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TARTALOM. Negyven év előtt és most. — Jézus mint tanító. -
Visszapillantás a lefolyt évre. líóina. X I I I . Leo papa válasza 

Irodalom. — Vegyesek. 

Furcsa dolgok. — Egyházi tudósítások: Budapest. 
a bíbornoki . collegium karácsonyi üdvözletére. — 

Negyven év előtt és most. 
„A tudományok láthatárán megjelent ujabb 

tünemenyek között igeu kitűnnek a FoUjóirások. 
Nincs nemzet, a pallérozottak sorában, mely az 
elme felderítésének, és a szív nemesítésének ezen 
módjával ne élne." Kováts Mátyás, Egyházi Fo-
Jyóirás, Pest, 1832, 1. fűz. Bevezetés, 111. lap. 

I. 
A mai nappal kezdett u j év hajnalán, midőn 

i f juságunk legszebb álmait megaranyozó szerencsé-
vel az összes magyar lapirodalomnak korban, vi-
szontagságokban, munkában leggazdagabb bajno-
kát, a ,Religió'-t, évfolyamainak ötödik, jubiláris 
evtizetébe bevezetjük, mindenki természetesnek fogja 
találni, ha e, szivünk legforróbb szeretetével gon-
duzott lap ily nevezetes forduló pontján, melyen 
niult, jelen és jövő találkoznak, a lelkünkben fel-
merülő emlékek és eszmék hatása alatt szokottnál 
nagyobb lélekzetet veszünk, s lapunk eredetének és 
múltjának, s a körülötte keletkezett, s immár szép 
virágzásban levő, magyar katli. időszaki sajtó jele-
nének és feladatának, néhány ünnepélyes szót szen-
telünk. Néhány szó szerény keretébe véljük szori-
tandónak, mit a ,Religio' szerkesztésével járó ma-
gasztos publicistái kötelesség ez alkalommal sugall, 
annál is inkább, mert egy ünnepélyesebb pilla-
natra, — melyre nézve még csak az előkészület és 
anyaggyűjtés stadiumában vagyunk, — lapunknak 
Isten jóvoltából remélt félszázados jubilaeumára, 
ta r t juk fenn a minden részletet kimerítő történet-
írás jogát és kötelességét. Nyom nélkül elenyészni 
azonban már a jelen ünnepélyes pillanatot is annál 
kevésbbé hagyhatjuk, minthogy a magyar irodalom 
és tudományos műveltség ieghivatottabb közege, 
az Akadémia, szintén már elérkezettnek látja az 
időt arra, liogy a magyar lapirodalom múlt jával , 
mint ujabbkori történelmünk egyik lényeges ténye-

zőjével, tüzetesebben foglalkozzunk, a mire nézve, 
tudvalevőleg, a magyar lapirodalom történelmére 
részéről hirdetett pályázat által az ország, a tudo-
mányos és irodalmi körök figyelmét hathatósan 
ébresztette fel. 

A magyar kath. papság, úgyis mint a keresz-
tény világegyház szolgái, úgyis mint honfiak, min-
denkor magasan lobogtatta a tudomány fák lyá já t ; a 
körülményekhez képest mindenkor igyekezett a ke-
reszténység által megállapított, magasabb európai 
műveltség színvonalán állni. „Nincs tudomány, — 
igy szól a magyar kath. papság érdemeinek egyik 
avatott történetírója, — ámbár a papi hivatallal 
mily gyönge összeköttetésben legyen is, melynek 
képviselőit a papságban nem lelhetnéd."1) Az euró-
pai műveltség magas színvonalára való emelkedés 
e forró vágya, sarkaltatva az ország irodalmi, tudo-
mányos és társadalmi, folyton fokozódott igényei 
által, érlelte meg a katholikus időszaki sajtó szük-
ségességének érzetét, s ez hozta létre az első katholi-
kus folyóiratot a Horváth János veszprémi kano-
nok által 1820-ban megindított „Egyházi Érteke-
zések és Tudósítások"-at.2), Ne gondoljuk azonban, 
mintha a kath. papság a lapirodalom terén csak ek-
kor kezdett volna működni. Részt vett ö általában 
a magyar nemzeti lapirodalom megalapításában 
is. Miután Ráth Mátyás 1780-ban ,Bécsi Hiradó'-
jával a magyar hírlapirodalmat megindította, az 
első szépirodalmi folyóirat, a kassai,Magyar Muzeum ' 
(1788) szerkesztői közt ott volt baróti Szabó Dávid 
jezsuita, később világi pap is, s utána egész ra ja 
az iró katholikus papoknak dolgozott az utőbb ke-

*) Lányi, A magyar kath. clerus érdemeinek történet-
igazolta emléke, Pozsony, 1848, II . 90. 1. 

'-) Veszprémben, özv. Szammer Klára betűivel, 1820-
24-ig, évenkint 4, összesen l(i kötetben. 

1 
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letkezett folyóiratokba. És épen az, hogy a katli. 
papság ily buzgón vett részt a lapirodalmi munkás-
ságban a világi tudományok terén, ép ezen körül-
mény tette figyelmessé azon iirre, mely annyiféle 
közlöny mellett kath. egyházi lap hiányában tá-
madt. Érdekes olvasni, most 60 év után, miként in-
dokolja Horváth János az első kath. egyházi köz-
löny megindítását ezen körülményre, a már ak-
kor virágzott világi lapirodalomra való tekintettel. ít> o i 
„A magyar Nemzetnek, igv ir ,3) ebbeli (atudomány-
beli culturára való törekedés) szükségét — a világi 
esméretekre nézve — a Tudományos Gyűjtemény kie-
légítette ; és a későbbi századok is, háladatosan fog-
ják emlegetni érdemeit : úgymint a mely, oly szép 
pállyát nyitott a mindenre termett Magyar Elmék-
nek; és u j tiizett gyúj tot t a nemzeti léleknek fele-
levenítésére. Innét, midőn a világi Tudományokat 
ily jótevő segédeszköznek örülni láttam, hasznosnak 
véltem, a Theologyiára nézve is olly Intézetet kez-
deni, melly annak tudományos előadására, anyanyel-
vünket, lassankint hajtogatván, elkészítené ; a szép 
elméket felserkentvén eredetiségre fejtőztetné ; ap-
róbb müdarabjaikat közhasznuakká tenné, sőt a 
következő iidőre is átbocsátaná. így keletkezett a 
jelenvaló Egyházi Folyó-munka, .Értekezésekre s Es-
mertetésekre lévén osztva, amint homlokirásu rau-
tattya." 

E nevezetes sorokból, melyek a magyar kath. 
időszaki sajtót az életbe bevezették, két figyelemre 
méltó dolog tűnik ki. Első az, hogy mint rendesen 
másutt, ugy nálunk is, a kath. lapirodalom kiindu-
lási és jegeczedési pontjául a theologia szolgált, mely-
nek tárgya, — az igaz, jó és szép nézpontjából a 
legmagasztosabb valóság, — a religio, a:? emberiség 
szellemi életének világító és melegítő napja. A má-
sodik, a mi a magyar katholikus lapirodalom megin-
dítója szavaiból kitűnik, a magyar időszaki sajtónak 
azon sajátságos jellemvonása, hogy az kezdet óta a 
tudomány és élet, az elmélet és praxis öszhangzatos 
felölelésére törekedett, egyiknek vagy másiknak hát-
térbe szorítását, a másik előnyére, félszeg munkának 
s károsnak tartván. Egy futó pillantás kath. folyóira-
taink tiszteletteljes során végig meggyőzhet kitkit, 
hogy a tudomány és élet azon parallelisinusa, mely 
első kath. folyóiratunknak már czimében (Egyházi 
Értekezések és Tudósítások) oly praegnans kifejezést 
nyert, mint jellemző sajátság húzódik végig összes 
kath. időszaki sajtónkon. Mindjárt azon közlöny, 
mely az imént emiitett elsőt, nyolcz évi időköz után 

3) Id. m. Előszavának, I I . I. 

1832-ben követte, a Kováts Mátyás, egri érsekme-
gyei áldozár s a pesti egyetemen a ,hit-tanulmány 
második részének' (Dogmatica specialis) tanára ál-
tal, főleg egyetemi kartársainak támogatásával4) ki-
adott ,Egyházi FolyóiráslS) bevezető szózatában e pá-
ros irányt el nem mulaszt ja kiemelni. „Elég legyen 
itt azt megjegyezni, így ir ez i ránt : hogy semmit, a 
mi a Religio és Egyázat akármi módon érdekli, In-
tézetünktől idegennek nem tartamiunk.&6) Még vi-
lágosabban nyilvánult a tudomány és élet eme pár-
huzamossága a Guzmics Izidor által Pannonhalmán 
1831. octob. 4-én kelt Előszóval megindított ,Val 
lási és Egyházi Tár'-nak7) ugy tartalmában mint 

4) Mily hathatos befolyással volt a budapesti kir. ma-
gyar tudomány-egyetem hittudományi kara e folyóiratra, 
mutat ja emiitett megindítójának következő nyilatkozata. 
„A bizodalom gerjesztésére, úgymond, hasznosnak ítéltem 
megjegyezni, hogy minekutána a szerkesztő valamely érte-
kezést nyomtatásra méltónak találand, azon Tanitótársának 
ítéletét, kinek körét a felvett tárgy illeti, különösen kikérni tar-
tozik, minekelőtte a könyvvizsgáló-hivatal elejébe bocsá-
tandja." Egi/házi Folyóirás, Pesten, esztergami K. Beimel 
Jós. betűivel, 1832. 1 fűz. Bevevezetés X X I I I — I V . lap. 

5) Bár Guzmics ,Vallási és Egyházi Tár ' -a szintén 
1832 elején indult meg, tehát egyszerre Kováts Mátyás 
,Egyházi Folyóirás'-ával, mégis az időbeni egymásutánra ' o.' . o 
nézve emennek véljük odaítélendőnek az elsőbbséget, te-
kintve ay»n körülményt, hogy ez utóbbira az előfizetési fel-
hívás, mint most mondani szoktuk, vagy mint akkor mondot-
ták, a ,hirdetmény', már 1830. január 17-én bocsáttatott ki. 
(Id. jüz. Bevezetés, X X I I . ) Miért késett a lap teljes két évig, 
okát nem talál tuk felderítve sehol. Mindenesetre jellemző 
az akkori csigaszerű haladásra nézve, szemben gőz és vil-
lany gyorsaságával dolgozó korunkkal. Megjegyzendő, hogy 
Fejér , His. acad. scient. Pazmaniae-aeppalis stb. 152. 1. a 
megindítás évét 1831-re teszi, holott ez sem a tényleges meg-D 1 > f-
indulás sem a terv megindításának nem felel meg. 

6) Id. füz. Bevezetés, X X I I . lap. E folyóirat megindí-
tója „meghatározott számú s nagyságú füzetek kiadására" 
magát, mint az 1. f. bevezetésében ( X X I I — I I I . lapon) 
mondja, nem kötelezte. Főczélja volt inkább kevés jót, mint 
sok középszerűt adni. „Ilogy mindazáltal, így folytatja, 
kiki előre tudhassa, mennyire mehet a kiadandó értekezé-
sek legnagyobb bősége mellett is arra szánt esztendei költ-
sége, szükségesnek találtam jelenteni : hogy négy lí)—12 ív-
nyi füzetnél többet semmi esetre ki nem bocsátunk esztendő 
folytával." Hogyan történt, hogy mindjárt az első évfolyam 
csak két füzetig vitte, tüzetes!) felderítésre szorul. A lap 
megindításának évében Kováts egri kanonoki stallumot nyer-
vén, a lap szerkesztését Orvaid Ferencz esztergom. áldozár, s 
a pesti t. egyetemen az alaphittan tanárának adta át, kiről, 
mint e folyóirat szerkesztőjéről, Fejér, i. m. 154.1. ezt jegyzé 
fel : -— „Continuât : Egyházi Folyó-Irás. 3-ik f." 

7) Pesten, esztergomi K. Beimel Jósef betűivel, 1832. 
— E lap több változáson esett keresztül. Kezdetben félévi 
füzetekben jelent meg, és pedig a 4. füzetig, vagyis az 1833-ik 
évf. 2. füzetéig, fenti czime alatt mint ,Vallási és Egyházi 
Tár ' . A 4. füzettel csupán ,Egyházi Tár ' czim alatt indult 
meg s j á r t egész mig fennálla, 1839 végéig. A 8. füzet. 
mint u j folyam 1. füzete, Guzmics Izidor, már mint bakony-
béli apát szerkesztése alatt, Pozsonyban, Bel nay intézetében 
jelent meg 1835-ben. Nem tudjuk ennélfogva, mikép került 
az 1836-ban ismét Beimelnél kiadott füzet (ugy látszik ez 
évben egyedül jelent meg) czimére a 7. füzet száma, ho-



czimében; hiszen a magyarnak már különben is ter-
mészetében fekszik a tudományt, vagy mint Deák 
mondá, a bülcseséget is, mint az élet savát, nem any-
nyira magában, mint az életben, a concret igaz, jó 
és szépben élvezni. Vegyesen hozott tehát mind e 
három folyóirat, felállított programmjok szerint 
majd szélesebb majd sziikebb keretben, mindenfé-
lét, a mi a religio és egyházi élet körébe vágott, 
különféle modorban, stylben és alakban ; ámde az 
elméletnek az élettel való öszhangzatos felfogása 
valamennyinek egyik főjellemvonása maradt mind-
végig. Az is említésre méltó ez ünnepélyes pilla-
natban a Relifjio ez előzőinek érdéin koszorújából, 
hogy nyelvünk csinosodási, és a műveltség emelke-
désének egyéb igényeivel fokról fokra lépést tar-
tottak; s mint az első katholikus publicista Horváth 
János veszprémi kanonok ,Egyházi Ertek, és Tudós.' 
előszavában a folyóiratok érdemeiről megjegyzé, 
csakugyan: — „számtalanokat észrevehetlenképen 
hasznos olvasásra édesgettek; az aprólékoknak is 
menedékszolgáltatás által, az elméket munkára, mé-
résre, önnönröpülésre ébresztették, tanítgatták." 
Kiváló érdemet szerzett ez időben a magyar kath. 
foly('»irodalom emelése körül Guzmics Izidor, ki a 
mellett, hogy mindinkább tökélyesbülö lapjának 
nagy részét maga irta, még az ezzel, a budapesti 
tud. egyetemi hittudományi kar támogatásával egy-
szerre meginditott és folytatott ,Egyházi Folyói rás' 
ugy első mint második évfolyamába is el nem mu-
laszt» a czikkirást, daczára, hogy valamennyi ha-
zai folyóiratnak rendes munkatársa volt. Saját lap-
ját , nyolcz évi fennállás alatt, — a Kazinczy köré 
sorakozott szépirodalmi irány finom izlésii hive le-
vén, -— az irodalmi elassicismus oly magas fokára 
emelte, hogy Toldy Ferencz, a „Magyar Nemzeti 
irodalom története" czimü müvében, a theologia 
u jabb kifejléséről szólván Guzmicsról igy ir : „Leg-
szebb maradványa az összes élénk és munkás (főleg 
theologiai) mozgalomnak kétségkívül Guzmics Izi-
dornak nagyszámú Írásai (az Egyházi Tárban), me-
lyek egy nagy tudománynyal egyesült éles ész mel-
lett a füzetek már 1835-ben érték el a 8. számot.1837-
ben a rendes évi két füzet másodikának végén (iuzniies ki-
jelentette, hogy ,Egyházi Tár ' -á t , mely, mint megjegyzé, 
„ismét csak egyetlen egyházi folyóirat honunkban," többek 
igazolt kívánságára, hogy t. i. olvasói azt „gyakrabban és 
kényelmesebben járathassák," és egyszersmind a válalat 
„nagyobb bel-és külterjedelmet nyerjen," azontúl évi 12 fü-
zetben (fogatban) adja ki. E szerint, mint szintén ő maga 
mondá, az,Egyházi Tár ' 1838-ban „majdnem kétszer oly 
terjedelmű lett" — s igy maradt egész Guzmics haláláig, 
mely 1839-ben szept. 1-én következett be. 

lett az eszmény érzésének, és a kedély és meleg em-
berszeretetnek uralma alatt álló lélek mindannyi 
nemes emlékei."8) 

Ily magas fokra emelkedvén a magyar kath. 
lapirodalom, nem csoda, ha az összes magyar kath. 
papságnak fájdalmasan esett nélkülözni Guzmics 
halála után, a mihez már annyira hozzá szokott, egy 
jó folyóirat olvasását. Ezen általános érzelmet fe-
jezte ki Guzmics irótársa, s folyóirata utolsó füze-
tének befejezője, Briedl Fidél, midőn az ,Egyházi 
Tár'-t következő nyilatkozattal bezárta: „S ezen-
nel elvégzi pályafutását az ,Egyházi Tár', melyet 
boldogult Guzmics Izidor 1832-ben létre hozott, és 
fáradhatlan szorgalommal nyolcz évig folytatott, 
védve a Religiót, az anyaszentegyházat, valódi apos-
toli buzgalommal. Óhajt juk, — és tán reményünk-
ben csalatkozni nem fogunk, — hogy magyar anya-
szentegyházunk buzgó férfiai között alakuljon egy 
társaság, mely nyomdokait követve az elhunyt lé-
tesítőnek az egyházi folyóiratot folytassa; tántorit-
hatlan szorgalommal, el nem csüggő lélekkel és 
szellemmel hősileg védendő az erényt, a Religio s 
az anyaszentegyház jogaival együtt. Engedje Isten 
ezt minél hamarább valósítva lá tnunk!!!" 9 ) 

Jézus mint tanitó. 
Elmélkedések a keresztény oktatás eszménye felett*) 

E sorokat mi elmélkedésül a hit azon nemes 
lelkeinek ajánl juk, kiket Isten napjainkban az i f jú-
ság nevelésének magasztos és szent hivatására szó-
lított, 

Ezen hivatás fönséges volta nem annyira az 
azzal karöltve járó nehézségekből, mint inkább 
eredményeinek kiválóan nagy horderejéböl tűnik ki. 

A tanítás valóban azon minta, melyből az em-
beri társaság alakját nyeri. A jövő mindig, előbb 

8) V. ö. Egyet, magyar Encyclop., kiadta a tíz. Istv. 
Társ. I X . köt. 70—71. hasáb. 

9) Lehetetlen itt, végül, e korszákból fel nem említeni 
még a Hollók Imre által kiadott ,Rosnyói Egyházi Töredé-
kek'-et, . . . a magyarországi szorosabb körű eyyházmegyei 
hözlönyöA; e derék előhírnökét és úttörőjét, mely 1834-ben in-
dult meg, és ha az előttünk fekvő vaskos kötet teljes, 1839-ig 
folyt 8 füzetben, egy még akkor i f jú egyházmegye tudomá-
nyos, irodalmi s hitéleti erőteljes tevékenységére derítve 
lelkesítő fényt. 

*) Mgr Guiol, a lyoni kath. facultások —ezelőtt kath. 
tudomány-egyetem — rectorától. — A franczia püsp. kai-
tagjai nem győzték eléggé dicsérni e remek értekezést. Az 
aixi érsek a tanárok mindennapi Vacle wecMOT-jának nevezte 
el, Mermillod libeüus aureus czimmel diszité fel. Ajánl juk 
iíjuságunk nevelőinek kiváló figyelmébe. Fenségesebb esz-
ményt Jézusnál nem találnak. Szert. 
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vagy utóbb, azon oktatatástól függ, melyben az if-
júság részesül. 

E tény igazságáról a tapasztalás tanúskodik, a 
történelem azt megerősiti, és hitünk ellenei a ta-
pasztalás e tanúságát s a történelem e bizonylatát 
h igyon jól ismerik. 

Ez okból ők, hogy az emberi társadalmat saját 
hasonlatosságukra idomítsák át, liogv szabad-gon-
dolkozókból maguknak saját czéljaikra mennél tö-
megesebb sereget" neveljenek, eddig soha nem észlelt 
hevességgel oda törekszenek, hogy az oktatást elvi 
lágiasitsák, hogy a religiót belőle kiszorítsák, hogy 
a semlegesség érve alatt annak minden ismeretét, o O 7 

minden jelét, minden külszinót tőle távol ta r t sák; 
meg vannak ugyanis győződve, és abban nem is csa-
latkoznak, hogy, ha a lelkekbe a hitközöny magvait 
"Ihintik, azokból kétségtelenül a hitetlenség gaz-7 O o o 
clag aratást fog nyerni. 

Ez az oka egyszersmind annak is, hogy a hite-
rős lelkek, látván a veszély nagyságát és azt eltá-
volítani törekedvén, saját részökről minden lehetőt 
megtesznek, hogy a keresztény oktatást mindenütt 
megszilárdítsák, hogy azt ott, hol még nem létezik, 
meghonosítsák, hol már meghonosítva vari, lehető-
leg tovább fejleszszék, s az emberi tudomány ösz-
szes ágaiba az evangelium azon csodás nedűjét be-
oltsák, mely azt, a mivel érintkezésbe jő, átalakítja, 
mely a vad olajfát gyümölcsöző fává nemesiti, és a 
mely azon magasztos erővel bir, hogy Jézus Krisz-
tusban'mindent megúj í t : Instaurât omnia in Christo.1) 

Innen a százados küzdelem az oktatás mono-
polizálásaért és szabadságaért ; innen mindkét rész-
ről a heves törekvés, mennél nagyobb tért az ok-
tatás terén elfoglalni; innen a túlsó részrőli elkese-
redettség s az innenső részről való sokszor oly bá-
mulatos áldozatkészség ! Ez nem is maradhat kellő 
eredmény nélkül, és habár legjobbjaink itt-ott elesni, 
elvérzeni látszanak ; habár hitünk elleneinek tábora 
néhol nagyobb tért foglalni látszik is : de a hithű 
lelkek áldozatkészségének véggyőzelme elmaradha-
tatlan. A ker. oktatás nemes hősei diadallal fognak 
az oktatás dicső fellegvárába visszatérni, és előbbi 
helyeiket a küzdelem által megszentelt bátorsággal, 
megerősbiilt, sőt leküzdhetienné magasult azon meg-
győződéssel foglalandják el, hogy az emberi tár-
saságot az if júság által, az ifjúságot pedig Jé -
zus Krisztus által kell megúj í tani : Instaurare omnia 
in Christo. 

») Efez. 1, 10. 

A részükről megoldandó problémát nem az itt 
jelzett czél képezi. Ok e czélt jól ismerik; a hit őket 
reája utalja, szivök feléje vonz, e pontra nézve lel-
köket a legkisebb.habozás sem foghatja fel. 

A reájok nehezedő valóban súlyos feladat az 
eszközök megválasztásában rejlik. 

Mit tegyenek, hogyan jár janak el, hogy az if-
júságot az evangelium elvei szerint oktassák ? 

Hol találják meg azon titkos módozatot, mely-
lyel a keresztény szellemet az oktatás anyagába olt-
sák, s az emberi ész előtt oly észszerű utakat nyis-
sanak, melyeken a hitnek azon természetfölötti tu -
dománya, mely .mindenre hasznos, Ígérete levén a jelen 
és jövendő élet felől.2) szabadon, az őt megillető tisz-
telet- és kegyelettől környezetten járhasson-kel-
liessen ? 

A válasz e kérdésre már századok óta azon ki-
tűnő szentek életében van megirva, kik az i f júság-
nak oktatói és nevelői voltak. De az kiválóan, és sok-
kal fényesebb, sokkal tisztább vonásokban azon 
testté lett Igének földi életéből kiragyogva tündököl 
elénk, ki közöttünk azért lakoséit, hogy a világot ok-
tassa s az embereket a mennyország ú t j á ra tanítsa. 

Tanulmányozni a tanitó Jézust, elmélkedni az ő 
tanai fölött, keresni az evangelium azon jelenetein, 
melyeken sz. szavát hallatá, azon körülményekben, 
melyek között szólt, sőt nyelvezetének alakjában is 
az ő szive szerinti oktatásnak mintáját : ime ez volt 
a szenteknek titka. Ök leikök minden erejét, min-
denkoron, szűnni nem tudó buzgalommal Reá füg-
gesztették és ()t a tanítvány alázatos hűségével kö-
vették. 

Alexandriai Kelemen óta, ki Origenes tanitója, 
egész nagy Albertig, ki sz. Tamás tanitója volt ; sz. 
líenedck ősrégi családjától egész sz. Ignííczéig, és 
boldog de la Salle családjáig; a magán tudorok s a 
tanitó testületek buzgalma, a többi kötelességeket 
magasan túlszárnyaló kötelességül, tanulmányai-
nak legeslegelsőjeiil mindig azt tekintette, hogy 
apostoli működésének, és különösen oktatási tény-
kedésének szellemi sőt érzéki alakját is Jézus Krisz-
tusban keresse. 

Ha tehát a mai kor a tanuló ifjúságot a hamis 
tudomány csillogó tévelyei- és veszélyeitől megóvni 
akar ja : kell, hogy a tudományok u j tűzhelyeinek 
megalkotásánál az evangelioin vigye a vezérszere-
pet, ugy mint azt a régieknél vi t te; kell, hogy ez 
épületen, munkásainak keze által, az evangeliom Is-
tene dolgozzék, és azok munkája az() müve legyen. 

2) I . Tini. 4, 8. 



E nélkül az emberek munká ja haszontalan len-
ne, és sem a nagylelkű adakozások, sein a szemet 
hunyó dicséretek, a hova további hanyatlást s az el-
keriilhetlen rombadiilést nem gátolhatnák meg. 

Ezek ama gondolatok, melyek ezen elmélkedé-
sek szerény szavait ihlették. 

Vajha azoknak kegyelete, kik e sorokat olvasni 
szivesek leendnek, pótolja az iró hiányait ! Vajha 
nekik a tanító Jézus határtalan szeretete megadja 
azon szent kegyelmet, hogy ezen elmélkedések által 
az ö isteni tanmódját megösmerjék és hiven kövessék ! 

(Folyt, köv.) 

F u r c s a d o l g o k . 
( Még az adventi időből.) 

Engedje meg F t . Szerkesztő Ur, hogy a „Religio" ha-
sábjain a lelkipásztorság köréből indőnkint elmondhassak 
egynémely dolgokat,*) melyeknek elmondása és fejtegetése 
első tekintetre szőrszálhasogatásnak látszik, de voltaképen 
nem más, mint a vallás elvei, az egyház törvényei és szabvá-
nyai érdekében tett szolgálat, vagy legalább is — tanúsított 
jóakarat. 

Nem lesz küldendő leveleimbén rendszer, azaz nem 
lesz a tárgyakra nézve előre kiszámított egymásután, hanem 
megemlítem azokat, amint eszembe jutnak, egyszer többet, 
másszor kevesebbet. -— Ha a különféle szokásokról, melyek 
egyes helyeken a lelkészeknél és a hívek közt dívnak, véle-
ményt mondani akarunk, igaz, nem lehet mindig egészen 
merev álláspontra helyezkednünk, s feltétlenül í télnünk; 
mert azon szokásoknak forrása gyakran az egyéni buzga-
lom, a bona fides, a fokozott áhítat, melyeknek virágait hi-
deg: és kíméletlen kézzel letarolni gvengédtelenség, sőt ki-o —. — ö 
méletlenség. S a privát áhítatnak vagy buzgalomnak nem 
kell mindig: kimért schemákhoz alkalmalmazkodnia, hanem 
szabadon is érvényesítheti magát, s a hitélet nem mecha-
nismus, hanem eleven valami, ami kényszer és szigorú sza-
bály nélkül is nyilvánulhat. -— Hanem mikor ezt elismer-
jük, épen nem akarhatunk mindenféle szokásokat és gya-
korlatokat egész terjedelemben szentesíteni, csupán azért, 
mert a jó akarat szülte azokat. A legjobb akarat mellett is 
lehet hibát elkövetni, s míg a jó akarat maga becsületet 
érdemel, addig a hiba megjelelendő vagy épen helyreigazí-
tandó. Vaunak a lelkészet terén, ennek gyakorlatában, jelen-
ségek, melyek, bármi legyen is létokuk, ha netán nem egészen 
megrovandók is, de mindenesetre különösek, némelvek an-
nvira, hogv a leggyengédebb kifejezéssel élve, furcsáknak 
nevezhetők. Es ez csak hagyján lenne, ha ezek a furcsasá-
gok sokszor nem szülnének rosz eredményt, s nem ártaná-
nak. A sok átalánosságok helyett azonban kezdjünk vala-
mihez. 

Most volt a Roraték ideje. Ezek kiváltságos misék, de 
nincs a lelkész arra kötelezve, hogy mindennap Rovatét tar t -
son. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy törölje cl csupa 
kényelemszeretetből a hajnali miséket; a szokás is nyom a 
latban valamint, meg aztán a nép szereti (már t. i. legtöbb 

*) Szívesen. Szerb. 

h el ven) ama miséket, s a nép kedveért a prudentia sok olyat 
is megtesz, ami egy kicsit kényelmetlen, mint pl. a korai 
felkelés az édes álom lágy öléből. Hanem emellett fordul-
hatnak elő esetek is, mikor egyesek Adventben Requiemet 
ki vaunak, s van rá causa rationabilis. Hol van az megírva, 
hogy ezek elutasitandók ? Es sok lelkész részint több évi pra-
xisa által, melvszerint nem vállalja el az ily Requiemek 
mondását, részint élőszóval is hangsúlyozza, és így a hi veket 
lassankint ama meggyőződéshez szoktatja, hogy Adventben 
nem szabad más misét tartani, mint Rorátét. Es lia aztán az 
utód a Roraték tartási kötelezettségéről, máskép itél, s oly-
kor-olykor Requiement tart, akkor azf mondja a nép, a 
mostani plébános nem teszi ugy meg a kötelességét, mint 
elődje, mert elhagyja a Roratét. 

Ha tehát valaki mindennap de Beata miséz, és visz-
szautasitja a Requiemeket, tessék ; de ne terjessze sehogyan 
sem a nép közt azt a felfogást, hogy ez feltétlenül szükséges, 
szigorú kötelesség; mert megnehezíti utódjának helyzetét. 
Ne quid nimis ! I t t is áll, hogv a de Beata misék iránti kü-
lönös vonzalom és buzgalom oka lehet a hívekben ama meg-
győződés keletkezésének, mintha Adventben nem is volna 
szabad más miséket tartani. Akire ez állitásom nem illik, 
mosolyogja el magát, mert ez bizony furcsaság. 

Csak maradjunk még a Roráte mellett. Persze ez a de 
Beata mise csak akkor kiváltságolt, azaz csak akkor mon-
dathatik el in dupl. min. et maj. et I I . classis, ha egészen 
eantatum instar votivi solemnis ; máskülönben nem ezt, ha-
nem a napi misét kell venni. Hanem így egy kicsit sok, s jó-
val hosszabb, mint kellene ( !) H á t segítsünk rajta, hogy rö-
videbb legven. Dictum factum és lesz a cantatából urfelmu-O«/ 
tatás után lecta. Korábban felkelni, többnyire még nem fű-
tött szobában, áldozatot hozni, nagyiéikűsködni, mindennap 
rorátézni, — aztán a fele munkába belefáradni ! Ez egy kis 
furcsaság ismét, amit egy apostoli deeretum de dato 2.'S 
«Tun. 1870 tilt ugyan, de hódolva a „régi" vagy „helyi" 
szokásnak mégis sokan praktisáhiak. Es lia az utód végre-
akarja hajtani e decretmnot, s nem akar ily nevetséges szo-
kásnak, (melynek notabene nem is lehet más eredete, mint a 
kényelem), hódolni, hanem decantál Isten segítségével egész 
végig, akkor a nép megütközik, mert tudvalevőleg ez átalá-
ban az újságokon rendesen megütközik vagy legalább is 
egyideig rázza a fejét s azt mondja, azelőtt nem így volt. 
Ez pedig legtöbbször minden, csak helyeslő nyilatkozat nem. 
Ezért aztán az felelős, ki a szabályellenes szokást dédel-
gette, vagy plane megkezdte; mert a kezdő május peccatum 
habet, mint az, aki csak a meglevő szokástól félt eltérni. 
Vagv talán az egvház ezen rendelete írrationabilis ? Aki O. Of 
így van meggyőződve, vegye ezért a hitért magára a fele-
lősséget, de legalább az utódjára is tekintsen. 

Miséről levén szó megemlíteni még azt is, hogy a sze-
retet (t. i. önszeretet) leleményességénél fogva láthatunk 
Requiemet cum ultima benedictione, vagy pedig cum expo-
sitione Sanctíssimi. Es ezt a nép kedvéért ! Valamelyik vé-
letlenül szórakozott, Requiem végén kifordult, áldást adott ; 
ez megtetszett egyik jelelenvoltnak, meghalt apjáért Requi-
emre hozott pénzt, de kikötötte, hogy a mise legyen áldással, 
mert az egv kicsit hatliatósabbnak látszik. A lelkész zavara-
ból csak ugy segité ki magát, hogy elválalta, és hogy ne 



mondhassák róla, miszerint tévedett és szórakozott, elvégezte 
— ujmódiasan. 20 éven keresztül szokás lett. Végre is nem 
dogmaellenes, de óriásilag szabályellenes. I lá t a Requiem cum 
expositione tísmi ! Ez meg plane halomra dönti a Requiemre 
meg a szentségkitételre vonatkozó legjelentőségteljesebb ce-
rimoniák értelmét. Hanem valószínűleg 2 forinttal drágább, 
— mille pardon (!)*). — Az utód nem teszi meg esetleg, és 
kész a duzzogás a vénasszenyok táborában. Pedig ki nem 
tudja, hogy a pap becsülete és deréksége a vénasszonyok 
nyelvétől függ ? ! Egy plébános. 

EGYHÁZI TUDÓSITÁSOk. 
Budapest, deczember 31. Visszapillantás a lefolyt év-

re. — Az 1880-iki év utolsó actái is be vannak fejezve. El-
tették azokat is az irattárba, hogy osztozzanak a többiek 
sorsában, hogy pihenjenek a portengerben mindaddig, míg 
valami véletlen elő nem idézi a szükséget, hogy ismét 
napvilágra kerüljenek és ez alkalommal azon szerencsében 
részesüljenek, hogy le- vagy kiporoztassanak. Mielőtt azon-
ban e kikerülhetetlen sorsban részesülnének legalább azok, 
melyekkel e helyen foglalkozni szoktunk, egy pillantást 
szándékozunk még reájok vetni, annyival is inkább, mert 
bár az anyag maga, melyen a mult eseményei megörökítve 
vannak, a többi papirhalmaz közt eltemettetik, az esemé-
nyek, az acták szelleme, a gyakorlati életl>en él és működik, 
hatását érezteti, és igy felette egyszerűen napirendre térni 
annál kevésbé lehet, mert különben megfosztanék magun-
kat a tájékozástól teendőinkre nézve, ami egyértelmű lenne 
a lemondással, mind arra nézve, ami ellen küzdenünk, mind 
arra nézve, amit támogatnunk kell, hogy katholikus felada-
tunknak megfeleljünk. 

l i a a mult év actáira visszatekintünk, azokat két 
irányban látjuk működni. Az egyik leverő, elszomorító, a 
másik örvendetes; az egyik ennélfogva a nemzetre veszélyes 
és káros hatású, mig a másik a nemzetre üdvös. Vegyük 
egyenkint a tényeket, és pedig mindenekelőtt szemléljük a 
leverő részt. Mi történt Magyarországon a mult évben a mi 
vallási téren leverő ? Ezt néhány szóval nagyon könnyen je-
lezhetjük. A liberalismus t. i. eljutott tetőpontjáig, mert ki-
fejlődött az egyházüldözésig, ami a liberalismus czélját ké-
pezi.**) A természetfeletti létrendnek, melyet az egyház kép-
visel, halálos ellensége a liberalismus. Az egyház iildözésétná-
lunkis megkezdte. A mindenható (?) állam gondolata nálunk 
is mind nagyobb és nagyobb tért foglal el az elmékben. 
Lassankint egyengette az utat, egyenkint rakta le a köveket, 
hogv a gondolat egyszer csak valósággá leg ven és minden-Ö J o OJ o o o * 
hatóságát éreztesse az egyházzal, az által, hogy megtiltsa azt, 
a m i t az Isten parancsol; mert abban nem szabad kételkedni, 
hogy a modern állani harczot folytat egyenesen maga az Is-
ten ellen, és Istent az ő egyházában támadja meg az által, 
hogy megakadályozni törekszik az Isten által adott ren-
deleteknek, parancsolatoknak végrehajtását. E pontig el-

Ezt ii kakustomikus mondatot azért nem törültük ki, hogy példa 
legyen, meddig nem szabad a testvéri figyelmeztetésnek — menni, hogy 
ne ártson s mindvégig gyengéd maradjon. Szerk. 

**) Jegyezzük meg jól : az egyházüldözés szellemét csak vissza-
disputáltuk az 53 rcjtkeibe. Ez a soproni esetben a kir. tábla által 
hozott döntvénynek ez időszerinti egész becse. A katholikus papság im-
posans fellépése gondolkodóba ejtette a culturkampfos irányt ; no mert 
következnek a választások. Szerk. 

() 

jutottunk már mi is. Mind az, ami eddig történt, csak elö* 
készület volt e czélra. Bele nyúlt ugyan már az állam eddig 
is az egyház jogkörébe, túlkapásai e téren nem ismeretlenek, 
de tulajdonképeni életműködésének körébe most vágott bele, 
midőn szentségeit megtámadja és azokat, kik az ő minden-
hatósága előtt meghajolni nem akarnak, mert nem hajolhat-
nak meg, üldözi. A liberális, mindenható állam nálunk is 
igazolja az Üdvözítő szavait : eritis odio propter nomeu 
meum, és mint mondtuk, ezen odium tényleges tanúsításáig a 
mult évben jutottunk el. Ki mondhatná, hogy ez nem elszo-
morító ? Ki mondhatná, hogy ez a nemzetre üdvös ? A ka-
tholicismus ez üldöztetése az 1880-ik évben a magyar törté-
nelem egyik legsötétebb, legelszomorítóbb lapját fogja min-
denkor képezni, mert nemcsak arról tanúskodik, hogy ki-
veszett már a hatalom kezelőinél minden érzék a természet-
felettiek iránt, hanem azt is, hogy a vallásosság nem tekin-
tetik azon főfactornak, mely nélkül állam fenn nem állhat. 

Kell tehát, hogy a mondottakat megfontolva, érezze 
mindenki azon sújtó csapást, melyet a mult év hozott reánk ; 
de nehogy igazságtalanoknak és egyoldaluaknak mondas-
sunk, be kell vallanunk, és ezt szives örömest tesszük, hogy 
a mult év nem volt minden öröm nélkül. E tekintetben ki 
kell első sorban emelnünk katholikus papságunk magatar-
tását, melyet épen a fennebb említett szomorú ténynyel szem-
ben tanúsított. Vagy lehet-e lélekemelőbbet képzelni, mint 
látni, hogy a magyar katholikus papság, a reá bizott szellemi 
kincsek tiszta megőrzésére mily önfeláldozólag működik 
közre ; mint látni, hogy meggvaláztatásnak, meghurezolta-
tásnak és mindennemű lealáztatásnak inkább kiteszi magát, 
hogysem hűtlenül és gyáván feladja kötelességét ? Mint a 
katona a védelmére bizott positiót a golyózápor közt is fenn-
tart ja és kész inkább hősies halált szenvedni, hogysem gyá-
ván elmeneküljön : ugy a magyar katholikus papság is a hő-
siesség példáját tár ja fel előttünk, igy adva példát a világ-
nak, melv az anyagiasságban van elmerülve, mily nagy kincs 
a szellemi jó, mennyire kell azt többre becsülni az anyagnál. 
Mi e felett, hogy ez igy fog történni, lia a mindenható ál-
lam az egyházat üldözni fogja, soha sem kételkedtünk ; ör-
vendetesnek kell azonban ez eseményt mondanunk, mert a 
még hivő közönség, bármily valláshoz tartozzék is, ismét 
csak a katholikus pap példájából tanulja meg, annak példá-
ján erősödik,hogy vallásos legyen: és igy e példának üdvös 
hatását a nemzetre is tagadni nem lehet, mert csak a vallá-
sosságban gyökerezik a nemzet jövője. Üdvözöljük ezért, 
szivünkből, az emelkedett szellemű, vallásos katholikus 
papságot ! 

De fel kell jegyeznünk még egy másik fontos és ör-
vendetes tényt is a mult évből. Ez évben történt ugyanis, 
hogy ő felsége legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott a 
15-ös katholikus ellenőrző bizottságot, melynek hivatása, 
megmenteni a katholikus alapokat - a katholikusok részé-
re. E bizottság jótékony hatását katholikus alapjaink rende-
zésében tagadni lehetetlen. Mi meg vagyunk győződve, hogy 
a mult év e tekintetben csakugyan áldásos volt az ország ka-
tholikusaira, mert igy biztosítva vannak, hogy tulajdonukat 
képező alapjaik, évről évre, fokozatosan fognak előhaladni a 
javulásban, hogy azon szent és magasztos czéloknak megfe-
leljenek, melyekre rendeltetve vannak. Hála azért ő felségé-
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nek, ki legfőbb védnöki jogával e lehetőséget előmozdította 
és így a lefolyt 1880-ik évet a katholikusokra nézve oly 
örvendetesen nevezetessé tette, minőt még a katholikusok, 
az alkotmány visszaállítása óta, nem jegyezhettek fel. 

Ezekben jelezzük mi, mint fő pontokban, a mult év 
azon actáit, melyekre jó és szükséges az u j év kezdetén visz-
szatekintenünk, hogy teendőinket a jövőre nézve, a múlthoz 
képest állapítsuk meg. Azt hisszük, hogy e teendőket bő-
vebben fejtegetni felesleges. A katholikus papság már eddig 
is bebizonyította, hogy érti, mi a teendője, mit követel tőle 
magasztos hivatása. A katholikus papságnak főrész ju t az 
ecclesia militans czimből, nem azért, hogy mások jogait 
csorbítsa, hanem, hogy az egyház isteni jogait bár ki ellen 
is megvédje. Ez lesz főteendője az uj évben is. A múltban 
megmutatta, hogy tudja is, akar ja is, teendőit teljesíteni és 
ez zálogul szolgál, hogy jövője olyan lesz mint jelenje, egy-
részt azon isteni elvek érdekében, melyeknek szolgálatába 
szegődött, másrészt pedig, épen azért mert ezen elvek isteni 
elvek, a nemzet érdekében is. Lehet, hogy az u j év nagyobb 
önfeláldozást, nagyobb önmegtagadást fog követelni mint a 
mult, mert a liberalismus nem egy könnyen fog visszalépni 
az egyházi jogkörből ; de visszalépnie kell, visszalépni fog, 
csak a katholikus papság tettel bizonyítsa be, hogy ő ezt 
ugy akarja. Es lia ezt bebizonyította, evvel fogja önmagának 
és a nemzetnek azon boldog u j évet megszerezni, melyet mi 
mindenkinek ezennel szivünkből kívánunk. ^ 

Róma. XIII. Leo pápa válasza a bibomoki collegium 
karácsonyi üdvözletére. — Az egyház ellen minden oldalról 
szünet nélkül folytatott nemtelen harcz által okozott szomo-
rúság közepett, mely szivünket keseríti, a bibornok ur által 
a szent collegium nevében ez évben is kifejezett jó kivána-
tok és a hódolat érzelmei nem csekély erősítésül szolgálnak 
nekünk. Legszívesebben fogadjuk azokat és a legjobb kivá-
natokkal viszonozzuk, kérve a minden jó Adóját, hogy azo-
kat teljes mérvben megvalósítsa. 

De inig így részt veszünk a szent örömben, melylyel a 
világot megajándékozza Megváltónk születésének évfordu-
lati napja, ugyanakkor lehetetlen, hogy hallgatással mellőz-
zük azt a fájdalmat, mely lelkünkre súlvosodik, valahány-
szor meggondoljuk : milyen viszonyok közé jutot t itt Rómá-
ban az egyház feje. — Egy kedvező alkalmat felhasználva 
nem régen nyilvánosan hallattuk ezen siralmas helyzet fö-o J * 
lőtti fájdalmunkat, és a tények világa mellett utaltunk arra, 
hogy a római pápa sem nein valóban szabad, sem nem füg-
getlen, - hogy tekintélye nem részesül a megillető tiszte-
letben, sőt ellenkezőleg büntetlenül ki van téve mindenféle " o 
bántalomnak és gúnynak,—jliogy továbbá az isteni hatalom, 
melyet az egyetemes egyház kormányzatára bír, sok tekin-
tetben korlátozva van, s végül, hogy magában Róma váro-
sában hatályosan nem védheti a hitet és a lelkek üdvét a 
sokféle veszély ellen. 

Ama panaszok, melyek önkénytelenül törtek elő szi-
vünkből, ürügyül szolgáltak az ellenséges sajtónak, hogy 
bántalmakkal támadjanak meg, sőt olyan sem hiányzott, ki 
nyilvános gyűlésteremben élesnek nevezte beszédünket, és 
azon látszat alatt, mintha az állam jogait akarná védeni, 
azt javasolta, hogy ezúttal az egyház szolgasága Olaszor-
szágban még sulyosittassék. 

íme ez a sors várakozik ránk ! Még a jogos fájdalom 
kifejezése sem szabad és ellenmondások nélkül nem enged-
tetik meg Jézus Krisztus helytartójának. — De vájjon mit 
is követelnek tő lünk? Talán azt akarják, hogy alkalmaz-
kodjunk az egyház ellenségeinek ohajaihoz, vagy hogy hall-
gatagon, nyugodtan nézzük, amit az egyház ellen tesznek, 
mondanak és szentesítenek ? Ez a szabadság, melyet a pápa 
részére biztosítani akarnak ? 

Hiszen a tények, melyeket akkor jeleztünk, nyilván-
valók és általánosan ismertek voltak, tehát panaszunk indo-
kolt volt. Ezek közöl néhányra visszaemlékezve, — most is 
látjuk, hogy azOlaszország számos temploma fölötti állító-
lagos kegyurasághoz ragaszkodnak, hogy fontart ják a pápai 
bullákra nézve az exequatur gyűlöletes záradékát és már a 
késedelmezés által is nagv károkat okoznak az egvliázme-Ov O.. 
gyek kormányzatában ; igy azután visszaveszik még azt a 
gyér szabadságot is, melyről máskor azt mondták, hogy 
meghagyják a pápának. 

Most azoban kénytelenek vagyunk ujabb és kesarübb 
ellenségeskedés fölötti fájdalmunkat kifejezni. Most érik a 
terv és az ellenségeskedés már jelentkezik bizonyos törvény-
javaslatokban, melyek ellenkeznek az egyház jogaival és ta-
naival. Ezen javaslatokkal arra törekesznek, hogy a jóté-
konysági intézetekből kizárják az egyház befolyását ; máso-
dik czéljok pedig elkobozni azon egyházi javadalmakat, 
melyek igen szűken födözik a plébánosok szükségleteit. 
Azonkívül pedig Olaszországban kaput akarnak tárni a há-
zasság fölbonthatóságának, ami nagy kárával já r a családi 
életnek és a polgári társadalomnak. Sőt még ennél is tovább 
menve, az egyháznak alkotmányán is sebet akarnak ejteni 
azáltal, hogy ez isteni intézmény természete ellenére, annak 
igazgatásába kezdik bevezetni a világiakat. 

Ilyenek a viszonyok itt Rómában, ilyen a helyzete a 
pápának saját székhelyén. Ezt nem lehetett kiegyeztetni sem 
méltóságával, sem apostoli hivatalának szabad gyakorlatá-
val, sem azon isteni hivatással, melyet Jézus Krisztus a ró-
mai pápára bizott. 

Azért a most kínálkozó alkalommal is, itt a szent col-
legium jelenlétében, kijelentjük, hogy mi, távol attól, hogy 
belenyugodjunk abba, ami kárunkra elkövettetett, soha sem 
fogunk megszűnni visszakövetelni, sürgetni a szabadságot, 
a függetlenséget, melytől a szentszék világi fejedelemségé-
nek bitor elfoglalása által megfosztatott. Azalatt a kör-
nyező súlyos viszonyok közt Isten segítségével ezentúl is 
teljesíteni fogjuk apostoli küldetésünket, követve legyőzhe-
tetlen és dicső elődeink nyomdokait. 

Nehéz föladatunk teljesítésében a sz. collegium segéd-
kezése nagy erőt fog nyújtani. Az a biztos remény táplál 
minket, hogy a mostani ádáz küzdelem dicsteljes győzelmet 
készít az egyház részére. 

Ezen reményben meguji t juk bibornok urnák és a szent 
collegiumnak kifejezett jó kivánatainkat és lelkünk mélyé-
ből az itt jelenlevőkre apostoli áldásunkat adjuk. (31. A.) 

IRODAIM. 
T. olvasó közönségünk meg fogja engedni, hogy e ro-

vatot ma egészen collegialis kötelességünknek szenteljük s 
közöljük azon t. laptársaink előfizetési felhívását, melyek a 
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miénknek szíves közlése vagy ennek ígérete által bennün-
ket atestvéries támogatás terén önként megelőztek. o o 

— Előfizetés fdliivasaz Az U.j Magyar Siou tizenkette-
dik (1881.) évi folyamára. Szerkeszti Dr. Zádnri Ev. János. 
A gondolat és tett között csak annvi a távolság, mint a fő o • o-
és a kar között. Az értelmi tévelv soha sem marad meg tét-
lenül, árnyék gyanánt követi a cselekvés. Azért az állapo-
tok javítását azon elveknél kell kezdeni, melyeknek őre az 
egyház; mert különben ép ugy hatványozásba esünk a tu-
domány által, mint a hajdankor a tudatlanság által. Ne le-
gyen lelkünknek gondolata, melynek ne adna irányt az egy-
ház, szivünknek érzeménye, mely róla ne szólna; ez a he-
lyes állapot, mely örök gyümölcsöt terem. Ennek szolgá-
lunk. Az egyházi tudományos mozgalmak előadói, a kiil-O. i O 
földi eszmeáramnak tolmácsai, az idegen irodalomnak köz-
vetítői vagyunk; amire ő emja gazdag könyvtára, mely uj 
munkákban szakadatlanul gyarapodik, s mely a bíboros 
főpap határtalan kegyességéből papjai számára nyitva áll, 
nagy mértékben képesít. A lap anyagi kiállítása nem vál-
tozik. Minden hónap végén egy öt ívnyi füzet jelenik meg 
«0 lapnyi tartalommal. Tíz példányra egy tiszteletpéldány-
nyal kedveskedünk. A könyvárus általi közvetítést mellőz-
tetni kérjük. Előfizetési, ára egy évre ii frt. Legczélszeriibb 
postai utalványt használni. Minthogy e folyóiratra, mely az 
egyház érdekében adatik ki, némely egyházi megyében a 
templomi pénztárból is lehet előfizetni, ezen körülményre 
van szerencsénk a ft . plébános urakat tiszteletteljesen figyel-
meztetni. Esztergom, 1880. Szent Imre napján. A szerkesztőséi). 

— Előfizetési felhívás a „Magyar Korona" czimii 
kath. politikai napilapra. Megjelenik ezután mindennap. 
„Hűség Istenhez, hazához, királyhoz." A ..Magyar Korona-
fennállása ötödik évének küszöbe előtt áll. Teljes önérzettel 
tekinthet vissza múltjára, mert híven, buzgalommal, követ-
kezetességgel, ildomosán és tapintattal igyekezett megfe-
lelni maga elé tűzött magasztos czéljának, mely homlokán 
olvasható jelszavában leli méltó kifejezését. Újévtől kezdve 
azon lapok sorába lép, melyek mindennap megjelennek. E 
körülmény csekély ál-fölemelést okoz, de gondoskodtunk, 
hogy a szűkebb ellátásnak az eddigi ár mellett is megkap-
hassák lapunkat. Előfizethetni: egész évre l(i f r t ; negyed-
évre 4 frttal. Szűkebb ellátásuaknak : egész évre 12 fr t ; 
félévre 6 fr t ; negyedévre 3 frttal. A katholikus szent és 
hazafias ügy híveit tisztelettel felkérjük a ..Magyar Ko-
rona" pártfogására és terjesztésére. Előfizetési pénzek Bu-
da-Pestre, Ferenciektere „Athenaeum" czimzendők. JS. Jó-
sika Kálmán, a „Magyar Korona" felelős szerkesztője. 

— Előfizetési film is a „KaílioHkus Hetilap 1881. 
évi folyamára. Midőn a TKatholikus Hetilap" 1881-iki év-
folyamára ezennel előfizetést nyitunk, bizalommal fordu-
lunk tisztelt előfizetőinkhez s kérjük, liogv megrendelései-
ket megújítani, lapunkat ismerőseik körében terjeszteni s 
annak uj előfizetőket szerezni méltóztatnának . . . . Fölhív-
juk ezúttal különösen a főtisztelendő plébános urak becses 
figyelmét azon körűimén vre, hogy több egyházmegyében a 
nagyméltóságú főpásztorok kegyes engedélye folytán a ..Ka-
tholikus Hetilap" az egyházi pénztárból is megrendelhető. 
A „Katholikus Hetilap" előfizetési ára egész évre 4 f r t ; fél 
évre 2 f r t ; negyedévre 1 frt . — Az előfizetési pénzeket kér-
jük a Szent-István-Társulat igazgatóságára (Budapest, IV. 
Lövész utcza 13. sz.) czimeztetni. Legalkalmasabbak az elő-
fizetésre a póstautalványok. Hogy a lap szétküldése félbesza-
kítás nélkül történhessék, méltóztassanak a megrendelések 
iránt idejekorán intézkedni. — Gyűjtők nyolcz előfizető 
után tiszteletpéldányt kapnak. Budapest, 1X80. deczember 7. 
Ágoston Antal, felelős szerkesztő. 

Jegyzet. Magától érthető, hogy mi minden katholikus 
irányú lapot ajánlunk a t. papság pártolásába és főleg ter-
jesztésébe. A mai számban kezdett vezérczikk meg fogja 
mondani, miért. tizerk. 

V E G Y E S E K . 
— A hetyke szándékkal emelt Canossa-szobortól nem 

meszire a német katholikusok igen szellemesen kath. tem-
plomot építettek, mely már elkészült. E napokban szentelte 
fel Kopp hildesheimi püspök-helyettes. 

Kissé talán több szerénység van a kellőnél a 
.. Debreczeni Ellenőr" azon nyilatkozatában, mely előfizetési 
felhívásában olvasható hol az mondatik, hogy «mily figye-O. V J cj 
lemmel kisérik az ország minden részéből Debreczen politi-
kai mozgalmát s magatartását, mely mintegy irányadóul 
látszik szolgálni az ország szivében." . . . Mondani sem kell, 
hogy biz ez mintegy mégsem egészen igaznak látszik lenni. 

Kegyeletes adakozás. 
A szent atyának. 

Sztarill lgnácz fúrtai lelkész (t'j gyűjtés.) 2 fr t 

Árpád-házi b. Jolánta síremlékére. 
N. N., Ungvár 1 f r t 

Főösszeg 33 f r t 
A zágrábiak segélyére. 

Somogyi György nagyberényi pleb. 13 fr t 5 kr 
Főösszeg 63 fr t 5 kr 

E l ő f i z e t é s i f e l h í v á s . 
Midőn a .Religio' az uj évvel évfolyamainak negyvenedikébe lép, mint az összes időszaki magyar sajtó Nestora, 

mely a magyar kath. papságnak immár harmadik nemzedékét látja felserdülni, a jövő titkos méhében rejlő, de árnyékát már 
előre reánk vető vallásügyi küzdelembe, Istenbe vetett reménynyel s múltjából, midőn még a 48-iki romokból is phoenix-
ként kelt ki, múltjából merített bizalommal megy át. Ne ámítsuk magunkat, ne szépítsük a megtörténteket. A katholicis-
must Magyarországban a protestantismus, szövetkezve szülöttjével, a líberalismussal, háttérbe szorította mindazon a téren, 
hol az emberi szellem uralkodik. Mi fog ebből a helyzetből kifejlődni, világosan csak Isten tudja, de emberileg is lehet sej-
teni. Egy kis katholikus emancipation van szükségünk, az bizonyos. A kath vallás megtámadott jogait fogjuk tehát vé-
deni élénkebben mint valaha, mert az idők kényszerítenek rá. Mindent megteszünk, hogy lapunk feladatának magas szín-
vonalán álljon s hivatásához képest minden főbb mozzanatot a legmagasabb szempontból világitson meg. A közép- és fel-
sőbb iskolai nevelésügyre, mely katholikus szaklap által ugy sincs képviselve, az egyházi szónoklatra, mely ben annyira el-
maradtunk, az egyleti életre, in qua salus, az égető kérdésekre, különös figyelmet fogunk fordítani. Irodalmi rovatunk a kül-
földi kath. irodalom termékeit ezentúl gyorsan és tömegesen fogja bemutatni. Ily szakadatlan törekvéseink között igen jól 
esik tapasztalni t. olvasóközönségünk részéről azt az önkéntességet, melylyel minden felhivást megelőzőleg siet támogatásáról 
biztosítani. Csakis egy kérésünk van t. paptársainkhoz, — az, hogy lapunk olvasó-körét terjeszteni s ott hol a plébániai 
könyvtár számára a ,Religio'-t az egyház pénztárából megrendelni szabad, ezen kedvezménynyel élni szíveskedjenek. 

Előfizethetni félévre 5 frttal egész évre 10 frttal, 
minden kir, postahivatalnál, a küldeményt vagy a szerkesztőre czimezve Budapest, Stáceió-uteza •>>., vagy Kocsi Sándor nyomdai irodájára, Buda-

pest, Muzeum-körut 10. sz. Legjobb postautalványokat használni. Kérjük a nevet, lakhelyet és utolsó postát világosan tudtunkra adni. 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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kint kétszer : L I I I V I I I postahivatalnál ; 
szerdán es szombaton. f j I j I I T I M ; Budapestenaszerkesztő- I 

Előfizetési dij : | | B H S H U B M | : nél, és Kocsi Sándor ; 
i f e l é k ü l d é s i 5 f r t ? S t a " i I nyomdaiirodajában. Mu- : 

Szerkesztői lakás: Buda- I | zeum-körut 10. sz. alatt, ; 

S S S S I K A T H . E G Y H Á Z I S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T . 
( demeny czimzendő. J, À levélben, intezendôk. k 

NEGYVENEDIK ÉVFOLYAM. ^ ^ 

Budapesten, január 5, 2. I. Mév , 1881. 

TARTALOM. Negyven év előtt és most. — Katholikus lelkész haldokló nemkatholikusnál. — Egyházi tudósitások: Bu-
dapest. A királyi tábla Ítélete. Skóczia. A katholikusok helyzetéről. — Okmánytár. A budapesti kir. tábla Ítélete a sop-

roni esetben. — Vegyesek. 

Negyven év elou és most. 
„Fölösleges volna az egyházi folyóiratok 

hasznát, azok ajanlása végett, sok szóval kiemsl-
n i . . . napjainkban, midőn az egész tudományos 
elet s előrehaladás jobbára csak az időszaki sajtó 
által képviseltetik ."Somogyi Károly. Programm. 
(A Religio kézirat- s levéltára, 184ö-ik év. 

II. 
Midőn Guzmics ,Egyházi Tár'-a 1839 végén 

azon óhajjal fejezte be létét, vajha „magyar anya-
szentegyházunk buzgó férfiai között alakuljon egy 
társaság, mely nyomdokait követve az elhunyt léte-
sítőnek az egyházi folyóiratot, folytassa," — a kath. 
időszaki sajtó terén a közp. papnevelde akkori ta-
nulmányi felügyelője Gyarmathy János működött 
1838-óta ,Magyar Szion'-a s ,Anasztázia'-jával egész 
1841-ig1), és még ezeken felül, melyek időközben 
több változáson estek át, még nevet is változtatván, 
1840-ben ,Annales memor. orbis catholici' czimü, he-
tenkint kétszer, 4-ed rétben megjelenő lapja által, 
melyek azonban nem bírtak oly általános tetszést 
kivívni, mint p. Guzmics lapja, sőt, polemicus modo-
ruk s egyes nem eléggé mérsékelt fellépés által a 
sajtó és irodalomban már akkor csaknem kizáróla-
gos uralmat, valóságos egyeduralmat gyakorló sza-
badszellemii irány legfőbb fokú nem tetszését és ha-
ragját vonták magukra2), a nélkül, hogy más rész-

A magyar kath. időszaki sajtó azon párhuzamos 
irányú működése, hogy az a tudomány és élet érdekeit ösz-
hangzatosan s ha lehet többnyire együttesen tartá s tar t ja 
szem előtt, feltalálható Gyarmathy lapjaiban is. ,Magyar 
Szion'-át ugy rendezte be, hogy a csütörtöki szám a tudo-
mánynak, a vasárnapi elme és szivképző olvasmányoknak 
szolgált. Az ,Anasztazia' liavonkint egy iven jelent meg s 
egyházművészeti tár akart lenni. 

2) Toldy Ferencz egyenesen ,nyavalyás'-nak nevezte a 
,Magyar Szion'-t. „A ,Tár'-nak Guzmics halálával meg-
szűnte után s a mellette felmerült nyavalyás Magyar Szion-
nak (1838—41) is elmultával, Szaniszló Ferencz apát, utóbb 
nagyváradi püspök 1842. (tévesen, 1841 helyett) alapította 

röl nagyobb hasznot mutathat tak volna fel. Ezzel a 
világért sem akarjuk azt mondani, mintha fölösle-
gesek lettek és semmi hasznot sem hajtottak volna 
a vallási életnek ; a szabadszellemnek nem tetszése 
egymaga még koránsem hiba.3) 

Guzmics lapjának iránya szelleme és modora, 
mely szerint az „főleg a szépteni, buzgalmi és erköl-
csi oldalaikról fogta fel a tárgyakat",4) és egész mű-
ködésére, még a vitás kérdések szellőztetésére is, 
melyek azonban inkább csak érintve valának, a bé-
kéltetés és megnyerés irenicus szellemét lehelte rá ; 
tM'ábbá Guzmicsnak társadalmi s irodalmi össze-
köttetései a felvirágzott szépirodalom szóvivőivel, 

megfejtik azon tiszteletet és becsülést, melylyel 
a kath, szellemtől többé kevésbbé idegen literato-
raink is viseltettek Guzmics lapja iránt, melynek va-
lódi classicus irodalmi becset tulajdonitának. Nem 
lesz érdektelen magának Guzmicsnak ajkairól hal-
lani, mikép fogta ö fel kath. lapszerkesztői feladatát 
és az irodalom terén lapjával elfoglalt állását, s en-
nélfogva, hogy hol rejlett azon becsültetésnek oka, 
melyben lapját a szabadszellemü széplelkek része-
siték. „Minden religiónak három ideálja vagyon : az 
Igaz, Jó és Szép ; s azért minden religiónak van phi-
losophiája, morálja és poészise, jobban, aszthetikája 
. . . Minden igazságban, minden jóban ott lebeg, a szép 
és csak ennek karján ragyog kellemmel az is (az igaz 

a ,Religio és Nevelés' czimü lapot." A magyar nemzeti iro-
dalom története a legrégibb időktől a jelenkorig rövid elő-
adásban. 4. kiad. Bpest, 1878, 247.1. Mondani sem kell, hogv 
Toldyt vallási lap, mint ilyen fölött, illetékes birónak senki 
sem tarthatja. 

3) Ezek és az előbbiek mellett, hogy irodalmunk tör-
ténelme megalapítója és atyjának szavaival éljünk, „a Pesti 
Növendékpapság Magyar Munkálatai" 1833 óta méltán em-
litendők, a mennyiben több későbbi hitirodalmi kitűnőség e 
társulatban kapott tüzet és neveltetett íróvá." I. m. 279. 1. 

4) Márki József, Szak- és betűrendes kalauz az összes 
magyar irod. története s könyvészetében, Bpest, 1878, 35. 1. 

9 
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és jó is) ember arcza felé. Mig az igazat csak a ko-
moly hideg ész mutatja a léleknek; inig a jót csak 
ö parancsolja az akaratnak : annak hite komor, en-
nek tette sanyarú. Csak a Szépnek mosolygó arcza de-
ríti fel egyiket is másikat is; ez emeli fel a lelket a 
fő Igazhoz ; ez ragadja meg a szivet a Szent iránt." 
Ezen alapelveknek megfelelőleg Guzmics következő 
programúi szerint szerkeszté lapját : „E kettőnek, 
úgymond, — religiónak és egyháznak (mely „a jó-
tevő religiónak iskolája, szentelt temploma") — ki-
fejtése, ábrázolása, világítása, czélja a jelen iratnak, 
a Szép karján egyedül."5) Guzmics lapja tehát egé-
szen kora uralkodó költőies, fcllengzö szellemének 
felelt meg. — A negyvenes évekkel azonban, minden-
ki tudja, realisabb korszak állt be, azon küzdelmek 
kora, mel vek között a szépészeti igények mellett erő-
teljesen kellett nyilvánulnia a komoly hideg ész lecz-
kéinek s a jó hajthatat lan elveinek is, — a mint ez 
péld. politikai téren gróf Széchenyi István negyve-
nes évtizedi működésében oly feltűnően nyilatkozik. 
A nemzeti élet poesise korának elmultával a legna-
gyobb életkérdések voltak felvetve, melyeket nem 
az fog vala fel korának legmegfelelőbben, legüdvö-
sebben s legnagyobb életrevalósággal, ki azokat 
egyedül a ,Szép karján ' szemléli; hanem az, ki a re-
ligióban rejlő Igaz és Jó eszményeit ugy tudja elő-
térbe állitani, szemben a neki vadulni kezdő ábrán-
dok és szenvedélyekkel, hogy az Igaz és Jó érde-
keinek ez előtérbe állítása által a Szép, a béke, sze-
retet és szelídség, szóval az igazi keresztény huma-
nitás semmi kárt se valljon. Ily szellemű mun-
kásságra volt szükség a negyvenes évek elején; et-
től a szellemtől kellett áthatva lennie a lapirodalmi 
válalatnak, ha korának igényeit kielégíteni akar-
ta, ha az életbe belemarkolni s maradandó sikert 
felmutatni óhajtott. Szaniszló Ferencz, cholti apát és 
közp. papneveidei kormányzó, ritka nagy szelleme 
a religióban rejlő Igaz, Jó és Szép ideáljait a le-
hető legarányosabban s legszebb öszhangban tudta 
egyesíteni. Ezért vált magas elméjének conceptiója, a 
most is fennálló ,Religio', oly életrevalóvá, hogy azon 
közel félszázados viszontagságok, sőt még maga az 
ország nagy katastrophája sem voltak képesek erőt 
venni. 

Nem lehet itt feladatunk Szaniszló életrajzát 
adni. Adták azt a többi közt Ferenczy Jakab és Da-

5) Vallási és Egyházi Tár , I . évf. 1832, Előszó, IV. és 
V I . lap. 

6) Kiadta a Szent-István-Társulat, Pest, 1856, 528— 
30 lapon. 

nielik János ,Magyar írók' czimü életrajz-gyiijte-
ményökben ;6) adta a ,Hajnal' 1865-ben, arczképpel; 
adta dr. Stanczel Ferencz, nagyváradmegyei áldozár, 
jelenleg egyetemi ny. r. tanár, a kath. időszaki sajtó 
egvik legkitartóbb s legérdemdúsabb munkása s je-Oi/ Ö o t ) 
lenleg is lapunk rendes belmunkatársa „Szaniszló 
Ferencz, volt n.-váradi 1. sz. püspök emlékezete" czim 
alatt.7) Ezen forrásokból, de különben is, részint 
h irből, részint tapasztalásból, a magyarországi kath. 
papság jól tudja, hogy Szaniszló Ferencz, a Religio 
alapitója, egyike volt és marad müvei által a ka-
tholicismus oszlopainak Magyarországon. 

Sajátságos találkozása vala, nem a véletlennek, 
mert ezt az emberiség története nem ismeri, hanem 
az országok és nemzetek sorsát intéző Gondviselés 
intézkedéseiben azon tanulságos jeleneteknek, hogy 
épen az 1841 és 42-ik év vala azon időpont, midőn 
az ország minden főbb szellemi, társadalmi irány-
zata a legkiválóbb erőket látta a lapirodalom küzd-
terén megjelenni. 1841-ben inditá meg Kossuth La-
jos a ,Pesti Hirlap'-ot. 1841 julius elsején vette át 
a genialis Dessewffy Aurél gróf a ,Világ' szerkesz-
tését. 1841-ben indult meg a magvar akadémiai Er-o Ö„ 

tesitö. 1841-ben állt Török János, a legragyogóbb 
tollú magyar publicisták egvike a „Magyar Gazda" 
élére, 1842-ben alapították Székács és Török Pál, a 
,Prot. egyli. és isk. Lap'-ot, 1842. decz. 10-én irta 
végre maga a nagy Széchenyi is Helmeczynek, a .Je-
lenkor' szerkesztőjének, hogy miután egv idő óta fő-
leg a tettek terén lát ta jónak tevékenységét kifejte-
ni, most már ö is szükségesnek lá t ja „ismét kilépni 
az időszaki sajtó mezejére." Mindenki ösztönszerűleg 
érezte, hogy az eszmék és iránvzatok diadalát vagy 
bukását e téren lehet csak sikeresen előkészíteni. 
Szaniszló nagy szelleme, hivatása által épen az 
ország központjába s itt egvik legelső kath. in-
tézetünk, a közp. papnevelde élére állítva, a mily 
gvorsan felfogta a helyzet követelményeit, a láng-
ész ép oly biztos conceptiójával és erélyével vég-
re is hajtotta korának papi és hazafiúi nagy szivé-
hez intézett kívánalmait. Alig foglalta el 1839-ben 
hivatalát a közp. papneveldében, már 1840-ben, 
midőn látta, hogy Guzmics lapja megszűntével a 
Gyarmathy által szerkesztett közlönyök nem bir-
nak a vallás szent eszménveibe ütköző szellemek-

7) Magyar Állam, 1870. 24 s köv. számokban. 
8) Lásd a ,Religio'-nak általunk gyűjteni kezdett ok-

mánytárát , 1843. év. — Számozni ez okmányokat csak ak-
kor lehet, ha az ügyet lehetőleg kimerítő arányban fognak 
összegyűlni. 



nek imponálni, kész volt teendőinek tervével nem-
csak, hanem ugyanazon év lefolyása alatt még az 
akkor szükséges előleges királyi engedélyt, illetőleg 
privilégiumot is kieszközölte lapjai számára.8) Mert 
Szaniszló egyszerre három lapot indított meg. Két-
ségkívül élénk emlékezetében volt, mit Guzmics 
,Egyházi Tár'-ának előszavában a religióról mondott, 
hogy annak három ideálja vagyon: az igaz, jó és 
szép; s azért minden religiónak van philosophiája, 
morálja és poésise, jobban, aesthetikája. Szaniszló 
e hármas eszmény szolgálatába ugyanannyi lapot 
ál l í tot t : a ,Fasciculi eccledastico literarü1 czimii 8-ad 
rétii folyóirat évi hat füzetében (1841—42-ig, a mi-
dőn megszűnt, megjelent összesen 12 füzet 4 kö-
tetben) a szigorú theologiai tudományosságnak nyi-
tott tér t ; az , Egyházi Tudósítások1 az egyházi és tár-
sadalmi életet tükrözték vissza, ugy a mint az a 
maga valóságában, az élet egyes eseteiben szokott 
nyilvánulni ; végre a ,Religio és Nevelés' az összes 
müveit magyar közönséget tartva szem előtt a ma-

ö./ o 
gasabbrendii népszerűség nyelvén állandó figyel-
meztetője, mintegy őrangyala óhajtott lenni a nagy 
átalakulások elé siető nemzet szellemének, hogy ma-
gasröptű törekvéseiben ne feledje a legmagasztosab-
bat, — a religiót. „Rég érzé már a literatura, — 
igy ir id. Sinnyey József ,Hírlapirodalmunk a 19. 
században' czimii ismertetésében, -— és a haza ily 
orgánum hiányát, mely a napi események, érdek-
összekocczanások és eszmevihar chaoszában a hit és 
erkölcsiség szent érdekeit védje és képviselje."9) 
Mindjárt első megjelenése általános tiszteletet és 
becsülést keltett, mely az akkori lapirodalomban 
azonnal nyilvánult. A ,Jelenkor'10) imigy fogadta 
Szaniszló magyar vallásos irányú lapját. „Religio és 
Nevelés' és ,Egyházi Tudósítások' czim alatt egy 
egyházi folyóirást indíta meg Szaniszló Ferencz ur, 
melynek eddig csinos nyomtatású 4-ed rétben meg-
jelent egy száma is bizonyossá teendi a- közönséget, 
hogy vallási és nevelési ügyeinkre belőle nagy ha-
szon fog háramlani." A ,Hírnök' ugyanazon évi 14. 
számának ,Kis Futár ' czimii rovatában részletesen 
ismertetve az 1841-ben megindult lapokat, a Reli-
gion kezdé és igy nyilatkozott: „Az ujan keletke-
zett folyóiratok közt a ,Religio és Xevelés-t, ,Egy-
luízi Tudósítások' melléklapjával együtt, első helyre 
soroljuk, fönséges tárgya iránti hódolatunkból. Ezen 
korszerű folyóirat i ránya: vallási és erkölcsi nevelés. 

9) Harmadik közlés, 1841—1848-ig, Vasárnapi Újság, 
1865. 6. sz. 

i1) 1841. 9. sz. 
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Korszerűnek mondjuk ; mert az álmüveltség már 
annyira elharapózik különösen a fensőbb osztályok 
közt, hogy nálunk s — fájdalom! —- kivál ta katho-
likusoknál, a vallási s erkölcsi nevelés többnyire 
elhanyagoltatik."1 •) 

Katholikus lelkész haldokló nemkatholikusoknál. 
A münsteri „Pastoral-Blatt" mult havi számában az 

imént kiir t czim alatt érdekes közlemény jelent meg, me-
lyet a lelkipásztorkodásban érvényesülő gyakorlati hasz-
nánál fogva annál örömestebben közlünk olvasóinkkal, mert 
a^mult évnek éjjen ez időtáján e helyütt megjlent „Ka-
tholikusoknak nemkatholikusokkal a szent dolgokban való köz-
lekedéséről" czimű czikksorozatban tárgyaltakéhoz közel eső 
téren mozog és annak egy részét bővebben kifejti. 

N. tisztán katholikus városban — igy a „Pastoral-
Blat t" — Titius akatholikus lakott, akit becsületes élet-
módja miatt , és mert kath. nejével rendesen eljárt a kath. 
isteni szolgálatra, polgártársai katholikusnak tar tot tak. 
Midőn halálosan megbetegedett, neje sietett a plébános-
hoz és kéré, hogy férjét látogassa meg és a halálra ké-
szítse elő ; minthogy azonban áttérésre remény nincsen : 
egyszersmind arra kéri őt, hogy a gyónás- búcsú, és a pápa 
főnökségéről, nem különben azon többi tanokról, melyekben 
a katholika egyház a nemkatholikus felekezetektől külön-
bözik és amelyeket közönségesen megkülönböztető tanoknak 
szokás nevezni — a beteg előtt ne beszéljen, nehogy vissza-
utasítsa őt. A plébános azonnal elment Titiushoz, kit csak-
ugyan a halálhoz közel, de még teljes eszméletnél talál t ; 
fölélesztette vele a háromegy Istenben, Jézus Krisztusban 
és az eretnekek által is vallott többi sz. igazságokban 

o o 
való hitet, ügyekezett őt bűnbánatra birni és végezetül föl— 
tételesen föloldozta őt. Rövid időre ezután meghalt a beteg. ö o 
Nejét, ki a temetés megbeszélése végett jöt t a plébánoshoz, 
a következő napra rendelte magához, minthogy az egész 
ügyet elébb más paptársával akarta megbeszélni. Ezen 
megbeszélésnél mármost, a következő kérdések vétettek 
behatóbb fejtegetés tá rgyául : 1) Valljon a kath. pap egyál-
talán meglátogathat-e haldokló akatholikusokat ? 2) Es ha 
igen, mikép kell irányukban magát viselnie ? 3) Haláluk 
esetére pedig valljon egyliázilag eltemetlieti-e ? — Lássuk 
először is az első kérdést : I.) Valljon meglátogathutja-ekath. 
pap az akatholikusokat halálos ágyukon ? Az e kérdésre adandó 
válasz attól függ, valljon lehet-e észszerüleg reményleni 
azt, hogy a kath. pap látogatása által fog-e használhatni a 
beteg lelki üdvösségének? És ezt további kérdezősködés 
nélkül is föltételezheti, hogyha a beteg neje kívánja a lel-
kész segítségét, még akkor is, lia e kívánság nem más indok-

n ) 1841. febr. 18. — Elismeréssel kell kijelentenünk, 
hogy az ilynemű forrásokhoz az összes fővárosi könyvtárak 
közt legkönnyebben a muzeumi könytárban lehet hozzáférni. 
Sok felderíteni való marad még hátra magát a Religio ala-
pitását illetőleg is ; igy péld. a Szaniszló által szétküldött 
programmot, vagyis Előrajzot, a főváros valamennyi na-
gyobb könyvtárában sem tudtuk megtalálni. I Ia t. olvasó-
ink közül valaki e becses okmány birtokában volna, legyen 
kegyes azt e lapnak általunk gyűjteni kezdett okmánytára 
részére ajándékozni s beküldeni. Szerk. 

9 * 
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ból történt, mint hogy saját liitfelekezetebeli papjának hiá-
nyában lelki beszélgetés és vigasztalás utáni vágyát a kath. 
pap elégitse ki. Ugyancsak ezt legalább is reményleni le-
het akkor is, hogyha — miként fölvett esetünkben — a be-
tegnek hozzátartozói kérik á kath. pap látogatását, külö-
nösen lia a betegnek ezt tudtul adják és ő amellett nem 
épen visszautasitólag viselte magát. Sőt azt hiszszük, hogy 
olv esetben is, ha a látogatásra való meghívás pusztán világi, 
p. o. a beteg vagyonbeli ügyeinek rendezése czéljából tör-
tént volna is, föltéve, hogy egyébb körülmények határozot-
tan nem ellenkeznek, — meg kell tenni a látogatást, és pedig 
nem csupán azért hogy haldokló felebarátunknak a kivánt 
szeretetszolgálatot megtegyük, hanem azért is, hogy lássuk, 
valljon ez alkalommal lehet-e valamit lelkiüdvének érdeké-
ben tenni. 

De a látogatásra való meghívástól eltekintve is, álta-
lános elvként azt kell tartani, amit Reuter Neoconfessa-
rius-ában 203. szám alat t mond : Ubi poterit, prudenter 
aget, sí eum accedat," vagy mint ezt Lacroix (lib. 6. 2. n. 
1966) még világosabban kifejezi: „Si catliolicus (sacerdos) 
intelligat hominem acatholicvm esse ad extrema deductum, 
prudenter facit, nisi quid aliud obest, si ad eum accedat." 
Ugyanazt tanit ja Schűch is, „Pastoraltheologie" czimű ké-
zikönyvének 386 §-ában: „Ezeknek (t. i. a beteg akatholi-
kusoknak) tartozik a lelkész, ha különben tanácsosnak lát ja , 
közvetlenül vagy közvetve fölajánlani szolgálatát; föltol-
nia magát azonban nem szabad. A lelkészi segély ily föl-
ajánlását Gassner joggal helyén levőnek talál ja különösen az 
oly helyeken, hol a beteg hitfelekezetének papja nem la-
kik. Pastoralis kézikönyvében (2. köt. 1188 1.) hivatkozva 
Darupnak : „Anleitung fü r Seelsorger am Krankenbette" 
czimű művére ez érdemben következőleg nyilatkozik : 
„Azon eset is előfordulhat, hogy valamely község kerületé-
ben idegen hitrokon felekezetbeliek betegednek meg. Meg-
történhetik ez utazás, — látogatás — vagy olv ügy ren-
dezésénél, amelylyel valamely helyen való hosszabb tartóz-
kodás van összekötve, vagy akkor is, lia valamely helyen 
idegen hitrokon felekezetbeliek egyenként vagy családostul 
házilag letelepedtek. Oly helyeken, ahol különböző hitro-
kon-felekezetbeliek laknak egymás mellett, és a hol minden 
egyes községnek saját elöljárói és prédikátorai vannak, a 
kath. lelkész helyesen teszi, ha visszavonul és nem avatkozik 
idegen rokonfelekezetbeliek hivatalába, kivéve természete-
sen, hogy ha a beteg maga szólitaná arra és annak kíván-
ságára hivatnék meg. H a pedig ilyen elöljárója az idegen 
hitrokonfelekezetüeknek helyben nincsen, akkor (Darupnak 
véleménye szerint) lia nem is kötelessége, de mégis tanácsos 
és a ker. szeretet műve kath. lelkészre, hogy a megbetege-
dett idegen rokonfelekezetbelit meglátogassa és lelki szol-
gálatát neki felajánlja." 

I I . A második kérdést illetőleg : „ Miként viselje ma-
gát a kath. lelkész a halálos ágyon levő akatholikusok irányá-
ban?" Mindenek előtt az jegyzendő meg Gassner-rel (1190) 
„Hogy ez egész ügynél kimélet, — türelem, — szelidség és 
szeretettel kell a dologhoz látnia, és hogy még azon esetben, 
lia fáradsagának czélját nem is érte el, sem szabad a kí-
méletet és szelídséget szem elől tévesztenie : világos, az 
okosság és a ker. türelem kötelességének megfelelő dolog." 

— Némelykor, lia t. i. a beteg kath. papot sem nem kíván 
sem nem vár, az okossággal megegyeztethető az, miszerint 
egyelőre titkolja el papi jellegét („etiam dissimulando se 
esse catholicum, si id expediat, quamvis putetur esse prae-
dicans vei minister haereticus" mondja Lacroix 1. c., hason-
lóképen Reuter 1. c. és Van Egeren Notationes X I I I n. 73, 
és mások.) Ez természetesen csak akkor lehetséges, hogyha a 
beteg a papot sem személyesen nem ismeri, sem ruházat já-
rói állását fol nem ismeri. A többire nézve még mit kiván 
az okosság, azt az egyes esetek körülményei határozzák 
meg. Nagyon fontos emellett lehetőleg gyorsan felismerni 
azt, hogy valljon a beteg állapota igen gyors cselekvést 
tesz-e szükségessé vagy hosszabb eljárásra enged időt. A 
lelkésznek természetesen oda kell tevékenységét teljes ere-
jéből irányoznia, hogy a haldoklót boldog kimúláshoz segit-
sé; e szerint hogy a halálos bűnök, amennyiben léteznének, el-
távolitassanak és a mennyország utáni vágy fölélesztessék. 
Az eretnekség maga, miután in articulo mortis minden fön-
tartás mint ilyen megszűnik, csak mint egyébb bűnök jön 
tekintetbe. Minthogy pedig már eleve igen valószínűtlen, 
legalább az olyan akatholikusoknál, akik a fülgyónás isteni 
rendeletében nem hisznek, hogy jóllehet csak általános, de 
mégis biztos és határozott oly bünvallomást tegyenek, 
amely in ordine ad sacramentum elegendő : azért teljes ere-
jéből azon kell lennie a kath. lelkésznek, hogy a beteg tö-
kélyetes bánatot cum voto (saltem implicito) sacramenti 
poenitentiae ébreszszen magában. Egyúttal pedig tekintettel 
a bizonytalanságra, hogy valljon a beteg ezen bánatot elér-
te-e, a föltételes föloldozás megadásában, megengedhetősé-
gének legvégsőbb határáig kell menni. Ezen kettős szem-
pontból mármost a következő eljárás lesz irányadó. 

A lelkész ügyekezzék mindenekelőtt a hit, remény, 
szeretet, a tökélvetlen és azután a tökélyetes bánat nemkü-
lönben az Isten akaratában való megadás indulatait felkel-
teni a betegben. A hitre vonatkozólag megelégedhetik és 
talán meg is kell elégednie azokkal, amelyeket necessitate 
medii kell hinni. I t t ki kell tűnnie annak is, hogy valljon a 
beteg nem vesztette-e el minden hitét Isten és a termé-
szetfölötti világrendbe. Hogyha ilyennek bizonyulna be és a 
pap minden fáradsága daczára továbbra is hitetlenségéljen 
konokul megmaradni akarna, úgy a lelkésznek nem ma-
radna egyébb hátra mint őt sorsára hagyni. Ha pedig a be-
teg hivő akatholikus, úgy a körülményektől fog függni, 
hogy valljon a hitre nézve lehet-e tovább menni a necessi-
tate medii hinni kötelezett igazságoknál vagy sem? Ha to-
vább akarna menni, úgy legalább most még: csak azon israzsá-
gokra kellene szorítkoznia, melyeket a beteg hitfelekezete a 
kath. egyházzal közösen tanít annélkül, hogy az úgyneve-
zett megkülönböztető tanokat érintse. 

A hit, remény, szeretet és a t. fennebb emiitett indu-
latok felébresztése után a lelkésznek röviden azt kell kitud-
nia : valljon formális vagy pedig csak materialis eretnekkel •> 
van-e dolga, és pedig körülbelül ezen kérdés által : Valljon 
(ágostai v. helvét) hitét illetőleg teljesen nyugodt-e ? avagy 
váljon meg van-e arról győződve, hogy hite a Krisztus és 
apostolok által tanitott igaz és teljes hit ? Ha ez utóbbi 
kérdésre tagadólag válaszol, úgy formális ereretnekségben 
van és azért, amennyiben ez által vétkezett, eretnekségét 



meg kell bánnia. Ha t. i. a kath. egyházat ismeri el igaznak, 
úgy az által vétkezett, hogy meg nem tért, és azért is lelki 
üdvössége a kath. egvház keblébe való megtéréstől függ. o. O Oo 
Miért is a kath . lelkész ezen mulasztás fölötti bánatának 
fölébresztését iparkodjék elősegíteni a betegben, tegye őt 
készségessé az áttérésre, és azon esetben, lia netán nehézsé-
gekről panaszkodnék, győzze őt meg ezeknek alaptalansága 

és a megtérés sziikszékességéről. IIa a megtérésre semmi 
áron sem volna hajlandó, úgv vele mint megrögzött bűnös-
sel szemközt a kath. papnak sem marad egyébb hátra mint 
hogy imádkozzék érette. H a késznek mutat ja magát katho-
likussá lenni, és ekként mindazt hinni, amit Isten a kath. 
egyház által, hogy higyjük elénkbe ad, és mindazt megtenni, 
amit Isten és a szentegyház kívánnak tőle: úgy megtért 
eretnek. Ezután a lelkész, amennyiben az idő megengedi, 
mutassa ki, hogy Krisztus a papnak bünmegbocsátási és 
fentartási hatalmat adott, és kérdést tegyen hozzá : valljon 
ily uton kívánja-e bűnei megbocsátását, és e czélból akar-e 
bűneiről töredelmes vallomást tenni ? IIa mindezekre igen-
nel felel, úgy a töredelem szentségének érvényes fölvételé-
hez szükséges föltételt teljesítette, és a kath. papnak, ha 
sürgős az idő, ezen álta ános bünvallomás alapján kell, és 
pedig föltétlenül kell megadnia számára a föloldozást, a 
betegség további mikénti lefolyására bízván, hogy valljon 
részletes bünvallomás lehetséges leend-e ? Hogy az aposta-
tákkal szemközt, csatlakozzának bár ezek valamely feleke-
zethez (p. o. az ókatholikusokéhoz) vagy sem, az imént ne-
vezett formális eretnekekéhez hasonló eljárást kell követni, 
vagyis hogy kilépésöket az egyházból föltétlenül megbán-
niok és az egyházba ismét vissza kell térniök, — különösen 
bebizonyításra nem szoruló dolog. 

H a azonban a beteg csak annyiban formális eretnek, 
amennyiben saját vallásának igazságáról alapos kételyei 
vannak annélkül azonban, hogy a kath. egyházat határozt-
tan mint igaz egyházat elismerné : úgy ioe vonatkozó vétke 
nem a kath. egyházba való áttérés, hanem az igaz egyház 
utáni komoly kutatás elhanyagolásában áll. Es miután az idő 
nem engedi a beteget a kath. vallás igazságáról rosszabb 
tanitás által meggyőzni, ezért nem lehet sőt nem is szabad 
határozott Ígéretet közvetelni tőle az iránt, hogv katholi-o o . 
kussá akar-e lenni. Hogyha ezen kérdésekre: valljon fáj-e 
neki, miszerint egészséges korában az igaz vallást nem ipar-
kodott buzgóbban keresni ? valljon hajlandó-e fölépülése 
esetében a mulasztást jóvá tenni és azon vallást, melyet 
azután mint igazat fogna megismerni, fölvenni ? (itt eleve 
már a kath. egyházról beszélni csak azon esetben volna ta-
nácsos, ha a haldokló ismeri azt és irányában hajlandóságot 
is tanúsít ;) valljon liiszi-e már most mindazt, amit Isten ki-
nyilatkoztatott és elveti-e azt, ami Isten kinyilatkoztatásá-
val ellenkezik ? — mondom — ha ezen kérdésekre szóval 
vagy jel által igenlőleg felel : úgy megtért bünsnek tekin-
tendő és föloldoztatásához csak bünvallomása kívántatik. 
Erre a fontemlített általános módon könnyen leend rábírható, 
hogyha a jansenistákhoz, nem egyesült görögökhöz vagy 
— egy szóval — oly sektához tartozik, melyben a ftilgyó-
nás használatban van. Különben a fóloldoztatásra csak föl-
tételesen irányuló általános bünvallomással keilend beérni a 
papnak. Ilyen általános bünvallomás pedig Reuter szerint (1. 

c.) a kivetkező kérdések által volna elérhető : valljon bánja-e 
ezen és minden elkövetett bűneit? valljon kész-e megtenni 
mindent, ami az üdvösség elnyerésére szükséges : és azért 
valljon hajlandó-e bűneit is bevallani és lololdozásért ese-
dezni, ha ezt mint Istentől akart és az üdvösségre szükséges O o 
dolgot elismerte? Avagv, amint ugyancsakekérdések Gurv-
nél (Casus II . 491.) kissé élesebben formulázva hangzanak: 
valljon beismeri-e magát Isten előtt bűnösnek? valljon 
kész-e meggyónni embernek is bűneit, akinek hatalma van 
azokat megbocsátani? Valljon meggyónná-e neki (a lel-
késznek) bűneit, ha ezt az Isten kívánná tőle? Ha igennel 
felel erre : úgy ez accusatio conditionata vagy jobban 
mondva implicita in ordine ad absolutionem, melyet a már 
fönnebb emiitett és más tekintélyes szerzők (p. o. Lacroix, 
Van de Velde, Van Egeren) ha nem is pro materia sacra-
nienti certo, de probabiliter valida-nak tartanak ; amiért is 
a haldokló foltétel alatt föloldozható, sőt véleményünk sze-
rint föl is oldozandó. (Vége. köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapes t , január 4. A királyi tábla Ítélete — Hatal -

masan lobog a gyűlölet lángja, a műveltnek nevezett nemze-
tek közt, a vallási egyenlőséget negélyző korban, a katho-
licisnms ellen. Nem létezik ügy, melyet korunk nagyobb düh-
hel üldözne, mint a katholicismus ügye. A hideg ész számí-
tása, a higgadt megfontolás megszűnik azonnal, mihelyt a 
törvényhozó testület katholikus ügyet érintő kérdést kezd 
tárgyalni, és helyette a gyűlölet, a szenvedély uralkodik, és 
koczkára tétetik inkább minden, koczkára tétetik a nemze-
tek legszentebb java, hogysem a gyűlölet, a szenvedély su-
gallatai elnémittatnának. A gyűlölet helyett, mi az őszinte 
sajnálat és részvétnek adunk kifejezést, látva és szemlélve 
azon szellemi vakságot, mely már annyi nyomort okozott a 
nemzeteknek a katholicismus üldöztetése által; kétszeres pe-
dig részvétünk, ha lát juk, hogy a katholicismus elleni gyű-
lölet már hazánkban is lángra kapott és a szenvedélyszülte 
vakság már itt is megvetette alapját az épen semmivel sem 
indokolható vallási villogásnak, melynek eredményei a sop-
roni és ó-budai esetekben szemlélhetők. 

Látva nevezetesen a soproni esetet, egész biztossággal 
állíthatjuk, hogy egy hónap lefolyta alatt Magyarországon 
a katholicismus üldöztetése a legvirágzóbb (?) állapotban 
lett volna, lia a rendőri codex uraira a járásbirákat helyezi 
a törvény, lia fölöttük nem léteznék még legalább egy forum, 
mely a törvény ismeretéyelpárositja a higgadt megfontolást, 
szóval lia nem léteznék királyi táblánk, hol még a járásbi rák 
Ítélete felett is ítélnek. Most már kimondhatjuk, hogy a ki-
rályi tábla, megsemmisítve a soproni járásbiró ítéletét a 
soproni keresztelési esetben, ez által megmentette az orszá-
got olv vallási viszálytól, oly zavaroktól, melyeknek vége 
beláthatatlan volt. A soproni esetben ugyanis a királyi 
tábla deczember 28-án hozott Ítéletével, a vádolt kath, 
papokat, mintha büntetendő cselekményt követtek volna 
el az által, mert vegyesházasságban született gyermeket ke-
reszteltek meg, teljesen felmentette, mert a ren lőri codex 53. 
§-a a keresztelésre nem terjeszthető ki. 

Ez röviden a kir. tábla ítélete és mi ez Ítéletért nem 
csak amiatt üdvözöljük a kir. táblát, mert a törvénynyel 
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egyezőleg ítélt, hanem azért is, mert, mint hisszük, Ítéle-
tével véget vetett azon nyomorúságos és keresve keresett 
meghurezoltatásnak, melynek ellenkező esetben a katholikus 
papság kitéve lett volna. A kir. tábla meg lehet győződve, 
hogy üdvözletünkhöz nem csak az ország összes kath. pap-
sága, hanem mindazok is csatlakoznak, kik még birnak ér-
zékkel a nemzet vallási nyugalma iránt, és csak azok törpe 
minoritása fogja kelletlenül venni a felmentő Ítéletet, kik 
nem is titkolt kárörömmel lesték a pillanatot, midőn a nem-
zetnek annyi kimondhatatlan szolgálatot tett kath. papság 
bebörtönöztetik, megbirságoltatik, azért, mert kötelességét 
teljesítette ; de ezek elégedetlenségeért gazdag kárpótlást 
nyúj t a kir. táblának az igazságszeretők, a törvénytiszte-
lők és a vallási béke ápolóinak elismerése ; de gazdag kár-
pótlást nyúj tha t saját öntudata is, mert lehetetlen, misze-
rint ne éreznék, mily végtelen nagy szolgálatot tettek a nem-
zetnek akkor, midőn a kulturharczi velleitások ellenében a 
katholicismusnak igazságot szolgáltattak. 

K i lévén mondva a kir. tábla Ítélete, melyen többé 
változtatni nem lehet, mert itt appellátiónak helye nincsen, 
de megtörténvén mégis a soproni esetben, hogy a keresztelő 
papot a soproni járásbiró elit élte, az ó-budai katholikus lel-
kész pedig káplánjával együtt későbbre utasíttatott, az a kér-
dés merül fel előttünk : hogy tulajdonképen mit értek el azok, 
a kik e scenákat előidézték ? Elérték-e a keresve keresett 
vallási villongást? Elérték-e, hogy kath. pap börtönben síny-
lődjék ? Elérték-e, hogy azok ne legyenek kath. módon meg-
keresztelve, kik ily módon megkereszteltettek? Elérték-e, 
hogy jövőben kath. pap ne keresztelhessen meg vegyes há-
zasságban született gyermeket? Nem, mindebből semmit 
sem értek el, hanem igenis elértek valamit, amit elérni nem 
óhajtottak, nem akartak: elérték azt, hogy 111 ig ezelőtt a ka-
tholikus pap megbüntetésének reményével kecsegtethették 
magukat ; mig e felett titkos örömet éreztek, most ez öröm-
től, e reménytől is megfosztattak és igy egy öröm és egy re-
ménynyel szegényebbek lettek ; elérték azt, hogy kath. pa-
pok védve a kir. tábla ítélete által ezentúl, ha szabad e ki-
téjezést használnunk, még szabadabban fogják megkeresz-
telni a bár vegyes házasságból származott gyermekeket ; 
elérték azt, amit nem akartak, hogy a kath. pap helyett ők 
Ítéltettek el. Mi nem mondunk Ítéletet sem az ő eljárásuk^ 
sem eljárásuk eredménye felett, hanem mondják meg ők, 
érdemes volt-e, a bekövetkezett eredményre tekintettel, a 
vallási békét az országban csak egy perezre is megzavarni ? 
Mondják meg ők, emelte, emelhette-e eljárásuk tekintélyü-
ket, a nemzet előtt? Aki az ország hangulatát e kérdésben 
ismeri, aki a kir. tábla felmentő Ítéletének értelmét felfogni 
képes, annak be kell ismerni, hogy a vereség az egész ügy-
ben a támadó félt illeti, melyet távolról sem kárpótol azon 
pillanatig érzett, de ma már tönkre tett káröröm, melyet 
egyes fanatikusok a kath. papság meghurczoltatása felett 
éreztek. 

A katholicismus ellenségei tehát nem érték el azt, 
amit akar tak ; elérték amit nem akartak : most csak az a 
kérdés, vájjon a kath. papság, illetőleg a katholicismus elér-
te-e, a kir. tábla Ítélete által, azt, hogy mindenkorra ment-
nek tekinthesse magát a zaklatásoktól ? Bármennyire elis-
meréssel legyünk is a kir. tábla itánt, mert ő megtett min-

dent, ami az ő jogkörébe tartozik, mindamellett mi nem 
ringatjuk magunkat azon hiu reményben, hogy a kir. tábla 
itéleéivel minden veszély el van háritva, ez az ítélet csak 
fegyverszünet ami nézetünk szerint : miből hogy teljes béke 
és nyugalom következzék, ez a katholikusoktól függ, és ez 
ugy történhetik meg, ha az 53-ik § a törvénykönyvből ugy 
kitöröltetik, hogy annak még nyoma se maradjon ; mert lia 
ez a § megmarad, oly bizonyos, mint hogy a nap fut az égen, 
hogy ezt minden kir. táblai itélet daczára is alkalmazni fog-
ják egyes járásbirók, ha nem más szempontból is, bizonyára 
azért, hogy a kath. papság zaklattassék. Nekünk katholiku-
soknak tehát oda kell hatnunk, hogy az országgyűlés e § 
helyett az eredeti szerkezetet visszaállítsa : akkor lesz nyu-
galmunk, különben nem. Q 

Skóczia. A katholikusok helyzetéről. — Skócziát főleg 
a forradalmi szellemű Knox János, ki a kath. egyháztól 
1041-ben szakadt el, tette csaknem egészen kálvinistává. Se-
gítette ez üdvtelen művében V. Jakab , a szerencsétlen 
Stuart Mária a tyja halála után következett semmirekelő 
kormány. A skót fensikon azonban minden kegyetlenség és-
szigor daczára, melyet a katholikusok ellen használtak, nem 
sikerült a katholicismust végkép kiirtani. Mennyit kellett 
a katholikusoknak itt a ,türelem' zászlóját lobogtató protes-
tánsoktól szenvedniük, Clarendon lord tanúsága szerint azon 
körülmény mutat ja , hogy minden kath. papra, ki a számki-
vetésből, mert ez volt reájok kimondva, visszatért, biztos 
halál várt. Hetven éves aggastyánokat csak azért mert a 
vallásilag elhagyatott kath. skót néptöredéknek szolgálat-
jára lenni akartak, dögleletes börtönökben hagyták lassan 
elpusztulni. Mindezen kegyetlen üldözések daczára, mint 
mondók, a katholicismus fenntartotta magát Skócziában, 
ujabb időben pedig, kivált az Irhon felől folyton növekvő 
bevándorlás által tetemesen megerősödött s oly kifejlésnek 
indult, hogy a hatalmas másvallásuak figyelmét napról napra 
fokozódottabb mérvben veszi igénybe s közülök a jólelküek-
nek tiszteletét mindinkább kivívja. 

Az 1829. marcz 31-iki emancipationalis bili az egész 
brit birodalomban szabad vallásgyakorlatot engedett a ka-
tholikusoknak. Akkor Skócziában csak 51 szegény kath. 
imaház létezett. 1830-ben a kath. templomok száma már 
78-ra, 1848-ban 87-re rúgot t ; most százakra megy számuk. 
1879-ben X I I I . Leo pápa, I X . Pius előkészítő működése 
után, még a kath. hierarchiát is visszaállította. Mennyire 
megérdemlették a skót katholikusok, hogy háromszázados 
szolgaság után vallási buzgóságuk végre szabad kezet nyer-
jen, az if júság nevelésére hozott nagy áldozataikról szóló sta-
tistikai adatok bizonyítják. A ,kath. Missionen'1879-iki év-
folyamában közölt ezen adományok s áldozatokról dr. Mid-
leton protestáns állami iskolafelügyelő következő érdekes és 
tanulságos jelentést. ,.Az iskolai hatóságok mellett a római 
katholikusok (a glasgowi megyében) hasonló erélylyel s ál-
dozatkészséggel fáradoztak egy jól átgondolt terv szerint 
épitendő iskolák létesítésén, és pedig ugy, hogy az iskolai 
állami hatóságokon és a katholikusokon kívül ez utóbbi öt 
év alatt semmiféle más testület iskolát nem épített." A je-
lentés ezen bevezető sorok után elérsorolja a kiadásokat és 
költségeket, melyekkel a glosgowi katholikusok ezen építke-
zések czimén hét év alatt 1870-i augusztus óta nem keve-



15 

sebb mint 9874 gyermek számára 1,414,714 márka költség-
gel, 18 minden igényt kielégítő iskolát építettek. Ezekhez 
j á ru l egy kisegítő ideiglenes iskolai épület 200 gyermek 
számára, s más négy iskola körülbelül 280,000 márka költ-
séggel azóta már szintén felépült. 269 személyből álló tanító 
és tanítónői testület működik ezen iskolákban, kiket mind a 
katholikus liivek áldozatkészsége tar t el. „Ezen u j iskolák, 
igy folytatja az említett jelentés, kitűnően vannak beren-
dezve s a legújabb tanszerekkel ellátva és legtöbbnyire igen 
tágasak." Hatásuk az aránylag igen szegény néposztály, fő-
leg bevándorlott irek gyermekeire „kiszámithatlan nagy." 
Azon balhit ellen is kikel a pártatlan jelentéstevő, mintha 
a katholikus iskolákban minden oktatást fölemésztene a hit-
tan s más szakokra sem idő sem gond nem fordíttatnék. 
„Széles körű tapasztalatom, úgymond, megengedi és az igaz-
ság kényszerit ezen balvéleményt mint alaptalant visszauta-
sítani. Egyetlen iskola-patronus sem fektet oly súlyt a le-
hető legjobb kiképeztetésre, még a női szakokban is, mint a 
katholikus papság, és pedig azon egyszerű oknál fogva, 
mert kell hogy szivén feküdjék, hogy a katholikus gyermek 
éjien oly jó neveltséggel lépjen ki az élet küzdterére, mint a 
protestáns szülők gyermeke. A katholikus papság abban a 
meggyőződésben él, hogy egészséges világi nevelés a gyer-
meket nemcsak az államnak de az egyháznak is életreva-
lóbb tagjává teszi. Egyébiránt róm. kath. iskolákban, a mi 
a profán szakokat illeti, ugyanazt a módszert követik, mint 
minden más iskolában." 

Tisztelet a skót szegény kath. népnek, tisztelet a skót 
papságnak, mely hivatását ily magasztosan felfogta s ily lan-
kadatlan kitartással betölteni törekszik. 

OKMÁIYTÁE. 
A budapesti kir. itelö tábla Ítélete a soproni esetben.*) 

Másólai. 
B. 42886/1880. O felsége a király nevében a budapesti 

kir. itélő tábla a vallás-, és annak szabad gyakorlata elleni 
kihágás miatt vádolt Gänsthaler Nándor és Póda Endre el-
leni fenyitő ügyet, melyben a soproni kir. járásbíróság 1880 
deczember 4-én 2550. sz. a. Ítéletet hozott, vádlottak és a 
kir. ügyész fellebbezése folytán az 1880-ik évi deczember hó o » J 
28-ik napján tar tot t nyilvános ülésen vizsgálat alá vévén 
következőleg itélt : A kir. járásbíróság ítélete megváltozta-
tik, Gänsthaler Nándor és Póda Endre a vád terhe és kö-
vetkezményei alól felmentetnek és egyúttal hatályon kívül 
helyeztetik az érintett Ítéletnek azon intézkedése, mely sze-
rint a Graszner Rezsőre vonatkozó anyakönyvi bevezetés el 
— és annak eszközlése végett Sopron szab. királyi város ható-
sága megkerestetni rendeltetik. •— Indokok : A vád tárgyát 
azon cselekmény képezi, hogy az evangelica ágostai hitval-
lású Graszner Samunak 1880 oktober 23-án született Rezső 
fiát a szülők kérelmére, Póda Endre Sopron városi róm. ka-
tholikus apát-plebános utasítása folytán, Gänsthaler Nándor 
róm. kath. hitvallás szertartása szerint keresztelte meg, és a 

*) Közöljük e birósági Ítéletet minden commentai- nélkül, egyedül 
a t. papság tájékozása végett, azzal a megjegyzéssel, hogy ebben az egész 
ügyben a birói állásponton kivul, melynek a következő Ítélet megfelel, 
létezik még más két szempont is, t. i. a vallási lelkiismeret és a törvény-
hozási bölcseség szempontja. Szerk. 

róm. kath. vallás felekezetűek lelkésze által vezetendő anya-
könyvbe bevezette. Vádoltatnak ennek nyomán a nevezett 
lelkészek avval, hogy Graszner Rezső csecsemőt a róm. kath. 
vallásfelekezet kötelékébe vették fel, és ez által az 1868. 
L I I I . t. cz. intézkedéseit megsértvén, a kihágásokról szóló 
b. tkv. 53. §-ában körülirt kihágást követték el. — A fenn-
forgó ügy alapos elbírálása tekintetéből okvetlenül szüksé-
ges, hogy az említettem panaszolt cselekmény alkatrészei 
elemeztessenek. Mindenek előtt azon kérdés oldandó meg : 
vájjon nemkatholikus, de keresztény apától származó törvé-
nyes csecsemő fiúnak kath. lelkész által történt megkeresz-
telése, és viszont kath. apától származó fiuszülöttnek, pro-
testáns lelkész általi megkeresztelése tiltott cselekményt ké-
pez-e ? -— Kétséget nem szenved, miszerint a kereszténység 
valamennyi hitfelekezetének hitelvei és felfogása szerint ke-
resztény vallású szülőktől származó gyermeknek más val-
lásfelekezetben egyén általi megkeresztelése nem tilos. — 
A megkeresztelt egyén ugyanis a keresztelés folytán csak a 
kereszténység egyetemének válik tagjává, de nem mindig, s 
különösen nem a keresztelés ténye folytán ama vallásfeleke-
zet tagjává, melynek lelkésze által megkereszteltetett. Ezen 
elvet követték a kereszténység külömböző vallásfelekezetei-
nek lelkészei, és ezen felfogást szentesitette a folytonos hazai 
gyakorlat is. Ugyanezen elvnek kifolyása az: hogy veszély 
esetében a szükség-keresztelést nemcsak lelkész, haneiú bárki 
más is eszközölheti hatálylyal. 

A más hitfelekezetü egyén által eszközölt keresztelés 
ténye tehát a keresztény hitelvek szerint t i l tott cselekményt 
nem képezvén, azon további kérdés merül fel : nem til t ják-e 
törvényeink azt, hogy a keresztelő lelkész a más felekezetű 
szülők gyermekét az általa vezetett anyakönyvbe, jelesül, 
mint a fenn forgó esetben történt, a protestáns apának ka-
tholikus szertartás szerint megkeresztelt figyermekét a ka-
tholikus felekről vezetett keresztelési anyakönyvbe beí r ja? 
— E tekintetben igaz, hogy a kereszténység különböző val-
lás-felekezeteinek anyakönyveit saját lelkészeik vezetik, és 
igy azon anyakönyvek, különösen a keresztelés tényének 
igazolása szempontjából vallási jelleggel is birnak. — 
Ámde ezen anyakönyveket a lelkészek az állami hatalom 
által reájuk ruházott hatáskörben vezetik, a mint is a ke-
reszteltekről vezetett anyakönyv első sorban a születés té-
nyének és idejének bizonyítására s így fontos állami érdekek 
megóvására van hivatva. Ugyanazért az államhatóság is az, 
mely eme könyvek vezetését rendelte és mikénti vezetésüket 
szabályozta. E tekintetben a felügyeletet is szintén az állam-
hatóság gyakorolja, s igy csak mindezeknek felel meg a 
bűntettekről és vétségekről szóló m. b. tkv. 397. §-a, midőn 
azt rendeli, hogv az anyakönyvnek, és az azokból kiadott 
hiteles kivonatok és bizonyítványok közokiratot képeznek, 
az azok vezetésére jogosított személyek pedig ezen cselekmé-
nyeikre vonatkozólag közhivatalnokoknak tekintetnek. A 
törvény eme idézett rendelkezésével szemben nem lelhet val-
lásfelekezeti érdekben sem támaszt ama felfogás, hogy a lel-
kész által saját vallásfelekezetének anyakönyvébe történt 
bevezetés annak is bizonyítéka, hogy az anyakönyvbe beve-
zetett egyén azon hitfelekezetnek tagja, a melynek anya-
könyvébe, és melynek lelkésze által eszközöltetett a beveze-
tés. Es pedig azért nem, mert lia a lelkész közhivatalnoki 
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minőségére kellő sulv helyeztetik, az anyakönyvbe történt 
bevezetés vallási szempontból is esak annak bizonyítéka, 
hogy az illető egyén megkereszteltetett s így a kereszténység 
egyetemének tagjává lett. Bizonyítja ezen érvelés helyessé-
gét az anyakönyvek vezetésének módozata, és ezen könyvek 
szerkezete, és tartalma, nem különben az is, mikép használ-
hatók azok bizonyítására és mi bizonyittathatik ál taluk? 
Ugyanis az anyakönyvi kivonatok rovatai - - mint ezGrasz-
ner Rezsőnek az iratokhoz csatolt kivonatából is kitetszik— 
nem határozzák meg a megkereszteltnek vallásfelekezetét, 
hanem csak a megkeresztelt gyermek atyjának és anyjának 
vallására vonatkozó rovatokat tartalmazzák; amint például 
az elbirálás alatti ügyben is az anyakönyvbe hiven bevezet-
tetett, hogy Graszner Rezső megkereszteltnek az atyja, 
Graszner Sámuel, ágostai hitvallású ; a jegyzékbe pedig a 
kinyomozott körülményekkel inegegyezőleg az is beíratott, 
„hogy a gyermek a sziilők egyezkedése és határozott kíván-
sága folytán kereszteltetett meg." - A megkeresztelt gyer-
mek vallásfelekezetének meghatározása végett tehát a bizo-
nyítás eme kivonattal a fennforgó esetben csak olyképpen 
történhetik, hogy mivel a megkeresztelt Graszner Rezsőnek 
apja, Graszner Sámuel ágostai vallású, az 1868. LIU. t. cz. 
12. §-a pedig azt rendeli : „hogy a vegyes házasságból szár-
mazó gyermekek közül a fiak az atvjoknak, s a leányok az 
anvjoknak vallását követik, és hogy a törvénynyel ellenkező 
bármely szerződés, téritvény vagy rendelkezés ezentúl is ér-
vénytelen és semmi esetben sem bírhat jogerővel ;" —en-
nélfogva Gaszner Rezső, daczára annak, hogy megkereszte-
lése a kath. vallás szertartása szerint történt és daczára an-
nak, hogy a megkeresztelés véghez vitele a katholikus lel-
kész által vezetett keresztelési jegyzékbe Íratott, mégis az 
ágostai evangélikus vallás-felekezet tagja. - Áttérve ezek 
kapcsolatában végre a szorosan jogi kérdés taglalására : e 
tekintetben az állapítandó meg, vájjon az ily módon történt 
keresztelés és a keresztelés tényének ily képen a katholikus 
anvakönvbe történt bevezetése, nem esik-e a kihágásokat 
tartalmazó büntető törvénykönyv 53. §-ának súlya alá? — 
Az idézett szakasz szószerint ezt tartalmazza : „A ki életko-
rának 18-ik évét még be nem töltött kiskorú egyént, az 1868 
L1II . t. cz. rendelkezése ellenére más vallásfelekezetbe fel-
vesz, két hónapig terjedhető elzárással és 300 ft ig terjedhető 
pénzbüntetéssel büntetendő." - Az idézett törvényezikk 
eme szövege tanúsítja, hogy a kihágási törvény 53. §-a egye-
dül az 1808. L l l l . t . ezikkuek büntetőjogi szentesítése. Nem 
uj tilalmakat állit fél a kihágási b. törvény 53. §-a, hanem 
csak uj büntetéseket s/ab az 1868. L I I I . t. cz. régi tilal-
maira. Már pedig az utóbb idézett törvényezikk nem til t ja 
a más vallásfeiekezetekbeli keresztény lelkész általi keiesz-
telést ; hanem az első szakasztól bezárólag a 10-ik szakaszig 
csak a más vallásra áttérés feltételeit és formaságait szabá-
lyozza, s azon felül, a 12. §-nak szószerint már idézett intéz-
kedésében, meghatározza a keresztelésnél alkalmazott szer-
tartás által meg nem másitható szabályt és alapelvet az 
i ránt : hogy a vegyos házasságból származott gyermekek 
törvénynél fogva melyik vallásfelekezethez tartoznak elvon-
hatlanul. — Tekintve már most, hogy a bűntettekről és vét-
ségekről szóló magyar büntető törvénykönyv 1-ső §-a a tör-
vény intézkedéseinek kiterjesztését, mint minden más rend-
szeres büntető törvény is, világosan kizárja, - a m. btkv. 
l-ső §-ának ezen általános határozata pedig a kihágásokról 
szóló btkv. 12. §-a szerint a kihágásokra nézve is alkalma-
zandó; tekintve továbbá, hogy az utóbbi btörvénykönyv 53. 
szakaszában foglalt ama kifejezés : „18-ik évét még be nem 
töltött kiskorú egyént az 18(!8. t. ez. rendelkezése ellenére 
más felekezetbe felvesz :" világosan föltételezi, hogy azon 

egyén, ki felvétetik, már más vallásfelekezetnek tagja volt, 
tekintve végre, hogy a kihágási törvény 53. §-a tárgyalásá-
nál is az itt foglalt felfogás volt a döntő : kétségtelen, hogy 
az ezen törvény értelmének meghatározásánál követendő szo-
ros magyarázattal a kbtk. 53-ik §-a alá csak olv eset .von-
ható, mely szerint 18 évét be nem töltött kiskorú egyén az 
1868. LI I I . t. cz. rendelete ellenére más vallásfelekezetbe 
fölvétetik. — Mindezeknél fogva figyelembe véve azt, hogy 
az elbirálás tárgyát képező ügyben sem vallási elvek, sem a 
szoros magyarázat alá eső, többször idézett törvények nem 
tilt ják, hogy keresztény szülőktől származó csecsemőt más 
vallásfelekezetü keresztény lelkész keresztelje meg, és mint 
általa megkereszteltet a szintén általa vezetett, közokiratot 
képező anyakönyvbe bevezethesse ; — nemkülönben figye-
lembe véve azt is, hogy a fennforgó ügyben a vegyes házas-
ságból származott Graszner Rezső törvénynél fogva tartozik 
apja vallását követni, következőleg az által, hogy róm. 
kath. lelkész által kereszteltetett meg, katholikussá 
nem vált, és igv sem más vallásfelekezetbe való tiltott felvé-
tel, sem átalában áttérés esete nein forog fenn : az első bíró-
ság ítéletét megváltoztatni, és mindkét vádlottat a vád terhe 
és következményei alul felmenteni kellett. - Kimondatván 
vádlottaknak felmentése, ennek következményéül egyúttal 
az elsőbirósági Ítéletnek azon intézkedését is hatályon kívül 
kellett helyezni, „hogy a Graszner Rezsőre vonatkozó anya-
könyvi bevezetés el, — és annak eszközlése végett Sopron 
szab. kir. város hatósága megkerestetni rendeltetett." — Ön-
kényt következik a félhozottakból egyébiránt az is, hogy, ha 
ezen vallásfelekezet lelkésze, melyhez a megkeresztelt tör-
vénynél fogva tartozik, saját vallásfelekezete tagjainak nyil-
vántarthatása végett a keresztelő lelkészt az anyakönyvi ki-
vonat közlésére felhivandja, eme közlés nem tagadható meg. 

Kelt Budapesten, 1880 évi deczember hó 28-án. ( l ' .h . ) 

VEGYESEK. 
X A karácsom és újévi szent ünnepek alkalmából min-

denünnen oly jelentések érkeztek, mintha a hitélet emelke-
dőben volna. Esztergomban ugy karácson mint újév napján 
legnagyobb egyházi szónokaink egyike, maga az ország ál-
dornagya lépett a szószékre, hirdetni az isteni igét, mely 
megmenteni van hivatva a vesztének indult világot. Egerben 
karácsonkor dr Samassa József érsek pontificált és az ékes-
szóló Répásy János tartott, mint a derék ,Eger' írja, igen si-
került beszédet. Mindenütt, kivált a templom- és paphiány-
ban szenvedő fővárosban, zsúfolásig megteltek a templomok. 
Adja Isten, hogy a hitélet csakugyan virágzásnak induljon! 

— Nm. és főt. dr Roskoványi Ágoston, nyitrai püspök 
ur ő excja, mint lapunknak írják, f. hó 9-én tartandó ünne-
pélyes sz. misével fogja áldozári jubilaeumát megtartani. 
A lapokban közlött egyéb hírek, mint hiteles tudósítónk irjay 
részint koraiak részint légből kapottak. Többet most az ün-
nep előtt nem mondhatunk. Egyébiránt lapunk kimerítő tu-
dósítást fog hozni a magyarországi kath. egyház egyik di-
csőségének aranyáldozati ünnepéről. 

Tehát csak nem akar béke lenni ! A tatai plébános, főt. 
Horváth Ferencz apát ur, s káplánja, nt. Cser Vendel, f. hó 
7-ikére a járásbíróság elé vannak idézve keresztelés miatt. 
Bevádoló Dózsa József, tatai református lelkész. 

— T. olvasóinknak, kik az ünnepek és uj év alkalmából szívélyes-
ó kivánataikkal kiilöu-kiilön megtiszteltek, viszont külön-külön minden 
ót kivánnnk Istentől ! 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TART A LOM. Negyven év előtt és most. — Katholikus lelkész haldokló nemkatholikusnál. — Egyházi tudósítások: Bu-
dapest. Timeo Danaos es dona ferentes. Eger. Karácsoneste az angolkisasszonyok intézetében. Győr. Templomszentelés. 

Idők jelei. — Irodalom : — Vegyesek. 

Negyven év előtt és most. 
(Vége.) 

„A felszabadított egyház erkölcsi tevékeny" 
ségének körébe tartozik, egyebek közt, az iroda" 
lom, és legkivált napjainkban, a napi irodalom 
is." Danielik János,Olvasóinkhoz- czimzett szó-
zatából, melylyel a ,Religio' legújabb, mainapig 
tar tó folyamát meginditá. Religio, 1853. I. félév 
1. szám. 

III. 

[.ehetetlen Szaniszló, mint lapalapító emléké-
től ezúttal távoznunk, a nélkül, hogy a maga teljes-
ségében ki ne mondjuk, a mi eddig jobbára csakis 
általánosságban keringett a hir szárnyain, azt, hogy 
Szaniszló a ,Religio'-nak nemcsak szellemileg, ha-
nem anyagilag is megteremtője. Nagy lelke nagy 
anyagi áldozatot hozott e lapnak. Egyik okmányunk 
e tekintetben igy szól : „Non enim latere Excellen-
tiam Vestram arbitror, quo zelo, quali cum erudi-
tionis apparatu, quove successu, sed quantis etiam 
sacrificiis — omnino septendecim mille florenorum sum-
mám aequantibus — Reverendissimus 1). Franciscus 
Szaniszló scriptum periodicum ecclesiasticum, cui 
t i tulus „Religio és Nevelés", in tert ium iam annum 
vulgatum pergat."1) Önzetlen érdemeit, nagy áldo-
zatait, melyeket a kath. sajtó megalapítására tett, 
magasröptű szellemtől, bölcs tapintattól vezérelt köz-
hasznú munkásságát, az egyház hálával, és Szaniszló 
személyének mindinkább fokozódó nagyrabecsülé-
sével viszonozta. Alig liogy fényes sikerrel megin-
ditá a lapot, általános volt az érzet, liogy ily férfiú 
nem sokáig maradhat lapszerkesztő. S ez az érzet s 
az a belőle származó aggály, hogy Szaniszló vizsza-
léptével, az oly szépen működő lap végkép megszű-
nik, hozzájárulván a kath. időszaki sajtónak a negy-
venes évek elején kifejlett vegyesházassági s egyéb 
vallási és társadalmi viták között .fölöttébb üdvös-

') Ddto 9. apíil. 1843. 

nek bizonyult működése, ezek vezették a főt. püs-
pöki kart arra, bogy e lapnak azon esetre is, ha Sza-
niszló előléptetnék, fennállása biztosítva legyen. 
Ennek adott kifejezést a kalocsai érsek, midőn az 
ország prímásához 1842. sept. 26-án ezt i r ta : „Cum 
parte ex una adversarii nostri protestantes iam non 
solum clam contra nos consilia cudant, sed et pa-
lam in congressibus suis, et quidem quotidie gra-
vius adversus rem catholicam insurgant ; imo plane 
pagellas edant, quae, ut legenti in propatulo est, 
contra religionem, ecclesiam, huius ministros, virus 
incessaîiTër spirant ; parte vero ex altera pagellae 
,Religio és Nevelés', quae solae protestantium moli-
mina attente observare insectarique videntur, tali-
terque in dies fructuosiores (quae utinam faventio-
rem haberent censurant) (még ez is) esse inci-
piunt, fixa consistentiae basi destituantur ; iureque 
sit praemetuendum, ne, si earum Redactor, Rmus 
Franciscus Szaniszló, ob conspicuas, quïbus gaudet do-
tes ac parta mérita, brevi ad altius promoveatur sub-
sell ium, et hae esse desinant : impetrare a me non 
potui, quin Celsitudinem Vestram Rsmam maiorem 
in modum exorem, dignaretur pro sua sapientia et 
apostolico zelo de modo quopiam providere, quo in 
defectu aliarum; vel dictarum pagellarum ,Religio 
és Nevelés' etiam ad casum Dili Szaniszló promo-
t ions , consistentia assecuretur, vei si hae cessarent, 
aliae scopo nostro congruentes fundentur et stabi-
liantur."2) Egyút tal azon óhaját fejezte ki Kalocsa 
érseke, bogy a ,Religio és Nevelés' hetenkint ne csak 
egyszer, hanem kétszer jelenjen meg, mert a szük-
ség oly nagy, hogy még igy is aligha fog elég len-
ni.3) Es Szaniszló Ferencz az igy nyilvánuló óhaj-

•) Beligio okmánytára, 1842-ik év. Ddto 26. sept. 1842. 
3) „Quod si (a ,Religio és Nevelés fennállásának Sza-

niszló megválása esetére is biztosítása) coopérante Celsitu-
3 
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nak és az általa is érzett szüségletnek a lap kibőví-
tése iránt önként annyiban igyekezett eleget tenni, 
hogy 1843 kezdetével minden héten félivvel többet 
adott.4) 

Mennyire szivén feküdt az ország herczegpri-
másának is az, mire a kalocsai érsek a fenti levélben 
figyelmét felhívta, ünnepélyes szavakkal kijelentette 
és a lap jövőjére nagy hatással volt tettel még a kalo-
csai érsek levelét megelőzőleg bebizonyította. „Piam 
sanctamque Exeellentiae Vestrae intentionem, ir ja 
válaszában, . . . gratissimo animi sensu prosequor."5) 
1842-ik év sept. 10-én pedig, tehát a ,Religio és Ne-
velés' ügyének felkarolását szivén hordó nagylelkű 
kalocsai érsek fentidézett levelének kelte előtt ti-
zenhat nappal, irta alá azon elbocsátó levelet, mely-
lyel Szaniszló sürgetésére papjai egyik legkiválób-
bikának, a komoly szellemű és nagy tudományu 
Somogyi Károly, presbyteriumi tanár- és tanul-
mány-igazgatónak megengedte, hogy másodszor6) és 
most végleg lemehessen Pestre a ,Religio'-hoz, hogy 
annak szerkesztését, illetőleg kiadásának is folytatá-
sát átvegye, és e végből lakását állandóan Pestre át-
tehesse.7) Itt kelt azután Pesten 1843. jan. 27-én a 
kiadás és szerkesztés átruházásáról szóló levél, va-
lamint egyúttal Szanisztó nagylelkű kereskedéséről 
is nyilatkozat a lap fentartása iránt „usque ad pa-
gellarum praefatarum per Illustrissimos Ecclesiae 
Hungáriáé Praesules subsecuturam dotationem."8) 

1843. május 21-én tudatta legelőször Szaniszló 
a közönséggel, „hogy a következő második félévben 

diue Vestra Kína effectuatum fuerit , sensu raeo in id quoque 
esset nobis eonnitenduni, ut toties fatae paginae quavis heb-
domade bis vulgentur : nam unicus qui liebdomadatim edi-
tur numerus, tantis, quas parte ex omni persentiscere cogi-
mur indigentiis vix ac ne vix quidem vel in parte explendis 
est suffecturus." Id. okm. 

4) „A körülményekhez képes majd a fő-, majd s kivált 
a melléklapot bővítve, hetenkint félivvel többet s igy min-
den vasárnap két ivet adandunk." Elöf. jelentés az 1843-iki 
évfolyamra. Egyházi Tudósítások, 1842. 20. sz. nov. 13-án. 
— A ,Religio és Nevelés' hetenkint kétszer Somogyi alatt in-
dult meg, 1843. julius 2-ikán, azzal a további változással, 
hogy az ,Egyházi Tudósítások' a főlapba beolvadtak, mel-
lékletül pedig, féliven, ,Egyházi l i teratúrai lap' jelent meg. 

s) Religio okmánytára, 1842-ik év. Ddto 4. nov. 1842. 
6) Somogyi Károlyt Szaniszló, még mikor a ,Religio 

és Nevelés' csak tervben volt, 1840 2-ik felében, hivta meg 
Pestre, „a szerkesztőségben résztveendő munkás segédül,1,1 

mint Danielik irja, ,Magyar írók', Pest 1856, 417. 1. 1841-
ben az ország főm. herczegprimása Somogyit felrendelte 
Esztergomba s a presbyteriumban tanárrá és tanulmány-
igazgatóvá tette. Mily súlyt fektetett Szaniszló arra, hogy 
Somogyi a ,Religio'-nál legyen, az által mutatta meg, hogy 
most másodszor minden emeltyűt megmozdított, hogy őt, a 
már presbyteriumi tanárt, lapjának visszanyerje. 

") Religio okmánytára, 1842-ik év. Ddto 10. szept, 1842. 
8) Religio okmánytára, 1843-ik év. Ddto 27. jan. 1843. 

a ,Religio és Nevelés', valamint az,Egyházi Tudósí-
tások' czimü lapot, legfölsöbb helyről nyert enge-
delem mellett9) nt. és tudós Somogyi Károly ur, ugy 
is, mint az emiitett lap ezutáni tulajdonosa, szerkesz-
tendő" Lapjának ugyanezen évi junius 25-ikén kelt 
1. félévi utolsó számában vett végre az áldott em-
lékű alapító ,Szerkesztői végszó'-ban, szokott modo-
rában, szerényen, szívélyesen, érzékenyen, a párto-
lásért köszönettel, „szíves Isten-hozzád"-ot mondva, 
jóakarói-, pártfogói- s elvbarátaitól búcsút. E Vég-
szó világot vett lapjában kifejtett működésének irá-
nvára s egész szellemére. „Czélom volt, úgymond, 
Isten segítségével a religiót és nevelést, úgymint a 
polgári jólétnek is legbiztosabb s legerősebb támaszait, 
Jézus Krisztus igaz tanitmánya szerint különféleké-
pen fölvilágosítva az emberek sziveibe s lelkeibe 
csöpögtetni, és a religio és nevelés legiidvösebb gyü-
mölcsei által a haza polgárinak mind ezen mind 
más világi boldogságuk munkálásában s elnyerésé-
ben segítségül lenni." Mennyire sikerült, igy foly-
tatá, harmadfél évi működés alatt a tehetsége sze-
rint szorgalmazott czélt elérnie, mások ítéljék meg. 
Keble megnyugszik, ha itt-ott vallásos érzelmeket 
gerjesztett, tudatlanokat felvilágosított, ingadozó-
kat megerősített, kétkedőket útbaigazított ; vagy lui 
ezeket nem is tette, de reájok legalább alkalmat 
nyújtot t , vagy hogy reájok valaha csak alkalom is 
adassék, eszközlötte. Csak egyetlen eg vet akart vég-
szavában lapja szellemét illetőleg még különösen s 
utólagosan legalább érinteni Magyarország közön-
sége előtt a szelidlelkii Szaniszló, ki a ,Religio és 
Nevelés' czimlapjára a hit és türelem keresztjét az 
,Egyházi Tudósítások' homlokárá pedig a szendeség 
égfelé röpülő galambját tűzte ki jelvényül, — azt 
akarta még végül indokolni, hogyan és miért vált 
az isteni Gondviselés Ítéleteiben való békés meg-
nyugvás szellemét lehellő lapja, fennállása második 
évében, erős polémia szinterévé. Es erre nézve el 
nem mulaszthatjuk történeti fontosságú zárszavait 
felidézni. „Egy van még, — így szólt a búcsúzó 
végszó, — érinteni való: a „Religio és Nevelés" 
már tizenöt hónapig haladott pályáján, türelmetlen-
ségről, tudtunkra, nem vádoltatva senkitől. Ez an-
nal kevésbbé válhatott szégyenére a szerkesztőség-
nek, minél nehezebb feladat vala : a korszellem itt 
ott mutatkozó vallástalan kitörései ellenében a ker. 
kath. religióról, anyaszentegyházról, annak tanai-
ról, szertartásairól s több effélékről ugy értekezni, 

9) Kelt Bécsben, 1843. marcz. 2-án. L. Religio okmány-
tára, 1843-ik év. 
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hogy a religio tekintete, szentsége és igazsága az 
ellenfél felingerlése nélkül pártoltassék, védessék s 
föntartassék. — Azonban hetilapunk tizenhatodik 
hónapjában megindittatott a Protestáns egyházi és 
iskolai lap, mellynek első száma rnult évi április 
7-én bocsáttatott közre. Váratlan vala ennek már 
első számában sót programmjában jelentkező, s a 
katholikusokra nézve igen ingerlő, igen kihivó szel-
leme ; de óvakodtunk egy számból megítélni a lapot, 
s békével vár tuk a jövendőt. Miután azonban ugyan-
azon kíméletlen szellem mutatkozott a következő 
számokban is, sőt az ötödikben a polémia is meg-
kezdetett, nem gondolhatánk egyebet, hanem hogy 
szándékosan vettetett elünkbe a kezt-yti. Mi, kik bé-
ketűrők kívánunk lenni mindig, de gyávák és szent 
hitünk elárulói nem lehetünk, fölvettük a keztyüt, 
megindítottuk a Szombathelyi leveleket s egyéb el-
leniratokat ; sőt ezután alig volt számunk, melly 
többek közt czáfolatot is ne foglalt volna magában, 
mellyre anyagot, alkalmat s okot mindig az ellen-
fél szolgáltatott." -— Ezzel a nyilatkozattal tette le 
a ,Religio' alapítója szerkesztői tollát. A lapra rá-
erőszakolt polémia Szaniszló utódja alatt is még so-
káig folyt, és csak akkor szűnt meg, midőn a meg-
gondolatlan szenvedélyek által felidézett véres for-
radalom alatt összeroncsolt közös édes anya, a haza 
sirja szélén halálcsönd lett, s a honfiúi fájdalom fo-
hászain kiviil, egyideig sem protestáns, sem katho-
likus részről, semmi más hang hallható nem volt. 

A ,Religio' szerkesztésétől visszavonult Sza-
niszlót a magyar clerus, mint utódja feljegyzé,10) 
„egész egyházkerületek által több izben s alkalom-
mal kifejezett köszönet- s hálanyilatkozat'"-tokkal 
kisérte magas rendeltetése további pályafutására. 
Alljon itt befejezésül a nemes hála egy ily szép visz-
hangja. „Midőn a ,Religio és Nevelés' hazaszei'te 
tisztelt, és ismert nagyérdemű szerkesztője, főtiszt. 
Szaniszló Ferencz ur lapjai olvasóitól érzékeny bú-
csút véve, a szerkesztőséget utódjának átadja, meg 
nem tűrhetem, hogy háladó keblem érzelmeit én is, 
mint egyik olvasója, röviden ne nyilvánítsam. — 
Megengedi tehát az általam poromig tisztelt nagy 
férfiú, midőn távol a hízelgéstől, egyedül irántai 
tiszta hálából nyilván felszólalok ; köszönetet mond-
ván az általa megindított egyházi folyóiratban köz-
lött tulajdon, — és derék dolgozó-társai") üdvös 

10) ,Religio és Ntvelés'lS43. ju l . 27. 62. 1. 
n ) Kik küzt első helyen mgs és főt. dr. Pauer János 

székesfehérvári püspök ur neve ragyog, ki Somogyi K . szer-
kesztése alat t is munkatárs maradt. V.o. Ferencz y és Pun te-
lik, Magyar irók, 536. 1. 

munkálatai- s becses közleményeiért. — Légyen ál-
dott azért az Úrtól, kit munkájával dicsőített ! -— 
Légyen áldott a jó emberektől, kiknek ideig-s örök-
ké tartó boldogságuk elnyerésében lapjai által fá-
radozott! — Légyen örök áldásban emlékezete a 
magyar s az egész anyaszentegyháznál, mellynek 
gyarapodására, virágzására, és szilárdítására türel-
metlenség nélkül olly buzgón munkálkodott."12) 

-!f 
* * 

Eddig van az, mit lapunk alapításának törté-
netéből, csupán ,néhány szó' szerény keretébe fog-
lalva felemlíteni, s mintegy Előszóul a jövő számára 
megírni kötelességünknek tar tot tuk akkor, midőn 
e lapot alapítása óta ötödik, jubiláris évtizedébe 
Isten segítségével bevezetjük. Midőn, mint fiatal ál-
dozár, Szaniszló Ferenczet, először és utoljára, a bé-
csi kapuczinus zárda szerény czellájában . . . 1869 
végén kiterítve láttuk, a halál által is tisztelettel 
megőrzött szelid s mintegy örökifjú pirrral körül-
lehelt arczvonásokból sokat kiolvastunk. Eletébe 
mélyebben bepillantani csak most volt alkalom, mi-
dőn alkotása, a ,Religio', halála után is fennállván, 
és Istenbe vetett reménynyel u j évtized viszontag-
ságai elé indulván, hálásan kivánt nagy alapitója 
emlékére visszatekinteni, elérkezettnek érezvén azt 
az időt, midőn már többé „nec laudantem movere 
adulatio, nec laudatum tentare elatio potest." (S. 
Pacianus.) Fogadja e koszorút, melyet sirján keres-
tünk, de nem találtunk. 

A ,Religio' történetének további részére nézve 
nincs sein hivatásunk sem kötelességünk. Egyéb-
iránt a magyar clerus, hála Istennek, egytől egyig 
mind ott tiszteli legérdeinteljesebbjeinek sorában a 
volt, szerkesztők és megállapítok élő alakjait, mint 
megannyi élő történetét a,Religio' egyes korszakai-
nak, — kiknek nevei, Szaniszlóé után, aere perennius 
meg vannak örökítve, nemcsak a lap évfolyamainak 
élén, nemcsak a kis könyvtárrá nőtt kötetek hasáb-
jain felhalmozott munkában, hanem, meg van, és 
meg lesz örökítve Magyarország hálás kath. pap-
ságának tisztelete- s elismerésében is, most és min-
denkor. 

* 

Es most már igen röviden elmondhatjuk, és 
kell is hogy röviden mondjuk el, a mi a kath. idő-
szaki sajtó jelen állásáról is megoldandó feladatá-
ról még mondani valónk van. 

Negyven év előtt a ,Religio' és társa egymaga 
12) Pápóczról, jul. 10-én, 1843. M. I . V. ö. Religio, 

1843. jul. 27. 62. 1. 
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képviselték a kath. sajtót ; most már többen va-
gyunk. Vannak politikai napi lapjaink is, melyekről 
a negyvenes években még csak álmodott a közön-
séjj'.13) Ks mégis? . . . . Ks mégis a katholicismus o / o o 
befolyása a közügyekre, a közszellemre, az iroda-
lomra és társadalomra, aránylag gyengébb, mint 
volt negyven év előtt. K.\ axióma, melyet a törté-
nelem ecclatansan fog igazolni. Illustrálására, — 
mert teljes bevitatására nem érettek sem az idők 
sem az emberek, — csak néhány körülményt emii-
tünk. Protestáns atyánkfiainak p. nincs, s nem is 
volt, s valószinü, hogy egyhamar nem is lesz, ex 
professo prot. politikai napi lapjok. Ks mégis ki ta-
gadhatja, hogy a protestantismus Magyarországon 
politikai nagyhatalmasság, — nagyhatalom pronun-
tiált prot. napi sajtó nélkül? Sajátságos nemde? . . . 
Azt mondhatná valaki: ez azért van, mert összes 
időszaki sajtónk, ha kell, többé kevésbé rendelkezé-
sére áll a protestantismusnak, lévén divatja a mai 
világnak clericalismusnak tartani a katholicismust O 
s tőle idegenkedni. Jó. De hát akkor épen azért 
miért nem fesziti meg a magyarországi katholicis-
mus minden erejét, hogy legalább egy oly politikai 
lap legyen, melyet a világi katholikusok számuk-
arányát megközelitö tömegben olvasnának, hogy le-
gyen továbbá p. egyhath. szellemű paedagogiai lap, 
mely a felsőbb és középiskolai ügyet képviselje,14) 
legalább egy oly társadalmi, szépirodalmi s közmű-
velődési közlöny, milyen az országban csak képes 
egyszerre négynél is több van, a melyek közöl egynek 
9000 előfizetője és legalább négyszer 9000 olvasója, 
van, köztük legalább is 1000 kath. pap? Budapesten 
van 200,000 katholikus, kezdve a legműveltebb 
mágnási családoktól le egész a szatócsboltokban 

13) Tudtunkkal Kopácsy József herczeg-priniás vetette 
fel először hivatalos alakban a kath. szellemű politikai lap 
alapításának kérdését, 1841-ben. (L. a Religio okmányt. 
1842-ik év. Ddto 2(>. sept.) 1842-ben ugyanő ez iránt ezt 
ir ta a kalocsai érseknek : „Caeterum praeter et ul tra prae-
laudatas pagellas (.Religio és Nevelés'), in praesenti adeo 
diffuso ephemeridum politicarum usu, quae tarnen plus mi-
nus paene omnes (már akkor!) principiis religionis catholi-
cae adversis velificantur, alicuius in spiritu catholico redi-
gendi politic.i organi firmám consistentiam, peraeque neoes-
sariam esse, intime sentio." (Religio okmányt. 1842-ik év. 
Ddto 4. nov. 1842. 

14) I t t van a , Magyar paed. Szemle' 1880. X I I . füzete, 
melynek szellemét illetőleg elég legyen a jövő számunk Ve-
gyesek cz. rovatában közlendő idézetre utalnunk. Ez a lap 
kimutatja, hogy az országban „magyarnyelvű tanügyi la])" 
1880 végén volt 22, mondd : huszonkettő. E közt a huszon-
két tanügyi lap közt tudtunkkal csak 1 szál lap képviseli az 
óriási kath. tanügyet, az egri derék közlöny. Valóban még a 
rar i nantes sem illik rá, hanem csak „rarus nans in gurgite 
vesto." 

árult krajczáros újságokat olvasó közönségig. A 
társadalmi oszlályoknak mindezen kath. rétegei váj-
jon érdeklődnek-e a kath. sajtó iránt, vájjon kap-
nak-e kezükbe egyátalában megfelelő napi, heti, havi 
évi olvasmányt ? A mi van, azt se tudjuk, vagy 
nem ,akarózik' terjeszteni. A'föváros katholikus köz-
népének egyátalán egyetlen megfelelő szellemű napi 
vagy legalább vasárnapi olvasmánya sincsen! . . . 
„napjainkban, midőn az egész előrehaladás jobbára 
csak az időszaki sajtó által képviseltetik." (Somogyi 
Károly.) 

A sajtó nagyhatalom, az tény; és lia sz. Pál 
most élne, a mint elment Athénbe meghódítani 
Krisztusnak a tudományt, és Rómába, meghódítani 
a világuralmat : ugv most bizonyára apostoli gond-
jainak egvik legelső tárgya volna a sajtó, az a szel-
lemi és anyagi nagyhatalom,'mely még az Isten által 
felállított szószék hatalmát is képes,"mint lát juk, 
paralysálni. A mi katli sajtónk bizony még csak 
kis hatalom, sőt némely téren valóságos nulla. A 
két néplapot és az egv népiskolai közlönyt kivéve, 
hasonló egy paphoz, ki papoknak prédikál, egv tem-
plomban, melynek mintha valami fatum tartaná 
zárva a j ta já t a világi katkolikus ]elem óriási töme-
ge előtt. 

De elé«; legyen mindezt csak érinteni. A lelke-cT 
sebbeknek ez az állapot ugv is fáj.15) Az érzéketle-
nek somnolentiájának kigyógyitásáról pedig majd 
gondoskodnak magasabb hatalmak. Mert az Isten 
gyógyithatókká teromté a nemzeteket. Kz az egye-
düli vigasz. 

T. olvasó közönségünk pedig láthatja e,néhány 
szó'-ból is, miért kell a fennálló kath. lapokat pár-
tolni, főleg pedig terjeszteni, s ujaknak alapításáról 
gondoskodni; mert mint a conferenczia-beszédek 
lánglelkü meginditója, Ozanam Frigyes mondá: „La 
possession de la vérité oblige à la communication." , 6) 

Katholikus lelkész haldokló nemkatholikusoknál. 
Hogyha az derül ki. miszerint a haldokló jóhi szem il-

leg van tévelygésében, szabály szerint tévelyében fog kelleni 
őt meghagyni, (kivéve, hogyha a betegség és a beteg körül-
ményei akként alakulnak, miszerint a lelkésznek reménve 
lehetne gyakoribb látogatásai és hosszabb beszélgetések ál-
tal a beteget tévelvéről meggyőzni és őt a megtérésre bírni.) 
Grury Casus I I . 492. dicsér egy papot, ki így já r t el : „Pru-
denter enim égit, siquidem in tanta extremitate nonsuppete-
bat tempus haereticum instruendi et convincendi. Si autem 

n ) Lásd a .Kath. Hetilap' 1880. utolsú sz. ragyogó 
tollú írónk, M. F. szelid figyelmeztetéseit. 

16) Des devoirs littéraires des chrétens. Oouvres choisies. 
Paris, Lecoffre 1877. p. 224. 
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sacerdos ei dixisset, falsam esse religionem suam, incurrisset 
periculum, moribundum a bona fide eruendi, absque certi-
tudine eum ad veram religionem adducendi." Legfőbb, 
ami e tekintetben elérhető volna : vallásának megváltozta-
tására és föloldoztatásának elfogadására való föltétes kész-
ség a beteg részéről. Reuter i. h. mindkettőre van te-c1 C 
kintettel, midőn a papnak a következő eljárást ir ja elő: 
,,Előszőr is ébreszsze fel vele a hit indulatát általában a 
fölött, amit Isten kinyilatkoztatott és különösen azon hitigaz-
ságok fölött, amelyeket necessitate medii kell hinni ; azután 
a remény indulatát, bánatot és Isten akaratába való meg-
nvugvást stb. Beszéljen azután a beteghez arról, amiben az 
eretnekek a katholikusokkal megegyeznek, és ezután azt 
kérdezze tőle, hogy azon esetben, ha tudná miszerint van-
nak Istentől kinyilatkoztatott igazságok, melyeket nem hisz; 
valljon ezeket akarja-e hinni és valóban liiszi-e? valljon nem 
kész-e vallását elhagyni, hogyha tudná, miszerint ez nem 
azon hitvallás, melyet Krisztus urunk tanított és hirdettek 
az apostolok ? valljon nem kész-e megtenni mindent, ami az 
üdvösségre szükséges, még meggyónni és feloldoztatni is, 
hogyha tudná, miszerint Krisztus ezt követelte és az üdvös-
ségre szükséges ? I Ia igent mond e kérdésekre, úgy ismé-
telje, mint fönnebb a hit, remény, a tökéletes bánat indula-
tait, nemkülönben azon föltételt és akaratot is, miszerint 
mindent akar teljesiteni, amit Krisztus az üdvösségre előirt; 
ezután parancsolja neki kezét felemelni avagy máskép jelt 
adni (Reuter t. i. a beteg beszédképtelenségét teszi föl) annak 
nyilvánítására, hogy ő Istennek mindennemű akaratát tel-
jesiteni akarja . Ilaec si praestet, poterit absolvi sub condi-
tione, forma clam sine alio signo pronunciata." Idézett he-
lyen Lacroix is az absolutio conditionata szükséges föltéte-
leiül látszik tekinteni a vallás megváltoztatását és a fölol-
doztatás elfogadását illető készségre irányuló kérdéseket, a 
midőn ezeket mondja : „Potest cum eo elieere actus fidei, 
spei et charitatis, perfectae contritionis de peccatis, manendo 
in illis, quae nobis communia sunt cum haereticis. Quod si 
patiantur circumstantiae, potest postea rogare an non, si 
sciret se non esse in vera fide, vellet amplecti aliam, et fa-
cere omnia ad salutem necessaria, an non vellet confiteri et 
absolvi, si hoc ad salutem foret necessarium ? Si ad haec 
annuat, secundum Gobat absolvi potest sub conditione : si 
dispositus es." Van der Velde szerint (Principia theol. mor. 
I I . 16.) mindkét kérdőpont érintetlen maradhat , akként, 
hogy mindjárt a hit és bánat felélesztése után a fölté-
teles absolutiót lehetne adni : „Potuit confessarius ipsum 
disponere per actum fidei in Deum unum et tr inum et in 
Jesum Christum pro nobis incarnatum, per dolorem univer-
salem de peccatis cum spe veniae, tacendo de confessione 
auriculari et de iis, in quibus heterodoxi a nobis discrepant, 
eumque sic clanculo sub conditione absolvere." Nyilvánvaló 
dolog, hogy úgy a fides implicita-t mint a szentség érvé-
nyességét illetőleg a Reuter által ajánlott utasitás nagyobb 
biztosságot nyújt . Mindazáltal pillanatig sem haboznánk 
Van der Velde szerint járni el, hogyha a közbejött halál-
tusa, vagy attól való alapos félelem, miszerint a haldokló 
azon veszélybe jöhetne, hogy ama Reuter-féle kérdésekre 
visszautasitólag fog felelni, avagy más egyéb nyomós ok, 
ilyest sürgetősen tanácsosnak tüntetné fel. Van Egeren (No-

tationes X I I I . n. 73.) a gyónásra vonatkozó kérdést majd 
mindig veszélyesnek tar t ja : „Nonnulli . . . . etiam banc in-
terponunt quaestionem : an non, si scires confessionem esse 
necessariam, utique confiteri velles ? Verum in hypothesi, 
quod moribundus sit in bona fide, nec certam praebeat spem 
redeundi ad fidem cstholicam, ejusmodi expressa conféssi-
onis mentio, valde videtur perieulosa, ideoque omittenda, 
nisi aliud omiiino constaret ex adjunctis." Hogy neki a meg-
térésre vonatkozó kérdés is kétségesnek látszik, kitűnik uta-
sitásából : „Primo loco moribundum exeitet ad actum fidei, 
nominando speciatim quatuor puncta scitu necessaria medii ;  

secundo loco cum eo eliciat actum spei, magnam eomme-
morans Dei misericordiam ob infinita Jesu Christi mérita ; 
tertio loco eumdem praeeat in eliciendo actu charitatis et 
contritionis perfectae : manendo tamen quoad haec omnia, 
ut recte notât Lacroix (n. 1966,) in illis quibus protestan-
tes a nobis non discrepant. Summae siquidem imprudentiae 
arguendus foret sacerdos, qui talem moribundum expresse 
moneret de religionis suae falsitate, et ita, proh dolor ! 
eum forte erueret e bona fide, sine certa spe conversionis 
eius ad fidem catholicam. Praedictis autem praestitis, sacer-
dos jam signanter adhuc roget moribundum, an non libeii-
ter omnia velit facere et suscipere, quae juxta Dei ordinati-
onem necessaria sunt ad salutem ; et si annuat, tunc ex sen-
tentia saltern R. P . Gury, R. P . Van der Velde aliorumque 
(contra alios tamen non paucos) recte aget confessarius, si 
moribundum clam absolvat sub conditione (ego adderem : 
baptismo eius dubio, si circumstantiae id patiantur, prius 
clam sub conditione iterato.") 

Mi a teendője a papnak azonban oly esetben, hogyha a 
haldokló akatholikust teljes önkivületben találja? Minthogy 
tapasztalásszerüleg ezen külső lethargia daczára nem 
csak a belső lelki tevékenység, de halló érzéke is jelen le-
het, azért minden körülmények között röviden a hitnek, a 
bünbánatnak, nemkülönben bűnbocsánati és üdvösségi re-
ménységnek indulatait kellene fülébe mondania. És ezután 
lehetne-e őt föltétel alatt föloldozui ? Szent Alfonz (VI, 483.) 
ezt csak azon esetben ta r t ja megengedhetőnek, ha a beteg azt 
határozottan kivánja : „Haeretici, etiamsi in eo casu dent 
signa poenitentiae, non debent absolvi nisi expresse absolu-
tionem petant ; quia taies nunquam prudenter praesumi va-
lent ea signa praebere in ordine ad confessionem, a qua sum-
mopere abhorrent." Az bizonyos, hogy valamely szentség 
senkinek olyannak nem szolgáltatandó ki, aki azt positive 
visszautasítja. Azonban teszi-e ezt minden eretnek ? A jan-
senisták, az ókatholikusok, a görögök, a keleti secták hisz-
nek a töredelem szentségében. Ily sekták tagjairól ennél-
fogva, és pedig magának ezen sz. egyházi tanítónak a folté-
teles föloldoztatásra vonatkozólag (n. 483.) fölállított elveihez 
híven Van Egeren-nel (n. 58.) azt lehet mondani: „eos condi-
tionata absolutione posse muniri, quia probaliis certe pro iis 
militât ratio praesumendi, signa penitentiae in mortis periculo 
ab iis praestari in ordine ad confessionem, a qua non solum non 
abhorrent, sed cujus veritatem, ut supponitur, semper sicut 
ipsi catholici profitebantur." Ami az oly sectáknak köve-
tőit illeti, melyek a gyónást elvetik, legelőbb is azon eret-
nekeket vegyük tekintetbe, kik katholikus módon nevel-
tettek, és csak későbben szakadtak el az egyháztól. „Statu-



endum opinor, oos quoque absolvi posse sub conditione, — 
mondja helyesen ugyancsak Van Egeren, — quia spectatis 
communiter coutingentibus, nullus aut vix ullus haereticus, 
qui catholice fuit natus ac educatus, censeri potest ex animo 
denegare sacramentum poenitentiae, ac nolle eo muniri in 
mortis agone. Unde respective ad absolutionem in extremis 
tales haereticôs, subito oppressos, hand immerito aequipara-
bis catholicis sensibus destitutis in actu peccati vel statu 
vitioso," akikről szent Alfonz is (n. 482 és 483.) azt tanitja, 
hogy föltétel alatt föloldozhatók, ámbár bűnbánati jeleket 
nem adtak is. Ugyanezt tanitja Kenrick, baltimore-i érsek 
is, — aki már azért is igen figyelemre méltó, mert az éj-
szak-amerikai állapotokra folyvást tekintettel van, — ezen 
haldoklókról, kik sziiletésök és nevelésük folytán valamely 
sectához tartoznak, azonban hajlandóságukat nyilvánították 
a katkolicismus iránt : „Qui licet catholicam fidem nunquam 
professi sint, voluntatem in earn proclivem ostende runt, pos-
sunt eo in discrimine sub conditione absolvi a censuris et 
peccatis, si in suis sectis fuerint jam baptisati ; est enim ra-
tio quaedam conjiciendi eos velle in Ecclesiae communione 
rite fungi." Konings Theol. m. n. 1371. és Van Egeren n. 
58. egyet értenek vele. — Hanem mi a teendő oly született 
akatholikussal, ki a katholika egyház iránt ily hajlamot 
soha sem tanusitott? „oS'on sunt absolvendi -— mondja Ken-
rick — etiam si dent signa doloris, quia tales nunquam 
prudenter praesumi valent ea signa praebere in ordine ad 
confessionem, a qua summopere abhorrent." (.Vége. köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSlTÁSOk. 
lJiidapest, január 7. Timeu Danaos et dona ferentes. — 

Nem oly régen, mert alig egy pár hét előtt, egy liir jár ta be 
a lapokat, mely ugyan mind ez ideig nem valósult meg, minda-
mellett megérdemli figyelmünket, mint oly jel, mely korunk 
szellemével megegyezve, azt kétszeresen jellemzi. Azt hir-
dették ugyanis, hogy bizonyos Hirsch báró, ki a világ előtt 
millióinak száma miatt ismeretes, elhatározta volna, egy 
millió frank alapítványt tenni hazánkban: ami arról a részről, 
— mert tudvalevőleg Hirsch báró nem keresztény, — valóban 
meglepő. A mennyiben itt jótékonyság gyakorlásáról van 
szó, annyiban önmagában véve, egy pillanatig sem vonako-
dunk elismerésünket kifejezni Hirsch bárónak ; sőt azt 
mondjuk, bár követnék példáját hitsorsosai, kik mint isme-
retes, a föld javaival dúsan vannak megáldva és van rá gond-
juk, hogy e javakat szaporítsák. 

Elismerés tehát Ilirsch báró részére, mert jótékonysá-
got o'vakorol. Es mégis minden elismerésünk mellett kénvte-
lenek vagyunk azt mondani : timeo Danaos et dona ferentes ; 
mert hát kérjük szépen ennek az alapítványnak, ennek a jó-
tékonyságnak, meg van a maga, hogy ezt mondjuk, mellékize, 
a mely é]ten nem olyan, hogy kellemességénéi fogva óhaj-
tandó lenne. Zsidó, tehát ez ügyben competens források, el-
beszélték ennek az alapítványnak történetét, melylyel semmi 
közünk ; elbeszélték azonban czélját, irányát is, amelyhez 
már van közünk, a mely miatt választottuk is ez esetben le-
velünk czimét. Azt beszélik ugyanis, hogy Ilirsch báró a 
millió frankon oly intézetet akar a fővárosban alapítani, 
melyben 20 katholikus, 20 protestáns és 20 zsidó szegény 
leány neveltessék, ami talán még valahogy tűrhető lenne, 

ha az is hozzá nem lenne téve, hogy ez a nevelés közös le-
gyen, ami oly fontos feltétel, hogy ha ez kivihető nem lenner 

akkor az alapítványból sem lesz semmi, mert, mint monda-
tik, Hirsch urnák az a czélja, hogy a felekezeti súrlódások 
megszüntessenek, — és ez intézet mintegy előkészítője lenne 
a felekezeti békés együttélésnek a gyakorlati életben, hova 
majd e szegény leányok kikerülnek. 

Az alapítványnak e ,közös' jellege az, a mi bennünket 
bizonyos idegenkedéssel tölt el iránta. Soha senki inkább 
nem óhajthatja, mint mi óhajtjuk, hogy az úgynevezett fe-
lekezeti súrlódások megszűnjenek, hogy a különböző vallás-
felekezetü polgárok egymás mellett békében megférjenek, ez 
mondjuk, a mi legfőbb óhajtásunk ; de hogy e ezél csak a ,kö-
zös' nevelés által érethetnék el, hogy e czél okvetlenül fel-
tételezné a közös oktatást, hogy a közös nevelés és oktatás 
bármily vallásfelekezetre óhajtandó lenne, azt mi határo-
zottan kétségbe vonjuk, és az ujabb idők tanúsága ami néze-
tünket igazolja. Midőn ugyanis hazánkban a közös iskolák be-
hozataláról volt szó, nemcsak nem tudjuk, hogy valamely val-
lásfelekezet, mint ilyen, a közös iskolák mellett nyilatkozott 
volna, hanem tudjuk azt, hogy a vallásfelekezetek képvise-
lői, Eötvös báró, akkori vallás- és közoktatásügyi miniszter 
előtt, a közös iskolák ellek nyilatkoztak. E nyilatkozattal 
megegyezett ugy a katholikusok, mint a vallásfelekezetek 
magatartása : katholikusok, protestánsok, görög-keletiek, 
zsidók stb., mindannyian őrködtek saját iskoláik felekezeti 
jellege felett, ami bizonyára nem történt volna, ha a kö-
zös iskolákat előnyösnek Ítélték volna saját vallási szem-
pontjukból: ha tehát megtörtént, azt tanúsítja, hogy a közös 
oktatást, a közös nevelést, minden vallásfelekezet hátrányos-
nak tar t ja önmagára. Sőt, ha a gyakorlati életet tekintjük, lia 
a tapasztalatot megkérdezzük, mióta a közös iskolák boldo-
gít ják (?) hazánkat, azt találjuk, hogy azok a felekezeti bé-
két legkevésbé sem mozdították elő, hanem inkább meg-
zavarták. 

Mit is szül az a közös nevelés, az a közös oktatás ? Mi 
annak az eredménye ? Semmi más, mint vallási közöny, 
inditf'erentismus, bizonyos, hogy ugy mondjuk, vallási cosmo-
pohtismus, mely eltöröl, legalább e ezélra törekszik, minden 
dogmaticus különbséget a vallásfelekezetek közt. Vegyünk 
egy ily közös intézetet, hol mint itt, katholikus, protestáns 
és zsidó vallású leányok közösen neveltetnek: minő vallásúak 
lesznek ezek a szegény teremtések, ha ez intézetből kikerül-
nek ? Semmi vallásúak : nem lesznek katholikusok, nem lu-
theránusok, nem kálvinisták, nem zsidók ; mert őket tulaj-
donképen semmiféle vallásban sem fogják nevelni ; mért a 
nevelés főczélja az lesz, hogy a súrlódások elkerültessenek, 
a béke, a jövőre kihatólag is fenntartassák, mely ezélra a 
nevelés oly irányban fog vezettetni, hogy abból a növendé-
kek azon meggyőződést szerezzék, miszerint a vallásfeleke-
zetek közt semmi különbség sincsen, hanem minden vallás 
— egy : tehát, és ez a fő, a keresztény vallás egyenlő a zsidó 
vallással. Ily, minden vallást, anialgamizáló nevelés, mely 
minden vallási meggyőződést lehetetlenné tesz, alig hisz-
sziik, hogy bármely keresztény vallási felekezetnek tetsze-
nék ; de bármit gondoljanak a vallásfelekezetek, mi katholi-
kusok az ily közös nevelésnek határozott ellenségei vagyunk, 
mert a vallási közönyt, a vallási indifferentismust nem pár-
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tolhatjuk és hozzá még, mi katholikusok — katholikusok is 
akarunk maradni. 

Az itt elősorolt szempontokból indulva ki, ámbár mint 
emiitők elismeréssel vagyunk a) tervezett alapítvány iránt, 
ugy azonban, amint ez terveztetik, nem helyeselhetjük. Ha 
már valaki jót akar tenni, tegye ezt a jót jól és pedig egészen, 
nem pedig félig jól, mert a félig jó sokszor, mint itt, semmi 
jó. Bizonyára, mind a katholikusok, mind a vallásfelekezetek, 
szivesebben fogják fogadni az alapítványt, lia az külön-külön, 
minden résznek átadatik, mert bár talán számra nézve ke-
vesebben fognának részesülni az alapítvány jótéteményéből, 
de legalább minden vallásfelekezet, és igy a katholikusok is, 
saját vallási elveik szerint nevelhetik elhagyott, szegény 
hitfeleik gyermekeit, saját intézeteikben, mint oly közös in-
tézetben, hol mindenféle vallású tanító és nevelő alkalmaz-
tatnék. Nagyon óhajtjuk tehát, hogy Hirsch báró a neki tu-
lajdonított szarvas hibát el ne kövesse, hanem tegye a jót 
legalább velünk katholikusokkal ugy, mint mi azt jónak 
tar t juk. ^ 

Eger. Karácsonesle az angolkisasszonyok intézetében. 
A z év utolsó napján — Igen régen és igen helyesen mondta 
már bölcs Demokritos, irja az uj évvel szerkesztőt cserélt de-
rék ,Eger' : „IIa a gyermekek szive száz kapuval birna, 
mint Tlieba, engedjétek az örömet mind a száz kapun át 
szivökbe jutni !" IIa Demokritos jelen lehetett volna az egri 
angolkisasszonyok belső növendékeinek karácsoni ünnepé-
lyén, bizonyára beismeri vala, hogy a kereszténység egyet-
len karácsonestélye fölér Thebának legalább ötven kapujá-
val. De tartsunk sorrendet ! Egri leánynevelő-intézetünk nö-
vendékei tettek által szokták kimutatni a kis Jézus iránt» 
való szeretetöket, és születését szorgalmuk gyümölcseivel : 
szépen begyakorlott, négy nyelven előadott szavalatokkal és 
énekekkel üdvözlik. Közöljük itt az idei programmot, meg-
jegyezvén, hogy a csillaggal jelöltek kedves pastorellák : 1) 
Jöjjetek imádni.* 2) Karácsonykor, Pájer Antal. 3) Quem 
vidistis pastores ?* 4) Weinachts-Zeit. 5) Hue pastores 
Führer 11. 6) Noël. Fasta. 7) Adeste fideles.* 8) Little Je-
sus. Tennyson. 9) Karácsoneste csillagos.* Kloss F. — Hogy 
a derék növendékek mennyire igyekeztek méltó fogadtatást 
készíteni Jézuskának, bizonyítja az előkészületek titkaiból 
értésünkre esett azon részlet, hogy énekóráik számát e hó-
nap folytán a maguk jószántából megkétszerezték, sőt az 
utolsó héten mindennap tartottak énekgyakorlatokat. De nagy 
öröm is telhetett a kisJézusnak az ő szorgalmas leánykái-
ban, mert fényesen gondoskodott karácsoni ajándékokról-
Gondoskodott pedig kegyelmes érsekurunk, dr. S a m a s s a 
J ó z s e f ő nagyméltóságának áldott bőkezűsége által, ki 
mint minden évben szokta, az idén is magának tartotta fenn 
a kis Jézus helyettesítését. O excellentiája némi gyengélke-
dése miatt akadályozva lévén a megjelenésben, kegyes 
megbízásából Szele Gábor kisprépost úr az ünnepély jelen-
tőségének megfelelő beszéd kíséretében osztogatta ki egyen-
kint mind az 56 növendéknek a tapintatosan összeváloga-
tott, hasznos és értékes ajándéktárgyakat. Nagy volt az 
öröm, melyet leírni hasztalanul kisérlenénk meg. De annyit 
mondhatunk : hogy bár ő nagyméltósága nem volt jelen, le-
hetetlen, hogy ebben az órában közvetlen közelben ne érezte 
volna a hála meleg villanyáramlatát ; mert a szivek fel-

gyúló örömlángjainak titokzatos menetű heve átsugárzott a 
falakon és hálás szeretettel ölelte körül azt a nemes lelket, 
ki ezt a nagy örömet szerzé-

Két ünnepnap van, melyeknek hatása alól a müveit 
keresztény ember, bár mily magasztos bölcseleti elveknek 
hódoljon, vagy bár mily szabadszellemüleg gondolkodjék, 
ki nem vonhatja magát : az Ur eljövetelének ünnepe, a kará-
csonfa fényével, a családi kör örömeivel s a rokon szivek 
emlékajándékozásaival, és az Szilveszter-est az ő megható 
búcsújával az ó esztendő- és eseményeitől s a küszöbön álló 
rejtélyes új évre vonatkozó kívánságaink és reménykedé-
sünk megújulásával. A kit balsorsa el nem szigetelt ember-
társaitól, bizonyára most is érezte a karácson lélekemelő va-
rázsát, és erősen hisszük, hogy kegyeletes szokásainak mély 
erkölcsi tartalma ellenálliatatlan hatalmat fog gyakorolni az 
emberiségen, inig a világ fenáll. Hasonlót mondhatunk az év 
utolsó napjáról ; mert habár a szerencse kegyeltjei kevésbbé 
érzik is, hogy az emberi élet folyamának vannak jelentős 
szakai, egészen érintetlenül még sem hagyhatja őket azon 
jel, melyet a sziv és a kedély s az emberiség nagy sokaságá-
nak minden érzéke az ó és ú j esztendő közé állított. Mint-
hogy mi mindnyájan csak ideiglenes lakosai vagyunk a 
földnek, éltünk vándorutjain szükségünk van a mérföldmu-
tatókra. Elmélkedve állunk meg ezen jeleknél ; visszagon-
dolunk a megfutott útra és élményeire, s fürkésző szemmel 
tekintünk a még előttünk állóra, hogy rövid pihenés után 
ú j reménységgel folytassuk vándorlásunkat. Göröngyösebb 
lesz-e utunk, avagy simább ? Virágok fognak-e nyílni annak 
szélén avagy tövisek sebzik meg lábunkat ? Ki tudná meg-
mondani ? . . . Ily érzelmekkel állunk most is az iij év kü-
szöbén : azért, midőn átlépjük, ősi szokás szerint kívánjuk 
egymásnak, hogy a gondviselés adjon mindnyájunknak u j 
erőt s teljesítse reményeinket ! 

Győr. jan. 3. Templomszentelés. Idők jelei.—Az újév 
küszöbén örvendetes eseményről írhatunk ; ma szentelte föl 
megyés püspökünk ő exja az itteni német ajkú elaggott 
polgárok számára alapított menedékház, vagy mint itt 
mondják, a német ispita templomát. E templom egykorú az 
intézettel ; alapitványok és fölszerelés tekitetében versenyez-
hetett bármely kisebb templommal. Azonban fölöttébb ki-
csiny volt ; az orgonát pl. egy a templomba nyíló emeletes 
szobában kellett tartani, chorusnak nem lévén helye : a sek-
restye alkalmatlanul volt elhelyezve. Ő exja az intézet javára 
s költségén megvásároltatott két házat a szomszédban ; ezek 
leromboltatván, a templom meg lett toldva, ugy hogy most 
kétszerte nagyobb mint azelőtt, s kapott csinos chorust, ahol 
az átalakított orgona lesz elhelyezve ; egyúttal uj czélszerübb 
sekrestye épült. A házak — amennyire a telek megmaradt 
— újból épültek s az intézetnek jövedelmező bérházakul szol-
gálnak. — Különös emlitésre méltó, hogy ez alkalommal egy 
itteni özvegyasszony mintegy 400 frt értékű gyöngy és 
arany nyakékszert ajándékozott azon czélra, hogy az a főol-
táron elhelyezett bold. Szűz szobra ékesitésére fordittassék. 

A közelmúlt ünnepek, s kivált a még most is tartó 
szentségimádás napjai mutatják, hogy sok hit van még az 
emberek szivében. Elég templomunk van, s mindeniket szor-
galmasan látogatják a hivek. Kiskarácson napján a székes-
templomban volt az expositio, s ekkor egész napon át hullám-
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z 0 t t feléje a nép. Ahol este a betétel van, ott a szó szoros ér-
telmében tömve látjuk a templomot. Egy mégis aggasztja az 
embert, aki a viszonyokat évek óta szemmel tart ja : az, hogy 
ez már csak ünnepélyesebb alkalommal van igy. Közönséges 
vasárnapon nem igen kell tolakodni, hogy padban az ember 
helyet kapjon. S hogy évek előtt máskép állottunk, kivált az 
mutatja, hogy a gyóntatószék már nem oly keresett. Vannak 
hetenkint, havonkint gyónók, vannak, ki jelesebb napokon 
hiven megjelennek ; de ezek aránylag kevesen vannak. Az 
uri osztály, az iparos férfiak, jórészt távol maradnak. A vá-
rosiak jobbára a kármelitákhoz járnak, mert ott délután is 
és bármikor lehet gyónni. Talán másutt is jobban jönné-
nek, ha bármikor jöhetnének. Fájdalmas érzet, látni, mint 
fogja körül az ájtatoskodó nép a gyóntatószéket. Benne iil a 
pap egy ideig, azután menni kell az iskolába, a szószékre 
misézni, és más m m helyettesíti. Sumus scopae dissolutae. Jól 
rendezett szerzetes ház pétiig acies bene ordinata. Jó akarat 
s kölcsönös összebeszélés s egy kis áldozatkészség a világfi O.' O D 
papság közt is ott, hol sokan vannak, csodákat tehetnének. 
Hoc meditare in Christo Jesu! X 

IRODALOM. 
Ismeretes, hogy Simor János esztergomi bibomok-ér-

sek, Magyarország herczegprimása ő eminencziájának feje-
delmi bőkezűségéből egy fényes és irodalmunkban nagyfon-
tosságú diszmunka jelent meg a napokban ily czim alatt : 
lörténelmi, nuurodalmi és okmánytári részletek az esztergomi, 
föegyház kincstárából — Geschichtliches, Beschreibendes und 
Urkundliches aus dem Graner Domschatze, 55 fényképi táb-
lából álló atlaszszal. Azonban e műnek mindössze csekély 
számú példányait csak a legnevezetesebb bel- s külföldi 
könyvtárak s néhány szakférfiú nyerte ajándékképen, s 
könyvkereskedésbe nem boesátották. Hogy a bel- és kül-
földi műtörténészek, műkedvelők és műiparosok, kikre nézve 
a X I — X I X . század ötvös- és szövőipar termékeiből meg-
becsülhetetlen gazdag anyagkészletet tartalmaz e munka, 
aránylag jutányosán megszerezhessék a fényképi másolato-
kat : alúlirott kiadó elhatároztam azokat magyar és franczia 
nyelven irt magyarázó szöveg kíséretében 

az esztergomi föegyház kincstára 
Trésor de l 'église métropolitaine d'Esztergom 

czim alatt, füzetenkint közzétenni. 
Kiadványom két részből : mintegy 8—10 diszes 4-ed-

rétű ivnyi vastag velin- papírra nyomott szövegből és 55 
hasonló carton-lapokra húzott fényképből álland, melyek 
ugyanazon nagyságú műv. felvételekben tüntetik tol a kincs-
tár műdarabjait (közép- és ujabbkori zománezozott arany és 
ezüst egyházi ötvösművek, régi és ujabb szövetű öltönyök, 
codexek s egyéb paramentumok), a melyekben az ő eminen-
cziája által kiadott munkához vannak mellékelve. 

A szöveg megírására sikerült egy e nemben ismert 
tollú szakférfiút, dr. Czobor Béla urat, a budapesti tudo-
mány-egyetemen a keresztény műarchaeologia magántaná-
rát, múzeumi segédőrt s az Egyházművészeti lap szerkesz-
tőjét megnyernem, ki a műtárgyak magyarázó szövegén kí-
vül, bevezetés gyanánt, egy önálló tanulmányban a hazai 
egyházi műkincsekről fog értekezni, hogy a külföldi szak-
férfiak Magyarország középkori ötvös- és egyéb műipari 
viszonyairól általán tájékozást nyerjenek. 

Az egész munka öt — 11 fényképi táblából és szöveg-
ből álló — füzetre osztva, füzetenkint 10 osztr. ért. írtért 
rendelhető meg alúlirott kiadónál. Megjegyzem, miszerint 
az 1. fűzet megrendelése a többi 4 füzetre is kiterjedő köte-
lezettséggel jár . 

Végűi kérem a t. megrendelőket, hogy legalább jövő 
januarius hó 31-dikéig bezárólag alúlirottnál (Esztergom) 
jelentkezni szíveskedjenek, hogy a nyomatandó példányok 
száma iránt magamat eleve tájékozhassam, annál is inkább, 
mert az első füzetet már jövő februárins hó elején szét kül-
deni óhajtóm. 

Esztergom, 1880. deczember 28. 
Beszédes Sándor, fényképész, kiadó. 

A könyvpiacz legújabb termékei. 
1) A Jézus legszentebb szivénél közbenjáró Miasszo-

nyunk czimű imatársulat havi tudósitásai mint első Év-
könyv. 1880. Szerkeszté Kuncze F . Leo, sz. Ben. r. ;iIdőzár, 
az imaegylet magyarhoni igazgatója Tihanyban. Sz. Bene-
dek tizennégy százados jubilaeumának emlékére. A pannon-
halmi főapát jóváhagyásával. Veszprém, 1880. 1—88 lap. 
Ara az egész évfolyamnak 70 kr. 

Igazán üdvös válalat. Adjon Isten minden ügynek oly 
buzgó gondozót, milyen az igen t. szerző ur ! 

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

jesztésére, az egri fökáptalannál : Vcrenczy Imre őrkanonok-
nak az éneklő kanonokságra, — Pánthy Endre sz. egyházi 
főesperesnek az őrkanonokságra, — Tárkángi Béla József 
kanonoknak a székes-egyházi főesperességre és Kovacsóczy 
István kanonoknak a pankotai főesperességre való fokozatos 
előléptetését jóváhagyván, az ekként üresedésbe jött theolo-
gus kanonok javadalmára dr. Kozma Károly t. kanonok, c. 
udv. káplán, sz. sz. ülnök, papn. h. igazgatót és hittanárt 
nevezem ki ; továbbá megengedem és jóváhagyom, hogy az 
egervárosi plébánia a székesegyház egyik kanonoki javadal-
mával az ezen előterjesztésben előadott feltételek és kötele-
zettség mellett állandóan egyesittessék s ezen egyesitett ál-
lomásra Ludányi Antal, Eger városi plébános, hevesi főes-
peres és c. apátot nevezem ki. 

Kelt Mürzstegben, 1880. évi dec. hó 29-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s k. 

VEGYESEK. 
— A szent atya karácsonyi alamizsnakép Róma szegé-

nyei közt 21,000 lírát osztatott ki, szegény szerzeteseknek 
pedig 10,000 lírát adott. 

-- Ö eminentiájának legújabb adakozásaiból, írja az 
,U. M. S.', a következőket emeljük ki : az udvardi iskolaépí-
tésre már másodszor 1000 frt ; a limbachi iskolára 150; a 
maduniczaira ugyanannyit; a szelőczeire 300 és a hosszufa-
lusi iskola építésére 100 irtot adományozott. A katholikus 
nevelésre fordított emez áldozatokon kívül meg kell emlite-
nünk a lévai apáczák vezetésére bizott iskolaépület s lakosz-
tálynak berendezését, mely több mint 1000 f'rtba került, s 
melyet ő emja az alapítvány kamatait az alaphoz csatolván, 
sajátjából fódözni kegyeskedett. A szerencsétlenül jár t zág-
rábiakról sem feledkezett meg, 2000 frttal járulván azok 
fölsegélyezéséhez. A Marburg-hildesheimi missiót 100 frttal 
segélyezte. A karácsonyi ünnepek alkalmából ismét tetemes 
összeget fordított ő eminentiája a szegények fölsegélyezésére. 
A budapesti szürke nénék s szegény gyermekek karácsonfá-
jára 275 frtot. A jótékony nőegylet 100 s ennek pozsonyi ha-
sonnevű társa 50 frtot kapott, az esztergomi jótékony egylet 
300 frtot, az ó-budai legényegylet 50 frtot. Az esztergomi 
szegények s azoknak gyermekei részint pénzbeli segélyben 
részesültek, részint ruhanemüeket kaptak. Isten éltesse ke-
gyelmes főpásztorunkat, a szegények atyját és gyámolát ! 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM. Mit tett a ker. egyház a szegény gyermekek ügyében. — Katholikus lelkész haldokló nemkatholikusnál. 
udap'st. Az 53-ik §., a ,Pesti Napló' és a ,Religio'. Esztergom. Fő 

Mit tett a 
Egyházi tudósítások: Budap 
s ulatok ügyében kiadott pápai körlevélről. Nyttru. 

Irodalom : Léon 

Vipásztori szózat a hitterjesztő tár-
Aranyáldozat. hhort. A legtöbbet szenvedett nemzet védelme. — 
X I I I . et le Vatican. — Vegyesek. 

Mit tett a ker. egyház a szegény gyerme-
kek ügyében v*) 

A pogány világ szivtelensége és kegyetlensége, 
melylyel a nyomor és szenvedés iránt viseltetett, is-
meretes, de ismeretesek az okok is, melyek ez erköl-
csi siilyedést eredményezték, s melyek sietették az 
ó világ összeomlását. 

Isten a világ ura, a népeket a ma^ok ut ján en-
gedé menni addig, mig az élet boldogságát nélküle 
vélték feltalálni ; de midőn már egyik kiirtva volt 
a másik által, midőn a római dicsőség szolgaságba 
siilyedt, midőn az emberinem csak rabszolgákat és 
vadakat számlált: akkor teljesült Isten végzete,me-
lyet első szüleinknek bűnbeesésük után kijelentett, 
s melyet Izrael hagyományként őrzött. Egyszülött 
Fiát kiildé, hogy az emberi nemet megváltaná a 
biin átkától, és u j életre teremtené. És a népék e 
nagy Megváltója az emberinem átalakítását a szere-
tet parancsával kezdé meg. 

Távol Galileának egy virányos domblejtőjén 
hangzott fel először a szeretetnek üdvhozó tana . Es 
e nap négy ezer évi szenvedés, négy ezer évi nyo-
mornak vetett véget; enap megszégyenülve foszlot-
tak szét az ó bölcseség összes kegyetlen tanai. Es a 
szeretet nagy Mestere földi pályájának rövid tar-
talma alatt teljesen kifejté e tant, és halálával meg-
pecsételé azt, — tanítványai pedig szétmentek az 
egész világra s meghódították a népeket a szeretet 
által. A „barbaries" szó ezután —- mondja helyesen 
Dupanloup rokonértelmüvé lett az elmúlt idők-
kel, és e szó „humanitas" kezdé jelenteni az embe-

*) Emléklapok. Mélt. és főt. dr. Majer István, vál. sta-
gni püspök, pápai praelatus, esztergomi kanonok, a pesti első 
Bölcsőde-egylet egyik alapitója arczképének leleplezési ün-
nepélyére, 1880. decz. hó 28-án. 

rek családját ; az.irgalom legyözé a vadságot, u j tár-
sadalmak tűntek fel a világban, és e név „keresz-
tény" minden szép erény, és jó törvényhez kap-
csolódott. 

A felebaráti szeretet azonban egész nagyszerű-
ségében csakis akkor tűnt jel, midőn Nagy Konstan-
tin által a ker. vallás teljes szabadságnak birtokába 
jött . Ez u j légkörben óriási fejlődésnek indult a ker. 
„Charitas", s ennek áldó befolyása lassankint a t á r -
sadalom minden rétegeiben mutatkozott. A kata-
kombákban elvetett kisded mag, mely eddig csak 
titkon homályban csírázott, diszlő virágként jelent 
meg a felszinen. De szükség is volt erre, mert a po-
gányságot általános rothadtság jelezte, a nyomor, 
szegénység, ellepte a nagy birodalom testét, s a fény, 
a sok drágaság, a nagy hatalom esillámló felülete 
nem volt. már képes eltakarni az erjedő sebeket. A 
nyomor iszonyatos volt, mely az egyház út jában ál-
lott. Az egyház e százados szörnynyel nem bírt. kez-
detben megküzdeni, az államtól pedig kevés segélyt 
várhatott, mert ez még a régi eszmékből teljesen 
kivetkőzni képtelen volt, sőt sok tekintetben az ál-
lam szerzezete volt kútforrása a nyomornak. Az egy-
ház azonban nem riadt vissza az óriási feladattól, s 
a szeretet megküzdött a nehézségekkel, s ha nem is 
volt képes mindig a bajok kutforrását eltorlaszolni, 
legalább ezek jeleniségeit ügyekezett enyhíteni és 
eltörülni. 

E gyógykezelést az egyház rendszeresen kezdte 
meg s e rendszernek köszönhető azon feltűnő ered-
mény, melyet rövid idő alatt elért. A bol a szükség 
legégetőbb volt, ott kellett a munkát megkezdeni. 
Az elhagyott gyermekek szánandó sorsa sürgette ezt 
leghangosabban, és e szerencsétlenek részesülnek 
csakugyan első sorban a ker. „Charitas" áldásaiban. 

* 
* * 
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A szegény gyermekek gondozása, s a kitett cse-
csemők rendszeres összeszedésének eszméje egykorú 
a kereszténységgel. „Mert a kereszténység —mond-
ja helyesen Chateaubriand1) — tiszteli még a pó-
lyakötelékek közt is az emberi méltóságot, ugy bá-
nik velünk bölcsőnkben is, mint komoly és fenséges 
lényekkel, miután angyalt lát a gyermekben, kit az 
anya még emlőjén visel.1' — Elvezettel olvassuk a 
szent atyák müveiben, hogy az egyház mily nagy 
szorgosságot fejtett ki az elhagyatott s árván ma-
radt gyermekek sorsa körül. Lélekemelő az ős egy-
házban divó ama szokás, hogy a sz. mise alkalmával 
összegyűjtött pénzösszeg egy része az árvák és sze-
gény gyermekek ápolására fordíttatott. A püspökök 
a hitközségek valóságos atyái levén, kötelességük 
volt azon árvák gondozását elvállalni, kiknek más 
jótevőjük nem akadt; különben a ker. hitközségek-
ben mindig találtattak nagy számban oly nemes lel-
kek, kik az árvákat saját gyermekük gyanánt elfo-
gadták: igy tudjuk, hogy Origenest, midőn atyja 
Leonidas vértanúi halállal kimúlt, egy gazdag ker. 
özvegy vette házába, s gondos nevelésben részesítet-
te.2) A keresztények szeretete kiterjedt még a po-
gányok által kitett gyermekekre is, kiket a diaco-
nusok szedtek fel s neveltek a püspökök felügyelete 
alatt.3) 

Es az egyház nem csak gondozta a szegény 
gyermekeket, hanem egyúttal mindent elkövetett 
arra, hogy a gyermekek kitevését megszüntesse ; 
bűnnek Ítélte ö mindenesetben e kegyetlen szokást. 
Az úgynevezett apostoli rendeletek szigorúan tilt-
ják és kárhoztatják a gyermekkitevést ; a gyermek -
vesztő anyát pedig oly szigorral sujtá az egyház, 
hogy azt a hivek gyülekezetéből egészen kizárta, és 
csak is tiz évi bűnbánat és nyilvános vezeklés után 
vette fel ismét kebelébe, sőt azokra is, kik szegény-
ségből tették ki gyermekeiket, hét évi vezeklés volt 
szabva. A szent atyák még a pogányokat is kemé-
nven megróyják e divó kegyetlenség miatt. Kiveti-
tek — úgymond alexandriai Kelemen — házaitok-
ból a gyermekeket, s helyettök kajdácsokat nevel-
tek; tulajdon szülötteiteket kiteszitek, és csirkéket 
ápoltok; tehát több előttetek az oktalan állat, mint 
az észszel megáldott ember? Hasonlólag nyilatkoz-
tak sz. Just in, Lactantius, Tertulian, Minutius Felix 
és mások. 

A keresztények szava és példája lassanként be-

') A vértanuk 37. 1. — 2) Eusebius, hist. eccl. VI, 2. 
3) Manachan A. A kath. egyház diadala az első szá-

zadokban. 1864. 270—385. 1. 

folyást kezdett gyakorolni a pogányok gondolkozá-
sára is, és midőn az egyház teljes szabadságnak bir-
tokába jött, a szeretetnek szelleme felhatott a csá-
szárok trónjához is. Nagy Konstantin mindjár t ural-
kodásának kezdetén kiterjesztette gondját a szegény 
gyermekekre, s ezek részére menhelveket nyitott, s 
a gyermektartásra tehetetlen szülőket ruhával és 
élelemmel látta el; felhívta a kegyeletet a segély-
adásra, felszólította a megesett leányokat, hogy bű-
neik ártatlan gyümölcseit a templomokba hozzák, 
melyekben néhol oldalrejtekhelyek és bölcsök is tar-
tattak a csecsemők elfogadására. 315-ben Ablavius 
örségparancsnokának meghagyta, hogy Italia összes 
városaiban hirdesse ki, miszerint a ki fiakat mutat 
elé, kiket táplálni és ruházni képtelen, az ö magán 
pénztárából segélyt nyerend, csakhogy a gyermek-
gyilkolás elháritassék.4) Minthogy e korban a gyer-
mekrablás is igen elszaporodott, ennek a törvény 
igv vetett gátot : ha rabszolga lop gyermeket, vad-
ál latoknak vetessék martálékul, lia szabad ember 
követi el, karddal végeztessék ki. A koldusok és csa-
vargókra, kik saját vagy lopott gyermekeket meg-
csonkitottak, halálos büntetés volt szabva. A nagy 
császár utódai követték a jó példát, s különösen Va-
lens, Gratián és Just inián szigorú törvényekkel til-
tották el a gyermekkitevést. Azonban az egyház sem 
maradt e téren tétlenül. A zsinatok legsürgősb gond-o o o 
jainak egyike vala e fontos ügy rendezése. Az arlesi 
zsinat 336-ban egyházi bírságot rovott a gyermek-
kitevőkre, elvevén tőlük a tiznapontuli visszaköve-
telhetési jogot is; más zsinatok pedig a szerencsétlen 
kisdedek eltartásáról gondoskodnak. Igy létesültek 
a különféle irgalmas intézetek, minők voltak : házak 
árvák számára, úgynevezett orphanotrophiák ; men-
helyek kisgyermekek, különösen lelenczek számára 
brephotrophiák, intézetek felnőttebb ifjak számára 
curotrophiák.5) Ez intézetek alapitói jobbára az ille-
tékes hitközségek vagy püspökök valának, csak itt-
ott akadunk egves vagyonosabb magán emberre. o^ nj ö 
Igy tudjuk, hogy Rómában Pomachius segítségével 
Fabiola egy ápoldát nyitott, melyben szegény gyer-
mekek is gondoztattak, továbbá Konstantinápolyban 
330-ban bizonyos Zoticus, Rómában pedig Belizár 
alapítottak árvaházakat. Konstantinápolyban külön-
ben az árvák felügyelete egy magasrangu hivatal-
nokra bízatott, kik között nem egyszer herczegekre 

4) Cod. Theod. Lib. I . Dealimentis, quaeinopes paren-
tes de publico petere debent. 

5) Ratzinger, Geschichte der kirchlichen Armenpflege. 
1868. 96, 97. 1. 



is akadunk. Ilyen volt például Mihály császár öcscse 
János lie rezeg, ki azért Orphonotrophus-nak nevez-
tetett.6) Galliára vonatkozálag olvassuk, hogy azon 
nők, kik titokban vagy törvénytelen biinös viszony-
ban gyermeket szülnek, vagy kisdedeiket szegény-
ségük miatt eltartani képtelenek, szégyenből vagy 
szorultságból azokat meg ne öljék, a ker. szeretet 
gondoskodott arról, hogy azokat minden veszede-
lem nélkül a templom csarnokába kitehessék. A 
templom ajtajához ugyanis alkalmazva volt egv 
márvány edény, (coquina, concha marmorea) melybe 
a gyermeket betenni lehetett. A templom-szolgák 
kivevék onnan és a püspöknek kézbesiték, ki e ki-
tevésről azonnal rendes és pontos tanuk által hite-
lesített bizonyítványt állított ki. Es midőn másnap 
az isteni tiszteletre összegyűlt a nép, a püspök meg-
említette a talált gyermeket és felszólította a jelen-
lévőket, hogy nincs-e valaki köztük, ki ker. szere-
tetből e kisdedet elvállalni, és mint magáét felne-
velni hajlandó lenne? Es lia senki sem találkozott, 
ugy az egyház költségén neveltetett fel. 

Kis városok püspökei, kik külön menhelyeket 
nem alapíthattak, saját házuknak vagy templomuk-
nak egy részét rendezték be e ezélra, Néhol, különö-CV 
sen Spanyolországban, szegény gyermekek a templo-
mok költségein neveltettek, és a szüzek egész serege 
szentelte magát ezek gondozására. (Vége. köv.) 

Katholikus lelkész haldokló nemkatholikusoknál. 
(Vége.) 

Az a kérdés, mi a teendő akkor, hogyha a nemkatho-
likus mégis hajl ik a katholika egyházhoz, csakhogy ezt nem 
nyilvánította, vagy legalább nem úgy nyilvánította, mi-
szerint ez az épen jelenlevő lelkésznek tudomására jöt t 
volna. É s föltéve, hogy a kath. egyház iránt, melyet talán 
vagy egyáltalán vagy legalább nem elég tüzetesen ismer, 
csakugyan valóban nem tanúsít előszeretetet : valljon e miatt 
szükségképen formális eretneknek k e l l e l e n n i e ? valljon e 
miatt szükségképen „summus horror"-ral kell-e birni a tö-
redelem szentsége iránt, melyet talán még névről sem ismer 
jól ? Azonban ezt föltéve is, valljon most, lelki erejének bir-
tokában, az Isten malasztja által megvilágosíttatva, nem 
ismerheti-e be a halál pillanatában tévelyét, nem bánhatja-e 
meg vétkeit és nem kivánkozhatik-e az igaz egyház és ennek 
üdveszközei u tán? Egyszóval, nem gondolható-e, hogy 
épen oly jól lehet hangolva mint egy a katholikus egyház-
hoz hajló vagy előbb a katholikus egyházban volt eretnek? 
i ls másrészről nem tehető-e fel, hogy a tökélyetes bánatnak 
felélesztése caeteris paribus egy haldokló eretneknek még na-
gyobb nehézségére eshetnék, mint egy a halálos bűnben levő 
katholikusnak in articulo mortis ? Nem ócsárolhatjuk tehát, 

6) Abhandlungen der schlesischen Gesellschaft f ü r va-
terländische Cultur. Breslau. 1862. 2 fűz. 9. 1. 
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ha egy pap ily esetben az absolutiót föltétel alatt megadja, 
amennyiben természetesen ebben határozottan a frustratio 
sacramenti-t nem lehet tekinteni. Gury (Casus I I . n. 490.) 
dicsérőleg emlékszik meg egy oly papról, aki egy vendéglő-
ben történetesen egy önkívületben levő, halállal tusakodó 
eretnekre bukkant, és annélkül, hogy tudta volna, valljon 
formális vagy pedig csak materialis eretnekkel van dolga, 
valljon eszméleténél van-e vagy sem, rövid meggon-
dolás után, insinuato et acclamato actudoloris de peccatis et 
desiderio confessionis, őt föltételesen föloldozta : „Laudandus 
quippe, qui quo meliore modo potuit, saluti haeretici provi-
dit. Non constabat enim esse haereticum formalem, et poterat 
baberi spes aliqua, licet tenuissima, valoris absolutionis ipsi 
conferendae." Van Egeren (n. 58.) e kérdésben elébb hivat-
kozik Sz. Alfonznak tagadó utasítására, azután pedig ezeket 
mondja : „Silentio tamen hic praeterire non possumus, ali-
quantulum mitiorem a nonnullis foveri sententiam, si tales 
fuerint haeretici materiales tantum, vei si dubitetur an hae-
retici formales vei materiales exstiterint ; quia haereticus 
materialis, •— ita arguunt, — cum omnia velit admittere 
necessaria ad salutem, eo ipso conseri potest implicite velle 
sacramentum poenitentiae. Ut rum vero huic rationi volun-
tatis tani implicitae ac tarn remotae aliqua sit adseribenda 
probabilitas, ego quidem definire non auserim, quamvis de 
caetero nec increpare vellem sacerdotem, qui data occasione 
juxta mitiorem sententiam praedictam se gereret, eo vel 
magis quod 1\. P. Gury (in Casibus Consc. n. 490.) sacerdo-
tem istum landandum esse pronunciat." — Ugyanezen okok-
ból nem gáncsolnók azon papot, aki egy önkívületben levő 
haldoklót, kiről nem tudni valljon katholikus-e vagy sem, 
a föltételes feloldozásban részesítene. 

Valljon tehát és mily körülmények között Ítélendő 
helyesnek Titiusnak eljárása az értekezésünk elején közlött 
esetben, — az imént közlöttekből derül ki. Csak azt nem 
szabad az ilyen és hasonló esetekben figyelmen kivül hagyni, 
hogy a keresztség szentsége sok sectában érvényességre na-
gyon is kétséges módon szolgáltatik ki. H a tehát alapos 
kétség forogna fenn, valljon a haldokló meg van-e érvényesen 
keresztelve : úgy az, ahol csak lehetséges, titokban és folté-
telèsen volna megkeresztelendő, és pedig a föloldozás előtt. 
(V. ö. Van Egeren n. 58. és 73; Gaszner 1191. lap.) Továbbá 
figyelembe kell venni azt is, hogy ezen titkos föloldozás ál-
tal in articulo mortis a kiközösítés pro foro externo nem 
szüuik meg. Ennélfogva a fölépülés esetében megtar-
tandó I X . Pius „Apostolicae Sedis" kezdetű bullájának ide-
vonatkozó ezen határozata : „In quo (sc. mortis articulo) ta-
men firma sit quoad absolutos obligatio standi mandatis ec-
clesiae, si con valuer int." 

A harmadik kérdés ekképen szól : Eltemetendők-n egy-
házilag ? — Az egyház régibb és ujabb törvényei szerint nyi 1-
vános eretnekek, ámbár nincsenek ' is névleg kiközösítve, 
egyházi temetkezésben nem részesíthetők. „Etsi tales haere-
tici, — mondja idevágólag V. Márton pápa „Inter cimctos" 
— kezdetű bullájában 8 §. — licet per ecclesiam nondum 
declarati in hoc tam gravi eriminé deeesserint, ecclesiastica 
sepultura careant nec oblationes fiant aut recipiantur pro 
eisdem." Ugyanezen elv van kifejezve I X . Piusnak „Apos-
tolicae Sedis" —kezdetű bullájában, melyben a fön nem tar-

4 * 
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tott kiközösítések között első helyen ez mondatik : „Man-
dantes sen eogentes tradi ecclesiasticae sepulturae haereti-
cos notorios ant nominatim excommunicatos vei interdi-
ctos." Y. ö. Avanzini-Kömstedt-nek az „Apostolicae Sedis" 
constitutióhoz adott magyarázataival. Emellett az nem tesz 
különbséget, valljon az eretnekség formális vagy materialis 
volt-e; de internis enim non judieat praetor. Nyilvános eret-
nek ezen büntetés alól csak az által vonhatja ki magát, 
hogyha megszűnik nyilvános eretnek lenni, vagyis hogyha 
kimúlta előtt tévelyét tanúk jelenlétében visszavonja és a 
kath. egyház kebelébe visszatér. IIa azonban csak titokban 
oldoztatik fel : úgy ez csupán csak absolutio pro foro interno, 
amely a sepultura ecclesiastica-nak a forum externum-ot 
illető tilalmát egyáltalában nem érinti. Ezt nem vette észre 
Gury (Casus I I . 191.) — amint német kiadója helyesen 
megjegyzi (líegensburg 1865. 59. 1.) akkor, midőn valamely 
eretneknek egvházilag való eltemettetését, titokban történt o. o 
föloldoztatása után, megengedhetőnek mondja. — Világítsuk 
meg ezen alapelvet egy más példában. Ha egy párbajban 
elesett nem azonnal hal meg, és halála előtt ezen, valamint 
minden egyéb vétkei fölött kétségbevonhatlan jeleit adja 
bánatának : úgy nyilvánvalólag föloldozandó leszen ; azonban 
daczára ezen föloldoztatásának egyházi temetkezésben még 
sem részesittehetik, X I V . Benedeknek „Detestabilis" bul-
lája !• §. értelmében, melyj igy hangzik „Uecernimus ac 
declaramns, sepulturae sacrae privationem . . . morientibus 
ex vulnere ibidem (sc. in duello) accepto incurrendum per-
petuo fore, . . . etiamsi vidneratus ante mortem non incerta 
poenitentiae signa dederit atque a peccatis et censuris abso-
lutionem obtinuerit. 

Más részről az egyházi temetéstől való megfosztás 
ezen büntetése csak a nyilvános (notorius, publions, ma-
nifestly) eretneket éri, azaz az olyat, aki mint ilyen nyilvá-
nosan ismeretes. Mert ezen censura katholikus-egyházi jog-
fogalom szerint notam infamiae von maga után, és azért ott G rí 1 

nem alkalmazható, ahol a vétek egyáltalán titokban van. IIa 
tehát valamely akatholikus az egész községben katholikusul . o o 
tartatik és következéskép titkos eretneknek tekinthető (az 
hogy egy-kettő, p. esetünkben, a feleségen kivül az elhitt pap 
tud az eretnekségről, még nem teszi azt nyilvánossá) : úgy 
reá nézve a temetési tilalom propter haeresim notoriam 
egyáltalában nem alkalmaztatható, ámbár halála előtt a pap 
meglátogatta és feloldozta is volna vagy nem. 

IIa tehát Titius, miként fölvett esetünk magyarázatából 
következtetni kell, pro foro externo ugyan mint eretnek halt 
meg, de nyilvános eretnek még sem volt, — kérdés — vall-
jon a plébános minden nehézség nélkül eltemetheti-e őt egy-
házilag? Minden nehézség nélkül nem. Mert jóllehet az 
mondatik Titiusról, hogy az isteniszolgálatot gyakran láto-
gatta és polgártársaitól katholikusnak tartatott, de nem 
mondatik, hogy az áldozáshoz is járt . Avagy ezt nem vette 
volna senki észre? IIa pedig oly katholikusnak tartatott, aki 
húsvéti gyónását és áldozását soha sem tartotta meg, és ha-
lálos ágyán való megtéréséről nyilvánosságra semmi sem ju-
to t t : valljon egyházilag eltemethető volna-e anélkül, hogy 
botrányra ok ne szolgáltassák ? A plébános ezt jól megfon-
tolni és az egész tényállást eldöntés végett a püspöki ható-
sághoz felterjeszteni köteles. —ó. 

EGYHÁZI TUDÓSITÁSOk. 
Budapest, január 11. Az 63 -ik § , a ,Pesti Napló' és a 

,Religio'. — Azt hittük, hogy legalább .egy időre' fel le-
szünk mentve beszélni az 53-ik §. felől. Óhajtottuk ezt, mind 
t. olvasóink, mind önmagunkra nézve; de az események ha-
talmasabbak óhajtásunknál, és igy ismét ott vagyunk, hogy 
e §-hoz szólanunk kell ; mert az acták felette még nincsenek 
befejezve és hogy nincsenek befejezve, azt mi egyáltalában 
nem bánjuk, azt tartva, hogy az actáknak befejeztetni mind 
addig nem szabad, míg csak törvénykönyvünkből e § ki nem 
töröltetik. Midőn azonban moste §-ról ismét beszélünk, nem 
más indokból tesszük azt, mint hogy eddig kifejezett néze-
tünket liberális részről tett vallomással igazoljuk. Oly any-
nyira megegyező, oly annyira öszhangzó szózat emelkedett 
liberális részről a mi véleményünkkel, hogy arról tudomást 
nem venni lehetetlennek tartjuk, már csak azért is, hogy ki-
tűnjék, miszerint nem helytelenül fogtuk fel a helyzetet, 
midőn kimondtuk, hogy a kir. tábla Ítélete csak fegyverszü-
net, hogy mi nem nvughatunk addig, mig a törvénvliozás az 1 O V o o o . 
53-ik §-t meg nem semmisíti. 

A ,Pesti Napló' ugyanis, miután két alapos czikkben 
kimutatta, hogv mennyire nem válik az 53-ik § az ország-
gyűlés bölcseségének dicsőségére, —- mert a kir. tábla Ítélete 
után nem létezik sem bűntény, sem bűnös, melyet és a kit az 
53-ik §-sal büntetni lehetne, — a következő eredményre jut, 
melyet t. olvasóink engedelmével egész terjedelmében a kö-
vetkezőkben közlünk : 

,,A kir. tábla Ítéletének, úgymond a ,Pesti Napló', azon 
nagy érdem vau, hogy egy időre legalább — szüuetet ho-
zott létre. E szünet azonban nem végleges. A törvény fennáll. 
Az egvik magyarázatot megszüntetheti a másik. Azon szó, 
,felvesz', más értelmet is nyerhet, mint melyet ennek a kir. 
tábla adott. De van még Marosvásárhelyt is királyi tábla, 
esetleg miként fog ez ítélni, azt előre nem tudhatjuk ; ha 
ellenkezőleg fogná fel a törvény értelmét, az ugv a legfőbb 
Ítélőszék elé kerül, itt is sok a tanács, az eredmény előre 
nem látható. Igaz, hogy az igazságügyminiszter eltilthatja 
a kir. ügyészeket a vád emelésétől; de ez is csak palliativ 
eszköz, egy interpellate elseperheti az egész tilalmat ; de 
egy másik miniszter megszüntetheti elődének ezen intézke-
dését. A gyökeres orvoslás az egyedül helyes. Az 53-ik § 
ttem állhat fenn, nem állhat fenn, sem azért amit mond, sem 
azért amit nem mond. A szülői hatalomnak jogtalan korlá-
tozása, a nem keresztény vallásfelekezeteknek védtelenül ha-
gyása, a conflictus a keresztény felekezetek közt, csak tör-
vény által orvosolhatók. Egy elhamarkodott, egv rosz tör-

o. 7 O. 
vénynek, mennél előbb ki kell töröltetnie törvényeink tárából 

Mindenesetre nagy elégtétel reánk nézve, hogy, mint 
az a .Napló' idézett soraiból kitűnik, még liberális körben 
is ugv fogják fél a kir. tábla itétetét, az 53-ik § hatályát, 
mint azt mi felfogtuk. A törvény, — törvény marad, mig 
bár mi törvényes uton el nem töröltetik ; már pedig bármily 
hatalma legyen is a kir. táblának, vagy a legfelső itélőszék-
nek, valamint törvényt nem alkothat, ugy nem is törölhet 
el. Lehet ugyan, hogy mig a kir. tábla, a legfelső Ítélőszék 
ugyanazon tagokból fogna állani, kik ott jelenleg bíráskod-
nak, hogy azok egyöntetűen, azaz felmentőleg Ítélnének va-
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lahányszor tetszenék valamely járásbirónak, a protestáns 
pásztor vádjára, a kath. lelkészt elitélni. De az emberek nem 
élnek örökre, a kir. tábla és legfelső Ítélőszék tagjai is vál-
toznak és a személyváltozás fel fogás változást is idézhet 
elő, és pedig nem kedvezőt a katholikus papra nézve, és akkor 
bárminő ítéletet mondtak lég ven az elődök, a változott fi !-O J 
fogás, mert a törvény a törvénykönyvben benn van, épen ugy 
kimondhatja az elitélő, mint most kimondta a felmentő Íté-
letet. A tapasztalat politikai irányváltozásoknál még mást 
is tanúsít. Tudjuk, mert a külföld elég példát nyújt, hogy 
gyakran az itélethozásnál a politikai irány nagy szerepet 
játszott. Lát juk Francziaországban, hogy a katholikus és 
monarchista érzelmű birákat felmentették és helyettük köz-
társasági érzelmű birákat neveztek ki, kik azután nem az 
igazság, hanem köztársasági értelemben foarták fél a törvé-~ o" - o o 

nyeltet, mert hát, a jogállamokban az igazságot bizonyos jel-
zők szerint fogják fel, és igy van köztársasági, liberális stb 
igazság; azaz az igazság mindig olyan, a milyet tulajonké-
pen a politika követel és a törvénynek értelme mindig olyan, 
a milyet a hatalom érdeke követel. A mennyire óhajt juk, 
hogy ez nálunk igy soha se történjék, ugy annyira nem tart-
juk lehetetlennek, hogy ez igy mégis megtörténhetik vallási 
téren, megtörténhetik p. o., hogy lesz protestáns, gör. keleti, 
vagy zsidó igazság, a szerint, a mint az idők körülményei 
követelni fogják, de nem lesz egyátalán igazság, és mint-
hogy ez nem lesz, de lesz a még el nem törölt 53-ik §, ugyan 
ki mondja meg, hogy mi fogja akadályozni az idők szelle-
mének megfelelőleg kinevezett bírót, hogy az 53-ik §-t a 
kath. papra ne alkalmazza. 

Nagy, igen uagv sérelmeknek kellett már elkövettetni Ô  7 O ÖV 
a katholikusok ellen, a nemzetre végtelen hátránynyal kell 
járni valamely törvénynek, ha már liberális részről is oly 
hangnyomatékkal és oly alapos érvekkel követeltetik annak 
eltöröltetése ; ha nem elégszik meg már liberális programm 
sem a törvény §-nak egyszerű magyarázatával, hanem annak 
tökéletes megsemmisítését követeli egvhangulag, egyérteleni-ö o. o o r>. 
ben a katholikusokkal. 

Most már csak attól függ minden, vájjon a liberális 
kormány ugy érez-e, mint a liberális sajtó, vájjon megakar-
ja-e menteni a katholikus papságot az örökös zaklatástól, 
vagy sem, mert hogy a zaklatás örökös legyen, arról majd 
gondoskodni fognak a nagy tiszteletű tiszteletes urak. Nekünk 
e kérdéssel tisztába kell jönni jókorán, tisztába kell jönni 
még a választások előtt; de tisztába csak két utonjöhetünk: 
vagy a kormány, látva a méltó felháborodást, melyet a szeren-
csétlen 53-ik § okozott, önmagától kinyilatkoztatja, hogy még 
a mostani sessió alatt fog módosítást beterjeszteni és ezt tel-
jesíteni is fogja ; vagy pedig, lia ezt rövid idő alatt nem te-
szi, akkor nincsen más hátra, mint hogy katholikus részről 
interpelláltassék : van-e szándéka, még a sessio alatt oly 
módosítást hozni indítványba, mely által a kath. papság a 
méltatlan hecztől megmentessék. Az interpellation! vagy kie-
légítő válasz adatik és evvel egyező eljárást fog a kormány 
követni, vagy nem : mindkét esetben a helyzet tisztulni fog 
és mi csak ezt akarjuk, a többi önmagától következik. Pr i -
vát biztositások, Ígéretek, melyek netalán adatnának, itt nem 
elegendők; nekünk nyílt, nem annyira szavakra, mint tényre 
van szükségünk ; e tényt csak a kormány, pártjával ha j t ja 

végre, az a kormány, melynek egy pár tagja az országgyű-
lés előtt kijelentette, hogy ők kulturharezot nem akarnak. 
Az alkalom itt van, hogy szavukat beváltsák és mi e vára-
kozásban, a legnagyobb feszültséggel nézünk a küszöbön levő O ö./ OO 
ülésszak elé. 

Esztergom. Fiipásztori szózat a hitterjesztő társulatok 
ügyéhen kiadott pápai körlevélről. - () emja, kegyelmes fő-
pásztorunk. X I I I . Leo pápa decz. 3-iki cncyclikáját, mely-
ben a hitterjesztő társulatok támogatására buzdít, következő 
bevezetéssel hirdette ki : 

Apostolatum propagations fidei inter gentes, quibus 
Evangelium nondum illuxit divino Salvatoris mandato con-
formiter inter primas, praecipuasque sublimis sui muneris 
partes nunquam non recensuisse Summos Pontifices história 
testatur, et comprobant amplissima in Urbe erecta instituta. 
Quod hodie in exercitio liuius Apostolatus Vicarius in ter-
ris Christi impediatur, ab iis repetendum est, qui Sedem 
Apostolicam suo patrimonio suoque prineipatu, armorum 
adhibita vi, exuerunt. J am sanetae memoriae Pius Papa I X 
in sua, quam in Consistorio 12. Mártii 1877. celebrato ha-
bint allocutione, graviter expostulavit, questusque est con-
tra suppressionem omnium Collegiorum, ea de causa in Urlx 
erectarum, ut in iis digni efformarentur Missionarii, give 
praecones, qui Evangelii lumen in dissitas etiam et inhospi-
tatas terras perferrent, ad gentes, in tenebris et in umbra 
mortis sedentes. Iniquitas, quae haec sustulit, Collegia, ait 
Suinmus Pontifex, „misere subduxit tot populis salutare 
pietatis et caritatis auxilium magno cum detrimento ipsius 
civilis humanitatis et cultus, qu ia Religionis nostrae sancti-
tate, doctrina, veritate dimanat." Haec iniquitas, ut e pu-
blicis novimus pagellis, hodie iam maiora audet, ipsumque 
illud institutum ad ictum destinasse videtur, quod de propa-
ganda fide notissimuin est. In subnexa encycliea Epistola 
Sanctissimus Dominus Noster nullám adhuc attentatae tar-
dius iniquitatis mentionem iniicit, loquitur tamen de impe-
dimentis et difficultatibus, quae tam salutari operi, quale 
est propagatio fidei, undique imminent et ut illud qua subsi-
dio, qua assiduae orationis studio a nobis omnibus subleve-
tur, provehaturque, impensius commendat, expressam inii-
ciendo mentionem piarum consociationum, quarum uni a 
sacra Jesu Christi infantia, alteri a scholis Orientis nomen 
est. In hae Archidioecesi Unio S. Infantiae Jesu suis non 
caret soeiis, finnt etiam colléctae pro Missionibus in Oriente, 
in America Septemtrionali et in Africa Centrali. SSmi Do-
mini Xostri Encyclicae litterae addant nobis stimulos ae 
calcar, ut de regno in terris, quod advenire divina institu-
tione formati quotidie petimus ac optamus, bene mereri stu-
deamus. Joannes Card. Simor, ni. p. A. Eppus. 

Nyitra. 1881. január hó 9-én. 
ECCe SaCerDos MagnYs 

IVblLans AYgVst lnYs Nlt r lensls ! 
Ma tartá Nyitra nagynevű püspöke, főt. Dr. Rnskoná-

ni/i Ágoston ur ő excellentiája, aranymisés jubilaeumát. Be-
teljesedtek rajta a 90-ik zsoltár ama szavai : „Longitudine 
dierum replebo eum, et ostendam illi salutare meum." Öröm-
hálával várta az egész megye e napot, hogy elvegye határ-
talanul tisztelt és szeretett atyja, angyali szivü és szent 
életű főpásztora áldását e ritka napon. Számos üdvözlő á 



hódolati iratok érkeztek e napra ő excellentiájához, nemcsak 
az ország minden részeiből, hanem a külföldről is. — Maga 
az ünnepély ekképen ment véghez. Hiven istenes érzületéhez 
és szerénységéhez mellőzni akarván ő excellentiája minden 
külső világi pompát, minden tisztelgő küldöttségeket depre-
cálván, egyedül az U r házában, székeskáptalana, minden ren-
dű papsága, a tanuló ifjúság és nagyszámú ajtatoskodó hivek 
jelenlétében, ünnepélyes szent misével végezé áldozárra fel-
szentelése ezen félszázados napját forró hálákat adván a jó 
Istennek ama sok és nagy malasztok és kegyelmekért, melye-
ket Tőle ily hosszú évek során át nyert. A szent mise előtt a 
dicső jubiláns csengő hangon „Veni Sancte Spiritus"-t into-
nált, mely után az egész hymnus a chorus által énekeltetett. 
Azután következett az ünnepélyes püspöki mise, melyet ő 
excellentiája — mint mindig — ugy különösen most a leg-
meghatóbb ajtatosság- és buzgósággal szolgált. Ennek be-
végeztével, az ő szentsége X I I I . Leo pápától különösen 
ezen alkalomra nyert kegyes engedély folytán, a teljes bú-
csú elnyerésével egybekötött — úgynevezett - pápai áldást 
adá minden jelenlévő hivekre. Ezen fölhatalmazásra vonat-
kozó átirat következőleg szól : „Méltóságos és Főtisztelendő 
U r ! Méltóságodnak f. hó 21-én kelt tiszteletteljes leveléből 
pápa ő szentsége örömmel értesült, hogy a mai nappal püs-
pökké szenteltetésed 30-ik évébe lépsz, jövő évi január hó 
9-én pedig áldozárságod 5u-ik évét betöltended. O szentsége 
neked ezen kettős alkalomból szerencsét ki várn án és kérel-
mednek örömest helyt adván, nemcsak szive bensejéből fa-
kadó apostoli áldását adja reád, hanem egyszersmind meg-
engedi neked, hogy jövő évi januárhó érintett napján a szent-
mise áldozat bemutatása után, az úgynevezett pápai teljes 
s az anyaszentegyház által előirt szokásos feltételek alatt 
nyerendő búcsúval egybekötött áldást, a gondjaidra bizott 
papságra és hivekre ünnepélyesen adhassad. Midőn méltósá-
godat ezekről értesitem, kiváló tiszteletemet és üdvkivána-
taimat nyilvánitom. Kelt Rómában, 1880-ik évi november 
30-án. A ina Lőrincz bibornok." Végre az ajtatosság sz. 
Ambrus és sz. Ágoston „Te Deum laudamus" dicsénekével 
záratott be. 

O excellentiája ez alkalommal is megemlékezett nagy-
lelkűen megyéjéről s többrendü kegyes alapitványt tett is-
mét, nevezetesen egy 200 ezer forintnyi tőkéből álló alapít-
ványt, melynek fő destinatióját a szegényebb helyeken való 
stólamegváltás képezi ; további ajtatos czélokra adakozott 
még e napon : 2000 körmöczi aranyat, a szeplőtelen szűz 
Mária, országunk patronája oltárai, szobrai kijavítása- és 
díszítésére; 31)00 frtot ezüstben a nyitrai boldogaszszony-
hegyi templom külső kijavitására, mely templom ez előtt 
két évvel Storno hazai művészünk által újí t tatott meg ben-
sőleg, ő excellentiája ajtatos adakozásából ; végre a városi 
szegények között mai nap 200 frt osztatott ki.*) 

A püspöki asztalnál ez nap negyvennél több vendég 
volt, köztük mélt. Jekelfalusy Lajos, ministeri tanácsos ur 
Budapestről, ki egykor mint az egri fömegye növendék-
papja, ő excellentiájának mint seminariumi rectornak nö-
vendéke volt. Szépen emlékezett meg egykori kegyes rectó-

*) Mint biztos forrásból értesülünk, ő exclja kegyes alapitványai, 
melyeket csak Nyitrán tett, eddig 800,ÜU0 ftra rúgnak. Hát a számtalan 
alamizsna, melyekről a balkéz nem tudja, mit tesz a jobb ! Szerk. 

ráról toasztjábau. Mily szép a hála ! Más lelkes felköszönté-
sek sem hiányoztak. Ma este a papneveldében ének- és sza-
vallati ünnepély fog tartatni. O excellentiája, hála istennek, 
a legjobb egészségnek örvend s nyájasságával és leereszke-
désével elbájol mindenkit. Adja az ég, hogy még igen so-
káig örvendhessen Ny it ram egye dicső jubilaeus főpásztorá-
nak, épülve szent életén, munkásságán, tudományán és jó-
ságán s hálákat adván azon számtalan nagy kegyekért, me-
lyeket általa nyert és még nyerni fog. Isten tartsa meg drága 
életét még sokáig ! Egy jelenvolt. 

Irhon. A legtöbbet szenvedett nemzet védelme. Igy le-
hetne czimezni azon szózatot, mely e napokban megjelent. 
E szózat a külföldi sajtóban nagy feltűnést okozott. Közöl-
jük egész szövegében. 

„Gyakran, s nem minden izgatottság nélkül mondogat-
ják, hogy az irlioni népnek mindig megvannak a maga ,sé-
relmei'. Ennek legnagyobb részt a sajtó az oka. IIa az angol 
lapok szerkesztői és levelezői igazat akarnának mondani I r -
hon helyzetéről, a kérdés csakhamar rendezve lenne. 

Angolország közép osztálybeliéi, kik a községi képvi-
selőket választják s az országot virtualiter kormányozzák, 
többé-kevésbbé mélyen át vannak hatva az igazságosság ér-
zetétől ; de a helyzetet természetesen azok szerint ítélik 
meg, miket a lapokban olvasnak. Tudom, komoly dolog egy 
oly tekintélyes osztályt, milyen az angol lapok szerkesztő-
sége, atról vádolni, hogy Irhon ügyeit folytonosan és szán-
dékosan elferdítik ; de be fogom bizonyítani állításom igaz-
ságát s megmutatom, mint foly be az angol journalisták 
működése a continens sajtójára. Jelenleg egyébiránt csak 
röviden szólok az angol közönségnek Irhon ügyeit illető 
hanyagsága- és tudatlanságáról, mert ma különösen a fran-
czia sajtóval akarok foglalkozni, illetőleg azon rágalmak-
kal, miket a Journal des Débats és Figaro levelezői szárnyra 
bocsátottak. 

Először és az angolok jó része azt hiszi, hogy Irhon-
ban jelenleg teljes társadalmi fejetlenség uralkodik. A 'li-
mes, a Standard, a Daily Telegraph hasábjai hosszú közlé-
seket hoznak ,Irhon bűneiről' s ezek nyomán az egész ir 
nemzetet keményen elitélik. A jámbor olvasónak, ki az igaz-
ságot nem igen keresi, azt kell képzelnie, hogy itt naponkint 
legalább is egy ,landlord'-ot' gyilkolnak meg, hogy a bar-
mokat boszúból ezrivel csonkitják meg, s végre, hogy nem 
múlik el óra, melyben valakit meg ne támadnának, füleit le 
ne vágnák, s egyéb kegyetlenségek ne történnének. De lás-
suk a tényeket. 

Ez évben négy gyilkosság történt, melyeket közelről 
vagy távolról, kezvetetlenül vagy közvetve, az ,agrarius 
mozgalommal' kapcsolatba lehet hozni ; de nem szabad fe-
ledni, hogy ugyan ez évben több ezernyi szegényt, férfit és 
nőt, erőszakosan kiűztek alacsony viskóikból. Kiűzték pedig 
őket, mert nem tették meg azt, a mit megtenniük lehetet-
lenség volt, azaz nem fizették meg a bérletet, mivel oly 
nyomorult helyzetben voltak, hogy a közszeretet fillérein 
kellett őket eltartani. Fizethettek-e ily viszonyok között a 
szerencsétlenek, s nem az lett volna-e az illetők emberbaráti 
kötelessége, hogy halasztást engedjenek nekik, mig súlyos 
helyzetükből kissé kiemelkednek ? 

Az igazság az, hogy Irhon ,landlordjai.,' látván az éh-
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séget, annak létezését makacsul tagadták. Igen, mert ha be-
vallják, egyúttal azt is bevallották volna, hogy éhező ,bér-
lőik' segélyezésére semmit sem tettek, s hogy az elnyomott 
néd izgatottsága nagyon is indokolt ; szóval önmagukat Ítél-
ték volna el. Azért sokat ,irtak' az éhség természetéről és 
kiterjedéséről, s ma is oly szinben tüntetik fel a tényleges 
mozgalmat, mely érdekeiknek, önző és előrenemlátó politi-
kusoknak kedvező. 

Csakhogy e vitában a tények ékesenszólóbbak, mint 
az érvek. Azt mondtam, hogy az éhséget Irhon ,landlordjai' 
,tagadták.' Száz bizonyítékot tudnék rá felhozni. íme egy, 
mely engem is közelebbről érint : 

Ez esperes-kerület összes papjai segélyért fordultak 
hozzám. Azt mondták, hogy liiveik nem csak élelemben, de 
minden egyébben szükséget szenvednek. Megtettem, a mit 
tehettem, a végből, bogy legalább táplálékhoz juthassanak. 
Azt hihetné valaki, hogy e borzasztó és általános nyomor 
idején a felügyelők, kik az Irhonban nem székelő landlordo-
kat képviselik, a szegény nép segítségére siettek. Korántsem. 
Trench úr, Lansdown marquis felügyelője, kit Molinari úr 
különös dicséretekkel halmoz el, tagadta, hogy ínség volna, 
s a maga részéről mindent megtett, hogy az éhező nép se-
gélyt ne nyerhessen. S mégis, midőn aztán Lansdown lord 
több bérlőjét le akarta nyakáról rázni, a dulbini segélybi-
zottságház levelet irt, melyet a lapok közzé tettek, s mely-
ben azt mondja, hogy pénzre van szüksége, mert néhány, 
véginségre jutott családot Amerikába kell kivándoroltatnia. 
Igy mondanak ellen maguknak ez emberek nyilvánosan ! 

De az angol lapok, egy-kettő kivételével, nem haboz-
tak az éhségre vonatkozólag mind azt kinyomatni, mi a 
,landlordok' eljárását kedvező világitásba helyezhette. Igy 
például naponkint közöltek híreket különféle ,kihágásokról', 
melyek soh'sem történtek meg, s ha valaki az illető vidék-
ről, pap vagy világi, czáfolatot küldött be, azt nem adták ki. 

Az angol nemzet kérkedik loyalitásával és nemeslel-
küségével ; nos, az efféle tények nem nagy dicsőségére vál-
nak e loyalitásnak és nemeslelküségnek. 

Felenilitek még más tényeket is, melyekről személyes 
informátióim nyomán nyilatkozhatom. 

Nemrég valamennyi angol lap elbeszélte, hogy a corki 
grófság Hanturk nvii községe mellett borzasztó ,kihágás' 
történt. Azt mondták, hogy több fegyveres ember betört egy 
házba, véresre verte a házi urat, s utoljára, levágta füleit. 
Természetesen az angol lapok nagy lármával közölték a dol-
got s éles glossákat irtak hozzá az ir nép barbárságáról. 
Kétségkívül, a bűntény, ha megtörtént, borzasztó ; de efféle 
borzasztó, sőt még borzasztóbb bűntényeket naponkint elkö-
vetnek Angolországban a nélkül, hogy azokkal szemben va-
lami nagy indignatiót tapasztalnánk. 

Azonban ki hinné ? Az egész dolog puszta koholmány. 
Bizonyságul nálam van az illető község káplánjának saját-
kezű levele. 

A másik történet egy háznak éjjeli megtámadásáról, 
feltöréséről és kirablásáról szól. Ezt is valamennyi angol lap 
elbeszélte, mint bizonyságát annak, hogy Irhonban sem sze-
ínely-, sem vagyonbiztosság nincsen többé. A következő nap 
ugyan Barry ur megírta egy irhoni újságnak, liogy az egész-
ből egy szó sem igaz ; de azért a történet az egész angol saj-

tót bejár ta; mai napig hiszik és hivatkoznak rá, mint az ir 
gonoszság egyik világos példájára. Barry ur levele, mely a 
corki Examinerben jelent meg, sohasem fog az angol közön-
ség tudomására jutni, mely, sajnos, az irhoni lapokat nem 
olvassa. 

Io'v történik, lioo-v Irhont Ang-olorszáe-ban örökké és o^ > o» o O 
megátalkodottan rágalmazzák. 

Ha az angolok egyszer meggyőződhetnének a felől, 
hogy Irhon valóban el van nyomva, ez elnyomás nem sokáig 
tartana. De midőn minden összeesküszik az igazság ellen, 
bajos azt megismertetni. Legalább a katholikusok ne en-
gedjék magukat félrevezettetni. Irhon azért szenved mert ka-
tholikus. Századok óta azért rágalmazzák, mert hű maradt 
hitéhez. Ez az oka, hogy az irhoniak ellen szórt bármely rá-
galmat szívesen fogadnak és készséggel elhisznek Angolor-
szágban. I t t nincs helye, hogy Irhon bajai felett tanul-
mányba mélyedjünk. E nélkül is hozhatok én fel elég adatot 
annak kimutatására, mennyire türelmesek irántunk a mi 
honfitársaink. * 

Jelenleg is, vájjon mik azok a tervek, szándéklatok, 
bajok, miket kárhoztatnak a nélkül hogy értenék, miket a 
társadalmi rendet felforgató, forradalmi és communista pro-
grammnak kiáltanak ki az angol lapok? E programm „poli-
tikai utón" azt kérvényezi, hogy Irhon a törvény, s ne a 
landlordok szeszélye által kormányoztassák. Iliit az oly sú-
lyos vétek ? Az irhoniak azt akarják, hogy az angol kor-
mány alkosson törvényeket, melyek megengedjék nekik, 
hogy őseik földjén lakhassanak s ne legyenek többé teljesen 
alá vetve azon elnyomó rendszabályoknak, melyek ingatla-
naikat értékök legnagyobb részétől megfosztják. Azt kiván-
ják, hogy engedjenek nekik elegendő élelmezést, a mi még 
távol áll azon kényelemtől, melyet az angol birtokosok él-
veznek. Azt kivánják, hogy kíméljék meg szabad emberi 
méltóságukat ama szomorú kényszerűségtől, hogy az éhha-
lállal szemben mások alamizsnáira szoruljanak. Azt kiván-
ják, hogy a bérletösszeget a törvény szabályozza, s ne a sze-
szélv és pénzvágy. Ez az a programm, melyért az angolok az 
ir népet a fold összes nemzetei előtt vádolják és kárhoz-
tatják ! 

De hiszem, liogy Európa kezdi végre az ir kérdést jól 
megérteni. Tudom, hogy a Kölni, Vjság nem rég alapos 
nyilatkozatot tett Angolországnak Irlion irányában köve-
tett politikájáról. „Irhon, úgymond e lap, gyalázat Angli-
ára, botrány a világra nézve. Gladstone urnák meg vannak 
gyógyszerei ; de alkalmazásukat mind addig elhalasztotta, 
mig Örményországot, Montenegrót, Göröghont meg nem 
szabadítja. Sokat beszélt Európa becsületéről ; de hogy van 
hát, hogy Anglia becsületével nem törődik ? Miért fenyegeti 
a szultánt ágyukkal azért, mivel ugyanazt akarja tenni Ör-
ményországgal, a mit Anglia Irhonnal tett és folyton teszen ? 

(Vége köv.) 

IRODALOI. 
Léon XIII. et le Vatican, par Louis Teste, Paris, Ch. 

Forestier, 1880. 16-od rétü X X V I I I . 319 lap. Ára 3 f rk 
50 cent. 

Czime mutatja, hogy nem száraz életrajz, hanem a 
vatikáni életnek takaros, finom rajza. Természetes, hogy e 



képpen X I I I . Leó a központ. Teste igen jól ismeri a pápai 
Rómát ; közelről volt alkalma azt tanulmányozni. Két mű-
vet irt már e tárgyról, t. i. Jegyzeteket Róma és Olaszor-
szág felől (Notes sur Rome et 1' Italie) és Előszó a Concla-
véhoz (Préface au Conlave). Ez u j könyvének ugyanazon si-
kert lehet igérni, melyet az előbbiek kivívtak. Könnyed tol-
lal levén irva, olvasása gyönyörködtet és leköt, a nélkül, 
hogy terhelne. Érdekes jelenetek és képek vannak benne fi-
nom ízléssel elhintve. Szerző mesteri kézzel ir. Vannak ugyan 
egyes helyei, melyekhez észrevétel, sőt kifogás is férne, de az 
egész jó hatást gyakorol a pápai Róma hívére. Jó szellem hatja 
át elejétől végig; csakis az az egy gyengéje látszik lenni, 
hogy a Vatikánt és a vallási ügyeket nagyon emberi olda-
lukról világítja meg, természetfölötti és isteni oldaluk hát-
rányára. A ki szellemdús olvasmányt akar, ettől eltekintve, 
mes: lesz vele elégedve. 

X A Polybiblion deczemberi szamaban ismerteti Mar-
ti nov s. J . a főm. s főt. Simor János bibornok ur költségén 
„Történelmi, műirodalmi és okmánytári részletek az eszter-
o-omi főes-vház kincstárából" czim alatt kiadott művet. Ki-. r 1 r 
emeli mind művészeti mind tudományos becset, s mindkét 
tekintetben nagyszerű műnek nevezi, „melyet, úgymond, azon 
kitűnő főpap felvilágosult bőkezűségének köszönhetni, ki 
Magyarország primási székét oly méltóan tölti be, és ki hi-
vatalának magasztos tisztével a tudomány és művészetek 
szeretetét tudja párosítani." Martinov atya Esztergomot „a 
tudomány és művészetek igazi szentély"-ének nevezi. Jelenti, 
hogy szándéka a bemutatott műkincsekkel egyenkint beha-
tóan és részletesen foglalkozni. Egyúttal felhívja a külföld 
figyelmet azon 2-ik kiadásra, mely nem fog azon igénynyel 
lépni a világ elé, hogy a közönség ne is láthassa, hanem min-
denki által megszerezhető lesz. 

— Pulszky Ferencz hir szerint tanulmányt ir Marti-
novicsról. Az egész csak jellemrajz akar lenni. Persze, hogy 
a Eraknói művében tények és adatokra alapított igaz törté-
netet megdönteni nem lehet. De hát legalább szépíteni kell 
a dolgot; mert hát ez a liberalismusnak fiui-háladatosság-
parancsolta kötelessége a magyar szabadelvüség vértanú pa-
triarcliája iránt. Hivatottabb, ügyesebb elmosója a szégyen-
nek Pulszkynál valóban nem található. Majd megválik mi 
lesz. Védirata az akadémia megbízásából kiadott ,Budapesti 
Szemlé'-beu fog megjelenni, a mi ismét egy sugár az akadé-
mia s közállapotaink megvilágítására. 

= Ö eminmtiája főm. és főt. Simor János bib. herezeg-
primás és esztergomi érsek ur főpásztori szózatát, melylyel 
a Serajevóban építendő katholikus templom ügyében adako-
zásra hívott fel, s melyben a bosniai és herczegovinai régibb 
s ujabb egyházi állapotokat szokott alapos tudománynyal 
érinté, a Verinar által szerkesztett ,Archiv für das kath. . -r-
Kirchenrecht' 1880. évi utolsó füzete, ,De statu ecclesiae ca-
tholicae in Bosnia atque Herzegovina' czim alatt a tudomá-
nyos világnak szó szerint bemutatta. »' O 

A könyvpiac/ termékei. 
1) Wajdi ts Gyula, szakadáthi plébános ur értesitett, 

hogy szerkesztése alatt megjelent, nagy és lets kiadásban, ma-
gyar Mária-naptár következő czim alatt : Wajdits József 
Szűz Mária édes hazánk Védasszonya Nagy (kis) képes 
Naptára az 1881-ik közönséges évre. 

A nt. szerzőt jeles erők támogatták a szerkesztésben 
u. m. a kalocsai magyar horácz, P . Tóth Mike, P . Schlick, 
Szemennyei stb. A tiszta jövedelem egy harmadrésze egy-
házi jótékony czélra fog fordíttatni. Ara a nagynak kötve 
50 kr, fűzve 40 kr, a kissebbé 25 kr. 

Kiválóan nagy súlyt fektetünk a jó kath. naptárakra, 
mert a nép nagy része nem olvas mást, legfölebb naptárt. A 
magyar Mária-naptár Wajdi ts Gyula ur kezében jó he-
lyen van. Csatlakozunk egyébiránt a ,Kalocsai Xéplap'-ban 
adott figyelmeztetésekhez. 

2) Ébresztő hangok műveltebb kath. körök számára. A 
legjelesebb honi és külföldi írók nyomán szerkeszti Zimándy 
Ignácz, székesfehéregyházmegyei áldozár, sz. széki bíró, oki. 
főgymn. tanár s törökbálinti plébános. Második könyv. 1880. 
folyam. Budapest 1880. ,Hunyady Mátyás'-intézet. 111 1. 

Ezen füzetnek külön cziine : Háromszázéves hazugsá-
gok Pázmány Kalauzának I I I . k. 8. része. Bevezetéssel és 
korszerű jegyzetekkel. Toldy J . a jezsuitákról irt műve el-
len, Pázmány P . eredeti erőteljes magyarságával. 

VEGYESEK. " 
= ]'.pen jókor jött ! Geduly Lajos superintended az 53 

§. ügyében kiadott körlevelében egyenesen utasítja a lutherá-
nus papokat, hogy a kath. papok ellen heczet kezdjenek. 
Utasítása szóról szóra igy hangzik : „Felhívom ezennel test-
véreimet az Urban, hogy mindazon róm. kath. lelkészt, ki 
oly gyermeket, melynek (sic !) az 1868. évi 53 tezikk szerint 
az evangelikus vallásban kell neveltetnie, akár azon ürügy 
alatt, hogy azt szülei magok kívánják, akár arra hivat-
kozva, hogy apja vagy anyja külön szó vagy Írásbeli Ígéret-
tel a róm. kath. vallásban leendő nevelésére kötelezte ma-
gát, megkeresztel, s ez által ugyanazon törvényezikk elle-
nére a maga vallásfelekezetébe felvesz, az állami (esetleg 
esperességi) ügyész által az illetékes járásbíróság előtt 
(1880. évi 37. tezikk 40. §. 5.) fenyítő perbe idéztessék." . . . 
Szóval, protestáns atyánkfiai előtt oly világos mint a nap, 
hogy az 53. §. egyenesen a kötelességöket teljesítő kath. pa-
pok ellen felállított ,csapda.' 

-— Theologiát üzö paedagogus. Rill ,Magyar paedago-
giai Szemlé'-je 1880. évi X I I . füzetének élén az ,unitárius 
községi és a népiskoláról' szólva belekontárkodik a theologi-
ába is. A katholicismus és protestantismus közti különbsé-
get abba helyezi, hogy mig a katholikus püspökök „az orosz 
absolutismus"-t képviselik Magyarországon, addig a „pro-
testantismus egyházi szervezete megfelel a magyar ember 
alkotmányos fogalmainak, mert it t az első hivatalnok a püs-
pök." Ezután kimondja, hogy a tanügy ,politicum,' azaz nem 
az egyházak ügye, hanem az államé. Az államban szerinte 
az egyházak kétféleképen tarthatnak egyházi iskolákat. Vagy 
egyedül egyházi czélokra p. ministransok, kántálák képzé-
sére tartanak iskolákat, vagy minden egyház kerület iskolai 
kerületté alakul át, hol azután a papok magok a szó szoros 
értelmében a tanítók. Ilyen egyház szerinte az unitárius 
egyház, hol a papok nem uralkodni akarnak az iskolán, a 
tanítón, hanem magok tanítanak a népnek tanodájában. Ez-
zel az állásponttal szemben „ott lát juk a kath. klérust, úgy-
mond, ki az állam szolgálatába szegődik, hogy befolyását az 
iskolára megtarthassa, és a népiskolán, és annak tanítóján 
uralkodhassék : szolga felfelé, zsarnok lefelé." . . . Ily szel-
lemmel töltik el kath. tanítóinkat. Bizony ideje, hogy min-
den egyházmegye összeszedje magát, mint legújabban a 
szombathelyi, mert utoljára is az ár végkép magával fogja 
sodorni kath. tanítóinkat. 

Kegyeletes adakozás. 
Árpád-házi b. Jolánta síremlékére. 

Egy kalocsai kanonok . 10 ar. frankot 
Andrásy János t.. kanonok s hittanár N. Váradról 2 f r tot 

Főösszeg 35 f r t és 10 ar. frank. 

Éhező perzsiai hitrokonainknak. 
Andrásy János t. kanonok stb. . . 1 f tot 

(Uj gyűjtés.) 
A Lourdesba küldendő magyar zászlóra. 

Ugyanaz . . . . . 3 f to t 
(A. ,M. Á.'-hoz áttettük.) 

A zágrábiak segélyére. 
A csurgói r. k. hivek . . . 6 f r t 20 krt . 

Főösszeg 69 fr t 25 kr 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM. Mit tett a ker. egyház a szegény gyermekek ügyében. — De Barzia J . néhai cadixi püspök intelmei az egy-
házi szónokokhoz. — Egyházi tudósítások: Badap st. Róma és a szabadkőművesség. Irhon. A legtöbbet szenvedett nem-

zet védelme. -— Irodalom : Saint Méthode Apôtre des Slaves. — Vegyesek. 

Mit tett a ker. egj liáz-arszegény gyerme-
kek ügyében? 

(Vége.) 

Nagy elismeréssel emelik ki a történészek nagy 
sz. Gergely pápának a szegény gyermekek körüli 
érdemeit. < ) Rómában az isteni tisztelet emelésére, 
és a keresztény zene ápolása végett egy ének-isko-
lát alapított, mely egyúttal árvaház volt. Egyik élet-
irója ez intézetet egyenesen „orphanotrophium"-
nak nevezi. Alamizsnás sz. János patriarcháról pe-
dig tudjuk, bogy nem csak kiváló figyelmet fordi-
tott elhagyatott gyermekek nevelésére, hanem még 
arról is gondoskodott, bogy szegény nők részére a 
város külön részeiben szülö-házak legyenek beren-
dezve, hol e szegény anyák betegségük alatt gondos 
ápolást s ellátást nyerjenek.1) Az első rendszeres 
lelenczház is egyházi férfiúnak köszöni létét. 87 ő-
ben ugyanis Milanóban bizonyos Datheus arcliipres-
byter alapitott ilyent. „Minthogy sokszor megtörté-
nik — olvassuk az alapitó levélben — h°gy az em-
berek az érzéki élet által tévútra vezettetnek ; meg-
történik, hogy az adulterium következményeit nem 
merik napfényre hozni ; megölik, s igy meg nem ke-
resztelvén a gyermeket kárhozatba küldik, mert 
nincs oly hely, hova a paráznaság következményeit 
elrejteni lehetne, igy tehát az ilyen kis gyermekeket 
csatornákba, folyókba dobják, s annyi gyilkolást 
követnek el, a mennyi gyermek születik biinös vi-
szonyból. Ennek következtében én Datheus archi-
presbyter, ugy saját lelkem üdvére, mint polgártár-
saim javára, rendelem, bogy a házból, melyet a 
templom közelében vettem, a talált gyermekek szá-
mára menhelyet csináljanak, akarom, hogy 

a mely gyermek kitétetik a templomban, eme házban 
J) Baronius, Annales eeoles. ad annum 610. 

alkalmazott és tizetett ápolóknak adassék, — — s 
elválasztatva még hét évet itt tölthessenek, s vala-
mely mesterségben oktattassanak, és elérve ez időt 
minden szolgaságtól menten, oda mehessenek a hova 
akarnak, „stent omnes liberi et absolut! ab omni 
vinculo servitutis, cesso eis iure patronatus eundi vel 
habitandi ubi voluerint." Datheus e kegyes tette — 
jegyzi meg helyesen Cantù2) — nagyon a korhoz 
van alkalmazva, vagy is több benne a jóakarat, mint 
helyes Ítélet, miután a gyermekeket hét éves koruk-
ban, vagy is akkor szabadítja fel, midőn a legna-
gyobb felügyeletre van szükségük ; ö gondoskodott 
szabadságukról, de nem egyúttal jó nevelésükről is. 
Azonban ne feledjük, hogy ez u j nagylelkű tett volt, 
midőn nem tartot ta meg rabszolgákul azokat, kik-
nek életét ö mentette meg." 

Nagy Károly törvényhozás által iigyekezett 
gondoskodni a szegény gyermekek sorsáról. Már a ty ja 
Pipin szigoruán meghagyta a bíráknak, hogy az ár-
vák ügyei mindig elsők legyenek. Károly e törvényt 
nem csak megujitá, hanem a püspökök és plébáno-
soknak szivükre köté, hogy az árvák sorsa fölött 
őrködjenek, s azokat mindennemű elnyomás ellen 
védelmeznék, s minden bajban hozzá forduljanak, 
mint legfőbb védnökhöz.3) Hasonló intézkedéseket 
találunk más újonnan megtért népek törvényeiben 
is, igy a longobárdoknál, angolszászoknál, nyugot.i 
góthoknál s számos német törzsnél, hol a kisde-
dek kitevése vagy megölése halálbüntetéssel volt 
tiltva.4) 

2) Világtörténet VI I I . könyv, fel világ, jegyz. 
3) Conc. Arelet. I I I . 813. cap. 17; Cone. Magunt. 

813. c. 8. 
4) Camiani, Leges Barbarorum, t. 2, 26. 28. V. ö. J . 

Gaume : Geschichte der häuslichen Gesellschaft bei allen 
alten und neuen Völkern. Regensburg. 1863. II . k. 255— 
257. lap. 
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A zsinatok határozatai szerint a püspökök és 
plébánosok tartoztak jövedelmeik egy részét a sze-
gények és elhagyatott gyermekek gondozására for-
dítani, s lehetőleg székhelyeikben, s illetőleg plébá-
niai templomuk mellett ezek elhelyezésére mene-
dékházakat építeni, melyek J-evoSó/ior, titm/eIov: ho-
spitale, hospitium, s végre matricula nevek alatt 
ismeretesek, s melyekben egész a XII-ik századig 
mindennemű nyomorsujtott talált felvételt és ápo-
lást, és csak később lettek sajátlagi korházakká át 
változtatva.5) 

A szeretetnek e szép versenyterén azonban min-
dig első sorban lát juk ragyogni sz. Péter dicső utó-
dait a római pápákat, kik között különösen kitűn-
tek III. Gergely, III. István. I. Pál s első Adorján, 
kit a krónikások „ árvák atyjának", „ügyefogyottak 
gyámolá"-nak neveznek. 

Az egyház azonban hamar meggyőződött arról, 
liogy pusztán reális intézmények nem oldják meg e 
nagy társadalmi kérdést, hogy lelenczliázak, men-
helyek nem fogják végleg megakadályozni a gyer-
mekgyilkolást, s nem biztosítják a szegény árvák 
sorsát : hanem egyedül a tiszta ker. szellem az, mely 
e bajokra biztosan gyógyító irt csepegtethet. Szaka-
datlan törekvése volt tehát a lélekre hatni isteni ta-
nításával: azért iparkodott az általa megmentett 
gyermekeket is oly szellemben nevelni, hogy amaz 
erkölcstelenségtől és vadságtól iszonyodva fordul-
janak el, melyeknek ők is áldozatai lönnek. E czélját 
leginkább akkor érte el, midőn sz. Vazul és sz. Be • 
nedek föllépte után a zárdák lettek a ker. szeretet 
összes müveinek gyúpontjaivá. E pillanattól kezdve 
majdnem szükségtelenekké lettek a külön menhe-
lyek és gyámházak, mert ezen jótékony intézetek 
többnyire a zárdákba kebeleztettek be, s a keresz 
tény szeretet összes müveit, közvetlenül a szerzete-
sek kezelték, a hívek csak vagyont, anyagi segély -
zést nyúj tot tak nekik, liogy hivatásuknak élhesse-
nek. Ezerekre ment évenként azon gyermekek száma, 
kik zárdák falai közt találtak menhelyet, és kiket 
szegény szerzetesek mentettek meg a végenyészet-
től. Szent Benedek fiai ép ugy mint a premontreiek 
és cisterciták, vagy mint sz. Ferencz és sz. Domon-
kos rendjének szegény szerzetesei halhatatlan érde-
meket vivtak ki magoknak a szegény elhagyatott 
gyermekek gondozása és oktatása körül. A régi idő-
ben nem volt egy zárda sem, melyben legalább egy 
két árva ne neveltetett volna. Nagyobb monostorok-

5) Kriegk, Deutsches Bürgerthum im Mittelalter, 75 
és 98. lap. 

ban ezek száma jelentékenyebb volt. Igy tud juk a 
korviei zárdáról, melynek számára sz. Adalhard apát 
822-ben statútumokat szerkesztett, hogy ott any-
nyi szegény gyermek neveltetett, hogy számukra 
külön iskolát kellett nyitni.6) Hasonlóról értesit 
bennünket Strabó Walafried a reichenaui benczés 
kolostor növendéke, kinek a IX-ik század elején irt 
naplótöredékéből azt is látjuk, hogy mily jó gondo-
zásban részesültek a monostorok árvái. Sőt még a 
lovagrendek is magasztos feladatukul tekintették a 
a szegény elhagyatott gyermekek gondozását ; a jo-
anniták, német-lovagok és mások, zárdáikban nem 
csak betegeket ápoltak, hanem lelencz és árva gyer-
mekeket is neveltek.') Legtöbb érdemmel bírnak 
azonban e téren a sz. Lélekről nevezett ápoló test-
vérek. E rendnek alapitója a franczia Guy volt, ki 
a XII-ik században szülővárosában Montpellierben 
kezdte meg társainak áldásos működését ; és mint-
hogy e rend a szegények és betegek gondozásában 
nagyon kitűnt, 1204-ben8) III. Incze pápa, midőn ha-
lászok a Tiberisből néhány elvetett gyermeket húz-
tak ki, Guyt Rómába hivatta és megbízta, hogy tár-
saival egy ápoldát vegyen át, hol a lelencz gyerme-
kek is gondozást nyerjenek. így alakult a még mai 
napig is virágzó San Spirito in Sassia czimü hospi-
tium, hol évenként közel három ezer gyermek gon-
doztatik. A sz. Lélekről nevezett ápoló testvérek 
csakhamar Europa legtöbb tartományaiban nyertek 
ily intézeteket, A női zárdák e téren még több ál-
dást terjesztettek. A szerzetes nők valóban az árvák 
és elhagyatott gyermekek édes anyái voltak. 

A reformatio megzavarta a szerzetesek áldó 
működését, s az elhagyatottak s ezek között a sze-
gény gyermekek is egyideig segély nélkül marad-
tak. Ez azonban nem tartot t sokáig, az átvonuló vi-
har nem bírta letépni az egyház homlokáról a sze-
retet koronáját. Az isteni Gondviselés e nehéz idő-
ben több oly férfiút támasztott, kik biztos kézzel 
láttak hozzá a sajgó sebek gyógyításához. Ilyen 
volt borromaei Károly, Milano áldottlelkü püspöke, 
és különösen paulaisz. Vincze, kiben az isteni Gond-
viselés magát a megtestesült szeretetet adá a szén-o o 
védő emberiségnek. Szent Vincze az irgalmasság 
cselekedeteinek minden ágában kitűnt, de legtöbb 
érdemet szerzett magának mégis a szegény gyerme-
kek gondozása körül. A XYII-ik században ugyanis 

6) Hefele, Conciliengesch. IV. 24. 1. 
7) V. ü. I I I . Houorius pápa bulláját : Voigt J . Ge-

schichte Preussens. I I . köt. 117. 1. 
8) Diidik szerint 1198. Lásd : I ter ßomanum 1855. I. 

k. 83. lap. 



az erkölcsi élet nagyon alásiilyedt, a vallási villon-
gások s ezek rovására felszinre jöt t soknemíí er-
kölcstelenség, visszahatással volt a népek beléletére 
is, s ennek szomorú következményei sokféleképen 
nyilvánultak. A többi között kóros jeleniség volt az 
is, hogy a lelenczek napról napra szaporodtak, és 
hogy e szerencsétlenek legtöbb helyen teljesen el-
hanyagoltattak. Látva paulai sz. Vincze e nyomorú-
ságot, s különösen személyesen tapasztalva, bogy 
Párisban, e világvárosban, a lelenczek mily borzasz-
tó sorsban sinlödnek, s kellő gondozás hiányában 
mennyien vesznek el, addig nem nyugodott, mig 
1638-ban egy lelenczházat nem alapitott, melynek 
gondozását a keresztény szeretet leányaira bizta.9) 

Szent Vincze müvének példájára és szellemé-
ben csakhamar Francziaország majdnem minden na-
gyobb városában, sőt a külföldön is több helyen — 
hasonló intézetek keletkeztek, s igy lett a kisded 
mustár nagy terebélyes fává, mely mai nap már ez-
rek és ezreknek nyú j t életadó menhelyet. Igy lön 
paulai sz. Vincze az emberiségnek egyik legnagyobb 
jótevőjévé. Azért mig csak egy értelmes és nemes 
sziv fog dobogni a földön, paulai sz. Vincze emlékét 
hódolat veszi körül, s neve az emberiség legszep-
lőtlenebb dicsőségeként fog tiszteltetni, s müvei a 
kereszténység legnemesebb diadalmai lesznek mind-
örökké. 

Azonban mi sem állandó az ég alatt. A XIX-ik 
század első évtizedében lezajlott óriási háborúk Eu-
rópa legtöbb tartományaiban a politikai jogviszo-
nyok megrenditésén kiviil, mély behatással voltak 
a népek beléletére is. Sok megváltozott. A forra-
dalmi eszmék s átalakult társadalmi viszonyok le-
szorították az egyházat évezredes álláspontjáról. 
Igen természetes, hogy ezek után az elhagyatott 
gyermekek ügyét sem hagyták kezeiben. Az u j ál-
lamgazdászati rendszerezek gondozását saját jogkö-
rébe vette föl. 

Sokan azt gondolták most, hogy e lépés által e 
nagy horderejű kérdés teljesen ineg van oldva, s e 
fontos ügy végleg befejezve. A szomorú eredmény 
azonban csakhamar eloszlatta az ábrándképeket ; és 
ma már — hála Istennek — a legtöbb állam azon 
meggyőződésre jutott , hogy e téren minden áldozat 
mellett is tevékenységük meddő marad, és a legje-
lesebb államférfiak nem szégyenlik bevallani, hogy 
e fontos ügynek kielégitő megoldására csak is az 

•') L . Ar thur Lotli, Saint Vincent de Pau l et sa mis-
sion sociale. Paris 1880. 180—182. 1. V. ö. Breznay B., 
Paula i sz. Vincze élete, Budapest, 1876. 13. I. 

igazi önzetlen felebaráti szeretet képes ésennek esz-
közlésére leghivatottabb az egyház, melynek gondo-
zása alatt az árva és elhagyott gyermekek mindig 
a legjobb ápolást nyertek. 

A szegény és elhagyatott gyermekek ügyét ha-
zánkban is először az egyház karolta fel. Ez gondoz-
ta egyedül e szerencsétleneket egész a legújabb ko-
rig. Es hogy mily nagy áldozatokat hozott e téren 
a magyar clerus, bizonyitják azon nagyszerű ala-
pítványok, melyek által még mai nap is sok ezer 
árva mentetik meg a társadalomnak. Ujabb időben 
a gyermekbarátok és jótevők között fényesen kima-
gaslik dr. Majer István püspök s esztergomi kano-
nok, az egész országban tisztelve ismert jó „István 
bácsi", ki a pesti első bölcsödének megalapítása ál-
tal a Datheusok, Paulai Vinczék, Marbeauók méltó 
utóda lett. Azért csak köteles adóját róta le a pesti 
első bölcsőde-egylet, midőn mult hó 28-án a méltó-
ságos alapító arczképét a józsefvárosi anyaintézet 
gyermektermében fényes ünnepélylyel leplezte le s 
adta át a jelen és utókor tiszteletének. 

Novált Lajos, 
a pesti első bölcsőde-egylet titoknoka. 

De Barzia J. néhai cadixl püspök intelmei az egyházi 
szónokokhoz. 

Mi legyen a szónok czélja az ö szent hivatalában ? 

Az okos ember mit sem cselekszik bizonyos és határo-
zott czél nélkül, ha pedig becsületes ember, akkor minden 
tettében jó és becsületes czéloktól vezettetik. Annálinkább 
lia szent hivatalt visel, kell hogy még szándékát is a legne-
mesebb czél vezérelje. A hitszónoklás oly szent hivatal, me-
lyet méltóan és üdvösen kell betölteni. De ezt csak akkor 
fogja tenni a hitszónok, ha szent hivatalában mindenkor 
csak Isten dicsőségét és a lelkek üdvét keresi. Ezen czél le-
begjen az Isten igéjének hirdetője előtt mindenkor, mielőtt 
még beszéde kidolgozásához fogna, mielőtt a szószékre lépne, 
tudván hogy:neque qui plantat est aliquid, neque qui r igat , 
sed qui incrementum dat, Deus ; — mert akkor beszéde ha-
tásos, a hívekre malasztot árasztó leszen ; különben ha sa-
já t hiúságát és dicsőségét keresi, beszéde nélkülözvén a Szent-
lélek malasztját, — fáradsága semmi, haszontalan leend. 

Miért hirdet jük tehát Isten igéjét? — mi czélja pré-
dikálásunknak ? — Szalézi sz. Ferencz bizonyos egyházi szó-
nokot hivatalába avatván ezt monda : „Minden dolognak 
lényeges oka — annak vége, czélja. Ez ösztönöz ugy csele-
kedni, hogy minden a dolog czélja szerént és miatt tör-
ténjék." 

Mi czélja az»egyházi szónoknak? — kérdi ugyanazon 
szent. — E kérdésre megfelel már az ó-szövetség prófétája 
Izaiás, hogy az egyházi szónoknak nem lehet más czélja, 
mint oda hatni, hogy akik a bün által elestek, Isten igéje 
által felkeljenek, s akik már felkeltek, erősen álljanak, hogy 



ismét el ne essenek. „Dominus (ledit mihi linguam eru-
ditam, ut sciam sustentare eum, qui lapsus est, verbo." 
(Isai. 50.) Mihez sz. Jeromos e magyarázatot kapcsolja-' 
„Lapsum in peccatum — verbo praedicationis." — Jeremiás 
próféta megvallja, bogy Isten megbizván őt igéjének hirde-
tésével kijelenté neki, bogy ő maga az, ki a szót szájába 
adja. „Ecce dedi verba mea in ore tuo." S egyszersmind e 
inegbizatás okát és czélját is értésére adta : „ut evellas, des-
tituas," (Jerem. 1.) — tehát a bün és gonoszság ellen kelle 
fellépnie — „et aedifices et plantes," (S. F r . Sales.) — nem-
különben az erényt és tökélyetes életet megkedveltetnie. 
Ugyanezen czélja volt Krisztus előhírnöke ker. sz. János 
prédikálásának, mint azt felőle mondja dicsénekében atyja 
Zacharias ; hogy őjküldetett az üdvösség tudományát hirdetni 
népének bűnei bocsánatára, — „ad dandam scientiam salutis 
plebi eius, in remissionem peccatorum eorum." (Luk. 1.) 

De feleljünk a felvett kérdésre az uj szövetségből. 
Krisztus Jézus világosan kijelenté apostolainak, miért küldi 
őket tanítását hirdetni, hogy t. i. az embereket bűnbánatra 
buzdítván, azok megtérítése által gyümölcsöt teremjenek — 
„ut eatis et fructum afferatis," (Ján. 15.) — ekként dicsőít-
vén a mennyei Atyát . Páduai sz. Antal, a csodálatos szónok, 
erre vonatkozólag ezt mondja : „fructum facit, qui praedi-
cando movet cor populi," — vagyis az terem gyümölcsöt, ki 
prédikálásával megindítja a nép szivét. Ugyan a felvett 
tárgy mellett bizonyít sz. Pá l , a világ legnagyobb szónoka, 
ki a Rómaiakhoz irt levele 1. 5. versében azt mondja, hogy 
az ő prédikálásának egyedüli czélja Isten dicsősége s a lel-
kek üdvössége, s bogy Istentől e feltétel alatt nyert hatal-
mat igéjének hirdetésére — „Accepimus gratiam et aposto-
latum ad obediendum fidei in omnibus gentibus pro nomine 
eius," — mely utóbbi szavakat sz. Tamás, az angyali tanító, 
ekkép magyarázza : „pro nomine eius dilatando." — Igen, 
Isten sz. nevét s nem önmagáét dicsérje a szónok, mondja a 
biboros Hugo : „non pro propria fama." Ez okból hangoztatja 
sz. Pá l apóst.! is, hogy prédikálásának egyedüli czélja — a 
hallgatók lelki haszna, üdvössége — „ut aliquem fructum 
habeam et in vobis." — De minek több hasonló esetet fel-
hozni, midőn a szentírás alig szól gyakrabban s világosab-
ban más valamely dologról mint erről ? 

Most azonban tovább kérdem, kell-e a szónoknak be-
szédeiben e czélra törekednie ? Mily nehéz feladat, s mily 
nagy kötelemmel jár a szónoki hivatal ! Zachariás próféta 
Isten igéjét súlyos tehernek mondja, — „onus verbi Do-
mini." (Zach. 9.) E tehertől erővel akart menekülni Jónás 
próféta, készebb levén inkább a zajló tenger veszedelmének 
kitenni életét, mint a rábízott istenigéjének hirdetését elvál-
lalni, mint azzá lenni, minek hivatásánál fogva lennie kellett 
volna. 

Továbbá — mi mást tesz prédikálni, mint Isten sza-
vát, akaratát az embereknek kijelenteni, s azt nekik meg-
magyarázni? „Quasi os meum eris." (S. F r . Sales. Iustr . prae-
dic.) Mi más a prédikálás mint az isteni kegyelem utjának 
elkészitése a hallgatók szivébe? „Praeparavi viam ante fa-
ciem meam." (Malach. 3.) Mit jelentett az, hogy Krisztus 
előre elküldé tanítványait ahová menendő volt ? „Misit cos 
ante faciem suam" (Luk. 10.) Az azt jelenté, — mondja sz. 
Gergely egyházatya, hogy a prédikálás az emberek sziveit 

elkészíti Isten kegyelmének befogadása s állandó megmara-
dására. „Praedicatio praevenit, et tunc ad mentis nostrae 
habitaculum Dominus venit." Mi más a prédikálás mint a 
hallgatók lelkeinek müvelése, tisztogatása, hogy bennök a 
bün által elhomályosult Isten képének hasonmása újra tün-
dököljön? mint azt maga az U r mondja Oseas prófétánál (4.) 
„Dolavi in prophetis." 

Mi mást tesz prédikálni mint lelki prédára menni, lel-
keket zsákmányul ejteni s őket diadallal Krisztushoz ve-
zetni ? Sz. Dömjén biboros egyházatya erre vonatkozólag azt 
mondja : „Debetis esse praedones, qui quotidie desudetis 
animas hominum de manu reprobi possessoris eripere, et t r i -
umphales Regi vestro David manubias reportare." (2. Reg. 
I. 2. Damian, op. 31. cap. 7.) Mi mást tesz prédikálni mint 
lelki orvosnak lenni ? — mondja bor. sz. Károly •—- a lelke-
ket bajaikra inteni, s őket benső szorongatásaiktól megmen-
teni ? „Perpetuo sibi proponat, quod sít coetus elaudorum 
paraliticorum etc. valetudinis beneficium quaerentium." (Ad 
eccles. Mediol, 2. p. p. 18(5.) Mi mást tesz prédikálni, — igy 
szól a mézajku szónok, sz. Bernard, — mint a lelkek elé az 
evangéliumnak kristálytiszta tükrét tárni ; hogy abban tisz-
tán, minden csalódás és hízelgés nélkül láthassák, felismer-
hessék sajnos állapotukat, gonosz lelkiismeretüknek rút 
arczképét ; hogy ezáltal jóra eszmélvén, a bűntől irtózzanak 
s haladéktalanul éltük jobbítására serkeujenek? „Evange-
lium est speculum veritatis, nemini blanditur, nullum sedu-
cit, talem in eo se quisque reperiet, qualis fuerit ." (Bern. 
serm. 1. de 7. pan.) Mi mást tesz prédikálni — mondja is-
mét bor. sz. Károly — mint az evangeliumi igazság ven-
dég-asztalát tartani, hogy a hallgatók igazságot szomjazó 
lelkei megenyhülvén szükségleteikben kielégíttessenek? 
,,Quod multitudo sit hominum esurientium, cibumque a 
praedicatione sua expectantium." (Act. Mediol.) IIa már ily 
nagy és fontos dolog a prédikálás, tekintsük most, mint tar-
tozik a szónok beszédével a lelkek épülésére hatni. 

Tekintve a prédikálás czél ját sz. Ágoston a szónoknak 
kötelességévé teszi, hogy ne csupán a tanításra, a hallgatók 
megnyerésére törekedjék, hanem főképen azon legyen, hogy 
hasson, indítson is. (Aug. 1. 4. de doctr. Christ, c. 17.) 
Ugyanerre buzdít Tamás is, az angyali doctor : „ut doceat, 
ut deleetet, ut flectat." (Paul . Trig, in vita S. Thom.) Mert 
mint bor. Károly helyesen megjegyzi, a baj nem annyira az 
értelem tudatlanságában van, mint inkább a megromlott 
akarat gonoszságában. „Potissimum animos commoveat, 
Cum praesertim peccent homines non tarn quia verum igno-
rant, quam quod male affecti sint." (Act. Mediol. 2. p. p. 
182.) A szónok mindenekelőtt beszéljen érthetően és világo-
san — mondja Antonin — (Ant. 3. p. Yit . 18. c. 3. p. 2.) 
hogy a hallgatók helyes fogalmat és ismeretet szerezzenek a 
tárgyról, — „debet clare loqui, ut instruat intellectum au-
ditoris, et doceat," — de egyszersmind ugy szóljon, hogy 
élvezettel is hallgassák. Nem kívántatik azonban oly kere-
sett beszédmód, mely — mint a szellemdús szalézi Ferencz 
megjegyzi — fülcsiklandoztató ; sem a hiú, csillámló sza-
vaknak szándékos összelialmozása, melyből az lássék; hogy 
a hallgatók tetszését erővel hajhászsza. Az ilyen beszéd 
üres, hiábavaló, melyre a szónoknak gondolnia sem szabad, 
annálkevésbbé azt keresnie. Ez legföllebb a világi szóno-



koknál engedhető meg s nézhető el, kik tetszeni vágyván, 
előadásukat sokszor tetszelgés és színésziesség jellemzi. De 
az egyházi szónok ilyennel többet ront mint épít. Azért 
mindig csak azon helyes előadási módot kell tartania és kö-
vetnie, mely a hallgatóságot oly jó hangulatba hozza, hogy 
érdek és örömmel figyeljen a beszédre, melyből megtanulja 
mint élhet szentül, s mint találhatja meg a menyország út-
ját . S ezt a józan okosság, a mennyei bölcseség eszközli, 
melv a hallgatókban éberséget és vidám hangulatot kelt a J O < o 
beszéd igazságainak élvezettel való hallgatására. „Sic mo-o O ö ~ 

veat affectum ut libenter audiat verbum" — mondja ismét 
Antonin. Végül beszédével hatni törekedjék, hogy megin-
dítván a kedélyt, az akaratot elhatározásra bírja azon igaz-
ságok állandó gyakorlására, melyekről a beszéd folyamában o OJ ? • 
szó volt. „Tertio debet sic loqui, ut tlectat, scilicet curando, 
ut quae dicta sunt, velit ea implore. " 

Mindezekből következik, hogy a szónok csak oly egy-
házi beszédeket tartson, melyek a hallgatók lelki üdvére 
vannak. Isten maga mondja Izaiás próféta által, miszerént 
egyedüli czélja és akarata, hogy amit prófétái által jövendői 
vagy igéje hirdetői által kinyilatkoztat, az a lelkek üdvös 
tanitására szolgáljon. „Ego Dominus tuus, docens te utilia." 
(Isai, 48.) Mely szavakból a nagy tudományú sz. Jeromos 
azt értelmezi, hogy Isten nem magas, fellengző, hanem egy-
szer ü, üdvös dolgokat sugall. „Utilia, non subtilia." — A 
tudós Pagninus pedig e szavakat igy magyarázza : docens, 
ut prosim tibi." Ezek felytán, — Origenes szerént — le-
gyen a szónok tüz, mely világit és gyújt . Alert lia a szónok 
szüntelen csak a vétket korholja, büntetéssel fenyeget, de 
nem oktat arra, mint kelljen a bünt kerülni, akkor ő csak 
gyújtó, de nem az értelmet világító tüz. „Ignis tuus incendit 
tantummodo et 11011 illuminât." (Orig. hom. 31. inExod.) Es 
megfordítva. IIa a szónok üdvös oktatást ad ugyan de a 
vétket érdeme szerént nem dorgálja, attól nem óv : akkor az 
értelmet megvilágítja ugyan, de az akaratot nem gyújt ja . 
„Ignis tuus tantum illuminât non accendit." Azért kell, 
hogy az Isten hű szolgái, akaratának végrehajtói és eszkö-
zei, igazságának hirdetői oly tüz legyenek, mely világít, 
éget, és gyullaszt, amint ezt Dávid király mondja a 103-ik 
zsoltárban: „Et ministros tuos ignem urentem." — E z a szó-
nok feladata és czélja. De vegyük figyelemre e tárgyra vo-
natkozólag a tridenti zinat szavait, mely sürgetve int, sőt a 
szónok lelkiismereti kötelességévé teszi olyképen tanítani : 
hogy a bünt irtsa, az erényt növelje, s ezáltal a lelkeket a 
kárhozat veszélyétől megmentvén — az örök üdvösségre 
vezesse. „Annuntiando fidelibus cum brevitate et facilitate 
sermonis vitia quae eos declinare, virtutes, quas sectari opor-
teat, ut poenam aeternam evadere, et coelestem glóriám con-
sequi valeant." (Conc. Trid. sess. 5. c. 2.) Ezen szavak, melye-
ket a sz. zsinat szeráfi sz. Ferencz rend szabályaiból, akár köl-
csönzött, akár nem, —• bizonyos hogy mindkét esetben a 
Szentlélek sugallatából eredtek. A nevezett rend szabályai-
ban a szónokokról ez olvasható: „Annuntiando eis vitia 
et virtutes, poenam et glóriám, cum brevitate sermonis — • 
ad utilitatem et aedifieationem populi (lieg. 2. e. 9.) Ugyan-
így szól a milanói zsinat is, melynek a szónokokat illető út-
mutatásban ez áll : „quoniam animarum salus in eo posita 
est, ut populus fidelis, quae mala, peccataque sunt, fugia t : et 

rursum, quae bona, virtutumque officia, pietatis studio con-
sectetur: ideo haec genera assidue concionator urgeat, atque 
instet." Hasonértelemben szól Laurentius Justinianus velen-
czei patriarcha a fő pásztorokhoz intézett oktató levelében : 
„Studeant in praedicationibus suis annuntiare Christum, de-
testari vitia, commendare virtutes." (Laur. Just . 1. de Reg. 
Praelat. c. 7.) — És pedig azért, — mondja a fennemlitett 
patriarcha, — hogy a hívek megismervén rendeltetésűket, 
czéljokat, melyre teremtettek, — az örök boldogságot meg-
nyerjék, s az örök kárhozat veszedelmét kikerüljék. „Ut 
discant, quid credere, quid agere, quove tendere debent, ne 
in liuius vitae itinere lassati deficiant, et errent per dévia 
vitiorum." (Ugyanott.) 

Szintén ezt jelenti sz. Pálnak, a világszónoknak, azon öt 
szava, mely az egész szónoklatnak öszfoglalata, „In ecclesia 
volo quinqe verba sensu meo loqui, u t e t alios instruam." (1. 
ad Cor. 14. — Chrys. hom. 35. Alb. M. in Marc. 16.) S ez az 
öt szó nagy Albert s aquin. Tamás értelmezése szerént : 
„Credenda, agenda, vitanda, timenda, speranda," (D. Thom. 
in 1. Cor. 44.) kifejezi, mit kell hinni, cselekedni, kerülni, 
félni, remélni. Ez öszfoglalata annak, amiről haszonnal pré-
dikálni lehet, mondá Hugo bibornok. Credenda alatt ér-
tendő minden keresztény igazság ; agenda : minden isteni 
törvény és jó cselekedet ; vitanda : minden bün és gonoszság; 
t imenda: a kárhozat kínai és gyötrelmei; speranda: a 
menyország örök örömei. 

Végül, — ha szalézi sz. Ferencz állítása szerént a 
szónokok az örökkévaló király hivatalnokai, szolgái, s arra 
hivatvák és rendelvék, hogy az isteni fölségnek kinyilat-
koztatott akaratát hirdessék a szószékről;— „a magno Rege 
electi sunt ad edicta, quae ex eius ore procedunt, populis 
demandanda:" — ki kételkedhetik azon, hogy kötelességük 
minden igyekezettel azon lenni, hogy e felséges akaratot 
szentül és hűen hirdessék, és pedig sz. Pál szavai szerént 
Isten dicsősége s a lelkek üdvének elérésére. Jegyezze meg 
azért minden szónok, — mondja szal. sz. Ferencz, — vala-
hányszor a szószékre lép, mintha szivében e szavakkal szólna 
hozzá Isten : „Ego veni, ut vitám habeant, et abundantius 
habeant." (Ján. 10.) Venczell Károly. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, január 14. Róma és a szabadkőművesség. — 

Az összeesküdt európai szabadkőművesség, nemzeti egység, 
Róma felszabadítása a sötétség uralma alól és más ezekhez 
hasonló hangzatos phrazisok czime alatt az örökvárost sz. 

Péter összes örökségével elfoglalta. Volt nagy öröm a 
szabadkőműves táborban. Berendezte magát az ,Unita Italia ' 
a sz. városban és hirdette folyton a világnak, hogy mily ro-
konszenvesen fogadja az egykori pápai Róma a felszabadító 
testvéreket, mily tejjel és vajjal folvó boldogságban úszik a 
sz. város népe, és e hireket, a szabadkőműves összeköttetés 
folytán, Európa sajtója örvendezve fogadva adta tovább a 
világnak tudtul. Jöt tek ugyan hírek, melyek egyátalában 
nem tüntették oly rózsás színben fel az Unita Italia kormá-
nyának állását Romában, melyek nem csak nem tudtak 
semmit sem arról a benső ragaszkodásról, melylyel a római 
nép állítólag viseltetett az u j kormány iránt, hanem inkább 
az ellenkezőről tudósították a világot. 



Tiz éve mult, hogy a szabadkőművesek Rómát el-
foglalták és ha e földalatti társulat eljárását figyelemmel 
kisérjük, ugy találjuk, hogy azoknak van igazuk, kik tagad-
ták ama ragaszkodást,.melylyel a római nép u j urai iránt ál-
litólag viseltetett volna. Rómában inkább ugv látszik, hogy 
a szabadkőművesek nem érzik magukat kényelmesen, külön-
ben nem érthető, miért ragadnak meg minden eszközt, miért 
folyamodnak első tekintetre is minden józan eszű emberelőit 
azonnal hazugságoknak felismerhető állításokhoz, melyekkel 
a világ előtt feltüntetni akarják, hogy ők nem csak jól ér-
zik magukat Rómában, hanem ennek a jólétnek alapját a 
jogosság, és pedig épen a pápa, IX . Pius által adott jogosság 
kéjiezi. Ilyen állítás ez, melylyel a szabadkőművesség a jó-
zan eszű embereket legújabban, nem tudjuk mit mondjunk, 
bosszantja-e, vagy mulattatja. E legújabb állítás ugyanis 
nem más, mint az, hogy Victor Emanuel Róma elfoglalását 
előre bejelentette I X . Piusnak, avval indokolva az elfog-
lalás szükségességét, mert különben a sz. város forradalmi 
felforgatásnak lenne színhelye, mit Victor Emanuel megaka-
dályozni akar, és e bejelentésre a pápa, a szabadkőművesek 
állítása szerint, azt válaszolta volna, hogy ő ugyan tiltakozik 
és tiltakozni kénytelen a világ előtt az elfoglalás ellen, kü-
lönben pedig köszöni, hogy őt Victor Emanuel megmenti a 
forradalmároktól. 

E szabadkőműves hazugság ma bejárja az egész Eu-
rópát. Mi e hírt részben azon gyűlölet kifolyásának tart-
juk, melylyel a szabadkőművesség a sz.e. I X . Pilist még ha-
lálában is üldözi, a mennyiben őt kétszínűnek tünteti fel a 
világ előtt, részben annak tulajdonítjuk, hogy a szabadkő-
művesek nem érzik jól magukat Rómában, mert, a mit hir-
dettek, hogy X I I I . Leó ő szentsége ki fog békülni a modern 
viszonyokkal, sehogy sem akar teljesülni. Nincsen könnyebb, 
mint e kétszínűséget épen a szabadkőművesekről bebizonyi-
tani, és minden reményüket elvenni e tekintetben, mintha 
valaha akár a mostani pápa, akár utódainak bármelyike a 
jelen helyzetbe bele nyugodnék és igy a szabadkőművesség 
helyzetét kényelmessé tenné Rómában. IIa ugyanis a múltra 
visszatekintünk, azt találjuk, hogy IX . Piust a szabadkőmű-
vesek halálban gyűlölték épen hajthatatlansága, szigorú kö-
vetkezetessége és azon tulajdonánál fogva, mert az egyház 
ellenségeinek terveit átlátva azokat számtalanszor sújtotta, 
örökké nevezetes allocutióiban. Mindezok kétségbevonhatlau 
tények. A gyűlölettől megvakított e szerencsétlen szabadkő-
művesek, hitték-e vagy sem, elég az hozzá, hogy I X . Pius 
halála után és XI11. Leó megválasztatásakor annyiszor hir-
dették, hogy az uj pápa ki fog egyezkedni az egyház ellen-
ségeivel. Hogy mi történt X I I I . Leó alatt, tudjuk : a szabad-
kőművesek végtelenül csalatkoztak. X I I I . Leó nem csak 
nem egyezett ki Róma uj uraival, hanem, mint ezt máskép 
nem is tehette, kinyilatkoztatta, hogy egyezkedni nem is fog 
és elitélte az olasz kormánynak a patrimonium Petri ellen 
véghezvitt tényeit. Ez nagy csapás volt a szabadkőművességre 
épen attól a pápától, kitől ők mindent reménylettek, vagy 
legalább állították, hogy mindent reménylenek. A stylust 
tehát meg kell fordítani, hogy az uj pápára hassanak és czél-
jukat elérjék. A régi, a gyűlölt pápára kell hivatkozni, őt 
kell segítségül liíni és bebizonyítani, hogy az elhunyt pápa 
tulajdonképen nem akart mást, mint az összeesküdt szabad-

kőművesek, csak hogy ezt nem merészelte bevallani. Ime r 

ebben van a szabadkőművesség kétszinüsége ; hogy önmagát 
igazolja, most arra a pápára hivatkozik, aki a történelemben 
mindig mint a jellemesség példányképe fog feltűnni ; köve-
teli, nem véve észre, hogy kétszinüségének ez által kétség-
bevonhatlan bizonyítékát adja a világnak, melyre itt újon-
nan rámutatni kötalességünknek tartottuk, hogy lássa a vi-
lág, mily eszközzel működnek azok, kik a jezsuitákra fog-
ják azt az elvet, melyet pedig ők gvakerolnak, hogy a czél 
szentesíti az eszközöket. 

Végtelen nagy esztelenség különben a szabadkőműve-
sektől, azt reményleni, hogy ily szemenszedett hazugságok-
kal a pápára hatni fognak, és ez ki fogja nyilatkoztatni, hogy 
minden jól van ugy a hogy van, tehát legyenek egészen nyu-
godtak a tisztelt szabadkőműves urak, folytassák megkez-
dett művüket, foglalják le az Istennek szentelt épületeket, 
alakítsák át kaszárnyákká, foglalják le az egyház vagyonát 
és osztozzanak meg rajta. Ezt, és nem mást jelentene ugyanis 
az, ha a pápa a jelenlegi viszonyokban megnyugodnék. Erre 
hasztalan várnak azonban, mint mondtuk, a szabadkőműve-
sek, mert a pápákat tetteikben nem mától hónapra változó 
nézetek, nem emberi vélemények, hanem az isteni örök és 
azért változhatatlan elvek vezérlik, melyek világánál a ha-
zugságot és az igazságot, a kétszínűséget az egyenes lelkii-
ségtől egész biztossággal meg tudják különböztetni. X I I I . 
Leó pápát ezek az elvek épen ugy vezérlik, mint vezérelték 
elődjeit és vezérelni fogják utódait. A szabadkőművesek en-
nélfogva kitalálhatnak uj és uj meséket, hazudhatnak, lia ezt 
lelkiismeretük megengedi, — és pedig látszik, hogy megen-
gedi, — a mennyit tetszik ; de hazugságuk mindenkor hajótö-
rést fog szenvedni azon elveken, melyek a pápáknak iránya-
dókul szolgálnak, és bár erőszakkal elfoglalva tarthatják 
Rómát és az egyházi államot egy ideig, de a mily bizonyos, 
hogy erre soha semmiféle pápa beegvezését kinyerni nem 
fogják, ugy bizonyos, hogy ez az elfoglalás is csak ideigle-
nes, mert azon elveknek, melyek alapján a pápák tiltakoznak 
az elfoglalás ellen, előbb utóbb, de egyker ismét bizonyosan 
győzelemre kell jutniok a nyilvános életben, és a szabadkő-
műveseknek ki kell költözködniük az elfoglalt egyházi ál-
lamból, amit mi, hogy mielőbb bekövetkezzék, annál is in-
kább óhajtjuk, mert evvel a nemzetek boldogságának haj -
nala fog feltűnni. ^ 

Irhon. A legtöbbet szenvedett nemzet védelme. (Vége.)— 
IIa emelkedik is időről időre egy-egy hang Irhon mellett, a 
szárazföldi sajtó legnagyobb része az angol sajtónak visz-
hangja, s kárhoztatja Irliont. Es különös, a franczia lapok-
nak ép azon része, mely a „szabadságot és egyenlőséget" 
leghangosabban hirdeti, az boszankodik leginkább Irhonra, 
a miért szabadságot és egyenlőséget mer kérni. Az is külö-
nös, hogy a landlordok épen e lapokhoz szoktak fordulni, hogy 
őket védelmezzék, mialatt itthon az irhoni mozgalmat a leg-
félelmetesb dolognak, communista izgatásnak bélyegzik. 

Voltak itt nálunk franczia lapok levelezői. Molinari 
ur benyomásait a landlordok szempontjából irta meg. Land-
lordtól landlordhoz járt, élvezte vendégszeretetüket, nem 
látván be, -hogv a landlordok csakis azt beszélik el neki, a 
mi rájok homályt nem vet. Nyíltan szólva, ez épen olvan, 
mint mikor valaki a rabszolga-tulajdonoshoz megy kérdezni, 
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hogy érzik magukat rabszolgái, atyai kormánya alatt ! Mint-
hogy épen a kerryi grófságról van szó, én pedig e vidék 
helyzetét tökéletesen ismerem, nem habozom kimondani, 
hogy Molinari ur közlései tévesek. Erősebb jelzővel nem 
akarok élni. 

Kenmarenak s a nyugatról szomszédos kerületnek Lans-
downe marquis a tulajdonosa. Molinari ur nála volt szállva, 
s vendégszeretetét tömérdek hizelgéssel és azzal fizette meg, 
hogy az uraldalinában levő bérlők helyzetét a legkedvezőbb 
sziliekkel ecsetelte. Ám lássuk a tényeket. 

Az éhség tartama alatt, mig Trench ur, Lansdowne 
marquis felügyelője, azzal „foglalkozott", hogy az inség lé-
tezését dementirozza, mi viszont azzal „foglalkoztunk", hogy 
Lansdowne marquis bérlőit tápláljuk és ruházzuk. Az ura-
dalmában levő gyermekek annyira szánandó helyzetben vol-
tak, kogy iskolába sem járhattak mind addig, mig őket — 
hála az Univers nagylelkű segélyezésének ! — ruhákkal el 
nem láttuk. S mégis, e helyzettel szemben, Lansdowne lord 
perbe fogatta bérlőit, a miért hogy ily év után, midőn csakis 
a közszeretet tartotta életben őket, bérletöket meg nem fi-
zethették. 

Hogy van az, hogy Molinari urmind erről semmit sem 
szól? Lehet, hogy ezekről nem volt tudomása. Csakhogy 
mikor valaki, valamely vidék helyzetéről irni akar, legyen 
gondja, hogy azt ne csak egyoldalulag tekintse, különben 
tudósítása mit sem ér. Egyébiránt, ha az, a mit beszélnek, 
igaz, Molinari ur erkölcsileg képtelen volt arra, hogy Irhon 
ügyeiről helyes ismereteket szerezzen, mert mint engem jó 
forrásból értesítettek, egy szót sem ért angolul. Ez aztán szé-
pen bizonyítja tudósításainak hitelességét! Ugyan van-e a 
világon ország, a melynek viszonyai tanulmányozására olyan 
levelezőt küldenek, a ki amaz ország nyelvét egyáltalában 
nem érti ? íme ez magyarázata, oka ama tudatlanságnak, 
mely Irhon ügyeire vonatkozólag általánosan tapasztalható. 
A levelezők nem azért jőnek ide, hogy vizsgálják az ügye-
ket, hanem, hogy már kész vélemények nyomán Írjanak. 
Nem akarják látni és hallani, csak azokat, a kik önző czé-
lokból ép azon munkálkodnak, hogy a dolgok valódi állását 
elpalástolják. E hamis adatokra támaszkodva aztán oly bű-
nök miatt leczkéztetik az irhoniakat, melyek vagy egészen 
koholtak, vagy a melyek természete el van ferdítve. 

Vájjon az efféle levelezőknek van-e valami érzékök 
az igazság iránt ? Részemről nem hiszem. Könnyű Irhon bű-
neit hangzatos phrasisokban megróni. De mik ezen bűnök 
azokhoz képest, melyek Angolországban hetenként elkö-
vettetnek ? 

E kegyetlenül elnyomott szegény nép ellen, mely éle-
téért küzd s hogy bérletét megfizethesse, majdnem éhen 
halni kénytelen nyomorult viskóiban, e nép ellen azonnal 
kész a méltatlankodás, készek a fenyítő eszközök, ha niee-
tingjein néha kitör s fenyegetőzésekre ragadtatik, melyek 
végrehajtásában egyébiránt azok sem hisznek, a kikre vo-
natkoznak. 

Hogy visszatérjek Lansdowne lordra, ő koránsem egyi-
ke Irhon legrosszabb landlord]ainak. Mindamellett ő is, 
mint az irlandi landlordok legnagyobb része, visszaélt bér-
lőivel, növelvén terheiket oly időben, midőn azokat inkább 
)e kellett volna szállítania, és pert indítván ellenök a közin-

ség daczára. Némi kis adományon kívül semmit sem tett 
bérlőiért, kiket mint már" mondottam, a közszeretet táplált 
és ruházott. Mindazonáltal barátjai, felügyelői állandó ro-
vatot vezettek az angol sajtóban jóakarata dicsőítésére, s 
még a franczia sajtót is felhívja, hogy nemeslelküségét ma-
gasztalja. Igaz, hogy az éhség alatt felmentette bérlőit kö-
telezettségük alól ; de kárpótlásul aránylag fölemelte bérletö-
ket, s ezt mindenkorra. IIa ezt jóakaratnak és nemeslelkü-
ségnek lehet nevezni, akkor sn nem értem többé e szavak 
jelentését! 

Isten látja, hogy nem csoda lia az irhoniak elégedetle-
nek. Az éhség javában dúl köztük, s midőn a közcsapás 
egészen lesújtja őket, a landlordok, kik ritkán látogatják 
meg irhoni birtokaikat, szintén közéjök sietnek. Az angol 
sajtó persze dicséri őket, hogy mily figyelmesek bérlőik 
iránt. De a bérlők rettegnek e figyelemtől, mert a landlord 
megérkezése azt jelenti, hogy már is elviselhetetlen terheik-
hez valami ujat fognak csatolni. 

Egy másik példát arra, hogy hogyan ferdítik el Irhon 
ügyeit, a Figaro levelezője szolgáltat. Johnson úr az „irhoni, 
barbárságokról" kivánt tudósításokat közleni, kijelentvén, 
hogy csak oly dolgokról beszél, miknek szemtanuja volt. Le 
is irta festőileg, hogy Ardilaun lord a lakosság fenyegetései 
következtében volt kénytelen elhagyni'mayoi birtokait, hol 
nagylelkűségének annyi bizonyítékait adta. 

Az igazság pedig az, hogy Ardilaun lord saját dolgai-
ban ment egy pár napra Londonba, s jelenleg békében él 
ugyanazon birtokán, melyet Johnson úr szerint remegve ha-
gyott el. Ugyan ily alapossággal Kerry-grófságról is azt 
beszélték az angol lapok és a landlordok, hogy ott az egész 
lakosság fel van lázadva és kikiáltotta a forradalmat. Nos, 
Lansdowne marquis csakugyan elhagyta a lázadó grófságot, 
de itt hagyta néhány cseléddel gyermekeit, maga pedig — 
vadászni mont Skóthonba. Erről kezeskedem, mert elutazása 
előtti napon hosszasan beszéltem vele s magától hallottam, 
hogy Kenmareből Skóthonba fog utazni. 

Tény az, hogy az irhoni landlordok nem félnek sem 
bérlőiktől, sem cselédjeiktől, sem a lakosságtól. Ök csak az 
igazságtól félnek. IIa köztudomásra jutna, mint zsarolják ki 
szerencsétlen bérlőiktől a bérletösszeget, kikről tudják, hogy 
mindent elszenvednek, csakhogy szülőföldükön maradhassa-
nak, csakhamar lennének törvényeink nemcsak a pénz-, de a 
föld-uzsorások ellen is. 

Kenmare Mária Francziska Klára nővér. 
Kerry grófság. 

IRODALOM. 
Saint Méthode Apôtre des Slaves et les lettres des 

Souverains Pontifes conservées au British Museum. [Sz. Me-
thod, a szlávok apostola, és a British Museumban levő pá-
pai levelek.] Különnyomat a Revue des Questions histori-
ques 1880 octóberi füzetéből. Paris, Palmé, 1880. 31 lap. 

Becses adalék az egyháztörténelemhez. Szerzője Mar-
tinov J . t. atya. A salzburgi egyháztartomány részéről sz. 
Method útjába gördített akadályokra s az apostoli szent 
széknek ezekkel szemben sz. Method mellett kifejtett tevé-
kenységére derít világosságot. Sz. Methódot I I . Adorján 
pápa mint Pannónia érsekét és pápai legátus a leterét küldte 
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a szláv nemzetek megtérítésére. VII I . János pápa szerint 
küldetése legatio apostolicae sedis ad gentes volt. Midőn ily 
küldetéssel Morvaországba visszatért, az országot politikai 
tekintetben egészen átalakítva találta. Német uralom kere-
kedett felülre. A salzburgi egyháztartomány püspökei két-
ségbe vonták sz. Methodius joghatóságát a területre nézve, 
melyen működni akart. Zsinat elé idézték, elitélték, elzár-
ták, sőt durván bántak vele, mint ez VI I I . János pápának 
Ilermanrich passaui. püspökhöz intézett levelében következő-
leg van érintve : adeo in insaniam veniens, ut in episcopo-
rum concilium tractum equino tlagello percuteres nisi pro-
hibereris ab aliis. A pápa értesülvén a küldöttje ellen elkö-
vetett sérelmekről, széke elé idézte a bűnösöket, s midőn 
megjelenni vonakodtak, Pál anconaí püspököt küldte ki, 
nem vizsgálatot tartani, mint Instructiójában VII I . János 
mondá, mert a pannóniai egyháztartomány egyenesen a római 
szentszéknek van alárendelve, ennélfogva a Methodius útjába 
ejtett akadályok világos jogsérelmek, melyek miatt az ille-
tőknek bünhődniök kell. Hogy az apostoli szent szék intéz-
kedéseit siker koronázta, mutat ja az egyháztörténelem to-
vábbi fonala, 

A tudós jezsuita nagy szolgálatot tett az egyháztör-
ténelemnek. 

— Halász Mihály önálló nagy müvéről. Körülbelül 
14 nap múlva nem csak a sajtó alól, hanem a könyvkötőtől 
is teljesen készen ki fog kerülni a „Magyar Állam" t. közön-
sége előtt évek óta előnyösen ismert iró Halász Mihálynak 
következő czimü munkája : „ Vándor emlékeim" Európa ne-
vezetesebb helyeiről. A mintegy 500 nagy 8-adrétü lapra 
terjedő könyv négy részre van osztva ; az első és második 
Skandinávia leirását tartalmazza. A harmadik : Nápoly, 
Kóma, Genf, Nizza, Páris, London, Köln, Berlin és Sz.-Pé-
tervár városokat ecseteli. A negyedik rész végre különféle 
vallási, politikai és társadalmi kérdések körül érdeklődő 
dolgozatokkal foglalkozik. t? o . . . 

Nézetünk szerint e munka érdeket nagy mérvben emeli 
ennek kiválólag katholikus szellemben tartott szerkezete. 
Azután pedig különösen az első és második részt illetőleg, 
hogy ezekben oly földrésznek ismertetése közöltetik, mely-
nek leirása hazai irodalmunkban eddig még gyéren van kép-
viselve, s végre azon körülmény, hogy ezen Európa legésza-
kibb tartományait magyar ember utazta be, és saját szemei-
vel szerzett tapasztalatait közli e könyvben. 

Az előjegyzések 1 fr t 50 krjával Budapesten a „Hu-
nyadi Mátyás- intézetben (Zöldfa-utcza 43.) Pécsett pedig 
fot, Zsinkó István apát-kanonok urnái, mint a tudós szerző 
régi barátjánál tehetők. 

VEGYESEK. 
— A párisi sz. Jakab-templom szenteltviztartójába 

valemely istentelen Karácson estéjén kénsavat öntött. Sze-
rencsére a víztartót nem régen töltötték tele s igy a veszé-
lyes folyadék romboló hatását a sok viz ellensúlyozta. 500 
személy homlokán volt látható a gonosz merény jele, mert a 
mint az illetők homlokukat a víztartóból megjelölték, a ve-
szélyes folyadékkal elegyített viz gyorsan kezdte a bőrt kö-
rül enni. Nagyobb bajt szerencséré egy esetben sem oko-
zott. IIa kevesebb viz van a tartóban, óriási szerencsétlenség 
történhetett volna, inert a veszélyes folyadék sokaknak ar-
czát sőt szemét kiégette volna. A gonosz tettest nyomozzák. 

— Paposesalád. Mult hó végén halt el Vaughan ezre-
des, az e nevű angol kath. család feje Biaritzban. E család 
arról nevezetes, és e tekintetben talán páratlan a lat. szert, 
katholikusok közt, hogy minden [család tagja, lia nem ka-
tona, hát bizonyosan pap vagy apácza lett, Es ez a család-
ban századok óta igy-van. Az elhunyt ezredesnek minden 
testvére kath. pap s minden nővére, egy kivételével, apácza 

lett. Egyik fivére plymouthi püspök, a másik jézsuita, a 
harmadik redemtorista. Fiai közöl már kettő emelkedett 
püspöki méltóságra : a sal ford.i püspök és a sydneyi érsek, 
ki sz. Ben. rendű ; a többi négy fia áldozárok és pedig Jero-
mos sz. Ben. r., Bernát jézsuita, Kenelm és János világi pa-
pok. Két legifjabb fia is már készültek papságra, de illeté-
kes egyházi hatóság fontos okok miatt szándékukról lebe-
szélte. Az elhunytnak öt leánya közül négy lett apáczává, 
egy szintén az akart lenni, de betegeskedése akadályozta. 

— Hálás köszönet. — Főtisztelendő Szerkesztő Ur ! 
Kérem, legyen szives az alább következő néhány sornak be-
cses lapja hasábjain helyet engedni. 

Egyike levén azon szerencséseknek, kik a kalocsai fő-
egyházmegyében a „Religiót" főmagasságu bibornok-érsek 
urok atyai kegyességéből már több évek lefolyása óta olvas-
hatják, - - minthogy az áldásos kéz messze van, hogy azt 
megcsókolhatnám, — nem mulaszthatom el fiúi hálámnak e 
becses lapok hasábjain nyílt kifejezést adni. Kelt Úszódon 
1881 január 6. Horváth Imre, plébános. 

— A Stuartok utolsó sarja, Charles Edward Stuart, 
comte d' Albany, 82 éves korában, egy Bordeauxból Angli-
ába utazó gőzösön, épen Karácson éjjelén meghalt. Arczán 
mind meg voltak a Stuartok jellemző vonásai. 17 éves korá-
ban kapott a waterloói csatatéren I. Napoleon kezéből ér-
demjelet. Királyi családjának története jó nagy darab a 
világtörténelemből. Sok fény, de sok árny is száll velesirba. 
Mind a kettőből sok jutott osztályrészül a kath. egyháznak 
is. Az isteni gondviselés magasztos eszközei lehettek volna a 
Stuartok a protestantismus által ejtett sebek begyógyitására ; 
de nem voltak képesek e nagy hivatás színvonalára emelkedni, 
Skóczia és Anglia trónját szenvedélyesség és eszélytelenség 
által elvesztették s a helyett, hogy használtak volnaakatho-
licismusnak, melynek visszaállítására folyton törekedtek,csak 
még inkább ártottak érdekeinek. A történelem mérlege nem O Ö 
fog megszűnni soha jobbra balra ingadozni a kérdés fölött : 
bűne volt-e nagyobb e dynastiának vagy szerencsétlensége, 
hogy tagjai közöl rövid idő alatt annyian estek trónról hó-
hér bárdja alá, mint egy uralkodó családból sem, s hogy 
végre trónvesztetten, kinos remények s szégyenteljes re-
ménytelenség közt valának kénytelenek politikai nullák gya-
nánt bolyongni a világban, ők, kik egykor a világuralom 
gyeplőszálait gyűjthettek volna össze markukba, ha talán 
kevesebb szenvedélylyel s több eszélylyel igyekezett volna 
egyik legkimagaslóbb alakjuk, I I . Jakab, visszaállítani 
Angliában a katholicismust, melyet valóban szeretett, hiven 
vallott, melyet azonban X I V . Lajossal kötött szövetsége s 
egyébb önkényü tettei által azon hirbe hozott az angolok 
előtt, hogy katholicismus és önkényuralom az egy. . . . Az 
isteni gondviselés intézkedései sajátságosak. Akkor szállt 
sirba az utolsó Stuart, midőn a katholicismus Angliában, 
minden politikai s dynasticus támasz nélkül, saját benső ere-
jéből kezdi ellenállhatlanul visszahódítani azt a nemzetet, 
melyre a protestantismus oly büszke. 

Kegyeletes adakozás. 
Péterfillér. 

A veszprémegyházmegyei hivatal utján. 
Király István, csökölyi esperes-plebános . 2 fr t 
Yass Ferencz görgetegi plébános . . 1 — 
Gábor Lajos, nagybajomi plébános . 1 — 
Dolmányos Döme, nagyatádi zárdafőnök . 1 — 
Nemes Károly, n hárshágyi plébános . . 1 — 
Németh Endre, csokonyai plébános . . 2 — 
Osvald Péter, német-ladi plébános . . 1 — 
Humer Gábor, háromfai plébános . . 1 — 
Vesztergom János, német-ujfalusi plébános . 1 — 
Angyal János, mikéi udvari káplán . . 1 — 

Összesen 12 fr t o. é.-
(Uj gyűjtés.) Főösszeg 14 frt. 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM. A kereszténység szentsége és a „communicatio in sacris cum acatholicis." — Leo P P . XIII. ' , Victori 
Augusto S. R. E. Cardinali Dechamps Mechliniam. — Az aranymisés nyitrai főpásztor apostoli tanitása papságához arany-
áldozata a harminczéves püspöksége alkalmából. — Egyházi tudósitások : Budapest. Polgári házasság és — polgári anya-

könyv. Róma. Az olasz katholikusok a pápai trