon csirából fej lődtek, 
ugyanazon törzszsel valának összekötve és ugyanazon él-

; tető erőtől áthatva. Valamint Rómában, úgy az egész 
világon buzgalomra nézve egymással vetekedtek a Con-
gregatiók, különösen az ég királynéja iráni i tiszteletben, 
a keresztény erények hősies gyakorlatában s főképp a ke-
resztény szeretet müveiben. Mennyei élvezet volt minden 
korú, állású s nemzetiségű buzgó Congreganisták száz-
ezreit látni, kik az egész földön mintegy külön-külön 
hadi táborokba osztva, a legvőzhetlen királyné zászlaja 
alatt közösen harczolának Isten és üdvök ellenségei 
ellen : mindenütt ők képezék a kereszténység virág-
ját, a hit- és erkölcstisztaság támaszát. A hol csak 
tiszteletben állottak a Congregatiók, ott tisztaszivü ifjak 
is valának, kik ártatlanságuk és gyermeki szeretetök által 
szülőiknek vigaszára serdültek, és a tudományokban ki-
tűnő előmenetelt tettek : — ott valóban katholikus fér-
fiak is valának, kik mindenek előtt Istenüknek rótták le 
kötelmöket és a hol csak a vallás és egyház érdekei kí-
vánták, határozottan fölléptek, s a legnagyobb dicsőség-
nek és legkitűnőbb tiszteletbeli dolognak tartották, ha 
buzgó, határozott jellemű katholikusoknak ismertettek el. 

E Congregatiókból állhatatos keresztényeket, jó pol-
gárokat és fáradhatatlan püspököket látunk előlépni. A Pa-
risban alakult bámulandó intézet, a külföldi missiók szá-
mára alakult papnövelde, mely már több ezer buzgó lel-
készt küldött a tengereken át a pogányokhoz és hitetle-
nekhez, — alapulását a bold. Szűz Congregatiójának kö-
szöni ; Német-. Osztrák- és Magyarországban sok buz-
galomteljes apostolt képzettek ki a Congregatiók, kik 
azon időben, midőn az eretnekség és hitetlenség pusztítá-
sai mindinkább iszonyúknak kezdettek mutatkozni, a vál-
tozatlan katholikus hit és kereszténységhez való ragasz-
kodást fentarták és növelék. 

Sőt nagy szentek is léptek elő a Bold. Szűz Con-
gregatióiból, úgymint : Borromaei sz. Károly, Szalézi sz. 
Ferencz, sz. Alajos, sz. Szaniszló, Liguori sz. Alfonz, 
Regis sz. Ferencz, bold. Berchmans, és sokan, kik a szent 
hitért vérüket ontották, kik közöl említjük a két kassai 
vértanút, Crisinus Márkot esztergomi kanonokot és Gro-
decz Menyhártot, és a két egykori „Pázmány"-intézeti 
növendéket, Koválszky Tamás, bodafalvi, és Tarnóczy J á -
nos kubini lelkészt. 

Mily nagyszerű látvány volt az, midőn ifjak, férfiak, 
minden állású és rangú keresztények ezreit szemlélhet-
tük, kik minden héten a bold. Szűz oltára körül össze-
gyűltek és kegyképe előtt a legbensőbb buzgósággal kö-
zös imáikat végezék, örömteljes Mária-énekekre fakadtak, 
s kik nyilvános körmenetek és imák alkalmával benső 
tiszteletöket és vallásosságukat bátran kimutatták ! Gyö-
nyörű látvány, ha közös áldozás napjain a férfiaik ezrei 
voltak szemlélhetők, kik hosszú sorokban a legnagyobb 
csendben s ihlettséggel az Ur asztalához közeledek, hol 
a legszentebb Oltáriszentségből a legerősebb katholiku 

49* 
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szeretetnek azon szellemét merítették, mely lelküket be-
tölté és a keresztény irgalmasság cselekedeteiben napon-
ként nyilatkozott. 

A Congreganisták szegény utasoknak szállást nyúj-
tottak, a nyomorúságban sinlődőket támogatták, a bete-
geket vigasztalták, jó tetteik által az özvegyek és árvák 
könyeit letörlék, a tudatlanokat a keresztény vallás alap-
ismereteiben oktatták, sőt nem csekély volt azoknak száma, 
kik téves vallásuakat az egyház kebelébe visszavezettek. 
Számos társulati tag meglátogatta a foglyokat és azokat 
jobb útra téríteni iparkodott, mások a kórodákba mentek 
s a ragályos betegeknek is szolgáltak, s őket először arra 
figyelmezteték, hogy minden szenvedést türelemmel elvi-
seljenek, azután a halálra előkésziték ; és valóban igen 
sok Congreganista esett a keresztény szeretet áldozatául, 
midőn mások üdve körül buzgólkodtak. S ezek közt 
gyakran előkelő ifjakat, urakat is lehetett találni, kik 
ugy városokban, mint a falvakon a szegényeket fölkeres-
ték, nékik ételt és ruhanemüet osztogattak és számukra 
alamizsnát szedegettek. Magas állású Congreganisták 
egész napokat és éjeket töltöttek elhagyott és undoro-
dást okozó fekélyekkel borított emberek halálos ágyánál, 
mérges kipárolgással telt szobákban, gyakran igy pótol-
ván a testi és szellemi orvosokat; ha ápoltjuk az Urban  
elszenderült, a szegény eltemettetéséről gondoskodtak. 
Igen, a Congreganisták voltak azok, kik a megholt örök 
nyugalmáért miséket mondattak s e végre közös imákat 
végeztek. 

Igv árasztották a Congreganisták a szükségben sin-
lődőkre különbség nélkül jótékonyságukat : s e mellett a 
legbensőbb szeretet fűzte az egyes Congreganistákat egy-
máshoz. Ok egy sziv S egy lélek valának. Ha az egyik 
köztük más helyre utazott, hol Congregatio volt, mint 
régi ismert tagtárs tárt karokkal lőn fogadva : ha szük-
ségben szenvedett, bizonyos lehetett a támogatásról ; ha 
betegségbe esett, folytonosan hü testvéreitől vétetett kö-
rül, kik érte imádkoztak s róla gondoskodtak, őt meg-
látogatták s vigasztalták ; ha állapota veszélyessé lőn, 
úgy a lehető leghamarább lőn a szentségekkel ellátva ; 
ha halálküzdelemben feküdt, akkor a tagtársak testvérük 
köré gyűltek s a válságos órában fohászukat s imájukat 
megkettőztették ; ha végre kiadá lelkét, úgy azonnal ked-
ves elhunyt testvérük nevét a többi Congregátiókkal tu-
datták, főleg azon Congregátióval is, hová ő tartozott s I 
hol aztán számos ima s több szent mise lőn érte az Ur-
nák feláldozva. A megholt Congreganista temetése nagy-
szerű vallásos ünnepély volt : a Mária-gyülekezetének min-
den tagja égő gyertyával kezében kisérte az elhunytat 
rendezett sorban; a koporsó több Congregauistától vite-
tett, s igy haladt lassan a menet az utczákon át és e 
ténynyel hirdeté a város lakóinak, mily szeretet uralko-
dik az ég királynéjának szolgái között. Ezek a szeretet 
és keresztény jótékonyság némi gyümölcsei, melyek a 
Congregatiókban termettek. Mennyi mondani való volna 
még, ha a buzgalom minden tettéről akarnánk szólni, me-
lyeknek ők magukat mindenkor szentelék : istentiszteleti 
ünnepélyeikről, bűnbánati gyakorlatukról, jámbor búcsújá-
rásuk- és körmeneteikről, melyeket rendeztek, a lelki gya-
korlatokról, a kilencznapi ajtatosságokról, melyeket a 

a legfölségesebb Oltáriszentség, az ég királynéja s a szen-
tek tiszteletére szokásba hoztak ; a legméltóságosabb Ol-
táriszentség nyilvános imádásáról, mely különösen a böjt 
előtti napokban rendkívül fénynyel lőn megtar tva; a gon-
doskodásról, melyet a templomok és oltárok fölszerelése 
és fölékesitésénél tanúsítottak ! 

Egész Európa tanúbizonysága volt a Mária-gyüle-
kezetek csodateljes működésének ; minden helyesen gon-
dolkozó és nemes érzelmű örvendett az ily egyletek föl-
állítása fölött, mert általuk a katholikus hitélet észreve-
hető lendületet nyert, általuk lőnek a vallásos eszmék 
meghonositva, az erény védelembe véve, Isten egyháza 
ékítve, az emberiség vigasztalva, Istennek szent Anyja 
dicsőítve s az Isteni Fölségnek tisztelet adva. 

A Jézustársasága 1773-ban történt feloszlatása után 
az Ur Jézus védelmébe vette Szűz Anyjának Congrega-
tióit. 0 , ki az emberi szivet hatalmában bírja, fölbuzdi-
totta az egyház legfőbb vezetőit, a pápákat, a bibornokokat 
Mária művének föntartására. Sokan közölük a legnagyobb 
gonddal viseltettek e társulat iránt, elöljáróikká méltó lelké-
szeket adtak, és annak fönnléte és virágzása iránt kiváló 
érdekeltséget tanúsítottak. 

Igy maradtak fönn a Congregatiók a Jézustársasága 
visszaállításáig, mely 1814-ik évben VII. Pius pápa által 
történt, és ezen veszélyes idők alatt a vallásnak, a szent-
egyháznak és a szenvedő emberiségnek nagy szolgálatot 
tettek. A Congregatiók által mély gyökereket vert az 
igazi, vigaszteljes, mennyei áhítat az Istennek szent Anyja 
i ránt ; mert a XIX-dik században épúgy mint a XVI-dik-
ban Mária minden Cougregatióinak fönséges, királynéja 
és úrnője, Mária a Congregatióknak, e nagy keresztény 
családnak szive, Mária e szent hadseregek jelszava, 
Mária áhítatuk ragyogó najrja, lelkesedésük indító oka, 
reményük, örömük és lelki szilárdságuk alapja. 

Ha a Congregatiók történetét részrehajlatlanul át-
vizsgáljuk és igaz hivő érzelemmel megfontoljuk, úgy 
ez intézménynek előttünk katholikusok előtt tiszteletre 
méltónak és szentnek, drága és kedvesnek kell lennie; 
mert csodateljes terjedése és fönmaradása nem annyira 
emberi fáradalmaknak, mint inkább isteni közbelépésnek 
tulajdonítandó ; minthogy egyedül a teremtő Mindenha-
tóságnak áll hatalmában, kevés eszközzel, úgy szólván 
semmiből nagyot létrehozni, és avval, a mi gyámoltalan-
és alkalmatlannak látszik, a világ összes erejét legyőzni ; 
s valóban e tüneményt a Congregatio alapítása- és 
f'entartásában is észreveszszük, s bevallani kényszerülünk, 
hogy az inkább isteni mint emberi mű, tehát tiszteletre-
méltó és szent. 

A Congregatio eredetének forrása a katholikus vi-
lág fővárosa, az örökké rendületlenül fennálló katholikus 
egységnek központja : Róma. Ez éltető naptól terjedt 
szét mint egy világító és üditö sugár ; a katholicismus 
forrásánál támadván, keletkezésének első pillanatában az 
egyház legfőbb j>ásztora s szent Péter utódja által atyai 
szeretettel ápoltatott, az igazság csalhatatlan őre által a 
legünnepélyesebben megerősíttetett és 1569-dik évtől egé-
szen napjainkig, XIII. Gergelytől kezdve szentséges 
atyánk, Krisztus Jézus helytartója, a dicsőn uralkodó 
XIII. Leóig minden pápától a híveknek ajánltatott, több-



r e l i g i o . s 389 

ször és ismételve jóváhagyatott és rendkívüli kedvezmé-
nyekkel megáldatott. S éppen e miatt, mivel e Mária-tár-
sulaton az apostoli és mennyei áldás vala, már 300 
éven át az egész földkerekségen annyi üdvös gyümölcsöt 
hozott, melyek az angyalok és emberek vigaszára, Krisz-
tus Jézus szentegyházának, a bold. Szűz Mária és isteni 
Fiának örömére váltak. Kell tehát, hogy a Congregátió 
Mariana a kath. szentegyház minden valódi hive előtt 
drága és kedves legyen ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, deczember 16. A tervbe vett salzburgi 

katholikus egyetem és a P. Lloyd. I. — E g y hónapja, 
hogy lapunk jelentést tet t Lienbacher ismeretes nevü de-
rék kath. képviselő amaz indítványáról, mely egy Salz-
burgban felállítandó katholikus egyetemre vonatkozik. 

Lapunk akkor jelezte álláspontját és őszinte szívvel-
lélekkel üdvözölte ezt az eszmét, mely már régebben igen 
élénken foglalkoztatja az elméket nemcsak Ausztriában, 
de Németországban is. Ezen ügy, melynek valósításához 
joggal annyi szép és magasztos remény fűződik, ujabb 
és — talán hozzátehetjük — kedvezőbb stadiumba lépett. 

Ha jól tudjuk, már el vannak hárítva amaz akadá-
lyok, melyeket az osztrák kormány e terv megvalósí-
tása ellen támasztott és a begyült pénzösszegek máris 
oly magasságot értek el, hogy — bízva néhány nagyúr 
biztos kilátásba helyezett adományaiba — talán már a 
jövő évi őszkor megnyithatják a kath. egyetemet Salz-
burgban. 

Lehetséges, hogy az ügy nem remélt u jabb akadá-
lyok felmerülése esetén még néhány évi halasztást szen-
vedhet, de ma már ugy áll a dolog, hogy a kath. egye-
tem életbeléptetése Salzburgban csak az idő kérdése. 

Belgium és Francziaország kath. egyetemei mellé 
talán rövid időben méltóan fog sorakozni a salzburgi 
kath. egyetem. 

Es e biztos kilátásba helyezett remény megva-
lósítása örömmel tölthet el minden katholikus keblet. 
Mert tagadhatatlan szép és dicséretes amaz áldozatkészség, 
mely az elemi tanügy felvirágoztatását katholikus szellem-
ben annyira emelni iparkodik ; elismerésre méltó ama 
buzgóság, mely a középiskolai oktatást és nevelést katho-
likus irányba terelni és abban fenntartani törekszik A 
kath. elemi és középiskolai tanügy emelése és ápolása 
kétségkívül meghozza a maga gyümölcseit. De eme gyü-
mölcsöknek teljes megérlelése, az alsóbb tanintézetekben lé-
tesített eredmények biztosítása és fejlesztése, kath. egyetem 
nélkül a mai világban el nem érhető. 

Szükséges már az elemi oktatást és nevelést a kellő 
vallás-erkölcsi, katholikus alapra fektetni ; szükséges a | 
középiskolai tanügyet ugyanily irányban fejleszteni és 
kiépíteni : de mire fog minden buzgalom, minden fárad-
ság és minden áldozatkészség vezetni, ha ez az alap el-
hagyatik, ha ez az irány megváltozik az egyetemi tanul-
mányokban ? ! 

Nem egy ízben tettük már a szomorú tapasztalatot, 
hogy még az a fiatal ember is, ki legjobb elvekkel, leg-
jobb akarattal jön az egyetemre, sensim sine sensu elcsene-

vész. Közönyös, hideg lesz a hit iránt, lassankint hanyag 
vallási kötelmeiben, majd pedig kétkedő és végre — hi-
tetlen. Lehet, hogy egyik-másik talán nem jut e leg-
utolsó állomásig ; lehet, hogy vagy a gondos házi nevelés, 
vagy a valláserkölcsi alapon fejlesztett középiskolai okta-
tás és nevelés megóvja a hitetlenség örvényétől : de há-
nyan vannak, kik a hitbeli közönyösség és hithidegség 
vagy a dér módjára pusztító kétely áldozataivá nem lesz-
nek ? Rari nantes in gurgite vasto ! Pedig e tekin-
tetben a legkisebb hanyatlás is baj. 

S lehet-e ez máskép ? Az egyház üdvös befolyásától 
emancipált ujabb egyetemek, melyek háladatlan gyermekek 
módjára maguktól ellökték a bölcs szülőanyát, vagy abban 
keresik dicsőségüket, hogy a tudományos haladás, színvo-
nal stb. nevében egyenesen tönkretegyék a hitet, felhasz-
nálván e czélra mindent, olykor a legadiaphorábbnak lát-
szó dolgokat, mint teszem a mathematikát, stb. vagy 
pedig a legkedvezőbb esetben mivel sem fejlesztik a 
hallgatók vallásos irányát, mivel sem erősitik és tökéle-
tesitik ezek erkölcsi életét. 

Az ujabb egyetemeken a soknevü, de egy eredetű 
és egy czélu hitetlenség uralkodik, mely erkölcsi tekin-
tetben indifferens minden iránt és csak nagyon szembe 
ötlő botlások iránt bir érzékkel, de ezt sem amaz erkölcsi 
komolysággal és nyomatékkal, mely ily kérdésekben oly 
annyira szükséges. 

Ilyen a helyzet, ezzel ország-világ előtt nyíltan di-
csekednek. Es az az osztály, melyből az államélet intéző 
tényezőit veszi, az államférfiakat, jogászokat, orvosokat, 
tanárokat stb., — ez az intelligens osztály az egyetemi irány 
jellegét hordja magán. Hisz ennek szellemi gyermeke, 

! hisz ettől tanulta azt, mit szaktevékenységében az élet-
ben követ. Mert helyt állani ilyen áramlatban, erősen 
megmaradni a hitben és vallásban ama veszélyes és döntő 
korszakban, amaz igazi „Sturm und Drangperiode" idején, 
az olyasmi, mit az eszközök teljes hiánya és az ellenté-
tes áramlat oly nagyhatású és sokoldalú befolyása mellett 
embertől megkívánni észszerűen nem lehet. 

Ha hoz is magával hitet, ha hoz is vallási lelküle-
tet a hallgató az egyetemre, nagyon hamar elpárolog 
minden, amit a középiskolából magával hozott abban a 
nagyhangzásu phrasisok iránt oly könnyen és oly köny-
nyelmüen lelkesülő életkorban, melyben az ítélet megálla-
podásra, a jellem consolidáczióra még nem jutott . 

A hitetlenség molochja megtalálja áldozatait. 
Közéletünk keresztény regenerácziójához nem elég 

a kath. elemi iskola, nem a kath. középiskola ; — a fel-
sőbb oktatás kath. szelleme és iránya nélkül a társada-
lom keresztény újjáalakítása nem is sikerülhet. 

Ezen igazságok szülték ott a Laj thán tul a meggyő-
ződést, hogy kath. egyetemre nagy szükség van. 

S mivel e meggyőződés tevékenységre, a tevékeny-
ség pedig a közelben remélhető eredményre vezetett, azért 
feljajdul a „P. Lloyd" mult pénteki esti számában (286. 
sz. decz. 12.) E feljajdulás következő levelem tárgyát 
fogja képezni. '? 
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PéCS. Dr. Pollák János. — E czini alatt a „Pécsi 
Figyelő" következő lendületes vezérczikkben parentált az el-
hunyt tudós egyházi férfiú hamvai fölöt t : 

„Meghalt s halálában is jeles papot gyászol az egy-
ház, tudományos férfiút, kitűnő emberbarátot veszített a 
társadalom. Porhüvelye a sírboltba tétetett, magasztos 
lelke a mennybe szállt s kegyeletes emléke köztünk ma-
radt és örökké él, — örökké; mert jó szive feledhetet-
lenné, áldásos cselekedetei, maradandó müveket alkotó 
szelleme, halhatatlanná tették. 

Szeretett mindenkit, viszont mindenki szerette ; igaz 
papja volt a szeretet vallásának. 

Bölcsen gondolkodott, nemesen érzett, ékesen be-
szélt, s cselekedetei dicsők voltak. 

De lássuk csak közelebbről az ő életét. 
1824. február 24 én született Dunaföldváron, hol 

elemi iskoláit is végezé. Gymnasiumi tanulmányait Bu-
dán, a philosophiát Pécsett a lyceumban végezte, s jeles 
bizonyitványokat szerzett. 1841-ben felvétetett a kitiinő 
szorgalmú, kiváló jeles tehetségű if jú a pécsi növendék-
papok közé; innen a theologiai tanulmányok végzése vé-
gett Pestre küldetett a központi szemináriumba. 1845-
ben visszatért Pécsre s szerpappá avattatván fel, a 
püspöki bibliothékában könyvtárnokul alkalmaztatott. Mint 
ilyen tette le a szigorlatokat s lett a theologia tudorává. 

1846-ban pappá szenteltetett s a theologia helyet-
tes tanárává és a papnövelde tanulmányi felügyelőjévé 
neveztetett ki. 1849-ben a bibliai tanulmányok rendes 
tanára lett. 

1858-ban Budapestre az egyetemhez neveztetett ki 
az ó- és újszövetség szentírási tanulmány ~ tanárává. E 
minőségében irta „História revelationis biblicae" czimü 
nagyterjedelmű munkáját, melyet két vaskos kötetben 
a Szent-István-Társulat adott ki. Ugyanezen időben szer-
kesztette a „Religio" czimü jeles egyházi folyóiratot, 
melynek tartalma óriási feltűnést keltett a tudós férfiak 
körében. Ugyancsak ez időben irta meg a Szent-István-
Társulat felhivására „Renan és az apostolok" czimü mély 
philosophiai tanulmányon alapuló remek müvét, melyben 
Renant bámulatos psychologiai és logikai érvekkel czáfolja. 
1866-ban jelentek meg konferencziális beszédei, melyeket 
Scitovszky János bib. herczegprimás óhajára tar tot t a 
budapesti egyetemi templomban. 

1867-ben az apostoli király által, ki ez időben Pá-
rizsban volt a világkiállításon, a pécsi székesegyház ka-
nonokjává neveztett ki. E minőségében, a tudományok 
iránti ragaszkodó szeretettel, lankadatlan fáradozással 
tovább tanároskodott a budapesti egyetemen, hol nem-
sokára „rector magnificus"-sá választatott, a Szent-István-
Társulat pedig az elnöki tiszttel tüntette ki. 

Megszakitva tanári működését, a „Religio" folyóirat 
szerkesztését vette ismét kezébe. Ugyancsak ekkor szer-
kesztette a Szent-István-Társulat által kiadott Encyclo-
pedia VI. és VII. kötetét, mely munka ernyedetlen szor-
galmat, roppant nagy tanulmányt vett igénybe. 

1869-ben bucsut vévén Budapesttől, lakását Pécsre, 
közénk tette át s itt 1870-ben a tolnai főesperességgel, 
1871-ben a kertzi apátsággal lőn feldiszítve. — 1874-ben 

Kovács Zsigmond volt megyés püspökünk által a jog-
akadémia prodirektorává neveztetett ki. Ez időre esik 
működésének súlypontja. Az if júság bálványozta ! 

1883-ban egészsége meglazulván, leköszönt a pro-
direktorságról s azóta mindig sinlő beteg volt, mignem 
az Ur magához szólította. 

0 volt, ki Pécsett a szegény- és dologház dicső esz-
méjét napfényre hozta; ő volt a nemes emberbaráti ügy 
kezdeményezője ; s hogy necsak eszmével szolgáljon, ha-
nem, hogy az ige testté is válhassék, hogy alapját vesse 
a magasztos ezét kivitelének : 20,000 frtos házat bocsátott 
a város rendelkezésére. 

0 nincs többé ! 
Hiven végezve a -dolgot, melyet az Ur reá bízott, 

örök fényű zsámolya elé lépett, hogy — beszámoljon. 
Fényeskedjék magasztos lelkének a menny s porait 

áldás és béke ölelje !" 

Belgium. Omnia iam fiunt... A liberális világ ki-
gyót-békát kiabált a katholicismus ellen, midőn a pápai 
infallibilitás dogmáját a vatikáni zsinat definiálta. Azok-
nak lehűtésére, kikben a kigyuladt agyvelő az infallibili-
tás miatt még ^most is ég, jó lesz itt utalni Frère 
belga liberális miniszter egy, en plein parlament tett 
nyilatkozatára, mely a királyokat s a velők egy rangban 
levő köztársasági elnököket, szóval a constitutionalis sou-
verain államfőket megtette impeccabiliseknek. A belga 
alsóház november 20-iki ülésében arról az „államcsíny-
ről" volt szó, melyet a belga király Bara tanácsára az 
alkotmány ellen elkövetett, midőn egy (t. i. kath.) miniszté-
riumot, akkor, midőn annak többsége a senatusban és 
alsókanirában intact maradt, megbontani jiarancsolt. A 
kath. képviselők, különösen a rettenthetetlen Jacobs éles 
logikával kifejtették, hogy a király ama tetteért az alkot-
mány értelmében senki sem felelős : nem a király, a kit 
az alkotmány értelmében felelősségre vonni nem lehet : 
nem a lelépett miniszterelnök, Malou, a ki a király pa-
rancsáért hogy felelősséget vállalni nem akart, megmu-
tat ta azzal, hogy leköszönt; nem Beernaert az uj minis-
terelnök, a ki az alkotmányellenes tett végrehajtásakor 
még nem volt minister. Ergo : politikailag senkit sem 
lehet felelősségre vonni. Igen ám, de a király erkölcsi 
lény, ki tetteiért morális felelősséggel tartozik, nem ugyan 
az országnak és a parlamentnek, hanem az Istennek. Ez 
volt Jacobs beszédének a veleje. „Niez vous la liberté 
morale du Roi? Vous ne pouvez donc nier sa responsa-
bilité morale?" Ennél rövidebb, világosabb és peremto-
riusabb bizonyitást képzelni sem lehet. S vájjon mit tet-
tek a liberálisok, kik a királyságot csak nem régen is 
gunytárgyává tették az utczán ? Megfordították a kö-
penyt, és a királyok morális felelősségéről a katholikusok 
részéről hangoztatott inegdönthetlen elvvel szemben ra-
vasz szemforgatással szörnyűködni kezdtek, és oda fordulva 
a király felé, minden módon tudtára igyekeztek adni a 
vitába általok besodort királynak, hogy ime, mily ször-
nyű tant hirdetnek a katholikusok : ergo hűtlenek, meg-
bízhatatlanok ; ellenben ők, ők a királyság őszintén hó-
doló legalázatosabb szolgái, mert mint Frère volt liberális 
miniszterelnök Jacobsnak fenti szavaira reílectálva mondá, 
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szerintük: „Le Roi ne peut mal faire," a király rosszat 
nem is tehet! — Ehhez nem kell commentai*. (Courrier de 
Bruxelles, nov. 21.) 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
A katholikus legényegyletei«:' közlönye. 

A katholikus legényegyletek közlönyéül, mint illeté-
kes helyről halljuk, a „KorUllk" czimű társadalmi, szép-
irodalmi és ismeretterjesztő hetilap van kiszemelve. A 
nevezett lapot Kador Sándor, sz. Vincze-egyleti titkár 
szerkeszti. Ezzel a legény-egyletek s általában a kath. 
egyleti-élet ismét egy kicsi bár, de mégis valamelyes lé-
pést tett előre. S 

A pesti Oltáregylet működése 25 év alatt. 
4742 templom közt kiosztatott 4494 vállkendő, 

2434 miseing, 494 öv, 1875 papi és 3222 oltárszolgai kar-
ing, 25 meter csipke, 3292 corporale, 4942 pallaken-
dőcske, 8565 kehelykendő, 3247 kéztörlő, 1 törülköző a 
sekrestyébe, 1238 oltárteritő csipkékkel, 74 csipke oltár-
teritőkre, 3 oltaltakaró, 4129 latin szertartású és 369 gö-
rög szertartású miseruha, 1696 vecsernyepalást, 1 mise-
ruhára és vecsernyepalástra való, paszománt és bojt, 112 
latin és 7 görög szertartású dalmatika, 1173 latin- és 1 
görög szertartású magánstola, 665 velum, 682 ciborium-
köpenyke, 649 bursa, 1949 oltárvánkos, 3058 oltárszol-
gai öltöny, azonfölül 2 gallér ily öltönyhöz, 2 szószék-
teritő, 590 quadrat, 462 latin és 79 görög szert, kehely 
minden hozzá valóval, 18 kehely megaranyoztatott, azon-
fölül 9 kehely tányérka, 5 gör. szertartású áldozó kanál, 
13 kés, 6 csillag, 264 ciborium, 1 ciborium megaranyoz-
tatott, 185 szentségtartó, 12 tabernaculum, 19 pricho-
lebnicza = litierium, 214 szelencze az uti költségre és 
ugyanannyi a betegek olajára, 93 keresztségi szelencze, 
50 keresztségi kanna, 51 keresztségi tálcza, 33 szelencze 
a megszentelt só- és hamura, 16 keresztkút, 60 tok 3 
szelenczével a sz. olajokra, 34 üveg oltárkanna és 4 fém-
ből, 75 tányér az oltárkannákhoz, 2 ostyaszelencze, 477 
lat.- és 99 gör. szert, pacificale, 1 pacificale megezüstöz-
tetett, 185 szenteltvíztartó, 501 szenteltvizhintő, 712 lat. 
szert., 124 gör. szert, füstölő, 844 tömjéntartó, 1 füstölő-
és tömjéntartó megezüstöztetett, 354 oltárlámpa, 2 lámpa l. 
megezüstöztetett, 14 lámpazsinor, 2 lámpa rudakkal, 2551 
gyertyatartó, azonkívül 16 két és 4 háromágú gyertya-
tartó, 8 csillár, canontábla 293 oltárra, 1 szent sir, a 
sirban fekvő Krisztusnak 15, a föltámadtnak 187, a bold. 
Szűznek 1, szent Józsefnek 1 és imádó angyaloknak 4 
szobra, 1 függő kereszt, 155 lat. és 8 gör. szertartású 
oltárkereszt, 139 lat. és 12 gör. szert, processiókereszt, 
1035 lat. szert, és 121 gör. szert, zászló rúddal, 105 
zászló rud nélkül és 10 zászlóhoz kelme és rojt, 239 négy-
rudu, 191 kétrudu mennyezet, 33 mennyezet rudak nélkül, 
8 mennyezetre kelme stb., 539 misekönyv, 444 missae 
pro defunctis, 138 nagyobb és 5 kisebb rituálé, 52 prae-
paratio ad uiissam, 71 oltárkép, 120 kisebb kép, 3 plas- j 
csenicza, 9 szőnyeg, 1 az útiköltséggel vitetni szokott í 
lámpa, 1 vesperás szék, 5 persely, 1 üvegfestményű ablak, j 
68 oltárcsengetyü, 3 sekrestyecsengetyü, tőbb viaszgyer- j 
tya, csengetyühuzó, selyemszalag, művirág, koszorú. 

Isten fizesse meg ! i 

KATHOLIKUS ACTIO. 
Pázmány-ünnep. 

Bacskády Ágoston plébános azt indítványozza a 
Dl. A. decz. 15. számában, hogy Pázmány halála napja, 
mely márcz. 19-ére esik, akár aznap, akár a hét vala-
mely más napján tartandó ünnepély által ülessék meg. 
Az indítványozó plébános ur egyelőre a nagyszombati 
konviktus és érseki főgymnasiumhoz intézi felhívását. 
Nagyszombatból várja a kiindulást, a hol anyaszentegyhá-
zunk nagy restauratora hosszabb ideig lakott, a hol a kon-
victusnak is ő vetette meg alapját, a hol az Isten igéjét 
magyar nyelven hirdette, s a hol, akárhová lépünk, min-
denütt Pázmányra vonatkozó emlékekkel találkozunk. 
Innen kiindulva idővel a kath. értelmiségi osztályok va-
lamennyi kath. iskolája megülhetné e napot : szentmisé-
vel, diszbeszéddel, költészeti és zenei előadásokkal. 

A gondolat szép ; általános megvalósítása azonban 
több lenne : nagyszerű, magasztos. Pázmány szellemének 
ragyogtatása országszerte katholikus intelligencziánk ka-
tholikus önérzetének hatalmas emeltyűje lenne. 

Fiat, fiat! 

I R O D A L O M . 

= Vallásbölcseleti füzetek. III. évfolyam A böl-
cselet tankönyve aquinói sz. Tamás nyomán. Irta dr. 
Stöckl Albert, tanár az eichstiitti püspöki lyceumban. 
Második magyar kiadás. Lényegesen átdolgozta és az ere-
deti szöveghez alkalmazta RépáSSy JánOS egri áldozópap. 
I. köt. Tapasztalati lélektan és logika. 1. 2. füzet. Eger, 
1884. 1—224 lap. 

Répássy a külföld remekmüveinek fordítása által nem 
könyvekkel, hanem valáságos könyvtárai gazdagítja iro-
dalmunkat. Az itt jelentett bölcseleti tankönyv csakis az 
ő átdolgozása által emelkedik fel az eredeti magaslatára. 
Az egész mii 3 kötetre van számítva. Ára 7 frt . Inten-
tiókért is megrendelhető. 

= Lourdes csoda-eseményei . Lassere Henriktől, 
Magyarítva a franczia eredetinek 10. kiadása után. Foly-
tatása és második kötete a „ Francziaoiszág lourdesi kegy-
helyéu-nek, A nagyméltóságú pécsi püspök engedélyével. 
8-adrét XXII. és 403 lap. Megrendelhető a fordítóknál : 
főt. Wosinsky Mór plébános urnái Lengyel, Tolnamegyé-
ben, vagy nt. Romaisz Ferencz segédlelkész urnái Bátta-
szék Tolnamegyében. A munka a Mária-cultus és Lourdes 
ismeretének minél tágasabb körben való elterjesztése czél-
jából leszállított áron, 1 fr t 50 kron adatik. Annál is 
inkább hívjuk föl e körülményre a kath. közönség figyel-
mét, mivel a munka ugy tartalma, mint alakjánál fogva 
igen alkalmas karácsonyi és újévi ajándék gyanánt. Még 
20 díszpéldány is áll a vevők rendelkezésére, melyek ára 
darabrmkint 2 f r t 50 kr. Nemkülönben, mint eddig, in-
tentiók fejében is megszerezhető. Közönséges péld. 6 int. 
diszpéld. 10 intentio. 

-= Előfizetési íelhivás ily czimű műre : „A m. sz. 
korona országaiban levő latin és görög szertartású róm. 
katholikus egyházmegyék Egyetemes Névtára l885-re.u 

Öt éve annak, hogy az Egyetemes Névtár első évfolyama 
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megjelent. Azóta számos változás fordult elő mind a főt. 
papság kebelében, mind a plébániáknál, némelyeknek más 
posta-beosztása folytán. Elherülbetet lenti l szükséges tehá t | 
a névtárt ú j ra kiadni. Ez u j kiadásra eszerint megren-
delést nyitok. Az u j kiadás sokkal bővebb lesz az elsőnél. 
A mű meg fog jelenni 1885. ápril vagy május havában. 
Terjedelme körülbelül 60 nagy negyedrétü iv. Megrende-
lési ára 5 forint. Bekötési disztábla hozzá J f r t 20 kr . A 
rnü megrendelhető alulírottnál 25 intentió elvállalása által 
i s . __ Uj-Pécs (Torontálmegye) 1884. nov. 45. Tokody 
Ödön plébános.*) 

VEGYESEK. 
— Egyházi kitüntetés. 0 eminentiája, kegyelmes fő-

pásztorunk, Yenczell Antal közp. papneveidei a l igazgatót 
az esztergomi szentszék ülnökévé nevezte ki. A tisztelők 
hosszú sora gratulál. 

— A papság kenyere az állam kezében. E t tő l őriz-
zen meg bennünket az Isten ! Ott van Francziaország. 
Az állam ott elvette az egyházi vagyont és elpocsékolta 
— kötelezve magát az egyházi személyzet tisztességes 
ellátására. Es mi történik ? Évről évre elvonás, a már, 
mint Julius Simon, a liberális államférfin mondta, „nevet-
séges" fizetésből. 1885-re 2,224,900 f rank elvonás van 
előirányozva a desservant-ok és vicaire-ek 500 f ranknyi 
(250 frtnyi) fizetéséből. „En mint szabadelvű, mint jó 
polgár szólalok föl, mondá J . S imon, . . 40,000 papot 
akarnak nyomorba taszítani!" A párisi bibornok-érsek-
nek 6000 f to t akarnak meghagyni. Legyen fejedelem be-
lőle ! Fejünk fölött még mindig ott f ü g g a 48-iki törvény 
Damocles kardja . S mikor Simor J . biborn. hgpr imás 
érseki t rónra lépte előtt ily ügyek iránt az apostoli ki-
rálynak előterjesztést tett , az apostoli király inkább Deák 
Ferenczre hal lgatot t . 

— Az erdélyi róm. kath. status vagyoni állása f. évi 
junius hó 14-én volt ér tékpapírokban, magán kötvények-
ben és takarékpénztár i könyvecskékben : tanulmányi-alap 
862,822 f r t 11 kr, vallás-alap 778,012 f r t 46 kr, ösztön-
dij-alap 381,188 f r t 40 kr, árvaházi-alap 331,699 f r t 67 
kr, elemi iskolai-alap 159,968 f r t 87 kr, tanitó nyugdi j -
alap 118,879 f r t 8 kr, tanári nyugdij-alap 50,132 f r t 11 
kr, háromszéki reáliskola, most Nemes Abrahámféle ideigl. 
ösztöndij-alap 19,925 f r t 6 kr, összesen: 2,702,628 frt 61 
kr. A mult évi szept. 14-én megej te t t rovancsoláskor ta-
lált 2,636,389 f r t 36 kr összeghez képest többlet 66,219 
f r t 85 kr. Az autonom katholikus kezelés tehát Erdé ly -
ben jobb mint a kormány kezelés Magyarországban. 

— A német katholikusok XIII. nagygyűlése még 
csak jövő évi szeptemberben lesz — és az előkészitő bi-
zottság Münster ben f. hó 4-én már is megalakult . 

— A kath. sajtó üldöztetése. Rómában az olasz kor-
mány egymásután saj tó-pört inditottt a Journal de Rome 
és a Moniteur de Rome ellen. Az előbbit az esküdtszék 

*) Kimondhatatlan nagy szolgálatot tenne f t . Tokody pleb. 
ur, a kath. ügynek, ha a kath. tanitók ne'vsorát is beosztaná Egye-
temes Névtárába. Szerk. 

már felmentette. Ez utóbbit azért foglalták le, mert egy 
vezérczikkben azt merte mondani, hogy a római kérdés 

I még nincs megoldva. — Strassburgból jelentik, hogy az 
ottani porosz helytartó az Union és a St. Odilienblatt 
nevű katholikus lapokat minden sajtópör, tehát az igaz-
ságszolgáltatás előtt igazolható ok nélkül — beszüntette. 
Midőn a St. Odilienblatt szerkesztője egy u j lapot indított 
meg, a helytar tó ezt is bet i l tot ta . Dicső sajtószabadság 
biz ez ! 

— A halálbüntetés a liberalismus szemében nagy 
szálka, midőn azt az állami hatalom gyakorol ja ; mikor 
pedig egy oly „érdekes nő ," mint Clovis Hugues neje, pr i -
vát bosszúból lelő egy férfiút, — akkor az hősi te t t . H a 
valaki, mondja az Avenier belge ez eset alkalmából, a 
XIX. század végén uralkodó ethikai eszme-zavar tör téne-
té t fogja megirni, az okokra nézve az illető „embarras des  
choix"-ba fog jutni . 

— Ausztriában, a „Correspodenzblatt fü r den kath . 
Clerusin Osterreich" által indítványozott peti t iót a congrua 
u j szabályozása iránt eddig több mint 5000 pap ir ta alá. 
Ez a kérdés általában igen égetőnek bizonyult Ausztriá-
ban. J. Martini, a k i é tá rgyban egy külön művet adott ki, 
amelynek czime „Zur Congrua-Frage des kath. Clerus in 
Osterreich" — álnév, a mely alatt dr. Massaia Jakab lai-
bachi herczegpüspök rejlik. Ausztriában a congrua, nálunk 
a párbér kérdése lép előtérbe. 

— A bukaresti érsekségtől köszönettel vettük a bu-
karesti ka th . iskolákról és az ugyanot tani érseki papne-
velő intézetről szóló 1883/4-iki évi tudósítást . -Az iskolák 
s nevelő intézetek nem szerint két csoportra oszlanak. A 
leány tan- és nevelőintézetek csoport ja 6 intézetből áll 
814 növendékkel. A leánynevelő intézetekben a magyar 
nyelvre fordi tot t figyelem nem látszik arányban lenni a 
fiu-iskolákban mutatkozó magyar elem arányszámához. 
F iuk számára három intézet áll fenn. A főiskola 7 osz-
tálylyal, melyek közöl 4 elemi és 3 gymnasialis, 10 ta-
nítóval illetőleg tanárral , és 311 tanulóval, kik közt 244 
katholikus, a többi más vallású ; nemzetiség szerint pedig 
112 német, 99 magyar , 52 román stb. összesen 10 nem-
zetiség közt megoszolva. Az u. n. filialis iskola 4 elemi 
osztálylyal, 5 tanitóval, 143 tanulóval, kik közt 48 né-
met, 38 magyar , 16 román stb. összesen 8 nemzetiség 
közt megoszolva. Látni való ebből, hogy a magyar elem 
a második s megelőzi a románt . Van is nyelvünk mivelé-
séről e fiu-iskolákban kellően gondoskodva. Érseki papnevelő 
intézet kettő van : gyermek-seminarium 16 növendékkel, 
és nagy seminarium szintén 16 növendékkel. F. évi 
jun . 15-ikén a nagy seminariumot ő felsége I. Károly 
király magas látogatással tisztelte meg. Látni való, hogy 
Bukarestben a katholikus iskolák fölöt t nagy szellem vir-
raszt. F t . Paoli érsek ur jelenleg nagy papnevelő intézet 
építésén fáradozik. 

Sajtóhiba. Előbbi számunk 378. 1. 1. felén felülről a 18. sor-
ban „jobban mondva liberalismus" helyett j . m. libertinismus olva-
sandó 

Szerkesztőségi Telephon. 
Sz. P. Bad. Szakadáthi barátunk kívánsága már teljesült. 

A többi ugy lesz, a mint akarja. 
Dr. Sz. T. Grácz. Meg fog jelenni. 

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

Budapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz. 
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TARTALOM: Vezéreszmék és Tanulmányoki Az egyház önfentartási küzdelmeiben. — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : A tervbe 
ve t t salzburgi katholikus egyetem és a P. Lloyd. — A n g o l o r s z á g : Egyházmegyei alapok. — Kath. Egyleti Elet: „Katholikus 

Kör"-ök ügye a katholikus saj tóban — A Szent-István-Társulat. — Irodalom : Geschichtslügen. — Vegyesek. — Előfizetési felhivás. 

Âz egyház önfentartási küzdelmeiben 
hol kell keresni a katholicismusnak Magyarországban 

egyik legerősebb támaszát ? 
III. 

Ecclesia quaedam forma just i t iae est, 
commune ius omnium : in commune  
orat, in commune operatur, in commune  
tenta tur . S. Ambrosius, 1. 1. Offic. e. '29. 

(Vége). 

Széles e világon nincsenek a kath. egyház-
nak olyan katholikusai, mint a mieink i t t Ma-
gyarországban ! A kath. értelmiség tetemes része 
még csak kis ujját sem hajlandó megmozdítani 
nyilvánosan, az ország szine előtt, ha katholikus 
érdekekről van szó. Előzékenynek lenni minden 
protestáns kívánság iránt és csupa udvariasságból 
bármely protestáns czélt, intézetet, nyakra-főre 
felsegíteni: ez divat, „szép és nemes" t e t t ; de 
katholikus ügyet pártolni, kivált pedig püspökeink 
által proponált irányt követni, ez hallatlan bi-
gotság lenne. Rögtön elkiáltaná magát a protestáns, 
zsidó és liberális világ : íme a klerikális ! A nnál pedig 
nincs nagyobb szégyen ebben a hazában, melyet a 
kath. egyház nevelt nagygyá, mint ha egy katholikus 
ember klerikális, — a zsidó sajtó és a protes-
tánsok szemében. 

Azaz, bocsánat, rosszul beszéltünk ! Hajlan-
dók a mi katholikusaink az egyházat támogatni, 
hajlandók érte talán akár tűzbe menni; de egyet-
len egy föltétel a lat t : ha „autonomiá"-t kapnak, 
azaz, ha. felvétetnek az egyház „kormány"-ába, 
a hol őket, mint e czikksorozat elsejében hallot-
tuk, „isteni és emberi jog"-nál fogva hely illeti 
meg, természetesen, hogy „ellenőrizzék" Rómát, 
és az autonomiai congressuson, mint in illo tem-

pore, felelősségre vonják a püspököket, a mint 
I felelősségre vonja a parlament az ő minisztereit. 

Egyébiránt még az e faj ta belépés az egyház 
kormányába sem terveztetett „ingyen." Az egy-
házi vag}^on „commassálása" és „kezelése" lett 
volna a kézzelfogható nervusa az egyház kormá-
nyában való részvevésnek. Es a milyen az intel-
ligenczia jó nagy része, szakasztott mása neki a 
nép. Ez is papok dolgának tar t ja az egyház ügyét, 
és ha adásról van szó, az igaz, hogy szívesen 
nyújt ja a kezét, de nem azért, hogy szívesen ad-
jon, hanem hogy kapjon. 

Az önzetlen érdeklődésnek, a lelkes áldozat-
készségnek, a katholikus tevékenységnek e megfogyat-
kozása, sokszor teljes hiánya, egyházi, kath. val-
lási czélokkal szemben, világi híveink jellemén 
kétségkívül sötét folt. S minél sűrűbben találko-
zunk a közéletben e folttal, annál nagyobb a, p. 
a fóthi műremek-templomot alapító Károlyi-féle 
alakok dicsősége, kikkel, igaz, kicsiben-nagyban 
országszerte találkozik a papság, de csak ritkán, 
bizonyára ritkábban, mint mikor a török dúlás 
után gymnasiumaink, iskoláink, templomaink, 
paplakaink tetemes részét alapították katholikus 
főuraink és városaink. 

Hajh másképp van ez jelenleg másutt ! Ha az 
Egyesült-Államokban a zsinatra utazó püspöknek 
uti és zsinati költségekre pénz kell: a főpász-
tornak csak egy szavába kerül és néhány nap 
múlva ott fekszenek előtte az ezer dollárok. A 
most tar to t t nemzeti, és a három lustrum előtt 
összeült vatikáni zsinat idején, ez magától ér te t t 
dolog volt Amerikában. Azt mondhatná valaki : a 
mi püspökeink gazdagok, nem szorulnak ilyen 
adományokra. Igaz. De itt nem is az adományra 

50 
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hoztuk fel e példát, hanem a katholikus ügy i ránt i 
lelkes érdeklődésre. És e tekintetben kétségkívül 
talál. Azért legyen i t t még egy-két példa ! — Alig 
hogy minap Spalding püspök beszédét az amerikai 
papság fensőbb tudományos neveléséről hirül vi t te 
az országnak a saj tó: néhány nap múlva egy 
urnő 60,000 font sterlinggel (600,000 fr ta l) lépet t | 
be hozzá, hogy segitse létre hozni a püspök 
által inditványozott katholikus tudomány-egye-
temet.1) Egy cseppet sem kell törni magunka t a 
másik nag}^ példa felkutatásában. Szintén Balti-
moreban tör tént . Nov. 9-től decz. 7-éig nemzeti 
zsinatot t a r to t t ak az egyház főpásztorai. Vagy 
1000 pap jö t t össze. És Balt imore katholikusai 
(125,000—400,000 összes lakos közt) nem vet ték 
félvállra a dolgot, hanem az ő saját ügyüknek 
tar tva a papság zsinatol ását, fényes f'ogadtatási 
ünnepélyt rendeztek a zsinati a tyák t iszteletére 
a Concordia Hallban.2) Megtennék ezt a mi buda-
pesti katholikusaink? Dehogy tennék ; legalább 
ez idő szerint nem, — hisz ez klerikalizmus lenne ! 
Mit mondanának a protestánsok és a zsidó sajtó ? ! 

De hát talán az ily katholikus társas élet csak az új-
világban pezseg igy : a vén Európa talán elfásultabb ? 
Igen is ; de csak ott, a hol. Mert p. mikor Francziaor-
szágban kimondta a püspöki kar, hogy kath. egyeteme-
ket kell alapítani : rögtön ellőálltak a szegények milliói 
filléreikkel és a gazdagok ezrei millióikkal, — és egy-két 
év alatt háromszoros párosával álltak elő a katholikus 
tudomány-egyetemek, mintegy a semmiből előteremtve. Es 
ez a semmi — a hivek hitélete vala. Ott van a mont-
martrei nemzeti fogadalmi templom : három millió gyűlt 
össze rá épitési alapul! Ott nincs „vallásalap," ott nem 
azt mondják : adjon a papság, adjanak a püspökök ; ott 
a hivek kath. szive a forrás. Ha missiókra kell pénz: a 
katholikus bivek évenkint 4—5 milliót áldoznak. A Hit-
terjesztés-Társulatát, ezt a szellemi világcsodát, 11 világi 
férfiú alapította.3) Ha a pápának kell péterfillér: a hivek 

r) „Bishop Spalding's masterly discourse on the 
higher education of priests has quickly borne fruit. From 
a reliable source we learn that a lady in Baltimore lias 
presented his Lordship with a sum of £ 60,000 for the 
endowment of a University to te established on the 
linee suggested by the eloquent Prelate". Catholic Times, 
decz. 12. 

„A reception to the membres of the Plenary 
Council, by the Catholics of Baltimore, took place on 
the night of the 20-th at Concordia Hall in Eutaw-Street. 
Adresses of welcome were made by Mr Charles J . Bona-
parte and ex-judge William M. Merrick." Catholic Ti-
mes, decz. 5. 

3) „Une assemblée de douze laïque, unis par l'amitié, inspirés 
par le zèle et présidés par un prêtre, adopta d'une avis unanime 
le plan d'une association ouverte à tous les peuples et profitable 
à toutes les Missions. Sa base comme son but devait être aussi j 
vaste que le monde. Ce jour-là, l'Oeuvre de la Propagation fu fon- 1  

dée." Abbé Very, Manuel des Associations, 584. 1. 

milliói óriási Összegű milliókat adnak össze. 1860-ban 
alakult meg a péterfillért gyűjtő egylet. Ez az egylet 
egymaga, eltekintve a magán úton tett adományoktól, 
1861—1868-ig hetvenegy milliót, azaz 71,411,000 frankot 
gyűjtött. A ki előtt hihetetlen ez az összeg, üsse fel Yerv 
abbé idézett müvét a 609. lapon. Csak Párisban és köz-
vetlen környékén 744 magán jótékonysági egylet vagy in-
tézet létezik,1) a melyeknek óriási nagy többségét a katho-
likus hivek tart ják fenn, — lévén a hitetlen philanthro-
pia a jótékonyság terén inkább csak nagy dicsekedő mint 
nagy áldozó. 

Az angol, hollandi, skót, észak-amerikai és ausztráliai 
hierarchia, a melyeket századunk állított fel illetőleg 
vissza, a hivek áldozatkészségének óriási müve. Az állam 
semmit sem adott, nem is ad semmit. A hol nagy 
kath. alapítványok voltak, mint Angolországban, ott azok-
ból a protestantismus élősködik, ott a kath. híveken van 
minden teher ; a hol pedig friss alapon épül a katholicis-
mus, mint az Egyesült-Államokban s Ausztráliában, ott 
annál inkább mindent a híveknek kell összeadni. Nincs ott 
honalapító király, hogy ezredévekre szóló alapítványokat te-
gyen. A kath. egyház anyagi szükségleteit fejedelmileg — 
hívei fedezik, hivei biztosítják.2) 

Azt mondta egyszer Thiers Rómáról Montalembertnek, 
mikor arról beszéltek, hogy párisi érsekké Affre ne veztessék 
k i : Viduitas, sterilitás ! Mintha bizony a kath. egyház sorsa 
özvegység és terméketlenség volna! Oh fenséges termé-
ketlenség, mely egy század alatt ennyi helyen, ennyi nép 
közt ily fényes egyházi életet valál képes szervezni ! 

Es mindez a hivek áldozatkészségén, ernyedni nem 
tudó közreműködésén alapszik. Róma és néhány hazai 
pap tervezte : a hivek lelkesedése felállította és — bizto-
sítja. Ecclesia — in commune operatur. Egyházi kormányt 
állítottak és tartanak fenn a nevezett országokban a hi-
vek : és még csak eszök ágába se jutott, hogy pláne 
„isteni jog"' alapján, a mi nincs is, részt követeljenek az 
egyház „kormányzatában," mint a mi katholikus intelli-
gencziánknak kivált az a része, a mely az egyház anyagi 
szükségleteinek fedezéséhez egész életén át nem járul 
egyébbel, — mint a stolával és avval a néhány krajczár-
ral, miket a perzselybe tesz, ha tesz. 

Hanem a támogatás, melyet az egyház híveitől 
elvár, nem csupán az istenitisztelet' és a papság anyagi 
ellátásában áll ; nem is ez a fődolog. írva vagyon : que-
rite primum regnum Dei, et haec omnia adjicientur vobis. 
Fődolog a hivek közreműködésében az egyház czéljainak ugy 
szellemi, mint erkölcsi támogatása : a ragaszkodás az egyház 
érdekeihez, a katholicismus nagy elveihez, és azoknak min-
den körülmények közt rendületlen megvédése. Németország-
ban és Belgiumban a világi katholikusok, nagy anyagi 
áldozatokkal kapcsolatosan, oly szellemi és erkölcsi támo-
gatásban részesitik az egyházat, a mely valóban páratlan. 

•) La Bible et l'économie politique par le Comte de Chavipagny 
de l'Académie franaçise. 281. 1. 

-) És ba kath. társasélet, kath. actio kell : Manning bibor-
nok elnöklete alatt akár 20,000 katholikus férfiú jön össze meetingre 

[ a Cristal-Palac-ban ; Brüsszelben meg ez őszön 60.000 katholikus 
választó polgár tar tot t felvonulást a királyhoz. Ez aztán már csak 

I pezsgő élet ? ! 
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Tudományukat s egész társas életüket az egyháznak szen-
telik. Katholikus egyletekkel, körökkel, társulatokkal elá-
rasztották hazájokat, és parlamentjeikbe oly katholikus 
szellemű pártot állitottak be, a mely Belgiumban ural-
kodik, Németországban pedig legyözhetetlenül áll az egy-
ház megdöntésére mindig kész protestáns többséggel szem-
ben. És azok a jeles világi katholikusok ott, Belgium ország-
házában és Németország parlamentjében, teszik mindezt 
-— „ingyen", teszik minden igény nélkül arra, hogy va-
lami autonomiai szervezet révén az egyház kormányába 
bejussanak, s ott a pápával és püspökökkel az egyház elvei 
fölött vitatkozzanak. Ok a legmélyebb tisztelettel, benső, 
őszinte s teljes odaadásssal csüngnek Rómán és tanitá-
sain, s püspökeik akarata — mindig szent előttük. Egé-
szen otthonosak az egyház szellemében : és azért, ha a 
püspöki kar náluk valamit az egyház érdekében szabá-
lyul állítana fel előttük, nem kevernék össze az alkot-
mányos politika „nihil de nobis sine nobis" elvét a ke-
reszténység „paratum cor meum, paratum cor meum" 
magasztos elvével s a világért sem mondanák octroy-nak, 
mint Deák Ferencz mondta egykor, azoknak intézkedéseit, 
kiket a Szentlélek helyezett Isten egyházának kormány-
zására. 

Belgium és Németország nagy katholikus államfér-
fiai, publicistái és egész hithű világi közönsége mindent 
áldoz, mindent megtesz az egyházért, mi tőlük tel ik: és 
még sem ambitionálják az egyház kormányzását. Azaz 
bocsánat, ti nagy hitvallói a XIX. századnak ; ti mégis 
nemcsak ambitionálj^tok, de erős kézzel magatokhoz is 
ragadtátok már, nem ugyan az egyház kormányát, hanem 
annak sorsai ! Ti az egyház szellemének, a katholicismus 
boldogító elveinek védelme és megvalósítása által saját-
ságos értelemben kormányozzátok az egyházat ! Belgium-
ban néhány év előtt a vallásos iskolák ezreit teremtettétek 
elő az egyháznak, s visszaadtátok Róma követének a jo-
got, hogy köztetek képviselhesse a legfönségesebb sou-
veraint ; Németországban pedig kivívtátok, hogy a büszke 
protestáns császárság büszke kanczellárja, a ki semmibe vette 
a pápát, kénytelen volt ennek hatalma előtt meghajolni 
s vele, szellemi souverainitásának nyílt elismerésével, a 
nemzetközinél magasabb rendű tárgyalásba bocsátkozni. 
Vajha a magyar kath. intelligenczia, szórakozásai és szen-
vedélyeinek mámorában, példátoknak egy kis figyelmet szen-
telne ! Ti fényesen megmutat játok a világnak, hogy 
katholikus vallásunk szellemébe elmélyedni nem árt sem 
a tudománynak, sem a műveltségnek, sem az államférfiúi 
önérzetnek és méltóságnak, sőt mindezeket csak még in-
kább emeli és az erkölcsi fölény páratlan nimbusával 
veszi körül ! Ti megmutatjátok nekünk., hogy a kath. egy-
házat védeni kötelesség, nem phrasis ; a legnagyobb ál-
lamférfiúi bölcseség — és nem klerikalizmus. 

Ámde ki irányozza hát világi híveink figyelmét a 
katholikus hitélet ama dicsőséges vívmányaira, melyeknek 
az egyház történetében a legragyogóbb lapok lesznek 
egykor szentelve ? Igen, ki irányozza híveink figyelmét, 
érdeklődését és tevékenységét, ugy mint Belgium és Né-
metországban van, a falusi néptől kezdve fel a fényes paloták 
lakóiig, — az ő katholikus nagy kötelességeikre, azoknak 
megismerésére és teljesítésére? . . . Euntes docete! 

Mert e tekintetben, akárki akármit mondjon, de azt 
az egyet el nem tagadhatja, hogy nagy ébredésre, Ma-

i gyarország 9 millió katholikusának általános nagy tet tre-
! kelésére van szükségünk. 

Ne ringassa magát álmokban senki ! Tekintsünk kö-
rül ! A valóság az, hogy sehol e világon az egyházat a 
a fejedelmi hatalom egymaga, a trónokat épp ugy mint 
az oltárokat aláásó aknamunka ellen tartósan megvédeni 
nem képes. Contra spirituales nequitias az anyagi kard 
elégtelen, sőt ijesztően gyengének bizonyult. A hajdan 
oly hatalmas „legkeresztényebb trónt" a legkatholikusabb 
nemzet köréből ugy elfújta az aknamunka kitörő ' vihara, 
mint a pelyvát egy kis szél. A félrevezetett vélekedés, a 
a megcsökönyösödött meggyőződés, a doctrinák köré tö-
megesített társadalom, s a bizonyos irányban megindított 
milliók akaraterejének hatalmánál csak egyetlen egy erő-
sebb hatalom van e földön : — az egyház. De ja j az 
egyháznak is, ha a pokol hatalmától magával ragadott 
áramlat belé ütközik. Nem dől ugyan meg az egyház; 
de szenvedései egetrázók lehetnek. 

Minden oda utal tehát, hogy az egyház hivei hivek 
legyenek mindenütt és mindenha. Non est discipulus supra 
magistrum ; si me persecuti sunt, et vos persequentur. 
Ezt a sorsot az egyház ki nem kerülheti ; nem különö-
sen napjainkban, sehol. Ha nem a XIX. században: a 
jövőben végig kell szenvednünk nekünk is itt Magyaror-
szágban mindazt, a mit az egyház jelenleg szenved má-
sutt. „A katholikusok, — mondá Mermillod e napokban, 
d'Oultremont mansi püspök fölött tar tot t emlékbeszédé-

I ben, — e rettenetes időkben nem ámíthatják magukat ; hi-
I tök megmentésében és jogaik védelmében nem számít-

hatnak többé csak az Istenre és önmagukra. A polgári 
törvények magukra hagyják őket, sőt gyakran lánczokba 
verik ; a divatos eszmék áramlata, a közvélemény, nép-
szerütlenitésökre törekszik." ') 

A pápaságot, világi fejedelemségének ezeréves joga és 
páratlan nagy érdemei védték : és mégis IX. Pius kénytelen 
volt felkiáltani: „Feszületem és keresztény népem egyedüli 
hü támaszom I*'2) 

íme, itt kell keresni az egyház önvédelmi küzdel-
meiben jelenleg nálunk is Isten után egyik legerősebb 
támaszunkat ! Es ha e támasz nem erős : erőssé kell tenni ! 
Erőssé tenni pedig csak egy mód van : ha a híveinkben 
szunnyadó millió erkölcsi erőt fölélesztjük és tömörit jük. 

„Az egykedvűség — álom, mely halált jelez," 
mondja Mermillod. Ébreszteni kell tehát a katholikus 
öntudatot minden kitelhető módon : szóval és tettel, saj-
tóval és kényelmünk feláldozásával. De ez nem elég. Ez mind 
meddő agitáczió maradna, ha hozzá nem járulna az ön-
tudatra ébresztett erők egységes szervezése, foglalkozta-
tása és begyakorlása egységes actióra : a mit egyesegyedül 
az egyleti élet általános felkarolása által lehet elérni. 

„Les catholiques ne peuvent pas se tromper à ce moment 
terrible ; pour sauver leur foi et defendre leurs droits, ils ne doi-
vent plus compter que sur Dieu et sur eux-mêmes. Les lois civiles 

Í les abandonnent et souvent même les enchaînent ; l'atmosphère des 
; idées en vogue, l'opinion publique cherchent à les rendre impopu-
j laires." Journal de Rome, decz. 6. 

l) „Mon Crucifix et le peuple chrétien sont mon unique et 
1 fidèle appui." Revue du Monde Catholique, 148. f. 785 1 

40* 
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Vegyünk példát a hadseregekről! Itt minden egyes 
tagot külön-külön kell betanítani az alapfogalmakba s 
mozdulatokba, és ugyancsak be kell gyakorolni valameny-
nyit az együttes actio minden nemébe: máskülönben-az 
ellenség már csak azért is bátran megtámad, mert tudja, 
hogy gyakorlatlan hadsereg áll vele szemben; háború 
esetén pedig a jól begyakorolt ellenségnek az egész gya-
korlatlan nagy armádát könnyű dolog vagy elfogni, vagy 
megszalasztani, vagy tönkre verni, a mint neki tetszik. 

A vallás védelme s az egyház ellen intézett táma-
dások visszaverése bizonyára több gondot, finomabb taktikát 
és magasabb fokú gyakorlottságot igényel, mint a had-
seregek ügye, — minden katholikusban. 

Azért tehát : alakítsunk a hivek műveltségi fokához 
alkalmazottan fokozatos működési körű katholikus körö-
ket országszerte, minden városban, minden községben. Ezt 
hangoztatni nem szűnünk meg mindaddig, mig csak kell. Már 
Körmöczy Imre figyelmeztetett e térre a Szt.-Istv.-Társulat 
megbízásából irt egyik röpiratában 1867-ben, a hol igy ir: „A 
jó ügy, a hitnek és egyházunknak ügye ma rendkívüli te-
vékenységet igényel, mely mindenhová elhasson, a hol a 
rosz mutatkozik, vagy hová beférkőzni törekszik. E czélra 
egy folytonosan működő, jó katholikusok egyesülése kíván-
tatik. Mi erre nézve legczélszerűbbnek tartanok, ha (püs-
pöki tanácskozmányban) elhatároztatnék minden püspöki 
székhelyen a katholikus érdekek társulatának felállítása, 
ily czim alat t : „a katholikus érdekek társulata", mely-
nek czélja lenne a társadalom, az állam és a sajtó ut ján 
a kath. hit s egyház összes érdekét az állam, a család, a 
nevelés, a társadalom minden rétegein előmozdítani, védni. 
S igy ez egylet körében minden benfoglaltatnék. Ezen 
egylet mindenütt a püspök védnöksége alá helyeztetnék. 
Pesten a hg-primás védnöksége alatt alakíttatnék a köz-
ponti érdekegylet, melylyel a vidéki egyletek Összefügg-
nének."1) 

Ivörmöczy felülről tervezi ; és igy gyorsabban is 
menne. De lehet a dolgot alulról is kezdeni, ugy mint a 
„Veszprémi Közlöny"-nyel egyetértésben ez őszön kifej-
tettük : minden hitközségben, ha még nincs felállítva, egy 
állandó katholikus bizottságot, egy Catholic Offic-t,2) és 
köré egy katholikus olvasó vagy társalgó kört szervezve, 
a község lakosainak állása és foglalkozása, műveltsége és 
igényei szerint; azután pedig egybázmegyeileg egy szer-
vezetté összefűzve az egészet, ugy a mint Körmöczy con-
templálta. Aki megkezdi, azé a legnagyobb érdem Isten 
előtt, azé az utókor hálája. 

Azt hallom száz oldalról is : hol kezdjem a dolgot? 

') Korkérdések. II. füz. A magyar kath. egyház jogállása a 
mai viszonyokban, 41. 1. 

2) „Mi azt szeretnők, ha minden városban, minden faluban, 
a hol katholikusok önálló hitközséget képeznek. Katholikus Kör 
alakulna, a mely egy elnök, egy titkár és egy pénztárnokból állna, 
akik ugyanazon város vagy falu kath. lakosainak anyagi és szellemi 
érdekeit volnának hivatva előmozditani, részint tanácsadás, részint 
útbaigazítás, figyelmeztetés, segély stb. által. Ezen körhöz fordulna 
minden, bármi ügyben szenvedő katholikus hivő és i t t minden dij 
nélkül kapna felvilágosítást, tanácsot, szóval ügyének mikénti el-
intézésére mindennemű útbaigazítást, nemcsak szóval, de tet t által 
ís.u Veszprémi Közlöny, szept, 28. — Ezek a körök lesznek a kath. ösz-
szetartás ama palaestrái. melyekről XIII. Leo oly fenségesen szólt. 

Magadnál, kedves testvér! Hány lapot járatsz ? Van-
nak a kik 14 lapot is járatnak. Ennyi, sőt ennél kevesebb 
is, egy egész nagy olvasó-egyletnek untig elég. Vedd tehát 
magadhoz segédlelkészedet, vagy kántorodat, tanítódat — 
ha többen vannak annál jobb. — és egy-két értelmesebb, 
műveltebb jó barátodat vagy hívedet — és alakítsátok 
meg a kör tisztikarát. A többi aztán majd csak fog 
menni. A hol nem lehet mindennap összejönni, legyen 
egyszer egy héten, — vasárnap az összejövetel. És mi 
legyen a tárgy ? Olvasás, felolvasás, tanulságos előadás, 
társalgás stb. Művelni kell a népet s emelni magunkhoz — 
nagyon sok ráfér — s az értelmeseket teljes öszhangba 
hozni az egyházzal, annak érdekeivel. A régi egyházban 
az agapék kiegészítő részei voltak az Úrvacsora mennyei 
é tkezésének 1 ) . . . De ho l? Mindenesetre tisztességes he-
lyen. Czél legyen : egyleti ház vagy terem alkotása, a 
hol jobb módúak a hivek és népes a hitközség. A hivek 
társalgásának helye ne a korcsma, hanem a kath. kör 
legyen! Akkor — „a haza is fényre derül!" 

De hát hogyan hozzam be a híveket ? 
Halld, mit mond az Üdvözítő az Úrról, a ki nagy 

lakomát rendezett, hogyan népesítet 'e be az üres helye-
ket, s mit mondott szolgájának : „Exi cito in plateas et  
vicos civitatis : et pauperes ac debiles et coecos et clau- 
dos introduc huc.a Es mikor még mindig hiány mutatko-
zot t : „Exi in vias e t s e p e s : et compelle intrare, ut imple-
atur domus mea."2) 

Introduc hue — compelle intrare! Fáradhatatlanul. 
Compelle : a keresztre feszitett Jézus szellemétől áthatott 
áldozári sziv szeretetével ! 

Ezen fordul meo- az egész. c5 o 
Egyet ne feledjünk: IX. Pius felsohajtását ! Bennün-

ket is utolérhet a pápa sorsa. S mily jó lesz akkor a 
hivek összetartó phalanxa ! 

Vagy hát :— nem ér utói a pápaság anyagi sorsa. 
I Tegyük fél! 

Minek fogjuk azt köszönhetni ? 
Bizonyára csakis a hívek támogatásának fent és 

lent, és mindenütt. 
Akár igy, akár ugy tekintsük jövőnket : siessünk 

izmosítani híveink millióinak lelkében reményeink hor-
az alapot! sfonva szamara 

EGYHÁZI TUDOSITASOK. 
Budapest, deczember 19. A tervbe vett salzburgi 

katholikus egyetem és a P. Lloyd. II. — Hogy miért 

l) Volt egyszer két kath. publicista. A teendők egymásutánja 
fölött vitatkoztak. Az egyik nagy hévvel sürgette a katholiku-
sok politikai pártactiójának megindítását. A másik azt jegyezte meg 
erre, hogy mivel a politikai actio megindítása olyan, mint a had-
sereg mozgósítása : tehát hogyan mozgósítsuk azt, a mi mint be-
gyakorlott hadsereg a nem létezők honában létezik csupán ? Elő-
ször be kell gyakorolni a katholikusokat az egyleti élet által a tár-
sas életbe : csak akkor várható eredményes kath. actió ! . . . Mivel 
foglalkozzanak hát addig is, viszonzá ez első publicista, a kath. 
körök és egyletek : talán mindig csak imádkozzanak ! ? A második 

j publicista nem késett az à-tous-val. jó éjszakát kívánva a publicista 
társ eszének — magában. — Nem az óperencziás tengeren tul történt ! 

•-) Luc. 14; 21. 22. 
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haragszik a P. Lloyd a tervbe vett salzburgi kath. egyetem 
eszméjére, azt világosan kimondja. 

Haragszik azért, mert kath. államférfiak, tudósok és 
hivatalnokok neki nem tetszenek. 

Haragszik azért, mert katholikus tudomány neki 
nem kell. 

Egy lap, mely nyiltan bevallja, hogy egy egész vi-
lágnéz/et választja el a kath. egyház felfogásától, mint ezt 
a P. Lloyd sans gène beismerte Schlauch L. szatmári 
püspök nagy beszédje után, természetesen nem kedvel-
het sem kath. tudományt, sem embereket, kik ezen tu-
domány elveit követik. 

A P. L. egészen helyesen mondja, hogy a kié az 
iskola, azé az állam is. S éppen, mert ez igy van, azért 
iparkodik az egyház, hogv saját leányát, az iskolát vissza-
hóditani ama bitorlóktól, kik az észszerű paedagogia. az 
emberiség igazi boldogsága, az állam valódi java hátrányára 
és kárára elcsábították, vagy jobban mondva erőszakkal 
elrabolták az egyház e tulajdon gyermekét. Egyház és 
iskola két egymást kiegészitő intézmény. Az egyház in-
dividualizálja, életbe lépteti azt, mit hisz és tanit első 
sorban az iskolában. Az iskola viszont czéljait, irányát és 
leghatalmasabb eszközeit, kivált nevelés tekintetében, az 
egyháztól veszi. Ama kis körben, melyet gyermekvilágnak 
neveznek, mely oly igénytelennek látszik és mégis oly 
nagy fontosságú, éppen az iskola által gyakorlattá, életté 
lesz az egyház tana, az egyház hite. Az egyház, mint az 
emberiség született nevelője, soha sem nélkülözhette az 
iskolát és ha más alakban, ha kisebb terjedelemben, de 
lényegben mindenütt, a hová az egyház lábát tette, életbe 
lépett az iskola. S mivel az iskola soha sem nélkülöz-
heti igazi czéljának és sajátos érdekeinek elérésére az 
egyház befolyását, azért az egyház befolyása okvetle-
nül és természetszerűen mind arra kiterjed, ami iskola. 

Ha egy téves világnézlet az embernek s igy a ne-
velésnek is más rendeltetést kijelöl ; ha egy helytelen 
paedagogia az emberi ész, de még ritkább az emberi 
akarat fejlesztésében más eszközöket és utakat keres : 
akkor beáll ama divortium, mely meghasonlást teremt az 
egyház és az iskola között, ama divortium, mely kétség-
kívül az egyháznak, de még sokkal inkább az iskolá-
nak és minden tekintetben az emberiségnek, kárára történt. 

Ezen divortium megszüntetése, s az előbbi frigynek 
visszállitására irányult törekvések — csak a dolog természe- j 
téből folyó történeti fejlődésnek és az ebből származó 
jogviszonynak revindikácziója. 

Ezt az egyház nem fogja feladni soha, fel sem ad-
hatja soha. Leányára való jogairól le nem mondhat. Tag-
jai számára mást. mint katholikus iskolát nem kívánhat. 
Ebben gáncsolni valót csak ama teljesen ellentétes vi-
lágnézlet találhat, mely az egyháztól elválasztja a mai 
világ áramlatát. 

De ha a P. L. ebből azt következteti, hogy az egy-
háznak, vagy mint ő mondja, az ultramontanismusnak az 
iskola revindikácziójában, és különösen egy kath. egye-
tem felállításában egyéb czélja nincsen, mint az állam-
kormányzatra tenni kezét: akkor mi először is azt mond-
juk : distinguo. Az államkormányzat, mint ilven, az egyház 
aspirácziónak csak ellenségei képzelmében képezte az és 

képezi különösen most tárgyát. Ha valaha, ugy most 
bizonyára államkormányzatra nem aspirál. Az egyház, 
mint ecclesia militans, sem kicsinyben, sem nagyban harcz 
nélkül el nem lehet. De ezen harcz egész természetében in-
kább defenzív, mint offenzív. Harczra a védelem kényszeríti. 
Aggressziv politikát — eltekintve egyesektől — az egyház 
soha, most legkevésbé sem követ. Hagyják meg az egyhá-
zat sajátos alkotmányában, törvényeinek, jogainak, igazai-
nak háboritlan birtokában : és az ecclesia militans harczát 
az egyéni térre, az emberi kebelben tusakodó szenvedélyek 
ellen az emberiség tökélesedésére fogja szorítani. Más as-
pirácziója, mint ez a legnemesebb aspiráczió, nincsen az 
egyháznak. Államkormányzatra szorítottak olykor-olykor a 
viszonyok egyik-másik egyházi egyént, de az egyház, mint 
ilyen államkormányzatra, ismételjük sem a múltban, sem 
a jelenben nem áhítozik. 

De igenis, ha államkormányzat alatt azt ért jük, 
hogy az egyház elvei, melyek az egyén, a család életét 
vezérlik, az egyének, a családok nagy összegének életé-
ben, az államban, a társadalomban is érvényesüljenek: 
hogy katn. nép ne kormányoztassék oly módon, mely 
vallási elvei és törvényei ellenére van : akkor, azt hisszük, 
oly természetszerű kívánalom nyilvánul, melyet józan ész-
szel helyteleníteni nem lehet. 

A kath. egyház nem akarhatja, hogy amaz egyedül 
igaz elvek, melyeket hirdet és képvisel, éppen ott ne ér-
vényesüljenek, hol az egyetemesség, az összesség sorsá-
ról van szó. Ezt pedig, kétségkívül, katholikus szellemben 
nevelt férfiaktól inkább lehet várni, mint akár akatholikus 
szellemben nevelt katholikusoktól, vagy saját oly szellemük-
ben nevelt akatholikusoktól, kikben olykor, a legjobb 
akarat mellett is, hiányzik az érzék, a mi kath. szükségle-
teink és igényeink iránt. 

Hiába gúnyolja a P. L. a tervbe vett kath. egyete-
met, „hol Guroy (sic !!) jezsuitamorálisa fog taníttatni 
(miért nem ?) és a katholikus tanuló if júság római kath. 
természettudományt, róm. kath. történelmet és róm. kath. 
államjogot fog hallgatni." Mert van bizony róm. kath. ter-
mészettudomány és történelem és államjog, épp ugy, mint 
van darvinisztikus természet tudomány, protestáns törté-
nelem, és naturalisztikus államjog. Nincs az a tudomány, 
mely akár a vallási meggyőződés vagy ennek hiánya alatt 
nem állana, vagy, mely az illető előadó felekezeti, vagy 

I felekezetnélküli esze és szája alatt nem módosulna. A tör-
ténelem a legekklatansabb példa. 

Ugy látszik, hogy e gúnyban inkább félelem rej-
lik. Félelem a kath. tudomány győzelmétől, mely tel-
jesen szétoszlalliatná ama „világnézletet," melyen a P. L. 
és érdektársai állanak, és melyen nekik, mint ez idősze-
rűit kizárólagos kiváltságot bitorló hangadóknak, oly 
kellemes existentia terem. Ez persze idővel másképp lesz, 
mihelyt a kath. tudomány érvényesül. Hinc illae —- ca-
lumniae ! , ? 

Aíigolország. Egyházmegyi alapok. — Anglia püs-
pökei magasztos föpásztori levelekben fordultak ismét az 
adventi sz. idő alkalmából híveikhez. E leveleknek, mond-
hatni, egyedüli tárgya a katholicismus fejlesztése Angol-
országban. — A nordhamptoni püspök péld. a hivek ke-
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resztény áldozatkészséget felhívja az egyházmegyei missiók 1 
alapjának támogatására. Angolországban t. i. ugy terjed 
az egyház, hogy először missió-állomást szerveznek, a 
hol néhány kath. család jelentkezik. Erre sok pénz kell. 
Gondoskodni kell a lelkész ellátásáról, valami kis kápol-
náról vagy teremről az isteni tisztelet tartása és az evan-
gélium hirdetése czéljából. íme a northamptoni püspök 
következőkben adja elő az ő egyházmegyéje missió-alap-
jának rendeltetését: 

1) Segiteni és illő ellátásban részesíteni a missiók 
papjait ; 

2) Hozzájárulni a missió-állomások szervezéséhez, 
gondoskodva a templom vagy kápolna ingóságainak be-
szerzéséről és a missionárius lakásáról ; 

3) Segélyt nyújtani templomok és paplakok épí-
téséhez. 

•I) Segiteni a szegényebb helyen levő missionáriust, 
hogy az egyházi épületeken a szükséges javításokat és 
bővítéseket megtehesse. 

5) Segiteni a szegényes missióállomások papjait az 
egyházi vagyont terhelő adósság kamatainak fizetesében. 

6) Fedezni az egyházmegyei administráczió rendes 
költségeit (még ezt is !), milyenek a törvényes hivatalos 
személyzet fizetése, az utazási költségek, nyomtatási és 
postai kiadások. 

A northamptoni püspök a hivek kötelességét a 
papság eltartásására következőleg okolja meg : 

„Mózes törvénye tizedet parancsolt és az evangelium 
sz. Pál ajkaival megerősité azt, kijelentvén a Korinthusi-
akhoz irt levélben, miszerint Isten rendelése, hogy a kik 
az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek. 

Ebből következik, úgymond, hogy Isten egyházá-
nak tagjai, az egész földkerekségén, kötelesek támogatni 
azt, aki az egyház látható feje, aki az egyház minden ré-
széről gondoskodni tartozik. Az egyházmegyék papsága 
és hivei ugyanebből az elvből folyólag tartoznak eltar-
tani a püspököt és a missióállások hivei kötelesek el-
tartani, a mennyiben birják, lelkipásztorukat. 

Ezt az igazságosság és jog parancsolja. A pap te-
hetségeit, minden erejét, egész idejét, sőt egészségét is 
népének szenteli; egész élete a nép javának van szen-
telve. Lehetetlen tehát, hogv oly valami keresetre adja 
magát, mely^ a szent hivatal betöltésével összeegyez-
tethetetlen. És milyen fizetés illeti meg a papot? Olyan, 
hogy belőle tisztességesen élhessen." 

Igy tör előre a kath. egyház Angliában — szaka-
datlanul ! ! 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
A ,Katholikus Kör'-ök ügye a katholikus sajtóban. [ 

Hogy tisztelt olvasóink lássák, miszerint az itt pen- I 
getett eszmék erős hullámokat vernek a kath. közvéle-
ményben, jónak látjuk idézni a kath. sajtónyilatkozatait . 

Október elején idéztük a derék „ Veszprémi Köz-
lönyét. Most idézzük a bátor „Magyar Katholikus"-t. F . 
hó 4-én a többi közt igy ir : „Miután ez (az ébredés) a 
magyar katholiczisinusra nézve egyik legfontosabb kér-
dés, lehetetlen, hogy mi is hozzá ne szóljunk. 

A kath. érzület fölébresztésére alkalmasabb utat és 
módot alig lehet gondolnunk és ajánlanunk, mint az 
egyleti életet, a kath. körök életbe léptetését. 

T. laptársunk, a „Religio* ez eszme kivitelén leg-
többet fáradozik mindnyája között, — vajha az igék, 
melyeket hasábjain közöl, termékeny talajra találjanak 
m i n d e n ü t t . . . 

„Alkossunk tehát kath. köröket!" ez legyen ébre-
désünk első jelszava . . . 

Alkossunk kath. köröket, s ha netán szemet"szúrna, 
féltékenykedésre nyújtana alkalmat e kezdeményezésünk, 
adjunk a köröknek bármily nevet, de alakítva azokat, 
tudnunk kell, mi czélból alakítjuk és aszerint alakítsuk. 
Mindamellett őszintén megvalljuk, mi nem szeretjük a 
titkolódzást, a köpenyeg alatti munkálkodást. Maradjon 
ez a szabadkőművességnek kiváltságos fegyvere, mi nyilt 
sisakkal tehetünk mindent, mert hiszen a katholiczisrnus-
ért küzdve, nincs mit szégyenlenünk vagy titkolnunk, hi-
szen igaz és jó ügyért küzdünk ; érdekeinket támogatva és 
védelmezve, nincs mit félnünk, hiszen évszázadokat bol-
dogító eszméket támogatunk és védünk s az erkölcseiben 
megfogyatkozott társadalom mentői akarunk lenni. 

Hány nagy városa van a hazának, mely úgyszólván 
csupa katholikusokból áll : mily könnyű volna ott kath. 
kört alakítani ! Ott pedig, a hol feles, vagy még inkább 
a hol kevesebb számban vannak a katholikusok, arra 
pláne szükség van. Azaz, hogy magyarán szóljunk, szük-
ség van arra országszerte, mert csak akkor szűnhetnek 
meg panaszaink a katholikusok lanyhaságáról, ügyeinknek 
zilált állapotáról, erkölcseink szomorú képéről, ha a kö-
rök életbeléptetésével, kath. tevékenységet is fogunk ki-
fejteni." 

A Szent- Is l ván-Társulat 
f . é. decz. 18-ikán tartott vá!. ülése. 

Elnökölt : Gróf Károlyi Sándor, gróf Apponyi Al-
bert és dr. Tárkányi Béla apátkanonok 

Társ. alelnök megemlékezvén dr. Pullák János pécsi 
kanonok, társulatunk egykori alelnökének elhunytáról, 
kérte a választmányt, hogy a kegyeleti megemlékezés a jegy-
zőkönyvbe is bevétessék. Elfogadtatott . 

Társ. igazgató fölolvasta az irodalmi bizottság ja-
vaslatait, melyek szerint az 1885-ki tagilletmények lesz-
nek : Hoványi : Ujabb levelek a fensőbb katholicismus-
ról, II. (befejező) rész ; Gonzales, Tanulmányok aq. sz. 
Tamás bölcsészetéről ; dr. Balics Lajos : A római kath. 
egyház története Magyarországban, I. kötet. Tárkányi 
100 db. aranyával jutalmazott pályamű. — Naptár és 
Évkönyv. Elfogadtatott , azon megjegyzéssel, hogy a Nap-
tár lehetőleg augusztusig készüljön el és több képpel di-
szittessék. 

Az irodalmi bizottság a további tagilletményekre ja-
vaslatba hozza a római kath. egyház történetének foly-
tatólagos kiadását. — Továbbá egy nevelészeti munka ki-
adását, mely népünk szükségeire való tekintettel népies 
modorban Írassék meg körülbelül 15—20 nyomt. ivnyi 
terjedelemben. — Mindkét javaslat elfogadtatott ; utób-
bira még határozatba ment, hogy a népnevelésre a Naptár 
szerkesztésében is legyen figyelem. 

Folytatólag ajánlotta a bizottság, hogy Budavárá-
nak a törököktől való visszavétele kétszázados emlékün-
nepének alkalmából, mely emlékünnep hazánkban egy-
szersmind a kereszténység győzelmének ünnepe, — al-
kalmi történelmi mű adassék ki, mely a Monumenta 
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Yaticana egyik közelebbi kötetében megjelenő okmányok 
és jelentések alapján legyen megírandó. — E javaslat 
szintén elfogadtatott. 

Közeledvén a Pázmány Péter által alapított magy. 
tudom, egyetem harmadfélszázados évfordulója, a bizott-
ság ez alkalomból ajánlot ta: kérje föl a Társulat dr. 
Fraknói Vilmos apátkanonok urat, bogy már teljesen 
elfogyott „Pázmány Péter és kora" cz. művét engedné 
át ú j kiadásra a Társulatnak. — Elfogadtatot t . 

A bizottság ajánlatára az is elfogadtatott, hogy a 
r Magyar írók életrajzi gyűjteménye," mely már évek előtt 
elfogyott, kritikailag átdolgoztassék, ujabb adatokkal bő-
víttessék és a tagilletmények sorába fölvétessék. — Rész-
letes terv kidolgozásával a bizottság bízatott meg. 

Elfogadtatott a bizottságnak azon javaslata is, hogy 
korkérdések, amidőn annak szüksége mutatkoznék, esetről 
esetre ezután is adassanak ki. 

A bizottság azt is javaslatba hozta, hogy a tagillet-
mények formátumát illetőleg, a midőn a szöveg berende-
zése szükségessé teszi, nagyobb alak is választathassék, 
mint például a most sajtó alá rendezendő Magyar Egy-
háztörténelem számos és bő jegyzetei teszik szükségessé. 
Szintúgy hatalmaztassék föl az igazgatóság, hogy oly 
müveknél, melyek könyvárusi uton való terjedése is re-
mélhető, a „Házi könyvtár" gyűjtő czime mellőztethes-
sék. — Jóváhagyatott . 

A bizottság ajánlatára újra fog kiadatni az „Offi-
cium divinum," melynek revideálására dr. Tárkányi Béla 
apátkanonok, társ. alelnök kéretett föl ; továbbá Pázmány 
Péter imádságos könyve; úgyszintén Wiseman Fabiolája 
eredeti angolból újra fordítva, és Danielik Columbusa. 

A népies elbeszélésekből u j kiadásra elfogadtattak 
Szabó Imre „Zsöllér leány" és „Elveszett fiu" cz. elbe-
szélései, továbbá Vincze Alajos összegyűjtött népies el-
beszélései. 

Az ifjúsági iratokat illetőleg uj kiadásra ajánltatott 
és elfogadtatott Schmid Kristóf „Piros tojások" cz. müve, 
a bizottság pedig utasíttatott, hogy több uj ifjúsági ira- j 
tok kiadására nézve adjon tervezetet. i 

A titkár jelentette, miszerint az utolsó választmányi I 
gyűlés óta 16 rendes tag lépett a társulatba, névszerint ; 
a pozsonyi kir. kath. fógymnasium ifjúsági könyvtára; 
dr. Schönvitzky Bertalan pozsonyi főgymn. t aná r ; Med-
gyesi Ede f.-mindszenti, Pfiszterer Emil szentgyörgyi, 
Rung Nándor m.-hertelendi plébánosok; Csányi Ferencz 
marczalii segédlelkész ; Wagenhojfer Titus pannonhalmi 
szent-benedekrendi házgondnok ; Mamuzsich Benedek nép-
isk. igazgató Szabadkán ; Tones Gusztáv szabadkai főgymn. 
tanár ; Janny László kegy. r. tanár Kecskeméten ; Ulrik 
József kecskeméti városi hivatalnok ; Lovász Kálmán 
mocsi, Tóth Márk nagyölvedi káplánokf; Eitner Ákos 
esztergomi belvárosi káplán ; dr. Jordán Ferencz buda-
pesti orvos ; Maksziányi Dezső 5. oszt. gymnas. tanuló, 
Kirschhof er Károly budapest-ujlaki plébános ; Sagmüller 
József budapest-ujlaki káplán.f 

A titkár jelentette, miszerint néhai Pollák János 
apát pécsi kanonok 100 frt , néhai Follmann Károly egri 
főegyházmegyei áldozár és szentszéki ülnök 10 fr tot ha-
gyományoztak a Szent-István-Társulatnak. 

Tárgyaltattak a folyamodások s megszavaztattak a 
következő könyvadományok: a fővárosi VI. kerületi „Lo-
vag-" és „Bajnok"-utczai szegény sorsú iskolás gyerme- i 
kek részére elemi vallási tankönyvek, a mozsári, bekér-
szarvasi, sinfalvi, mezőszengyeli, szináczi, ekeli és szuhogyi 
r. kath. iskolák szegény tanulói, továbbá a budapesti 
r. kath. férfi tanítóképezde, és a gyoroki szegény csángó 
gyermekek részére tankönyvek. 

Gróf Károlyi Sándor elnök ur ő excja bemutatta 
Schlegel Péter esperes süttöri plébános azon indítványát, 
hogy a Goffine Ajtat. és ész könyve, a nagyobb elterjedés 
és könnyebb megszerezhetés végett, az eddigi árnál olcsób-

ban árusittassék. A választmány ezen kérdést megvitatás 
és jelentéstétel végett az irodalmi bizottsághoz tette át. 

Olvastatott a költségvetési bizottság által bemuta-
tott költségelőirányzat 1885-re, mely a választmány által 
elfogadtatván, a bevétel : 87,626 frt , a kiadás 86,725 fo-
rinttal lett előirányozva. 

A fölolvasott pénztári kimutatás szerint f. évi ja-
nuár 1-től bezárólag deczember 18-ikáig a bevétel: 94,419 
fét 53 kr ; a kiadás : 92,392 f r t 61 kr ; pénztári maradék 
2026 f r t 92 kr. 

A vatikáni okmánytárra az utolsó választmányi gyű-
lés óta a következő adományok folytak be : Modrovics 
Gergely zalavári apát küldött 50 frtot , Ipolyi Arnold 
beszterczebányai püspök 120 forintot, Dulánszky Nándor 
pécsi püspök 100 forintot, Németh József fölsz. püspök 
csanádi nagyprépost 50 frtot, a csanádi káptalan 100 
forintot. 

Az ügynökségben noveínberben eladatott 97.186 
példány könyv, 650 db szentkép, 2466 péld. egyes nyom-
tatvány, készpénzben bejött 9816 f r t 40 kr. 

Gróf Károlyi Sándor elnök ő excja indítványozta, 
hogy az alapszabályok revideáltassnak s a jelen követel-
ményeivel összhangzásba hozassanak. A választmány a 
revisio szükségét egyhangúlag kimondván, a társulat 
két elnöke, az alelnök, továbbá Barta Béla, Rud-
nyányszky Ferencz, Bita Dezső, Czibulka Nándor, Masz-
laghy Ferencz és Szilágyi Virgil tagokból álló bizottság 
küldetett ki, oly utasítással, hogy az alapszabályokat re-
videálván, azokat a tényleges gyakorlattal összhangzásba 
hozza és eziránti jelentését a választmány elé terjeszsze. 
Mely javaslat, a választmány általi elfogadtatás esetében, 
mielőtt végleges jóváhagyás végett a nagygyűlés elé ter-
jesztetnék, a nagyméltóságú püspöki kar, mint a társulat 
védnökeivel közlendő leszen. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Maszlaghy Ferencz és 
Rudnyánszky Ferencz kérettek föl. 

I R O D A L O M . 

= Szenzácziós mű jelent meg a német irodalom-
ban. Már czime is érdekfeszítő. Ez : Geschichtslügen. 
Eine Widerlegung landläufiger Eintei lungen auf dem Ge-
biete der Geschichte mit specieller Berücksichtigung der 
Kirchengeschichte. Aufs Neue bearbeitet von drei Freun-
den der Wahrhei t. Paderborn, Schöningh. 1884. 8-r. XIII. 
526 1. Ára 4'50 márka. 

A három névtelen szerző dr. X., dr. Y. és dr. Z-
nek nevezi magát a mű szövegében. Hülskamp, a Lit. 
Handweiser szerkesztője, ki a német irodalmat és irókat 
ugy ismeri, mint senki más, dr. Z. 44, és 48. számú 
czikkében dr. Majunkéra, volt parlamenti képviselőre és 
a Germania egykori szerkesztőjére ismer. 

A három tudós szerző, valószínűleg mind a három 
parlamenti képviselő, berlini müködésök idejét szentelték 
a nagy vervvel irt műnek, a mely széles olvasottsággal, 
szellemmel és minden tekintetben ügyesen van összeállít-
va. Egy egész kis könyvtárt pótol. 

Jó volna lefordítani. 

VEGYESEK. 
_— XIII. Leo pápa nemcsak szóval hirdeti a kath. 

egyleti élet nagy társadalmi hatásait, hanem példát is ad 
az egyleti életben. O tagja sz. Ferencz III. rendjének s 
tagja a sz. Sziiz Mária római u. n. Prima Primaria congre-
gatiójának. Ennek IX. Pius is tagja volt. XIII. Leo felvéte-
tett 1829. decz. 8-án, 19 éves korában. 

— Ubaldi Ubaldo, a Propaganda hittani korában 
szentirástani tanár, f. hó 12-én elhunyt. Müvei közül ki-
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tűnnek Bevezetése a szent-Írásba és Renan müvének czá-
folata az Ecclesiasfes-röL 

Grandseigneur ! Nagyúri, fejedelmi tet t az, a minek 
tanuja Csehország. Ott az arisztokraczia tudvalevőleg nem ; 
várta, hogy idegen elem ; p. a zsidó teremtsen nagy ipart. 
Vállalkozott ő. A cseh arisztokraczia, elütőleg a miénktől, 
nagybirtokos s egy személyben — nagyiparos, és földjé-
nek s iparának terményeivel egyúttal nagykereskedő is. 
De ennél is többet tesz Lobkovitz berezeg. 0 nemcsak 
kenyeret ad munkásainak, hanem vallást is terjeszt és 
ápol közöttük. Bysicben és Rosdolovicban levő óriási gyá-
rai mellett kápolnát építtetett, lelkészi állást szervezett. Az 
ily nagyúr nem bukik meg ! 

— VII. szent Gergely pápa halálának nyolezadik 
évfordulójára (1885-i május 25-én) nagy előkészületeket 
tesznek az olasz katholikusok. A katholikus körök és 
congressusok állandó általános bizottsága már összeállitotta 
az ünnepélyek programmját. 

— Lapunkra megt/tsztelö jelenet volt, midőn lovag 
Falk Zsigmond királyi kereskedelmi tanácsos ur hozzánk , 
belépett és kijelenté, hogy ő a 40-es években Somogyi . 
alatt szedő-tanoncz volt a Religio mellett. Szedő-gyérek 
— és lovag. Szép emelkedés ! 

— Fusio a zs>dó és a protestáns hit között. A ber-
lini .Germania' egy hirdetést idéz a ,Voss. Zeit.'-ból, a 

melyben egy zsidó . i f jú hölgy* helyet keres valamely 
„«vangetikus vagy z*idó családnál', avval a kijelentéssel, 
hogy ő .a keresztény vallásban is kész oktatni." No ezt 
csak egy zsidó teheti ; az a keresztény vallás pedig, mely-
ben egy zsidó is adhat oktatást, — csak a protestáns val-
lás lehet ! 

— Mothe-Saint-Herayebev. Dél-Francziaország egyik 
kisebb városában másodszor törték össze ugyanazon a he-
lyen a szent keresztet. Először 1830-ban történt e szent-
ségtörés. Másodszor most. A községi tanár határozta el a 
kereszt eltávolítását. De nem akart rá vállalkozni senki. 
Felbérelt czinkosok tehát egy éjszakán neki estek a szent 
keresztnek és összetörték, szétszórták. J a j annak a hit-
községnek, a hol nem „katholikus társas körből"", hanem 
szabadkőműves páholyból befolyásolják a községi képvi-
seletet és elöljáróságot ! Pedig a szabadkőművesek hason-
lithatatlanul agilisebbek nálunk, mint a kath. papság. Alig 
birunk felmutatni egy-két katholikus társas kör t : mig a 
szabadkőművesség csaknem minden városban dolgozik 
már a trón és az oltárok alapjai ellen. 

— Concilium plenare. Ausztralia, Tasmania és Uj -
Zeland püspökei a jövő év folytán Sydneyben, Moran ottani 
érsek elnöklete alatt, az egész uj világrészre kiterjedő 
teljes zsinatot készülnek tartani. 

Előfizetési felhivás 
a ..Religio" 1885-iki vagyis negyvennegyedik évfolyamára . 

E lapot, mivel csakugyan Magyarország legrégibb fennálló lapja, szeretik „veterán"-nak nevezni. Egyszer 
meg ellenkezőleg azt mondta róla valaki, hogy — „nem a régi." 

Mind a kettő igaz. A Religio mindig a régi is, meg u j is. Semper eadem, semper nova, Mindig a régi — 
hivatásánál és szelleménél, elvei és irányánál fogva, a mely, mint a kath. papság maga, marad mindig ugyanaz. Sem-
per idem. Mindig uj, azaz folyton-folyvást megujuló lap a Religio, anyaszentegyházunk ujdonatnál ujabb feladatainak 
és irányának, viszonyainak és helyzetének ifjú hévvel vitt friss felfogásában és az u j idők uj ostromaival szemközt 
megfelelő katholikus taktika alkalmazásában. Semper nova. 

Világiak által vezetett és irott katholikus lapok kimondhatatlan nagy hasznára vannak az egyháznak, ha fensőbb 
ihlet, keresztény bölcseség, és kivált, ha az a „spirituális unctio", az az „ineffabilis Charitas" hatja át, a mely nélkül 
minden csak „aes sonans" és „cymbaluni tinniens" marad, a melylyel ellenben, ha megvan, megújítani lehet a föld 
színét, instaurare omnia in Christo. Háromszoros dicsőség az ily világi publiczistáknak ! Ámde ha még oly bővében 
volnánk is az ily ritka világiaknak, mint a mint nem vagyunk : nekünk papoknak még sem lenne szabad a tollat 
hevertetni vagy világi hi veink lábaihoz letenni. A tollforgatás — egy neme lett az apostolságnak, századunkban job-
ban mint valaha. Az apostolság pedig mindig kiválóan papi dolog marad : tehát a sajtó-apostolság is. Labia sacer-
dotis custodient scientiam, et legem requirent de ore eius. Papi sziv kiválóan egyházi sziv: és a papi ajk vagy toll 
sajátos hivatással bir annak tolmácsolására, a mi az egyház szivén fekszik. 

Ezek az okok hozták létre a Religiót, ezek tartották fenn eddig : ugyanezen okok, mint folyton fennálló 
tények alapján állva nyitunk, Isten kegyes jóvoltába bizva, előfizetést az u j évfolyamra. 

Törekvésünk rendületlenül marad az eddigi : folytonosan emelni, fejleszteni, egyházunk igényei és szük-
ségleteihez^ alkalmazni a lapot. íme, a lefolyt évben is két uj rovatot nyitottunk : a kath. actio és az egyleti élet 
számára. Korunk üterére téve kezünket, ezt gondoltuk jónak : és eltaláltuk. A kath. actio, a kath. egyleti élet s ebből 
kifolyólag a kath. társasélet folytonosan izmosodik, terjed és emelkedik világszerte s napról-napra szélesebb medret 
váj magának a katholikus közvéleményben és életben. A jövő évfolyamban ezt a két rovatot tovább fogjuk fej-
lesztem. De ujat is fogunk adni ismét. Mi lesz ez : arra maga az uj évfolyam fog válaszolni. Nem uj rovat, hanem uj 
tárgy lebeg szemünk előtt, Előre mondhatjuk, hogy szebb, magasztosabb, fenségesebb lesz, mint a világ bármely — 
regénye, vagy politikai praktikája. 

T- előfizetőinket kérjük a lap terjesztésére. Ez a lap legszebb jutalma : az elismerés emelkedése, mit folyton 
fokozódó hálával veszünk. 

Előfizethetni a lap élén kifejtett módon : egész évre 10 frttal, félévre 5 frttal. 
Paptársainknak megkönnyíteni óhajtván a lap járatását, az ez iránt fennálló egyházi szabályokkal össz-

hangban. intentiók végzéseért is adjuk a l"pot. Mi léptünk e térre a régibb lapok közöl a legutolsók. Vajha vissza-
léphetnénk e tekintetben a régi alapra, a készpénzzel való előfizetésre. De ezt csak közös elhatározással tehetnék 
meg a kath. lapok. Hanem a szükség is nagy. Árpa-kenyér mellett intentiók fejében olvashatni a Religiót vigasz-
talás lehet. Ilyen eset is van ott fenn a Kárpátok alatt. 

Az intentiók számának meghatározását későbbi nyilatkozatra hagyjuk. 

Kelt Budapesten, 1884. sz;. Damasus pápa és hitvalló napján. 
A szerkesztő. 

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

Budapest. 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcaa 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása .-Buda-
pest, VIII., József-körut 
50., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

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

HEGYYENHARMADIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

Budapesten, deczember 24. 51. II. Félév. 1884. 

TARTALOM: Vezér eszmék es Tanulmányok: Karácsony. — Alakítsunk papi egyesülete t ! — Egyházi Tudósítások-. B u d a p e s t : Ka-
rácsonyra. — G y ő r i e g y h á z m e g y e : A soproni népmissió. — R ó m a : Sz. Damasus pápa és hitvalló halála másfélezredéves évfor-
dulójának ünnepeltetése. — Irodalom : Magyarország ka th . papságához. — Egyházi szónakaink figyelmébe. — Apróságok. — Hivatalos. 

— Vegyesek. — Előfizetési felhívás. 

Karácsony. 

„Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség 
a földön a jóakaratú embereknek!" {Luk. 2, 14.) 

Ebben az angyali hymnusban árasztá ki az ég 
az emberiségre a mai napon mind amaz érzelmeket, 
melyekkel a világ várva-várt Megváltójának születését 
az ég angyalai és a föld jó lelkei fogadták, és fo-
gadni fogják annak évenkénti megünneplését az idők 
végezetéig. 

Dicsőiteni Istent, és "ápolni az Isten iránti hála, 
a jézusi emberszeretet és nagyrabecsülés, a mennyei öröm 
és béke amaz érzelmeit, a melyekre ma született Megvál-
tónk példával még inkább mint szóval tanított : ez ka-
rácsonyi magasztos keresztény kötelességeink veleje. 
Ezt teszi minden hivő. Ezt nem tette a világ Krisztus 
Urunk születésekor, ezt nem teszi most sem. 

Animalis homo non percipit ea, quae sunt spiri-
tus. Krisztus Urunk születését az Isten oly jelekhez 
kötötte, melyek mögött csak a hivő lélek láthatja, 
hogy ama koldusszerüen született gyermek Isten Fia. 

A napkeleti bölcseket csillag vezérelte hozzá. 
De csak ők maguk, igen kevesen, fogták fel a csil-
lag jelentését — és követték hivását. A világ, ha 
látta is azt a vezércsillagot, nem vette észre benne 
az Isten jelét. Nem vette észre, mert nem volt érde-
mes rá, hogy észre vegye. És mivel nem vette észre, 
nem is követte. A világ nem volt érdemes arra az örömre, 
melyet ama csillag a keleti bölcsek jámbor lelkében 
keltett. Sőt ellenkezőleg irva vagyon, hogy Heródes 
és egész Jeruzsálem megzavarodott az Isten jelének 
hallatára. „Audiens autem Heródes turbatus est, et 
omnis Jerosolyma cum illo." {Matth. 2; 3.) Heródes 
ugyan még megtette azt, hogy „titokban" kérdezős-
ködött a csillag „idejéről;" — a többiek, az Írástu-

dók és farizeusok és a nép vénei, bölcsei, — foly-
tatták amaz első megzavarodás után mindennapi éle-
töket. Mintha nem történt volna semmi ! De Heródes 
is nem a Jézus elé borulni kész hit buzgalmából, ha-
nem politikából tudakozódott a csodás csillag megje-
lenéséről. Politikából, mely mást mond, és mást érez; 
mást igér, és mást tesz. Azt mondta, hogy ő is 
imádni akar menni. „Renuntiate, ut et ego venions 
adorem eiim." {Matth. 2; 8.) Valóban pedig a gyer-
mek elvesztése forgott agyában. „Futurum est enim, 
ut Heródes quaerat puerum ad perdendum eum." 
{U. o. 13. v.) Ilyen a világ! Igy szereti, igy keresi 
Jézust •— és vallását, a kereszténységet, a katholi-
cismust. Ha eszközül használhatja a socialismus, anar-
chia, nihilismus rémei ellen, keresi mint eszközt; — 
lia érdekeivel ellentétben látja, — keresi halálra. 
Semmi sem uj a nap alatt! 

A bethlehemi pásztoroknak is oly jelt adott az 
Isten, melynek értelmét a világ nem fogta fel sem 
akkor, sem most, és nem lesz érdemes felfogni soha. 
„Et hoc vobis Signum: Invenietis infantem pannis 
involutum et positum in praesepio." {Luk. 2; 12.) 
Egy gyermek, pólyákba takarva ós jászolba fektetve: 
erről ismeritek meg az Isten Fiát, a világ Megváltó-
ját. Kell-e ennél hitetlen emberre nézve lázítóbb jel ? 
Ez a jászol a kereszttel együtt „Judaeis quidem scan-
dalum, gentibus autem stultitia." (I. Cor. 1; 23.) 
Azért mondá már Marcion a világ nevében : Aufer 
pannos et durva praesepia! El azokkal a rongyokkal 
és kemény jászolokkal : azok nem az istenségnek a je-
lei ! Pedig azok voltak és maradnak. Isten tetteinek 
megmérésére az emberi ész kurta mérték. Szükséges, 
hogy az Isten kegyelme segítségére jöjjön elégtelen-
ségünknek. „Omnis sufficientia nostra ex Deo est." 
{11. Cor. 3; 5.). 

89 
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Ezt, ezt nem akarja elismerni a világ. Megelég- ! 
szik a maga elégtelenségével ; sőt még büszkélkedik 
is vele. Büszke rá, hogy ő nem ismeri el Jézust Is-
tennek — és mégis semmi baja sem történik. „Et 
quid mihi accidit triste?" (JEcclti. 5 ; 4.) A legszo-
morubbat nem veszi szomorúnak, azt: hogy nem is-
meri — az ő Megváltóját! A világ rationalismusa, 
mondá Manning bibornok ezévi második adventi be-
szédében, sajátságos tünemény : it is the unuse of 
reason in matters of Faith.1) 

Korunk rationalismusa az ész nem használásá-
ban áll a keresztény hit igazságainak befogadá-
sára nézve. Az emberi ész ugyanis az isteni kinyilat-
koztatással szemben csak két állást foglalhat el : vagy 
készséges tanitványa az isteni Tanitónak ; vagy nem akar 
tanulni az Istentől semmit. Az a hivő keresztény, ez 
a hitetlen rationalista. Annak az eszét Isten kitágitja 
és felmagasztositja a világ által nem is sejtett tények 
és igazságok látására; ez meg az isteni Gondviselés 
által szőtt világtörténelem szálai közt mint a vak kap-
kod. Szeme van; de a földre leszáltmennyeiek s iste-
niek körében — világtalan. Ilyen a világ. Isten Íté-
letre kelt a nemzetekkel Jézus istenségének és tanai-
nak megtagadása miatt; majd itt majd ott suhog-
tatja büntető ostorait: és a világ nem látja be, 
hogy miért van ez az Ítélet. Épen ugy mint Noe 
idejében. Szemeik vannak és nem látnak, eszök i 
van, és nem fogják fel az események tanulságait, 
— sőt nem is veszik komolyan azokat. „Sicut enim 
erant in diebus ante diluvium coinedentes et bibentes, 
nubentes et nuptui tradentes, usque ad diem, quo 
intravit Noe in arcam ; et non cognoverunt donec ve-
nit diluvium, et tulit omnes". (Matth. 24; 38, 39.) 

Nem csodálkozhatunk tehát, ha édes Üdvözítőnk 
ugy veté fel a végső időket illetőleg az emberiség keresz-
tény hitére nézve a kérdést, hogy mindjárt meg is adta 
benne rá a feleletet, midőn mondá: „Filius hominis 
veniens, putas, inveniet üdém in terra ?" (Luc. 18; 8.) 

Iyen idők látszanak közelegni. 
Azért mindnyájan, a kik Jézus boldogító hitének vilá- i 

gát élvezni szerencsések vagyunk, leborulva a jászolba fek-
tetett Istenember előtt, csatlakozzunk a mennyei ka-
rokhoz, s lelkünk lelkének egész hevével ismételjük: 

Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a 
földön a jóakaratú embereknek! 

') Catholic Ti vies, decz. 12. A beszéd tárgya volt: ) 
True and false rationalisme. A magas szónok kijelenté, j 
hogy a rationalismus szót előzékenységből (by woy of i 
courtesy) _ használta a rationalisták iránt, hogy megmu- j 
tassa nekik, miszerint az ész használása hit dolgában ez ! 
a valódi rationalismus. 

Alakítsunk papi egyesületet! 
„Ut sint unum." Joan. 18, 22. 

IV. 

Hogyan alapítsunk magyar papi egyesületet. 

Mindaz, mit a megelőzőkben a papi egyesü-
letek fontosságáról, történetéről és áldásos gyü-
mölcseiről röviden elmondottunk, ugy liiszszük 
elég alkalmas arra, hogy mindazokban, kik ezen 
oly szent ügy iránt csak némi jóakarattal visel-
tetnek, fölkeltse a vágyat : vajha nekünk magyar-
országi papoknak is minél előbb lenne ily áldá-
sos egyesületünk ! 

De miként lehet ezt elérni? 
Mi azon nézetben vagyunk: oly egyesület, 

; melynek kiváló fontossága minden kétséget ki-
zár, melynek történetében az isteni gondviselés 
működése oty szembeszökő módon nyilatkozik, 
melynek gyümölcsei minden egyéb érvnél hango-
sabban bizonyítanak, igen, ily egyesület, ha ennek 
fölkarolásáról s terjesztéséről van szó, sem hosszas 
ajánlásra, sem hosszas megbeszélésre nem szorul-
hat. A sokfelé való vitatkozás helyett csak arról 
lehet s legyen szó: Ki akar s ki nem akar az 
egyesülethez csatlakozni. Kár volna azért az ügyet 
még a papi koronákon is megbeszélni v. megvi-
tatni, mert legjobb esetben is, csak összekuszál-
nánk a dolgot, — „quot capita tot sensus" — s 
a magyar papi társulat megvalósulását hosszú időre 
elodáznánk. 

Az ügyet eddigelé csak két forum beszélte 
rneg s a vélemények máris megoszoltak, sőt le-
het csak a legközelebbi teendőket illetőleg. 

Ugyanis az 1S84. aug. végén Esztergomban 
tar tot t sz. gyakorlatok alkalmával többen tanács-
koztak a most szóban levő papi társulat meg-
alakításának módozatairól, s abban állapodtak meg, 
hogy egyelőre nem kell még magyar papi társu-
latot létesíteni, hanem kiki csatlakozzék a bécsi i 

I „Association-lioz.1) S ha icle annyian jelentkezné-
nek, hogy a bécsi papi társulatban már benlevő 
32 magyarországi egyénnel tekintélyes számot 
tennének ki, akkor a magyar tagok mint uj üde 
raj, kiválnának a bécsi köpüből, s önálló magyar 
társulattá alakulnának. — Ez egyelőre minden-

x) A jelentkezéseket legczélszeriibb ezen czim alatt 
eszközölni: „Dr. Rudolph Koller, Domcapitular bei St. 
Stephan, Wien, Stephansplatz No. 3." — Az egyesületi 
Közlöny előfizetési dija (évenkint 50 kr.) szintén fönebbi 

! czimre, v. a lap szerkesztőjéhez : Eduard Friedrich Cur-
priester bei St. Stephan — küldhető. 
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esetre a legkényelmesebb eljárás volna, a meny-
nyiben az érdeklődök pár sornyi jelentkezéssel 
azonnal elvégezhetik az ügynek reá juk vonatkozó 
részét-

Mi azonban a másik fórummal ugy véleke-
dünk, ha csakugyan komolyan szándékozunk önálló 
magyar papi társula tot létesíteni, a fönnebi 
eljárással nem fogunk biztosan czélhoz érni, 
s ha igen, csak lassan és sokféle kerülő utakon. 

Először is azt kell hangsúlyoznunk, hogy a 
bécsi egyesületben nemsokára együtt lesz a ma-
gyarországi egyének „tekintélyes száma," mer t 
min t értesülünk, folyton jelentkeznek uj tagok 
s igy meglehet, m á r egy-két év alat elérkezik 
a tervezet t kiválás ideje, s mi csakhamar ismét 
azon nehézség előtt fogunk állni, melyet most, 
a íonebb ajánlot t eljárással, el akar tunk kerü ln i ; 
t. i. mikén t alakí tandó meg az önálló m. papi 
egyesület ? 

A megoldás azonban ekkor még több ne-
hézséggel fog járni . Mert egyrészről lesznek töb-
ben, kik nem szívesen lépnének ki a bécsi t á r -
sulatból, v. t a lán épen nem. Másrészről a kiválás 
lehetősége is kérdéses, miután erre vonatkozólag az 
alapszabályok csak azt m o n d j á k : „Wird der Verein 
in einer anderen Diöcese eingeführt , so kann der 
Bischof einen Leiter dieses Zweigvereines für 
seine Diöcese bestellen." Mindezt a nemsokára 
bekövetkező zűrzavar t pedig elkerüljük, lia azon-
nal a magyar társula tot alakít juk meg. 

De óhaj t juk az önálló m. papi tá rsu la tnak 
megalakí tását az egyleti közlöny mia t t is. 

Ugyanis minden j ámbor mii, társulat , ha fenn-
állását biztosítani akar juk, folytonos buzdításra 
s gondos ápolásra szorul. E nélkül a legnemesebb 
hév is csakhamar szalmatüzzé változik. Tapasz-
t a lha t t a ezt mindenki, ki csak bár rövid időre is, I 
valamely egylet vezetésével foglalatoskodott . A 
papi egyesületeknél ezen oly szükséges buzdítást, 
ápolást, mint már annak helyén igyekeztünk ki-
mutatni , főleg az egyesületi közlöny eszközli; 
papi conferentiák, összejövetelek csak akkor fog-
nak e tekintetben fontos tényezők gyanánt sze-
repelni, ha egyszer eljő majd az idő, midőn az 
Ur szolgáinak zöme Jézus sz. Szivének szolgá-
latába szegődött már . Mily ha ta lmas segédesz-
köze a papi társulatnak az egyesületi közlöny, 
eléggé igazolja a bécsi „Associatio" múl t ja 
is; mint láttuk a „Correspondenz" megindításával 
kezdődött igazán az egyesület felvirágzási kora is. 

Egyesületi közlönyre tehá t okvetlenül szüksé-
günk van ! Igaz, ot t van a bécsi közlöny, de ugy 
vélekedünk, magyar papok német lapot nem fog-
nak tömegesen pártfogolni, különösen midőn 
könnyű volna másról is gondoskodni. Ezenkívül, 
s i t t lá t juk a főnehézséget, a bécsi közlöny, bár-
mily ki tűnő legyen is magában véve, a mi czél-
ja inknak baj jal fog megfelelni. Ki a dolgot ko-
molyan fontolóra veszi, bizonyára be fogja ismerni, 
hogy a mi hazai viszonyainak sok tekin te tben 
egészen sajátlagosak, s hogy nálunk a papi egye-
sületek czéljának valósítását, különösen pedig a 
sz. Sziv áj ta tosság sikeres ter jesztését és ápolá-
sát, egészen ennek abc-jén kell kezdeni. Már-
pedig e tekin te tben a bécsi közlöny oly maga-
san áll fölöttünk, min t pl. a legnemesebb gót íz-
lésű építészeti műemlék, valamely egyszerű fa-
lusi házikó felett. A bécsi közlöny m á r inkább 
a sz. Sziv áj ta tosság gyümölcseit mu ta t j a be, ne-
künk még előbb a magot kell elvetnünk. A bécsi 
közlöny jobbára a kész épí tmény díszítésével fog-
lalkozik; r. ekünk előbb az alapokat kell lerak-
nunk : mer t lia alap nélkül építünk, az első vi-
har, ez első rázkódás ismét ha lomra fogja dön-
teni épí tményünket . 

íme, röviden okaink, miér t kívánjuk mi 
azonnal az önálló magyar társula to t saját közlö-
nyével. 

Ami már most az életbeléptetés módozatai t 
illeti, erre nézve indí tványunk következő. 

Három-négy tagból álló bizottság, hozzáértő 
buzgó egyházi férfiak véleményének meghallga-
tásával, a bécsi egyesület alapszabályainak min-
tá já ra , állítsa egybe az alaki tandó magyarországi 
egyesület alapszabályait , s egyúttal egész csönd-
ben szerezze meg azok számára az egyházi fő-

I hatóság helybenhagyását is. Mihelyt ez megtör-
tént , az illető egyházi férfiú, ki t az ország prí-
mása az egyesület élére állit, saj tó u t ján hozza 
nyilvánosságra a megerősí tet t alapszabályokat s 
egyút ta l a magyarországi papságot szólítsa fel 
csatlakozásra. 

A többi a jó Isten dolga, ki az elhintet t jó 
magot bizonyára te rmékenyí teni fogja és száz-
szoros gyümölcscsel megjuta lmazni a magvetők 
fáradságát . Omnia init ia dura ! Minden kezdet 
lassan halad. Egy-két hónap lefolyása alatt azon-
ban 150—200 t ag jelentkezését bizton mer jük 
remélni. Mihelyt pedig együtt lesz körülbelül 200 
tag, késedelem nélkül meg kell te remteni a tago-
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kat külsőképen is egybefüzö kapcsot, t. i. az egye-
sületi közlönyt, mely mint láttuk, az uj egyesü-
let leghatalmasabb segédeszközét képezi. A köz-
löny tartalmáról nálunk is szerkesztői bizottság 
gondoskodnék. Az eg}res számok szintén nem idő-
höz kötve jelennének meg, hanem a szerint, 
amint az anyagi és szellemi erők épen megenge-
dik, minden második harmadik v. negyedig hó-
napban. Kezdetben bizonyára mi is beérnénk 
negyedév enkint egy-egy számmal. A költségek 
az előfizetési pénzekből s egyes jótevők adományai-
ból volnának fedezendők. — lm it t a terv ; talán 
lesz ki végrehajtja. 

EGYHÁZI TUD0SITAS0K. 
Budapest, deczember 22. Karácsonyra. — Ha a 

liberálisok és zsidók kezében levő lapok ezt a szép, kedves 
karácsonyi ünnepet czikkezéseik tárgyává ezen időtájt olykor 
több ügyetlenséggel mint tajnntatossággal teszik, akkor 
szabad talán nekünk is ezúttal félretenni minden polé-
miát és a közelgő ünnep magasztos és fenséges voltával 
kissé foglalkoznunk. 

Két eszme az, mely a karácsonyi ünnepen kiválólag 
szembe ötlik : Gloria Deo — pax hominibus. 

Két oly eszme, mely a legbensőbb viszonyban van 
egymással, az oksági viszonyban. Isten dicsősége az ok 
-— az ember boldogsága az okozat. 

Két oly eszme, mely az emberinem jólétének vagy 
boldogtalanságának magyarázatát birja magában. 

Két oly eszme, mely az isteni üdvökonomiának leg-
világosabb tervrajza, mely az emberi kötelességek és az 
emberi oliajok legpraegnansabb összfoglalatja. 

Két oly eszme, mely a pogányság és a keresztény-
ség legjobb illusztrácziója, a nagy világtörténeti problémák 
legyegyszerűbb megfejtése. 

Az ember az Istentől és az Istenért van. Ennek 
megismerése, beismerése és elismerése, vagyis az Isten 
külső dicsőségének nyilvánítása és terjesztése az emberi 
sziv békességének boldogsága. Boldog emberi sziv csak Is-
tenben és Isten által lehet, Istenen kivül, Isten nélkül lehet 
mámor, lehet élvezet és gyönyör rövidebb-hosszabb időre, de 
boldogság, békesség nincsen. Non est pax nisi piis ! 

Istenben és Istennel megvan ama szép összhang-
zat. mely az emberi lét kezdetét oly ékesen diszité, mely 
az össziilök szivét oly annyira boldogitá, mely a természe-
ten felül és a természeten kivül nyújtott adományok-
kal együtt annyira felmagasztalta az emberi természetet. 

Isten nélkül és Istenen kivül megszűnik amaz össz-
liangzat és kezdődik ama meghasonlás, mely a biinbe-
esett és meg nem váltott emberiség sorsát oly szomorúvá 
teszi, mely az ó- és uj-pogányok lelkét oly annyira gyötri, 
mely a természeten felül és természeten kivül nyújtott 
adományok elvesztésével megfosztotta, megsebesítette az 
emberi természetet, 

Nemcsak tanítóra, nemcsak élő példányképre volt 
szüksége az elbukott emberinemnek; közvetítő kellett. 

ki amint önmagában, saját személyében egyesitette az is-
teni és emberi természetet, ugy kihatásaiban, nagy müvé-
nek eredményeiben újból egyesítse az Istent az emberrel 
és az embert az Istennel. 

Az Istennel egyesíteni az embert az értelem megis-
merése, az akarat tevékenysége által — az Istent egye-
síteni az emberrel a természetfölötti életelv közlése, a 
megszentelő malaszt közvetítése által, mely által leszünk : 
consortes divinae naturae. 

S midőn e közvetítő — unus mediator inter Deum 
et kominem, homo Christus Jesus — mint vessző sar-
jadt ki Jessze törzsökéből (Sz. 11. 1.) midőn az emberiség 
körébe lépett Jessze gyökerének áldott szép virága kifeslett, 
akkor mennyből az angyalok serege elénekelte a nyitányok 
legszebbikét : Gloria Deo . . . pax hominibus ! . . . 

Ezen — ha ugy szabad neveznem •— mennyei nyi-
tány az isteni műhöz — alapgondolata volt a megváltás 
nagy müvének, végczélja a megtestesülés isteni titkának. 

Visszaállítani az Isten dicsőségét az emberek között, 
visszaállítani a lélek békességét az emberekben, megújí-
tani a természetfölötti országot, az igazság és malaszt 
országát, ez a bethlemi istállóban született isteni gyermek 
missiója. 

Születésekor az angyalok hirdették : Gloria Deo . . . 
pax hominibus . . . és midőn müve befejezése előtt Jeru-
zsálembe vonult, emberek mondották : Benedictus, qui 
venit rex in nomine Domini, pax in coelo et gloria in 
excelsisl .(-Luc. 13, 38.) sz. Pál pedig róla írja : Ipse est 
pax nostra. (Eph. 2, 14.) 

Aki Betlehemben született, visszaállítá az Isten di-
csőségét és azért visszaadta a békességet a jóakaratú em-
bereknek. 

S a hol az emberek megtagadják az Istennek járó 
külső dicsőséget, azaz a hol a helyes Isten- és ember-
ismeret hevében az ezerfejü tévedés felütötte fejét, a 
hol Istenszeretet és emberszeretet helyébe az önérdek 
és a bűn számlálhatatlan szálai behálózták az emberi szi-
vet : a pogányságban és hitetlen korunkban a békesség 
is távozott az egyén kebeléből, a család tűzhelyéről, a 
nemzetek és népek életéből. 

A pogányság szomorú sorsa, a jelenkor önmegha-
sonlott helyzete élesen szóló bizonyságok. 

Istennek megtagadták akkor, megtagadják most 
ama dicsőséget, mely egyedül az Istené és lelkük meg 
volt fosztva, s meg van fosztva ama békességtől, mely 
jutalom és kegyelem egyaránt. 

Ha Isten dicsősége képezendi az emberi elmék és 
szivek czélpontját, ugy amint képezte a boldogabb kor-
szakok mindegyikében, akkor békesség is fog lakni újból 
a földön, Krisztus békessége, az a békesség, melyet a világ 
nem adhat, de el sem vehet. 

0 vajha az angyali szózat ne üresen hangoznék ka-
rácsony szent éjjelén ; vajha megértené ezt mindenki, és 
akinek megkérgesedett szivéhez nem hatol, azzal meg-
értessük mi e szózatot, hogy dicsőség legyen a Ma-
gasságbelinek és békesség a földön a jóakaratú embe-
reknek ! 

Gloria Deo — pax hominibus ! . . . ? 
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Győri egyházmegye. A soproni népmissió. Decz. 
7—16-ig. — 

Bizonyos tekintetben minden népmissióról ugyan-
azt lehet irni ; külső lefolyása mindeniknek többé ke-
vésbé ugyanaz. Jönnek a missionariusok, tartanak sz. be-
szédeket, elejénte ritkább, később sűrűbb hallgatóság előtt, 
sokakat meggyóntatnak, végül fölállítják a missiói keresz-
tet s hálatüntetések közt búcsúznak. Ez minden missiónál 
elő fordul. 

Azonban, ha tekintetbe vesszük a helyek, a lakosság, 
az idő változó körülményeit, mégis azt kell mondani, hogy 
minden missió külön-külön alakot ölt. 

Máskép megy a missió falu helyen, hol a hivek egy 
tömör családdá összeforrtak, hol különben is egy temp-
lom oltára körül szoktak isteni tiszteletre megjelenni. 
Ilyen helyen a sz. beszédekre megjelenik mindenki, gyónni, 
áldozni is elmegy majd mindenki. Az állapoti kötelessé-
gekről szóló oktatásra csak azokat bocsátják, kiknek ép-
pen szól, s igy behatóbban lehet egy osztályhoz szólni. 
Aki távoltartja magát, a többi előtt föltűnik. A respectus 
humánus is a missió malmára haj t ja itt a vizet. 

Más képet nyújt a missió városban. I t t több a temp-
lom ; ki ide, ki oda szokott járni ; rendesen sok a pap, 
a hivek közt nagy az állapot, hivatás, rang szerint való 
különbség ; hitetlenség, hitközömbösség, mindenféle rosz 
szenvedélyek mélyebben dúlnak a városok lakói közt ; 
időt sem lehet kiszemelni, melyben a városiak kenyérke-
resete szünetelne. A munkás a gyárban, a kézműves a 
műhelyben, a tisztviselő az irodában, a cselédség a maga 
dolga körül, az if júság az iskolában, mindenik a maga 
helyén le van kötve, és sokan este is alig tudnak meg-
szabadulni. Sokan a szentségektől már évek hosszú során 
át távol maradtak, szivökben egészen megfagyott a hit. 
A felekezetek is jobban vannak képviselve : a külső be-
csületesség máza többé-kevésbé egyformává tesz katho-
likust, protestánst és zsidót, s elég rosszul pótolja a vallá-
sosságból származó lelkiismeretességet. 

Jön a missió. Kevés buzgó, még kevesebb kíván-
csi meghallgatja az első beszédeket. Minden tekintetben 
mélyen átgondolt, az ima és elmélkedés harmatából ter-
mékenyített beszédek ezek az ember rendeltetéséről, a lé-
lek halhatatlanságáról, az Istenről s i. t. Ezek hire most 
bejárja a várost s jön hallgatni — mint mondani szokás 

boldog boldogtalan. Megtelik a templom. A szónokok, 
támogatva sokak imájától, beleeresztik az ekét a földbe, 
s munkálják azt orczájuk verítékében 8—10 napon ke-
resztül. Százan, de százan jelennek meg a gyóntatószék-
ben, még többen vannak, kik nem jelennek meg. Azon-
ban a sz. beszédek fölriasztottak nem egy alvó lekiisme-
retet, megnyertek nem egy a hittől idegenkedő szivet, 
bátorságot öntöttek nem egy Nikodemusba, imponáltak 
protestánsnak, zsidónak, megörvendeztették az őszintén 
hívőket, kik csodálkozva láttak a missionariusok ajakán 
oly arczokat csüggni, kiket különben a templomi légkör-
ben nem igen lehet megpillantani. Igy megy a missió 
városokban. 

Azt gondolni, hogy a missió nem sikerült, mert 
nem mindenki jött a sz. beszédre, vagy mivel sokan nem 
járultak a szentségekhez, vagy mivel a missió után is 

marad egy sereg gúnyolódó, kétkedő, hithideg, farizeus, 
publikanus és herodianus, vagy éppen sadducaeus : téve-
dés volna. 

Soha, a legbuzgóbb, legjámborabb s legtudósabb vá-
rosi plébános sem fogja ugy disciplinába szoríthatni hi-
veit, mint a kevesebb buzgóság, jámborság és tudomány-
nyal rendelkező falusi lelkész. De ebből azt következ-
tetni, hogy ez több eredménynyel dolgozik amannál, vak-
merőség volna. 

Ezzel adtuk volna a soproni népmissió lefolyásának 
a keretét. Akartuk ezt igy tenni, mivel vannak, kik a 
a városokban tartandó népmissióknak nem barátjai , mi-
vel itt nem öltik azt az alakot, mint faluhelyen. 

Legyen szabad még néhány specialis adatot meg-
emliteni. Mint a „Kel." már hozta, a soproni népmissiót 
három Jézus-társasági áldozár tar tot ta a sz. Mihályról 
cz. plébániatemplomban. P. Klinkoivström, a bécsi egye-
temi templom ünnepi szónoka, P. Forstner, a prágai 
székház vasárnapi szónoka, P. Riesz, magyarhoni missio-
naries : ezek voltak körünkben. Csodálkoztak, hogy a vá-
rosi közönség dologtévő napokon is oly sűrűen látogatta 
a sz. beszédeket. „Ich habe eine grosse Freude" — mondá 
nem egyszer a nagynevű P . Miksa. Esténkint a tá-
gas templom három hajója, kivált az utolsó napokon 
egészen megtelt ; az utolsó alkalommal meg szószerint 
tömve volt. 

A thémák fölosztása oly formán történt, hogy P. 
Forstner szólt a dogmatikaiakról, P. Riesz az erkölcsta-
niakról, P. Klinkowstrőm pedig a korunkat kiválóan 
érintő s mozgásban tartó dolgokról (a család, nevelés, 
iskola, házasság, haladás, közvélemény s a t.) Mindenik 
szólt naponkint ; P. Forstner még ezenkivűl tar tot t ok-
tatást az ifjúságnak, külön a fiuknak, külön a leány-
káknak. 

E tárgyfölosztás szerint a sz. beszédek jelleme is 
más-más volt. P. Forstner az észhez fordult s igy ha-
tolt előre a szivig ; P. Riesz a sziv aj ta ján kopogtatot t 
s ennek segítségével iparkodott meggyőződést és elhatá-
rozásokat kelteni ; P. Klinkowstrőm odaállt s ad hominem 
argumentált , föltüntetvén az igazságot, megvilágítván azt 
minden oldalról, meglepő hasonlatosságokkal, definitiók-
kal, költők, bölcsészek, történetírók, természettudósokból 
kölcsönzött kifogyhatatlan adatokkal. 

Nem lehet azt leirni, minő hatást gyakorolt e ve-
terán missionárius (156 missiót tartott már) minden beszéde 
a hallgatóságra. Már hírneve csalta a közönség min-
den osztályát. Az öregebbek még ismerték őt a 30 évvel 
ezelőtt tartott missióból. Jö t t tehát minden rangú és rendű ; 
ügyvédek, napszámosok, úrhölgyek és cselédek, kereskedők, 
szőlőművesek, papok, katonák, protestánsok ; zsidók sem 
hiányoztak. Az öregségnek ugyan már észrevehető hangján 
szólt, de nagy szelleme mitsem vesztett tüzéből, mélységéből, 
gazdagságából. 

— Nem véljük e tudósításunk keretébe valónak, jelezni 
az egyes themákat. Elég legyen megjegyezni, hogy nagy 
prudentiával olyanokat választottak, melyek tarka városi 
közönség számára kiválóan hasznosak, valamint hogy az 
előadásban is minden szót kerültek, amelyből rosz aka-
ratú ember az izgatás vádját emelhetné ellenük. 
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A gyóntatás a negyedik napon kezdődött s volt elég 
dolog mindvégig. 

Az utolsó napon a szószéket és a missiói keresztet 
kegyeletes kezek nagy költséggel élő virágokból (téli idő 
van !) font koszorúkkal díszítették s minden szónok szá-
mára a sz. Mihály templom egy-egy fényképészeti képét 
dús borostyánkoszoruba takartan rakták a szószékre. 

Midőn a záróbeszédben P. Klinkowström, a missió 
vezérszónoka, említést tett arról, hogy 30 évvel ezelőtt 
ugyan ő szólt ugyanazon helyről a soproniakhoz, de hogy 
már a jövőben 30 évet nem Ígérhet magának ; midőn a 
jóban való hűségre és kitartásra buzdítva örömének és 
hálájának adott kifejezést a nép buzgó részvétéért s az 
Isten áldását kérte számára : a megindulás erőt vett ra j ta 
is, a népen is, és zokogás töltötte el a tágas templomot 
minden irányban. 

Isten áldása kisérje a távozókat és érlelje bő ara-
tásra az elhintett jó magot ! 

Városokban ritkábbak a missiók : adja Isten, hogy 
Sopron példáját nemsokára mások kövessék! 

Hahnekamp György. 

Róma, decz. 13. Sz. Damasus pápa és hitvalló ha-
lála másfélezredéves évfordidójának ünnepeltetése. — XIII. 
Leo pápa 3000 lirát aclott, hogy ma, sz. Damasus pápa 
halálának 1500-ik évforduló napján, a S. Laurentii in 
Damaso templom fényesen fel legyen díszítve, méltóan 
ahhoz a magas érdemhez, melyet nagy időkben nagy tet-
tekkel sz. Damasus pápa az egyház kormányzásában szer-
zett, és méltóan amaz ünnephez, inelyet XIII . Leo ez 
alkalomból tiszteletére rendelt neki, elődjének, a kihez mű-
veltségre nézve annyira hasonlít. — Ki volt Damasus pápa ? 

Két vonás jellemzi e pápát (366—384.), kit a IV. 
század dicsőségének lehet nevezni. Mély vallásosság és 
ritka műveltség. 

Mikor az egyház kormányát elfoglalta : a római egy-
ház, a katholicismus kincseiben már igen gazdag vala. 
Háromszázados üldözés ezrével szaporítva keblében a 
vértanukat, felhalmozá ama szent csontokat, a melyekből 
Isten népére a kegyelem tengere árad ki. Háromszáz év 
a természetfölötti hösiség hosszú történetét megalapította. 
Egy férfiura volt tehát szükség, egy lelkes, vallásos nép-
szerű emberre, a ki megtanítsa, megértesse a rómaiak-
kal a reájok bizott letétemény jelentőségét és a ki a 
legegyügyübb lélekre nézve is kézzelfogatóvá tegye ha-
talmas tanitását ama síroknak, melyekben a vértanuk, vé-
res, szétmar czangolt testeikkel pihennek. 

Ez a férfiú Damasus vala. Kiválóan szép, egyszerű 
és mély keresztény érzésből fakadt versecskékben figyel-
meztetett ama hősök érdemeire, kik az újszülött hit 
csatatéréin Istenért áldozák fel életöket, mindenöket. E 
versek gyönyörű betűkkel, a melyek nevüket Damasus 
nevétől kapták, ki finom Ízléssel választotta őket e czélra 
—, e versek, mondom, damasusi betűkkel márványba be-
vésve, rövid feliratokban jelennek meg, hogy seuki 
meg ne unja olvasni ; rövidek és mégis elégségesek arra, 
hogy mindenki épüljön raj tuk és tanuljon belőlük. Szent 
Damasus Róma valamennyi szentélyét elárasztá az egy-

házi költészet e sajátságos nemével, evvel a szent tan-
költészettel ; és még most is, nem tekinthetünk reájok a 
nélkül, hogy varázsuk kellemét ne érezzük. Örökre be-
vésődnek lelkünkbe és valóban mennyei vonásokkal fes-
tik elénkbe a vértanukat, kiknek dicsőségét hirdetik. 

Nem elégedve meg azzal, hogy ragyogó költői tol-
lát egészen a vértanuknak szentelte, sz. Damasus nemes 
bőkezűséggel meri tett az ő tiszteletökre sz. Péter örök-
ségéből és emiéköknek pompás bazilikákat emelt. Azokat 
pedig, melyeket nem ő épittetett, legalább kiujittatta és 
fényesebbé tette. Hogyan kerülhették volna ki vallásos 
ihletének gondosságát a katakombák ? ! Es csakugyan, 
ezek is részéről a legkegyeletesebb gondozásban része-
sültek, s különösen itt, e szent üregekben fedez fel leg-
gyakrabban a bányász mécsese damasusi feliratokat. 

A pápák, a kik utódai valának, mindnyájan, min-
denkor kötelességnek és megtiszteltetésnek vették sz. 
Damasus nyomdokainak követését. Ha ez örök város 
földje el van boritva templomoktól ; ha itt úgyszólván 
minden szentnek megvan a maga külön trónja ; ha itt 
az ünnepek úgyszólván, mint az égben, szakadatlanul 
t a r t anak : vájjon ezt nem a pápák gondoskodásának kell-e 
köszönni, az ő lelkes óhajuknak, hogy Róma minden 
pontján zengjen az Isten és az ő szentei dicsőítésének 
hosannája, melynek egyes hangjai sokf'élekép szólnak, a 
nélkül, hogy valaha összezavarodnának. 

Sz. Damasus actiója épp ugy kiterjedt az összes 
egyházra mint Rómára, csakhogy másféleképen. Rómában 
felkeltette és ápolta a vértanuk dallamos dicsőítésének 
ihletét ; a nagy világegyházban, kint, az eretnekek meg-
szégyenitésével foglalkozott. Damasusé a dicsőség, hogv 
a riminii zsinat elvetésével Liberius müve befejezést nyert 
és az arianismus megkapta az utolsó halálos csapást. Az 
I. konstantinápolyi egyetemes zsinat megtartásával pedig 
(381.) csirájában elfojtotta Macedonius tévtanát. Nagv 
lelke eltelve levén az egyház javának, a tanok tisztasá-
gának legforróbb érzelmétől, ő utasította sz. Jeromost, 
hogy az uj-szövetség latin fordítását revideálja és az ere-
deti hűségére visszavezesse. 

Az isteni Gondviselés, az ő végtelen jóságában, egy 
pápát adott jelenleg nekünk, aki előttünk sz. Damasus érde-
meit és szellemét feltámasztja. Valamint sz. Damasus, ugy 
XIII. Leo is a vértanuknak szentelé latin múzsájának 
legremekebb termékeit. XIII. Leo mindenáron azon van, 
hogy a nép keblében az Isten iránti ájtatosságot felélesz-
sze, még rendkívüli imaalkalmak és imák által is; és vala-
mint sz. Damasus, ugy XIII. Leo pápa is, az ő halhatat-
lan körlevelei, az ékesszólás és tudomány ez örökbecsű 
alkotásai által, az igazság fényével sújtja korunk téve-
lyeit és leleplezi azokat be egész a legmélyebb rej te-
keikig. 

Ah, de nem lehet neki, mert nincs szabadsága, ked-
ves Rómájában vallásosságának magvait személyesen el-
hinteni ! Kirablott és fogoly ugyan, de azért talál eszkö-
zöket, hogy bazilikáinkat megujitsa és uj szentélyek 
alapjait rakja le. Mit nem tenne e nagy pápa, ha sza-
badságával szabadon rendelkeznék, és ha a felforgatás 
meghagyta volna azt a patrimoniumot, melylyel királyok 
és népek bőkezűsége gazdagította a szentszéket ! 
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DAMASE • P O N T I F E X • MAXIME 
DECVS • LVMENQVE • CATHOLIC1 • ORBIS 

AMOR • ET • DELICIVM • POPYLI • ROMANI 
EIDEMQVE • BONVS • AYSPEX • FELICIS • AEVI 

AD • CELEBR1T ATEM • OPTATISSIMI • DIEI 
III • IDYS • DECEMBRES • AN • MDCCCLXXXIV 

OLAVDENTIS • SAECYLYM • XV • A • TVO • BEATO • EXITV 
CANONICI • QVI • TE • PARENTE • GLORIANTYR 
TVOQVE • GAVDENT • NOMINI ' ET • PRAESIDIO 

SVMMAE • OMNIVM • ORDINVM • LAETITIAE • PRAEEVNTES i 
BASILIC AM • AVGVSTAM • TE • AVCTORE • CONDIDAM 

TVIS • CARMINIBYS • IMMO • TVO • SEPVLCRO • INSIGNEM 
FLORIBVS • ET • FESTO • CVLTV • EXORNANT 

TIBIQYE • STATA • SOLLEMNIA • IN - QYATRIDYVM 
LVBENTES • MERI TO • DEDICANT 

VOTA • PRO • RE • CHRISTIANA • NVNCVPANTES 
Bomulidis • Damase • äff er • opem • servesque " Leoném 

Sospite ' quo ' Borna • et ' maxima • sospes • erit 
Quo • auctore • instaurant • romana • oracula • mundum 

Virtusque " est • trepidis • addita • CaesariLus 
Vindice ' quo • nomen • maiestatemque ' latinam J 

Undique ' jam ' firmát ' Candida ' religio.*) 

I R O D A L O M . 
Magyarország kath. papsagához. 

Folyó év február hava 22-dikén „Szerény kérelem 
a ftdő magyar kaholikus papsághoz" intézett felhívásom-
ban azt kértem, hogy kegyeskedjenek velem mindazon 
helyeket közölni, hol egyházunk és hazánk boldogult 
nagy halott jáért Cziráky János grófért gyászmise tartatik, 
hogy eképen egy koszorút fonhassak azokból, mely az 
általam szerkesztendő és a grófi archívumban megőrizendő 
emlékkönyvben leend feljegyezve, és jól esik azt mond-
hatnom : szavam nem hangzott el visszhang nélkül a 
pusztában ! . . 

A koszorúval elkészültem ; nem hervatag, muló vi-
rágokból fontam azt, hanem azon kertből kaptam hozzá 
a virágokat, melyben a valódi vallásos honfikegyelet a 
k e r t é s z . . . 

Közeleg az egyházát és hazáját egyaránt forrón sze-
rető szivekben még mindég sajgó sebet fakasztott szo-
morú napnak anniversariuma, melyen „Cziráky-Gyász 
1884-ben" czímet viselő koszorúmat azonban nemcsak az 
égbe költözöttnek földi maradványit őriző sirra óhajtom 
letenni, hanem azok kezeibe is, kik szívesen olvassák a 
„Jók Legjobbjának" tettekben gazdag életét, melyet ol-
vasva lelkesül a sziv, ég a hit és forr a honszeretet s 
elköltözése fölött a kegyelet könyei fakadnak az őt ke-
resők szemeiben ! Ezért határoztam el a fentebbi czím 
alatt emlékkönyvemet sajtó alá bocsájtani következő tar-
talommal : I. Életrajz a boldogultnak saját önleirása nyo-
mán. II. A halálhír hatása. III. A holttest ünnepélyes I 
beszentelése Lovasberényben. IV. Temetés Kenyeriben. 
V. Részvéttáviratok. VI. Részvétiratok. VII. Ravatalra kül-
dött koszorúszalagok feliratai. VIII. Magyar lapok nec-
rológjai és Kossuth Lajos nyilatkozata. IX. Országszerte 
felajánlott gyászmisék. X. Emlékbeszéd és egyházi szó-
noklatok. XI. Versezetek. XII. Emléktervezés. 

A körülbelől tíz ivre terjedő nagy nyolczadrét 

*) Ez a felirat olvasható ez ünnep alkalmából a s. Laurentii 
in Damaso bazilika főkapuja felett. 

alakú diszmű a boldogultnak díszmagyar mellképével el-
látva 1885-dik év február közepére fog megjelenni. 

Ara fűzve 1 forint 40 kr, vagy hét intentió. Ugyanez 
diszkötésben 2 f r t 40 kr, vagy tizenkét intentio. 

Az előfizetéseket kérem hozzám (Lovasberény, Fe-
hérmegye, posta helyben) küldeni. A munka szétküldése 
keresztkötés alatt bérmentve eszközöltetik. 

Isten szent áldása mindnyájunkkal ! 
Lovasberény, 1884. Karácsonhavában 

Edelmann Mihály, 
plébános. 

Egyházi szónokaink figyelmébe. 
A franczia egyházi irodalom egy kis művel gaz-

dagodott, a melytől minden kicsisége daczára nagy hatás 
várható a lelkészkedő papság körében. 

Tudjuk, hogy a szent atyák az Isten igéjének hir-
detésében homiliáik által utói nem ért magaslaton állnak 
minden kor egyházi szónokai felett. 

Az egyházi szónoklat szent időkből származó kene-
tességének szellemét és azt a sajátságos homiliai modort 
igyekszik egy franczia mű szélesebb körben feléleszteni 
és u j virágzásra emelni, a melynek typusait az aranysz. 
sz. Jánosok, sz. Ágostonok, Leók, Gergelyek, sz. Bernar-
dok és annyi más nagy homiletáink müveiben bírjuk. 

A mű, melyre czélzunk, következő czím alatt j e -
lent meg: „Homélies sélon la Méthode des Pères sur 
les Evangiles de tous les dimanches de Vannée liturgique. 
d'après Ludolphe le Chartreux. 1884." Megjelent Páris-
ban Dilletnél ; kapható a szerzőnél is Marseilleben, rue 
du Coque, 38. Ara 3 frank. 

Apróságok. 
— Az olasz katholikus jogtudósok és ügyvédek egy-

lete, a mely tudvalevőleg Avvocati di San Pietro név 
alatt működik, saját szakközlönynyel bir, melynek czime 
„Annali degli Advocati di San Pietro". Épp most je-
lent meg belőle a 22. és 23. füzet. 

= Alulírott a nt. káplány uraknak különösen figyel-
mükbe bátorkodom ajánlani a következő előfizetési fel-
vivást. 

„25.000 forintos gazdálkodási tanács káplányok-
nak é s segédtanitóknak. Plébánosok és tanitók is ta-
nulhatnak belőle, mások is, bár magokat legjobb gazdák-
nak tar t ják. Practicus gazdászati tanulmány. Irta : Pátkai 
(Seidel) Pal hittudor, a székesfehérvári egyházmegyei ta-
nítóegyesület alelnöke, pátkai plébános. 

Midőn ezen munkálatom tervezetét egy barátom, 
egy plébános olvasta, azt mondta, hogy, ha ő husz év 
előtt ezt olvasta volna, ma 25.000 forinttal vagyonosabb 
volna, mint a minő. Nem mindenkinek fog a könyvecske 
annyit használni, a mennyit barátomnak használhatott, 
volna : soknak kevesebbet, de némelyeknek többet is 
használhat. Bátran ajánlhatom e mű olvasását mindenki-
nek. A papi és a tanítói gazdálkodás oly oldalról lesz itt 
megismertetve, a melyről azt sokan nem ismerik, és a 
mely oldalról irodalmi téren még senki által sem volt 
ismertetve. Azonnal sajtó alá adatik a mű, a mint elég 
előfizetője lesz. Ára : 40 kr. Az előfizetési pénz szerzőhöz 
küldhető (Pátka, u. p. Lovasberény.) Sajtó alatt vannak 
szerzőnek következő müvei. 1. Magyarbirodalmi Lelki-
pásztori Törvénytár. (Leginkább dr. Szeredi J . „Egy-
házjog"-a a lapján; de ezen kivül számos egyházjogi, for-
rás é§ segédforrás felhasználásával szerkesztetett. (Ara 4 
frt.) 2. Néptanitók Törvénytudományi Kalauza. (Leg-
nagyobb részben kivonat előbb emiitett munkálatomból. 
Á r a : 50 kr.) 

Pátka, 1884. decz. 15. Teljes tisztelettel, 
dr. Pátkai (Seidel) Pal. 
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H I V A T A L O S . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-

terjesztésére a kassai székes káptalanban Vandrácsek 
Károly székeseg-yházi főesperes és Szent-Miklósról czim-
zett mislyei prépostnak az őrkanonokságra, és Répászky 
József ifjabb mesterkanonok és sóóvári czimzetes apátnak 
a székesegyházi főesperességre való fokozatos előlépteté-
sét jóváhagyván; ugyanoda Dessevojfy Sándor sárospataki 
plébánost s szentkeresztről nevezett vértes-kereszturi czim-
zetes apátot idősb — s Pagács Ferencz hittudort , tiszt, 
kanonokot s lyceumi ki t tauárt i f jabb mesterkanonokká, 
Liszkay Ferencz forrói plébánost és alesperest, valamint 
Hajtinger János töltszéki plébánost és alesperest pedig 
czimzetes kanonokká nevezem ki. Kelt Gödöllőn, 1884. 
évi deczember hó 5-dikén. 

FERENCZ JÓZSEF, s. k. 
Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
— A keresztény művészet mint hittérítő. Egy napon 

Achtermann, a hires svajczi katholikus szobrásznál egy 
angol kopogtatott be. Megköszönni jö t t a mesternek, hogy 
őt megtérítette. Az angyali szerénységü férfiú nem értette, 
mit jelentsenek e szavak. „Láttam, igy folytatá az angol, 
Münsterben az ön Pietáját , és megígértem előtte, — oly 
hatással volt reám — a b . Szűznek, hogy katholikus le-
szek. Most már katholikus vagyok és kérem önt, legyen 
— bérmaatyám." Achtermann elfakadt sirva és sokáig nem 
juthatot t szóhoz. 

— Nevezetes conveitita. Angolországban a roches-
teri anglikán püspök fia, Thorold A. K., a kath. egyház 
kebelébe •visszatért. 

— Baselben a kath. hitközségi tanács elnöke és tit-
kára, a lelkész mellé állva, pört indítottak a Basier Nach-
richten szerkesztője ellen, a ki a kath. egyház intézmé-
nyeit és szokásait guny tárgyává tette. Vádlott 2 óráig 
védte magát. Okoskodása a körül forgott , hogy neki joga 
volt arra, a mit tett, mert hiszen a lelkiismeret-, gondo-
lat- és sajtószabadság korában élünk. Czifra jog lenne biz ez ! 
Elitélték. 

— Ez is jogegyenlőség ! A franczia alsó kamra az 
állam által fentartott valami 5 katholikus theol. kar do-

; tatióját törölte, mig a prot. karok dotatióját megtartotta. 
Pedig a franczia állam a kath. egyháznak az eltörölt régi 
kath. egyetemek vagyonáért is adós. 

— Mi hiányzik Bécsben ? Bevallja a berlini ,Germa-
! nia' egy bécsi levelezője. A zsidó-liberalis párt uralkodik 

sajtóban, társadalomban és a — városházán évek óta. 
Megindult ugyan ellene az antisemitismus „reform ver ein" 
név alatt ; de nem mennek semmire, mert csak szidni tud-
ják a zsidó-liberalis uralmat ; szervezni ellene a társadal-
mat képtelenek. E g y jól vezetett kath. polgárpárt hiány-
zik nálunk, úgymond, a mely a tömeget magához von-
zani és az uralkodó keresztényellenes ,ring'-et bevenni 
képes. Az antisemitismussal, bármennyire népszerű legyen 
is ezidő szerint, tartósan elérni nem lehet semmit. E r r e 
egészen más alapok, magasabb álláspontok kellenek. Igy 
a bécsi levelező. 

— A szent-jáczinti püspök Canadában főpásztori le-
velet intézett az egyházmegyéjében megjelenő katholikus 

; lapokhoz, felszólítva őket, hogy lapjukban minden immo-
rális és botrányos hirek és vjdonságok, p. öngyilkossá-
gok, lopások és botrányok közlését mellőzzék. A lelkes 
főpásztor utalt arra, hogy a bün gyakori szemléltetése 
mindenkire rosz hatással van, a családok serdülő nemze-
déke pedig különös tekintetet érdemel. 

-— Az ír katholikus és nemzeti ügy nagy halottat 
gyászol. Meghalt Suliivan parlamenti tag, az angol és ír 
katholikus társas élet egyik legkiválóbb alakja. Mint a 
sziget-birodalom alsóbb néposztálya körében iszonyú pusz-
títást okozó szeszes italok élvezése ellen szervezett mér-
tékletességi egylet alelnöke, Manning bibornok jobb keze 
volt az elhunyt. Szóval, sok tekintetben nagy iirt hagy 
maga után. Recpűescat in pace Christi ! 

— A skót kálvinisták vaskalapossága szintén kezd 
puhulni. A glasgowi egyetem rektorává a buzgó katho-
likus Bute őrgrófot szándékoznak megválasztani, sőt ta-
lán már meg is választották. Nem lehet örvendetesebb 
jelensége a jelenkornak, mint ha a protestánsok százados 
előitéleteikből kibontakoznak és — közelednek az anya-
szentegyházhoz, a mely nekik is édes anyjuk, habár a 
tékozló fiukint messze eltávoztak az anyai háztól. 

Lapunk utolsó (52-ik) száma az ünnepek miatt 
decz. 31-én jelenik meg. 

Előfizetési felhívás 
a „Relig io" 1885-iki v a g y i s n e g y v e n n e g y e d i k é v f o l y a m á r a . 

T. előfizetőinket kérjük a lap terjesztésére. Ez a lap legszebb iutalma : az elismerés emelkedése, mit folyton 
iokozódó hálával veszünk. Tömeges, gyors megrendelés időt kiméi számunkra. 

Előfizethetni a lap élén kifejtett módon: egész évre 10 frttal, félévre 5 frttal. 
Paptársainknak megkönnyíteni óhajtván a lap járatását, az ez iránt fennálló egyházi szabályokkal össz-

hangban, intentiók végzéseért is adjuk a lapot. 
Az intentiók számának meghatározását későbbi nyilatkozatra hagyjuk. 

Kelt Budapesten, 1884. sz. Damasus pápa és hitvalló napján. 
A szerkesztő. 

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

Budapest, 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcaa 8. sz.; 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

fé lévre he lyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása:Buda-
pest, VIII . , József-körut 
50. , hova a lap szel lemi 
részét i l lető minden kül-

demény czimzendő. 

R E L I G I O . 
KÄTH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRÀT. 

NEGYVENHARMADIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

kir. postahivatalnál ; 
Budapesten a szerkesz 
tőnél, és Rudnyánszk 
A . könyvnyomdájába 
IV., Papnövelde-utcz 
8. sz. alatt, hova a n 
taláni reclamatiók i 
bérmentes nyitott levé 

ben, intézendők. 

Budapesten, deczember 31. 52, II. Félév. 1884. 

TARTALOM: Vezéreszmék és Tanulmányok: Az év végén. — Alakítsunk papi egyesületet! — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : 
A szentséges a tya karácsonyi allocutiója. — K a s s a : Rehab i l i t a t e . — R ó m a : XIII . Leo pápa karácsonyi beszéde a szent Collegíum-
hoz. — F r a n c z i a o r s z á g : Mermillod gyászbeszéde mgr. Chauled-d'Oultremont Hector Albert mansi püspök fölött. — Irodalom, 

Egyházi beszédek hármas sorozata. — Vegyesek. — Előfizetési felhívás. 

Az év végén. 
„Vidimus glóriám ejus." (Joan. 1, 14.) 

Zárjuk be ezt a letűnt évet ; megérdemli, hogy 
„cum honore sepeliatur." 

Hasonlí tott a bűnös keresztény emberhez : jó és 
rosz, természeti és természetfölötti keverve váltakozott 
benne. 

Mi is egyéb az év, mint az ember története és 
pedig 3 6 5 napos tö r t éne te? ! 

Az idő csak egy filigrán, alig észrevehető kere t ; 
tar ta lmat belé az emberiség alkotásai és rombolásai, 
nyüzsgő cselekvése és rothadó tespedése — s ezek 
dicső és dicstelen eredményei szolgáltatnak. 

Christianus alter Christus. Ha ez igaz : akkor 
a keresztények nagy egysége, a kath. egyház, szintén 
maga — az egész föld kerekségét átölelő Krisztus, 
az ő páratlan szeretetével és magasztos emberbaráti 
tanaival, az ő szakadatlan szenvedéseivel és folytonos 
győzelmeivel. 

Hogyan? Há t szenvedéssel is lehet győzn i? ! 
Lehet bizony. É s pedig ez a faja a győzelemnek annyira 
kimagaslóan saját ja az egyháznak, hogy isteni ere-
detének és erejének egyik legkézzelfoghatóbb indici-
umát éppen ebben birja. Krisztus Urunk sok csodát 
tet t istenségének bebizonyitására ; de valamennyi közt 
legnagyobb volt az, hogy nagy ellenfelének, a bűnnek 
hatalmát, a bűnért szenvedve törte meg, és a halált 
•— az életért meghalva győzte le. 

Ebben is alter Christus az egyház. Szenved az 
emberiség bűneinek, a hatalmasok s elkapatottak szen-
vedélyeinek ostora alatt, — és majd ebben, majd abban 
az alakjában, intézményében, actiójában, előnyében, 
kiváltságában meghal, de csak azért, hogy más alak-
ban, más alkotásokban, más actiókban uj, szebb, pezs-
gőbb életre keljen ismét. 

A pápaság Rómában elvesztette ugyan a Qui-
ri d ált és a világi fe jedelemséget ; ámde fokozott mér-
tékben megnyerte az egész t isztességes világ t iszte-
letét és rokonszenvét. Sújtva a világi fejedelemséget, 
a pápaság ellenségei lesújthatni vélték a lelki hatal-
mat is. Ámde reájok nézve rettenetesen, mi reánk 
nézve örvendetesen csalódtak. A pápa tekintélyének 
varázsa nőtt és folytonosan növekszik. Hiszen az ár-
ta t lanul szenvedő ember nemes alakja még a legva-
dabb keblet is lefegyverzi. Há tha még hozzá vesszük, 
hogy a világban az isteni malaszt természetfölötti villa-
mos és delejes ereje soha sem szűnik meg keringeni, 
s minél nagyobb a szükség a szellemi légkör meg-
t iszt í tására és fölélenyesitésére, annál nagyobb quan-
tum áramlik szét ebből az isteni fluidumból a szelle-
mekben : bizonyára eltűnik minden ürügy a kislelküs-
ködésre. 

Az a csapás, melylyel X I I I . Leo De Secta 
Massonum czimü levelével ápril 20-án a szabadkő-
művességre sújtott , sokkal nagyobb csapás erre nézve, 
mint volt a szabadkőművesség csapása, melyet ez a 
pápaságra a világi fejedelemség elvétele által mért. 
A szabadkőművesség alapjaiban megrendült a pápaság 
szavára. Szakadás állt be körében. A jobb érzésüek 
szakítani kezdenek az atheismussal és az angol sza-
badkőművesek megvetésöket nyilvániták a franczia pá-
holyok istentelensége iránt. Első lépésnek elég. 

Ha Magyarországban növekszik, terjed, szájaskodik 
a protestantismus : hóditása nem valami nagy dolog, ér-
tékben pedig sokszor igen kétes, és csak azért történik, 
hogy a katholikusoknak vexatio det intellectum, és 
hogy később az önérzetre ébredt magyar katholicis-
mus a nyomás arányához mért erővel vesse vissza a 
protestáns áramlatot medrébe, hol reá a szabad hit 
révén végleges elszivárgás vár a semmi hit feneket-

52 
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len homoktengerében. Egyébiránt, ha Magyarországban 
egy idő re egy kicsit veszt is a katholicismus: Angol-
országban szemlátomást hódit, terjed, izmosodik, nyer ; 
a mi minden esetre nagyobb nyereség, mint a mi apró 
veszteségeinek. Egyébiránt nem is annyira veszteség 
az. a mi Magyarországban a katholicismussal történik, 
hanem az, a mi a tengeren rendes egymásutánban 
váltakozik. A katholicismus apályban van. Ez az 
egész. Annál nagyobb lesz a dagály ! 

Ha Francziaországban, mert elvonják a minden-
napi kenyerét, szomorkodik az egyház és nem egy 
oknál fogva nagy aggodalommal tekint a jövőbe : az 
Egyesült-Államokban a minap bezárt teljes zsinat fé-
nyes Te Deum án»k örömbymnuszával siet egy még 
fényesebb jövő elébe. Egyébiránt Francziaországban 
is jól tudják a katholikusok, hogy — post nubila 
Phoebus. 

Ha továbbá Bismarck Németországban a katho-
licismus egy büszke fellegvárának, a Centrumnak szét-
robbantásán fáradozik : az isteni Gondviselés a kath. 
egyháznak nem csak berlini fellegvárát őrzi meg ép-
ségben és erőben, hanem még egy ujat is állit a 
protestáns Németalföldön, hol a német kath. Cent-
rum mintájára a kath. képviselők egy hasonló kath. 
középpártot szerveztek. 

A chinai vértanuk vére csakis a kereszténység 
magvának szaporítása. De ebből a dicsőségből a pro-
testantismusnak nem jut ám semmi ! És ha veszt is 
az egyház Chinában ; nyer Japánban, Indiában, Auszt-
ráliában, a Congo partjain — és mindenütt a hol 
némi jóakarattal találkozik. 

Ha az argentínai köztársaság szabadkőművesei 
félbeszakítják az összeköttetést a pápaságga l : Portu-
gallia szabadkőművesei alkudozásba bocsátkoznak a 
szentszékkel az angolai püspökségnek érsekségre eme-
lése végett. 

Ha Dél-Amerikából visszajön a pápa delegatusa, 
mert kiutasították : Brüsszelbe uj pápai nuntius me-
gyen, mert oda meg őt meghívták. 

Ha Oroszország a keleti schismát ismét erősza-
kolja : a keleti schisma főpapja Konstantinápoly-
ban gondosabban, mint valaha, keresi az egyház egy-
ségét. 

Ha pusztított és évek óta egyetlen egy tudo-
mány-egyetemet sem alapított a hitetlen tudomány: 
a vallásos tudomány ez alatt a lefolyt, egyetlen egy 
év alatt négy uj kath. egyetemnek veté meg alap-
jait : Bilbaoban, Salzburgban, Kalkuttában és Spalding 
püspök indítványára az Egyesült-Államokban. 

Folytassuk még tovább? 

Minek? Ennyi is elég, hogy világosan lássa, a 
kinek szeme van a látatlanok látására is, miszerint nincs 
ok a csüggedésre; ellenben igen sok ok van az Is-
ten iránti háladatosságra. Vidimus glóriám ejus! Lá t -
tuk az Ur dicsőségét az egyház szenvedéseiben és 
győzelmeiben — ez alatt az év alatt is. Adjunk há-
lát mindenekért! „Cum innumeris beneficiis quotidie 
Deus nos prosequatur, sive ea sciainus sive ignore-
mus, sive velinms sive nolimus: nihil tarnen aliud a 

I nobis exigit, quam habere gratias pro his, quae no-
bis facta sunt, ut pro ilia ipsa gratiarum actione ad 
ampliora danda provocetur," mondja aranysz. sz. Já-
nos. (Horn. 52.) 

Nekünk Magyarországban ez a lefolyt év kivá-
lóan providentialis év volt. Megmutatta az Isten, 
mit tehetünk az ő segítségével — s mi a nagy dol-
gok adaequát eszköze. 

Másodszor is sikerült, a hatalom óriási nyomása 
daczára, megvédeni Magyarország számára a házasság 
keresztény jellegét ; — és sikerült a katholikus taní-
tók országos egyleti szervezése által a magyar Sión 

i kereszttartó kupolája alatt annak egyik legerősebb 
J támaszát biztosítani. 

Azonban, sem az egyik, sem a másik siker által 
a veszély niég nincs egészen elhárítva. Az egyenes 
uton nekünk rohant ellenséget visszaszorítottuk. Ke-
rülő és rej tet t utakon igyekszik tehát elérni czéljait. 

Vajha, a mint ez év elején indítványoztuk, a 
zsidó-keresztény házasság törvényjavaslata ellen or-
szágosan tiltakozók sorakozását — állandósítottuk 
volna minden más kath. ügyre nézve, a pillanatnyi 
csatlakozásnak egyleti alakba öntése á l ta l ! 

A kié az i f júság, azé a jövő : azé pedig az i f -
júság, tehát a jövő is, a kié a tanítói kar. Ha a 
vallásé a tanitó, a vallásé lesz a jövő ; ha a hitetlen-
sége, a hitetlenségé. E progenies vitiosiortól pedig, 
hogy az Isten megmentse hazánkat és egyházunkat : 
azt, ugy hiszem, mindenki belátja, hogy rimánkodva 
kell kérni az Istentől. De az Isten csak azt segiti 
meg, a ki maga is igyekszik segíteni magán. A ki 
magát elhagyja, azt az Isten is elhagyja. A tanulság 

I ebből az, hogy katholikus tanítóink országos egyleti 
szervezését, működtetését, begyakorlását nem szabad 
abban hagyni, sőt a szerencsésen megindult egyház-
megyei tanitógyülésekből mennél előbb országos kath. 
tanitógyülést kell összeállítani. A szélcsend nem azt 
jelenti, hogy nem lesz többé veszély; hanem figyel-
meztet, hogy használjuk fel az időt. 

A keresztény házasság országos megvédésében és 
a kath. tanítók országos egyleti szervezésében Isten 
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ujj mutatását birjuk arra nézve is, hogy mi a nagy 
eredmények adaequát eszköze. 

Egyesegyedül az egyetértés, összetartás és ennek 
állandósítása, az egyleti társasélet; mert közügynek 
ugyan, egyházban és államban egyaránt, az Isten 
által felállított közhatalom a nemtője és vezére, de 
csakis közös erő az aedequát eszköze. 

Hogy bennünket az egyleti élet útjára terelt és 
igy megsegített azon az Isten : ez legyen az elhaló 
év alkonyán hálaimánk egyik főtárgya, ez legyen a 
jövőre vonatkozó könyörgéseinknek is élére kitűzve. 

Hoc Deus bonum judicavit, ut orationibus hu-
militim dignaretur salutem praestare sublimium. (S. 
Aug. Enclúr. c. 103.) 

Boldog uj évet ! 

Alakítsunk papi egyesületet! 
„Ut sint un um." Joan. 18, 22. 

v . 

Mit várunk a magyar papi egyesülettőlf 

Végül még egy kérdést. Mit várhatunk ezen 
önálló magyar papi egyesülettől ? Miként már ezt 
fenebb is jeleztük, várhatjuk édes hazánk összes 
jóakaró, életszentségre törekvő papjainak'szorosabb 
egyesülését; várhatjuk ezek egyesitett fáradozá-
sától a sz. Sziv ájtatosság általános elterjedést s 
virágzását; várhatjuk végre következetesen a sz. 
Sziv ájtatosság áldásos gyümölcseit is, úgymint a 
hitéi t-t élénkülését s lassanként való föl virágzását, 
a mire ugyancsak égető szükségünk van. 

De talán jó lesz reményeink egyes pont-
jait közelebbről is megvilágítani. 

Senkisem fogja kétségbe vonni, hogy nálunk 
is tekintélyes azon papok száma, kik igyekeznek 
életükben s működési körükben mindazt megva-
lósítani, a mi a papi egyesületek czélját ké-
pezi. Csakhogy ez a tekintélyes szám szét van 
szórva, mint a szétzűllött nyáj. Minden vidékre 
esik talán kettő-három ; s 'ezek is, hiányozván az 
egybekötő kapocs, a közös eszmény, fennemlitett 
czéljaik megvalósításánál többnyire saját útjaikon 
járnak, kiki maga módja szerint. 

S ha ezen oly elszigetelten álló és működő 
egyének a közös összejöveteleknél, pl. coronák 
alkalmával, a papi életszentség eszközeit, a (sz. 
Sziv ájtatosságot, ugy egyéb ilyes dolgokat meg-
pendítenek, viszhangra alig találnak, legtöbbször 
pedig éppen az történik, a mit egy lelkes „A 
lelkipásztorkodás köréből" a „Religio" hasábjain 

már oly sokszor hangoztatott, t. i. a felszólalót 
holmi praxis est multiplex stb. féle szólamokkal 
elnémítják, vagy meghallgatva a szép szavakat, 
talán meg is dicsérik, de a gyakorlati alkalma-
zást kinek kinek saját belátására, saját buzgal-
mára bízzák. Hiányozván ekkép a kölcsönös tá-
mogatás, buzdítás, oktatás, az illető ha nem is 
akasztja mindjárt szegre jó szándékát, mégis an-
nak megvalósításán csak ritkán fog lelkesedéssel 
és kitartással fáradozni; de még ez esetben is, 
elszigeteltsége miatt, a kitűzött czélt lassan és 
sok haszontalan kísérlet, keserű tapasztalat után 
is, csak részben fogja megközelíthetni. Vae soli! 

Mindez azonban a papi egyesületek által 
egészen megváltozik. Ezen egyesület a legel-
dugottabb állomáson működő papot is a jók nagy 
számával folytonos összeköttetésbe hozza, kik 
egyre czélozzák erejét, s rend Ikezésére bocsátják 
mindazt, mivel a legkipróbáltabb egyházi férfiak 
tudománya, jámborsága s tapasztalata csak ren-
delkezhetik. 

Ilyképp egyesülvén a jó akarat, a legrövidebb 
idő alatt várható sz. Sziv-ájtatósag általános el-
terjedése s lelkes ápolása is. Talán nem lesz ér-
dektelen Ürge Ignácz, missio-társasági papnak 
erre vonatkozó néhány észrevételét feljegyeznünk, 
ki a sz. Sziv-ájtatosságnak hazánkban való lanyha 
terjedéséről értekezvén, körülbelül ezeket mondja. 
A magyar nép bármely jámbor ájtatosság iránt nagy 
fogékonysággal bir s arra könnyen hajlítható. De a 
sz. Sziv-ájtatosságot nem gyakorolhatja, mert nem 
ismeri; s erről nem tehet. Kétségtelen clolog azért, 
liogy a magyar nép, hasonlóan más népekhez, a sz. 
Sziv-ájtatosságot nem fogja gyakorlatba venni, még 
kevésbbé fog benne gyarapodást fölmutatni, ha-
csak a ft. lelkész urak a dolgot szívökre és ke-
zökbe nem veszik. Minden oly ájtatosság vagy 
jámbor társulat, melyekhez a nép saját kezde-
ményezéséből, lelkészök közbejötte és személyes 
vezetése nélkül fogott, történetük lefolyásában 
azt mutatják, hogy vagy rövid idő múlva szét-
mállottak, vagy csupán külső kérgőket megtartva, 
belső gyümölcsözés nélkül maradtak. Tagadha-
tatlan az is, hogy az ily ájtatosságok és társula-
tok gondozása a lelkipásztori teendőket némileg 
megtoldják, a mennyiben a lelkész figyelmét arra 
indítják, hogy ez irányban minden alkalmas esz-
közt fölkeressen és érvényesítsen, minők : közvetve 
a ker. tanítás hü kezelése, a gyakori gyónás és 
áldozás behozatala, közvetlenül pedig : a társulati 
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ünnepek idején való kihirdetése és épületes meg-
tartása. a velők összekötött búcsúk tüzetes meg-
m a g y a r á z á s a , a jelentkező társulati gyónók előzé-
keny kihallgatása, egyes alkalmi beszédek elkészi-
tése stb. De mit tegyünk? Nem az egyház 
szolgái vagyunk-e mi, kiktől az Ur számon fogja 
kérni nemcsak a veszendőbe ment lelkeket, ha-
nem a megmentett lelkeknek mulasztásunkból el 
nem hárított tökéletességi fogyatkozását is?1) A 
papok buzgósága tehát s a sz. Sziv-ájtatosság 
fölkarolása a legszorosabb összefüggésben vannak 
egymással. Ami különöseu ezen ájtatosság terje-
dését illeti, történt ugyan e tekintetben is már 
némi haladás hazánk némely vidékén; de ez oly 
kevés, s ezen kevés is, a már szellőztetett okok-
nál íogva, oly döczögősen történik, hogy más 
országokkal egybehasonlitva, egészen ez eltűnésig 
eltörpül. Például, mig a Hirnök előfizetőinek száma 
nálunk talán alig egy ezer, addig Lengyelország-
ban 21 ezer stb. Valóban nem csodálkozhatunk, 
ha egy egyházi férfin, kinek e téren alkalma volt 
a legkiterjedtebb és legilletékesebb tapasztalato-
kat szerezni, éppen ezen reánk nézve oly meg-
szégyenítő ellentét szemléletére, ezen elkeseredett 
nyilatkozatra fakadt: Minden nemzetnél, még 
talán a hottentoták között is, lendületet nyer a 
sz. Szív-tisztelet, csak mi magyarok vagyunk si-
ketek, vakok, sánták, némák iránta! 

A papi egyysületek czélja, szervezete s az 
általuk eddigelé mindenütt elért kedvező ered-
mény azonban joggal engednek következtetni, 
hogy ezen egyesület meghonosításával, a sz. Sziv-
ájtatosság ügye nálunk is hamarosan jobbra fog 
fordulni. Az előjelek már is a legkedvezőbbek! 
Avagy lehetne-e kedvezőbb előjel, mint hogy di-
csőségesen uralkodó sz. atyánk, XIII. Leo pápa, 
a sz. Sziv-ájtatosság ápolása és kiterjesztése iránt 
a legodaadóbb érdeklődéssel viseltetik, miről, 
hogy egyebet ne említsünk, perugiai püspök ko-
rában kibocsátott számos pásztorlevelei,2) ezen 
egyházmegyének ünnepélyes fölajánlása Jézus sz. 
Szivén^ k, s trónra léptével a Jézus sz. Szive tár-
sulat és imaapostolság gyökeres rendezése stb. 
fényes tanúbizonyságot szolgáltatnak. 

Kedvező előjelnek tekintjük továbbá azt is, 
hogy a sz. Sziv-ájtatosság most már édes ha-
zánk papnevelő intézeteiben is mindinkább gon-

') „Jézus sz. Szivének Hírnöke." 1882. I. f. 6. 1. 
") A magyar „Hirnök" is kitűnő szolgálatokat tel-

jesítene a sz. Sziv-ájtatosságnak, ka ezen oly buzditó 
pásztorlevelek magyar fordítását közölné. 

dosabb ápolásban részesül, s igy az Ur szöllejé-
nek uj munkásai, már jobbára, mint a sz. Sziv 

: dicsőítésének lángoló apostolai távoznak a gond-
viselés által számukra kijelölt állomásokra. 

A harmadik, mit a papi egyesületektől vá-
runk: a hitélet élénkülése s lassankint való föl-
virágzása, mi a sz. Sziv-ájtatosság gondos ápo-
lásával a legszorosabb összefüggésben van. Erre 
nézve elég az isteni Megváltónak Ígéretére hivat-
koznunk, nemkülönben azon általános örvendetes 
tapasztalatra, melyet értekezésünk folyamán már 
volt alkalmunk kiemelni, s azért e pontot illető-
leg e helyütt talán szükségtelen ujabb bizonyí-
tékokkal előállanunk. 

Ezzel talán érintettük legalább röviden mind-
í azt, mi egy magyarországi papi egyesületnek 

megalakítását napjainkban oty kívánatossá teszi. 
Azért, befejezvén igénytelen hozzászólásunkat ezen 
oly kiváló fontosságú ügyhöz, záradékul Dr Mül-
ler Ernő szavait idézzük még: Vajha Jézusnak 
isteni Szive, melynek korunk összes papi egye-
sütei fölajánlvák, az ő véghetetlen irgalmában, 
ezen jámbor egyesületek által bennünket papo-
kat mind egyre szorosabban egyesítene, mind a£ 
ő sz. Szivével, mind pedig egymással. Mert na-
gyon is valók az angyali tudósnak eme szép sza-
vai: „ Multi enim minimi, dum congregantur un- 
animes, fiunt magni ; et multorum preces impos-
sibile est, quod non impetrent, quod est impe-
trabile.1)" 

Faxit Deus ! ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , deczember 30. A szentséges atya kará-

csonyi aüocutiója. — Karácsony ünnepe örömet hozott 
majdnem mindenkinek szivébe ; csak az egyház feje, a 
kereszténység közös a ty ja nem talál okot az örömre ; 
sőt lelke aggódik, szive szenved és kesergők szavai. Soha 
erősebben, soha szomorúbban még nem szólt XIII . Leó 
pápa, mint a jelen karácsonyi ünnepek előtt, midőn a 

; bibornoki testület szerencsekivánataira válaszolt. 
Lelke odaadó, a k a r a t a haj landó szenvedni, még töb-

bet is szenvedni, ha szükség még halált is szenvedni ; 
de lehetetlen, hogy ne lássa, ami körülötte történik, le-
hetetlen azt elhallgatni, lehetetlen fel nem szólalni, midőn 

J majdnem csordultig megtel t a szenvedés pohara. 
Szava nem a kétségbeesett kedélynyilvánulás hangja, 

nem a boszuért lihegő kebelnek kitörése, felszólalása nem 
a kislelkünek ja jgatása ; — a megsértet t j og méltóságával, 
a lábbal taposot t igazság szent hatalmával szól. Azért 
oly fenséges, oly magasztos felszólalása. J o g és igazság 
beszél szavaiból. Méltósággal teljes erély szól belőlük. 

i Linz. Quart. 1882. I. 15. 1. 
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Azért oly mély hatású felszólalása, melylyel az egész vi-
lág-sajtó foglalkozik. Mindig esemény, ha ő szentsége 
felszólal. 

Altalános a kérdés, miért szólt éppen most ő szent-
sége? Mi inditotta azt a pápát, ki eddig határozottan 
bár, de oly erélylvel nem igen hangsúlyozta a pápaság 
jogait, éppen most arra, hogy oly erélyes hangon, amint 
dicső elődje szokott volt mindig beszélni, felszólaljon hely-
zete tűrhetetlensége és tarthatatlansága miatt ? 

Sok a találgatás ; nem kevesen túlzónak mondják a 
pápát, félhivatalosunk is tegnapi reggeli vezérczikkében 
minden feltűnő méltányossága daczára (hisz1 közeleg az 
újév, az előfizetések megujitásának ideje !) mégis, ugy in-
ter lineas, a pápának, illetőleg a katholicismusnak ma-
gatartását kifogásolni látszik. 

Pedig maga szentséges atyánk világosan utal egy 
világszerte ismeretes körülményre: a Vatikán mellett 
szándékolt kórházra, illetőleg ennek megakadályozta-
tására. 

Hogyha annyira megy az olasz kormány ingeren-
cziája, hogy a pápának lehetetlenné teszi az irgalom cse-
lekedeteinek gyakorlását: akkor ne csodálkozzék a világ, 
ha ő szentsége oly erélyesen felszólal. Nem kutat juk az 
indokokat, melyek az olasz kormányt vezették ; — a 
tény tagadhatatlan, a maga részéről lehetetlenné teszi a 
pápának az irgalom testi cselekedeteinek nagy szabásban 
való gyakorlatát. Ha az olasz kormánytól függne, a pá-
pának nem volna szabad saját népének testi jólétéről 
gondoskodni. 

Es a pápa az ilyen helyzetben még fel se szólal-
jon ? Az ilyen megszorítás az olasz kormány által bizto-
sított souverainitásnak nem volna flagrans megsértése ? 
Hát mi kell még ahhoz, hogy a pápa szabadságának és 
függetlenségének lehetetlensége a mostani viszonyok kö-
zött nyilvánvaló legyen ? 

Talán azt kell bevárni, mig dynamitot raknak a 
Vatikán alá ? Vagy csak akkor lesz ad oculos bebizonyítva 
a pápa helyzetének tűrhetetlensége, míg gyilkos kéz nem 
nyul szentségtelen módon a pápa felszentelt személyé-
hez ? Az a vén bűnös Európa be akarja várni a katasz-
trófát, a világi történelemben páratlanul álló katasztrófát, 
mig a pápa érdekében lépést tesz ? Mily álszenteskedés 
kell ahhoz dicső pápánk erélyes felszólalására az ártat-
lant játszani ! 

Európa legitim fejedelmei soká süketek maradtak 
a közös atya panaszaira. Egy a forradalom kegyelméből 
keletkezett és fentartott királyság kedveért eleget szen-
vedett már a kereszténység közös atyja. Szenvedjen még 
többet ? . . . Ha éppen igy akarja, fog szenvedni, fog, ha 
kell, mint dicső vértanú csatlakozni a római szentszék ma-
gasztos alakjainak hosszú sorához ; — meghalhat a pápa 
— a pápaság meg nem hal soha, ez megmarad a világ 
végezetéig. 

De a forradalom, melynek az európai hatalmak bű-
nös conniencziájából talán sikerülne azt a végzetes ka-
tasztrófát előidézni, vérszemet fog kapni és azt a kí-
sérletet, mely a legrégibb és leglegitimebb trónon sike-
rül, folytatni fogja, folytatni azokon, kiknek vétkes gon-
datlansága, hanyagsága és tétlensége miatt oly hatal-

massá vált. Per quod quis peccat, per hoc idem et pu-
nietur. 

Ez lesz a történeti tények logikája ; kérlelhetetlen, 
szigorú mint mindenkor. 

Vagy revolutio vagy reformatio, ez az egyedül lehet-
séges alternativa. Közép nincsen. Igy a helyzet nem ma-
radhat. Ha másképp nem alkotják : másképp alakul majd 
amaz elemi erők szüntelen működése által, melyek annál 
hatalmasabbak lesznek, mentől többet kedveztek és híze-
legtek nekik. 

Vájjon ő szentsége karácsonyi allocutiója is a pusz-
tában kiáltozónak szava lesz ? 

Nem tudjuk, de nem is óhajt juk, nemcsak a pápá-
nak, de a legitim fejedelmek legigazibb érdekében. 

E t nunc reges intelligite, erudimini, qui judicatis 
terram ! ? 

Kassa, deczember hóban. Rehabihtatió. — „Exurge 
gloria mea : exurge psalterium et cithara" (Psl. 56. 9.) 
Ez év — jeleseinket illetőleg — méltán érdemosztó év-
nek — s e hónap a szerencse havának nevezhető. 
Köztudomás szerint, a hittani-kar örömnapot ült e nyá-
ron Esztergomban. A sok jókivánatok özönnel lepték 
el ott — kitüntetése alkalmából — az ország egyik jeles 
theologusát és termékeny iróját. Éppen ily vidám helyzet-
ben volt e hó folytán lyceumunk, melynek veterán tanárját 
hasonló elismerés érte. Szokatlan kedélyhangulat közt 
folyt refectoriumunkban az étkezés s egy — örömjelző 
hang vontatva dördült meg. Ajkunkra vettük a szép 
szót : érdekelve voltunk. Szintúgy jól esett, hogy a sok 
,necrolog'-ban belefáradt karunk örömpohár után nyúl-
hatott : 

„Uraim! s tisztelt asztaltársaim ! Egy uj csillag tűnt 
fel egyházmegyénk láthatárán, melynek fénye liarmincz 
s néhány év óta világol a távolban — a hírnév távolá-
ban, s ma hozzánk is eljutott a hiv. lap szárnyain, kö-
rünkben ragyog s arczainkra festi az öröm pirját . „Sidus 
refulget iam novum." {Hymnus). Ez u j csillag ki volna 
más, mint kétszeresen elárvult káptalanunk egyik u j tagja, 
ft. Dr. Pagács Ferencz ő nsga, kinek érdemleges — sőt 
régen kiérdemelt promotióján most már, szivünk teljéből 
teliden telt pohárral gratulálhatunk — és méltán ! A káp-
talan levetette gyászát, s annyi sok szép tett, papi buz-
góság, tudomány, jellem, nemes önérzet, ker. alázattal 
párosult türelem és pontosság, hogy ne mondjam szent-
ülés egyesül ünnepeltünk mindenki által tisztelt s nagyra-
becsült személyében : hogy őt ez uj nimbusban némán, 
hallgatagon nézni, érdembokra előtt meg nem hajolni, ha 
akarnánk se tudnánk. Hiszen Ciceróként, „virtus etiam in 
hoste laudanda:" mennyivel inkább áll az, lyceumunk 
legidösb s legérdemesebb tanárjáról, ki senkinek ellensége ; 
mindenkinek addictusa. — Ha valaki, én volnék az, ki-
nek •— három évtized alatt fölszaporodott tanítványaival 
— praeferenter okom van szerencséjén örvendeni ; mert 
ő nagysága nemcsak rég ismerősöm, commensalisoni — 
de iskolatársam is. Midőn évek előtt, először kaczérko-
dott vele a szerencse : én is — fájlalva bár, de reménye-
met nem vesztve — jóakarók'g jeleztem ; többet nem 
tehettem, s a mit tettem, levelezői tisztemnél fogva te-
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vém. kinek sokszor nem tetsző dolgokat is kell irnia : a 
miért néha, meg is neheztelnek r á . . . Mindenkinek nem 
tetszhetünk, — mint engedelmes és hü fiaknak pedig 
atyánk tettét helyeselnünk kell ; mert a dolog rendje s a 
„sacra obedentia" azt ugy kivánja. „Obedentiam volo 
et non sacrificium". (I. Reg. 15. 22.) Az aulicusnak pe-
dig plane kötelessége a püspök tettét motiválni. Aztán 
mint mondani szokás, „de praesenti gaudet ecclesia" : 
örültem ugyanis akkor, de hogy örömem nem volt tel-
jes, azt úgy hiszem, senki sem fogja kétségbe vonni. 
Jóslatszerűen megírtam különben „paulo majora cana-
nius." (Virgil.) Közleményeim azóta többször fölfrissítet-
ték s evidentiában tartották e mondatot, melynek valósí-
tása csak ,időkérdése' volt. Mindig hittem, s e hitemben 
nem is csalódtam, hogy Isten a jámbornak türelmét akarja 
próbálni; „non vidi justum derelictum" mondja a zsol- | 
tárnok (36. 25.), s utánna most már én is elmondhatom ; 
de elmondhatja Feri barátom is, hogy a szent szöveg 
való-igazat mond: mert valóságos actualis kanonok lett, 
— elmondhatja, „Exurge gloria mea, exurge psalterium 
e tc i tha ra !" Hosanná-jába bele kiáltunk mi is, kik imá-
inkban róla többször megemlékeztünk, ut „Deus extendat 
manum suam in retribuendo". (Psl. 54. 21.) Imáink si-
kere — ez örömnap, „melyet az Ur szerzé" (Zsolt. 117. 
24.) „Dies venit, dies Tua, in qua reflorent omnia." (H y m- j 
nus.) A téli viradat-virulás eme napján, ide baráti jobbo-
dat ! Ölelj kebledre; hisz szívverésedben viszhangzik szi-
vünk dobbanása is. Adja Isten, hogy rehabil i ta ted illetve 
promotiód — mely karácsonyi ajándéknak is beillik — s 
mint hinni szeretjük, gyors haladásod egymásutánjában, I 
életed folyása mentől lassúbb legyen! Vivas! Éljenek az 
új kanonokok s éljen a káptalant kiegészítő s fiait meg-
örvendeztető püspök atyánk, Dr. Schuster Konstantin 
ő exja ! ! !" 

Róma. XIJI. Leo pápa karácsonyi beszéde a szent 
Collég i unthoz : 

„Urunk születése ünnepének évenkinti megülése, 
melynek szivvel-lélekkel örvend az egész egyház, miránk 
nézve is élénk öröm oka, és fölötte kedvesekké teszi az 
üdvkivánatokat, melyeket ön, bibornok ur, első izben fe-
jezett ki nekünk a Szent Collegium nevében. És ez öröm 
ránk nézve zavartalanabb és élénkebb volna, ha az idők 
kevésbé szomorúak volnának az egyházra nézve és ke-
vésbé nehézzé tennék annak kormányzását. 

Ezen nehézségek legnagyobbja bizonyára az, mely 
jelen nelyzetiinkre vonatkozik, melyet mi mindig tűrhe-
tetlennek jelentettünk ki és amely mindinkább ilyennek 
bizonyul, mint az események tanúsítják, melyek szemünk 
előtt lefolynak. 

A most végéhez érő esztendő világosan megmutatta, 
a mint ön, bibornok ur, az imént megjegyzé, hogy a jelen 
körülmények között a souverain pápa még a felebaráti 
szeretet szabad gyakorlatával sem bír Róma városában. 
Az egész világ emlékezik arra, mily hevességgel kelt ki 
a sajtó nagy része az általunk nyilvánított azon szándé-
kunk ellen, hogy a Vatikán közelében saját költségünkön 
a cholera-betegek számára kórházat rendezünk be, ha 
annak szüksége érezhetővé válnék. Az egész világ emlék-

szik rá, mily insinuatiókkal és roszakaratu magyaráza-
tokkal igyekeztek ezen cselekedet természetét elferdíteni, 
mily mesterkedésekkel s fenyegetésekkel törekedtek meg-
gátolni annak megvalósítását, vagy legalább alkalmat vő-
nek belőle éreztetni velünk mindazt, ami keserii a dol-
gok uj rendjében, amely a souverain pápát egyszerű ma-
gánzó méltatlan állapotába juttatá. 

Ámde ez nem minden és még roszabb is van. 
Mérhetetlen sajnálat és mély aggály az reánk nézve, 

amidőn látjuk az istentelenséget, melylyel a protestánsok 
szabadon és büntetlenül terjesztik eretnek tanaikat és meg-
támadják szent vallásunk legfönségesebb és legszentebb 
hitágazatait, itt, magában Rómában, a hit központjában 
és az egyház tévmentes s egyetemes tanszékének szék-
lyén, itt, ahol leghatálvosabb módon kellene pártfogolva 
lennie a hit épségének és megóva lennie az egyedül igaz 
vallás becsületének. Összeszorul a sziv, látván, hogy a 
köztörvények pártfogása alatt szaporodnak az eretnek-
hitiiek templomai, és hogy Rómában meg van engedve 
nyiltan merényletet intézni az olaszok legszebb és leg-
becsesebb egysége, vállási egysége ellen, azoknak őrüle-
tes erőlködései folytán, kik igénylik azon istentelen kül-
detést, hogy Olaszországban uj egyházat alapitsanak azon 
kősziklán kivül, melyet Jézus Krisztus mennyei épületé-
nek lerombolhatatlan alapjául letett. 

Es ujabb s még súlyosabb sérelmektől kell tarta-
nunk Krisztus vallására nézve. Közelebb terjesztették a 
parlament* elé a házasság fölbontásáról szóló törvényt, 
mely több esetben megengedvén a házassági kötelék 
szétszakítását, egyenesen az Isten által a világ kezdetén 
az embernek adott parancs ellen irányul : quod Deus 
conjunxit, homo non separet ; amely törvény egyenes el-
lentmondásban áll Jézus Krisztus, az egyetemes Törvény-
hozó tanításával, és az egyháznak a házasságot illető ösz-
szes rendelkezéseivel ; amely nem ismeri el ezen nagy 
Szentségben a magasztos fönséget, hová azt Jézus Krisz-
tus emelte, és amely odáig alászállitja, mintha az nem 
volna más, mint egyszerű polgári szerződés ; amely leala-
csonyítja és megalázza a nőt, mely megrontja a gyerme-
kek nevelését s jólétét, mely szétszakítja a családi élet 
kötélékeit, midőn a házasságot felbontja, mely egyenet-
lenséget dob a családok közé, mely a romlottság forrása 
a közerkölcsre nézve és végromlásra vezető hanyatlás kez-
dete az államokra nézve. 

Valóban, az utóbbi időkben maga a tapasztalás oly 
keserű és vésztjósló vala, hogy magukat a házasság föl-
bontásának barátjait kényszerité visszaállítani a házasság 
föloldhatatlanságát a törvénykönyvekbe. Ha mégis meg-
valósulna a secták óhaja és a szabadkőművesek kíván-
sága : a katholikus elvekkel ellenkező törvény hirdettet-
nék ki ezen Róma városában, honnan pedig a kinyilat-
koztatott igazságok tiszta világosságának és a katholikus O o o o 
hit fényének kellene egyedül kiáradni, és az egész ke-
reszténységre elterjedni. 

Ha az Urnák tetszeni fog ily nagy szerencsétlensé-
get eltávolítani Olaszországtól, a legmélyebb hálával fog-
juk azt megköszönni; de nem tehetjük, hogy ne táplál-
juk a legélénkebb aggodalmat, a mig a dolgok jelen 
állapota tart. 
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A mostani helyzet önmagában ellenkezvén a sou-
verain pápa méltóságával ? függetlenségével, és megtá-
madván Róma püspökeinek szabadságát legfőbb hatal-
muk gyakorlatában, szükségképen ilyennek kell annak 
bizonyulnia minden alkalommal, mind súlyosabban érez-
tetvén velünk az idegen uralom terhét és mind jobban 
megértetvén a katholikus világgal a lehetetlenséget a 
dolgok hasonló állapotához alkalmazkodni és abban kö-
zönyösnek maradni. 

Az emberré lett Isten Fia, ki mint kisded megme-
nekült az istentelenek üldözései elől és a ki isteni erejé-
vel megváltoztatá a világ képét, bizonyára nem fogja 
megtagadni segedelmét szorongatott egyházától és meg 
fogja javítani méltatlan helytartójának helyzetét. 

Azonban az egész világ katholikusait, illeti, siettetni 
az isteni könyörületet állhatatos imáikkal és főkép egé-
szen keresztény élettel, mely teljesen megegyez a hittel 
s törvénynyel, melyet vallanak. 

Ez érzületben szivből fordulunk mi is üdvkivána-
tainkkal a szent Collegiumhoz. Es a legbőségesebb égi 
kegyek zálogául kiváló jó indulattal szerencsések vagyunk 
összes tagjainak, püspököknek, jjraelatusoknak és az ösz-
szes jelenlévő személyeknek, apostoli áldásunkat adni. 

Fraiicziaország. Mermillod gyászbeszéde mgr. Chau-
let-d1 Oubremont Hector Albert mansi püspök fölött. — 
Nem engedhetem elmúlni ezt az évet, a nélkül, hogy 
meg ne ismertessem a lausannei püspök e gyászbeszédét, 
mely az egyházi szónoklat legremekebb termékei közt 
foglal helyet. Mermillod, mint a ,Revue du Monde Catho-
lique' mondja, „egyike a kath. egyház leghatalmasabb 
és legékesszólóbb s z ó n o k a i n a k a ki, mint a „Journal de 
Rome" hirdeti róla, szónoki hivatással bir „at egész 
katholicismust oktatni — D'Oult.remont püspök fölött tar-
tott gyászbeszéde „egyike a legnemesebb alkotásoknak, 
melyeket valaha az apostoli lelkesedés sugallt." 

Mikor az elhunyt mansi püspök if júságát élte, a 
franczia ifjúság fölé a hitközöny zűrzavaros atmosphae-
rája sulyosodott. Hanem ebben a hangtalanságban, úgy-
mond szónok, mely egy pillanatra az ifjú d'Oultremont-t 
behálózta, a leendő püspök — szárnyainak csattogását meg-
őrizte. Csakhamar az ajtatosság fáradságos útjára tért át. 
Még zsenge ifjú korát élte, midőn a hitközönyből a szent 
áldozás és keresztény penitenczia út jára lépett. Néhány 
évre Párisba jött , ebbe a sikamlós talajú fővárosba, hol 
a családok szégyenére annyi bukás történik. Francziaor-
szág fölött akkor egy vallásos áramlat szellője lengede-
zel t. A franczia püspöki kar szorosabbra kezdte fűzni a 
Péterhez kötő szálakat. A Notre-Dame szószékéről és a 
a solesmes-i apátságból uj lángok sugarai löveltek szét. 
A tan és liturgia egysége még a laikusoknak is kedvencz 
foglalkozása vala. A rajongó ifjúság az egyházi ékesszó-
lás bájának varázsa alatt élt. A világi szószékeken ke-
resztény hangok jelentek meg, büszkén és szabadon, ural-
kodva a pártok fölött, melyek csodálkozással fogadták 
Voltaire fiai előtt a kereszteshadak fiainak megjelenését. 
A Collége de France (a franczia nemzet legfőbb iskolája) 
felkutatta a történet irattárait és elismeré az egyház jó-
téteményeit. A sajtó, egy nagy iró páratlan irodalmi ra-

gyogása és önzetlen bátorsága által, katholikus intéz-
mény magaslatára emelkcdék. Mily magasztos mozgalom és 
mily fényes egyetértése a szellemeknek ! Békés és nemes ke-
resztes hadjárat, mely a keresztény nevelés szabadságának 
kivivásaért szállt sikra és védelmére annak a szent egyháznak, 
melyet Isten az ő Fiának nem rabszolgájává, hanem je-
gyesévé alkotott. De nemcsak a szószék és forum visz-
hangzott akkor e keresztény manifestatióktól : a termé-
szetfölötti kovász, a benső szellemi élet, a szeretet fára-
dozásai magával ragadták a gyúlékony ifjúságot is, a 
mely vetélykedve futott az ostyában rejlő Jézus éjjeli 
imádására és páli sz. Vincze zászlaja alatt a szegények 
gunyhóiba. Kicsoda közölünk, mostani kedvtelenségünk, 
megoszlásunk és romjaink közepett, ne vetne egy irigy 
pillantást ama korszakra, melyben a hit, az apostolság 
és önfeláldozás ama lovagrendje képződött, melynek tűz-
helye Francziaország vala? IX. Pius áldását adta r eá ; 
az ő látnoki tekintete fe1 ismerte benne támaszát; sejté, 
hogy legfőbb elhagyatottságában ide tekintve fogja el-
mondhatni : „Feszületem és keresztény népen az én egye-
düli és leghűbb támaszom !" 

Az ifjú d'Oultremont. akkor jogtanuló, a keresztény 
erény e hadseregében az elsők közt foglalt helyet. Esz-
ményül a Vazulokat és nazianzi Gergelyeket választotta. 
Páli sz. Vincze ujonczai közé vétette fel magát. A tanul-
mányoktól meghagyott idejét templomban és a szegények 
viskóiban t ö l t e . . . D'Oultremont kiváló buzgósággal szen-
telte magát annak, a mit a salon apostolságának lehet 
nevezni. Nem egy, a ki jelenleg szerzetes, s a ki egy 
megható szó nélkül samaritanus maradt volna csupán, kö-
szöné a világ mámora közt a leendő mansi püspök-
nek hivatását. Azután ő maga is, mint egykor Sámuel, 
egy hangot hallott, mely őt magasbra szólitá: Ascende 
superins ! Engedve e szózatnak, édes anyjának szívszaggató 
vallomást tőn. Az anya szemmel tartását határozta el. 
De ő a nagy lelkek fajából való vala. Tudta, hogyan kell 
egy szalézi, egy assisi sz. Fezencz példáját követni. É j -
nek idején, titokban elosont és Rómába ment, testvéri 
alamizsnától támogatva. Itt , IX. Pius kiválasztotta és 
megszerette. Abbé d'Oultremont, miután a papi méltó-
ságra szigorú tanulmányokkal elkészült, az egyházirend 
szentségét a lateráni bazilikában felvette. Most már nem 
fognak tréfálózhatni az ifjú szentbeszédei f ö l ö t t ; ő már 
a papság komoly ruhájában jelenik meg a világ előtt. 
Bemutat ja magát érsekének, és feledve jogtudományát, 
római magas hittudományi műveltségét, alkalmaztatást a 
a legszerényebb segédlelkészek közt kiván. Harmadik 
segédlelkész lett a főszékesegyházban. Isten igéjének hir-
detése és jó cselekedetek közt tudtán kivül magasabb 
rendeltetésére készül. Végre nigr Guibert (a mostani pá-
risi bibornok-érsek, akkor Tours metropolitája) felismerve 
benne az érdemet, általános tetszés közt általános hely-
nökévé teszi. 

A vihar ideje elérkezett. Az egyház zsinata félbe-
szakadt. IX. Pius fogolylyá téve otthonában, szomorúan 
tekinte szét a világon. Ott fenn, éjszakon, az egyház sza-
badsága ellen nagy ostrom indult meg. Püspökök a szám-
kivetés út jára taszittattak. Francziaország olyan lett mint 
a vihartól elragadott hajó. Megaláztatva az idegenek in-
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vasiójának minden keserveit fenekestől fel kellett hajta-
nia. A diadalmas ellenség XIV. Lajos palotájában tité 
fel tanyáját, mig a franczia kormány éppen Toursba vo-
nult menedéket keresni, hol egy izraelita, akkor Franczia-
ország ministere, szent Márton utódjának vendégszeretetét 
jött kikérni. — Itt szónok Guibert bibornokról mesteri 
kézzel a következő életképet festi : 

„Szigorú és nyájas főpap, akár egy coenobita; ki-
meríthetetlen vidámság és szakadatlan munka ; a hetedik 
század püspökeinek hű mása, az u j idők értelmi fölényé-
vel ; rendületlen oszlop a romok közepett ; tanácsosa a 
pápaságnak, kinek hivatása életét a modern Franczia-
ország vallási élettörténetébe beolvasztani. Mária alázatos 
oblatussa (a bibornok t. i. szerzetes), a Notre-Dame de 
la Garde növendéke, szent Lázár és Magdolna emlékeibe 
öltöztetve, missionarius az Alpesek közt ; püspök, ki re-
gisi sz. Ferencz megifjult sarjait megáldá ; főpap, kinek 
pásztorbotja sz. Márton sirját feltalálá és egy u j bazi-
lika tervét kirajzolá ; a montmartrei bazilika merész al-
kotója, kit sz. Genovéva sz. Dénes székére vezérelt; vér-
tanú elődök vérének biborától ragyogó, kinek püspöki 
kezei szentelék fel Lourdes templomát és koronázták 
meg la Salette Nagyasszonyát. íme a próféta, Ananiás, 
ki papjához az isteni Gondviselés igéit intézé : Ascende 
superius — és légy kiválasztott edénye az egyháznak és 
Francziaországnak !" 

Ezután következik az elhunyt mansi püspök főpász-
tori működésének utánozhatatlan jellemzése. 

„Maus püspöke, mondá, többi közt Mermillod, telje-
sen felfogá a katholikus egyetemek merész de szükséges 
alkotását. A világosság e tűzhelyei a tudományokra vezérlő ! 
fényt derítenek és számukra védő menhelyeket állita- j 
nak ! Itt fog nevekedni az a papság, mely méltó lesz j 
őseinkhez, kik a világot civilizálták ; itt fog felnőni a ! 
nagy emberek amaz élitje, a mely a hit alázatosságával 
a tudomány vívmányait fogja tudni egyesíteni. Püspökötök 
lelkesedéssel üdvözlé a keresztény Francziaország e szép 
mozgalmát, az alkotások e magasztos kísérleteit, romboló 
viharaink közepett." 

A betegség d'Oultremont püspököt készen és éret-
ten találta az örökkévalóságra. A szent kereszt erejéből 
élt ; annak árnyékában halt meg. Per crucem ad lucem ! 

Befejezésül álljon itt Mermillod következő nyilatko-
zata. „Korunk küzdelmei, úgymond, csak megerősíteni 

vannak hivatva reményeinket. A keresztény katholikus 
igazság minden nagy nyilvánulatát ar tévely és a rosz 
nagy kitörései előzték meg és készítették elő. Ne féljünk 
ezeknek növekvő vakmerőségétől és tanuljuk meg a vigasz-
taló jelenségekből felismerni a katholikus egység haj-
nalát, mely közeleg. A világ szakadásai gyakran nem 
egyebek, mint áldott barázdák, melyekbe Isten a lelkek 
feltámadásának magvát veti el. A közönyösség oly szen-
der, a mely halált jelent. Többet érnek a heves agitácziók, 
melyek a szellemeket nemes szenvedélyekkel töltik el, és 
magasan felemelik — az adásvevés és gyönyörök fölé." 

I R O D A L O M . 

= JelenféS Vau szerencsém értesíteni a főtisztelendő 
papságot, hogy „Egyházi beszédek hármas sorozata" czimű 
beszédeim három kötete, melynek ára pénzben 7 forint, 
28 miseintentio elvállalása mellett is megrendelhető. 

Kalocsán, 1884. decz. 26. Pákolicz János, 
főegyházi hiszónok. 

VEGYESEK. 
— Főt. Neszveda István felszentelt püspök úr ő 

méltósága a váczi székesegyházat a karácsonyi ünnepek 
alkalmával egy 2000 fr tot érő gyönyörű püspöki ornatus-
sal ajándékozta meg. 

— A szepesegyházmegyei növendékpapság f. évi de-
czember hó 28-án nagyságos s főt. dr. Richnavszky Pil 
apát-kanonok s papneveidei rektor úr áldozárságának 25 
éves jubileuma alkalmából, gazdag és érdekes tárgysoro-
zattal. Akadémiát tartott , melyre a Religio szerkesztősége 
köszönettel vette a meghívót. 

— <4 haitimorei teljes zsinat, melyet f. hő 7-én zár-
tak be, elhatározta, hogy az Egyesült-Államok fejei által 
évenkint kihirdetett hálaadó-nap a róm. kath. egyház 
ünnepei közé vétetik fel és a katholikusok kötelesek azt 
egyházi rendeletből megszentelni. 

f Gyászhír. A zalavári sz.-Benedekrend tagjai 
mély fájdalommal tudatják szeretett apátjuknak, ngos és 
főtiszt. Modrovits Gergely urnák, f. évi deczember hó 26-án 
reggeli 3 órakor, a haldoklók szentségeinek ájtatos fel-
vétele után, életének 72., áldozó papságának 45-ik évé-
ben, szélhűdés következtében történt gyászos elhunytát. 
A boldogultnak liült tetemei e hó 29-én reggeli 10 óra-
kor fognak a rend zala-apátii sírboltjában örök nyuga-
lomra helyeztetni. Az engesztelő sz. mise áldozatok pe-
dig ugyan az nap 9 órakor fognak a Mindenhatónak 
bemutattatni. Zala-Apáti, 1884. deczember 26-án. Az ö. 
v. f. n. 

Előfizetési felhívás 
a „Religio" 1885-iki vagyis negyvennegyedik évfolyamára . 

T. előfizetőinket kérjük a lap terjesztésére. Ez a lap legszebb jutalma : az elismerés emelkedése, mit folyton 
fokozódó hálával veszünk. Tömeges, gyors megrendelés időt kiméi számunkra. 

Előfizethetni a lap élén kifejtett módon : egész évre 10 frttal, félévre 5 frttal. 
Paptársainknak megkönnyíteni óhajtván a lap járatását, az ez iránt fennálló egyházi szabályokkal össz-

hangban, intentiók végzéseért is adjuk a lapot, 
Az intentiók számának meghatározását későbbi nyilatkozatra hagyjuk. 

Kelt Budapesten, 1884. sz. Damasus pápa és hitvalló napján. 

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

Budapest. 1884. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 


	Tartalom
	1. szám��������������
	2. szám��������������
	3. szám��������������
	4. szám��������������
	5. szám��������������
	6. szám��������������
	7. szám��������������
	8. szám��������������
	9. szám��������������
	10. szám���������������
	11. szám���������������
	12. szám���������������
	13. szám���������������
	14. szám���������������
	15. szám���������������
	16. szám���������������
	17. szám���������������
	18. szám���������������
	19. szám���������������
	20. szám���������������
	21. szám���������������
	22. szám���������������
	23. szám���������������
	24. szám���������������
	25. szám���������������
	26. szám���������������
	27. szám���������������
	28. szám���������������
	29. szám���������������
	30. szám���������������
	31. szám���������������
	32. szám���������������
	33. szám���������������
	34. szám���������������
	35. szám���������������
	36. szám���������������
	37. szám���������������
	38. szám���������������
	39. szám���������������
	40. szám���������������
	41. szám���������������
	42. szám���������������
	43. szám���������������
	44. szám���������������
	45. szám���������������
	46. szám���������������
	47. szám���������������
	48. szám���������������
	49. szám���������������
	50. szám���������������
	51. szám���������������
	52. szám���������������
	Oldalszámok������������������
	_1���������
	_2���������
	_3���������
	_4���������
	1��������
	2��������
	3��������
	4��������
	5��������
	6��������
	7��������
	8��������
	9��������
	10���������
	11���������
	12���������
	13���������
	14���������
	15���������
	16���������
	17���������
	18���������
	19���������
	20���������
	21���������
	22���������
	23���������
	24���������
	25���������
	26���������
	27���������
	28���������
	29���������
	30���������
	31���������
	32���������
	33���������
	34���������
	35���������
	36���������
	37���������
	38���������
	39���������
	40���������
	41���������
	42���������
	43���������
	44���������
	45���������
	46���������
	47���������
	48���������
	49���������
	50���������
	51���������
	52���������
	53���������
	54���������
	55���������
	56���������
	57���������
	58���������
	59���������
	60���������
	61���������
	62���������
	63���������
	64���������
	65���������
	66���������
	67���������
	68���������
	69���������
	70���������
	71���������
	72���������
	73���������
	74���������
	75���������
	76���������
	77���������
	78���������
	79���������
	80���������
	81���������
	82���������
	83���������
	84���������
	85���������
	86���������
	87���������
	88���������
	89���������
	90���������
	91���������
	92���������
	93���������
	94���������
	95���������
	96���������
	97���������
	98���������
	99���������
	100����������
	101����������
	102����������
	103����������
	104����������
	105����������
	106����������
	107����������
	108����������
	109����������
	110����������
	111����������
	112����������
	113����������
	114����������
	115����������
	116����������
	117����������
	118����������
	119����������
	120����������
	121����������
	122����������
	123����������
	124����������
	125����������
	126����������
	127����������
	128����������
	129����������
	130����������
	131����������
	132����������
	133����������
	134����������
	135����������
	136����������
	137����������
	138����������
	139����������
	140����������
	141����������
	142����������
	143����������
	144����������
	145����������
	146����������
	147����������
	148����������
	149����������
	150����������
	151����������
	152����������
	153����������
	154����������
	155����������
	156����������
	157����������
	158����������
	159����������
	160����������
	161����������
	162����������
	163����������
	164����������
	165����������
	166����������
	167����������
	168����������
	169����������
	170����������
	171����������
	172����������
	173����������
	174����������
	175����������
	176����������
	177����������
	178����������
	179����������
	180����������
	181����������
	182����������
	183����������
	184����������
	185����������
	186����������
	187����������
	188����������
	189����������
	190����������
	191����������
	192����������
	193����������
	194����������
	195����������
	196����������
	197����������
	198����������
	199����������
	200����������
	201����������
	202����������
	203����������
	204����������
	205����������
	206����������
	207����������
	208����������
	209����������
	210����������
	211����������
	212����������
	213����������
	214����������
	215����������
	216����������
	217����������
	218����������
	219����������
	220����������
	221����������
	222����������
	223����������
	224����������
	225����������
	226����������
	227����������
	228����������
	229����������
	230����������
	231����������
	232����������
	233����������
	234����������
	235����������
	236����������
	237����������
	238����������
	239����������
	240����������
	241����������
	242����������
	243����������
	244����������
	245����������
	246����������
	247����������
	248����������
	249����������
	250����������
	251����������
	252����������
	252_1������������
	252_2������������
	252_3������������
	252_4������������
	253����������
	254����������
	255����������
	256����������
	257����������
	258����������
	259����������
	260����������
	261����������
	262����������
	263����������
	264����������
	265����������
	266����������
	267����������
	268����������
	269����������
	270����������
	271����������
	272����������
	273����������
	274����������
	275����������
	276����������
	277����������
	278����������
	279����������
	280����������
	281����������
	282����������
	283����������
	284����������
	285����������
	286����������
	287����������
	288����������
	289����������
	290����������
	291����������
	292����������
	293����������
	294����������
	295����������
	296����������
	297����������
	298����������
	299����������
	300����������
	301����������
	302����������
	303����������
	304����������
	305����������
	306����������
	307����������
	308����������
	309����������
	310����������
	311����������
	312����������
	313����������
	314����������
	315����������
	316����������
	317����������
	318����������
	319����������
	320����������
	321����������
	322����������
	323����������
	324����������
	325����������
	326����������
	327����������
	328����������
	329����������
	330����������
	331����������
	332����������
	333����������
	334����������
	335����������
	336����������
	337����������
	338����������
	339����������
	340����������
	341����������
	342����������
	343����������
	344����������
	345����������
	346����������
	347����������
	348����������
	349����������
	350����������
	351����������
	352����������
	353����������
	354����������
	355����������
	356����������
	357����������
	358����������
	359����������
	360����������
	361����������
	362����������
	363����������
	364����������
	365����������
	366����������
	367����������
	368����������
	369����������
	370����������
	371����������
	372����������
	373����������
	374����������
	375����������
	376����������
	377����������
	378����������
	379����������
	380����������
	381����������
	382����������
	383����������
	384����������
	385����������
	386����������
	387����������
	388����������
	389����������
	390����������
	391����������
	392����������
	393����������
	394����������
	395����������
	396����������
	397����������
	398����������
	399����������
	400����������
	401����������
	402����������
	403����������
	404����������
	405����������
	406����������
	407����������
	408����������
	409����������
	410����������
	411����������
	412����������
	413����������
	414����������
	415����������
	416����������


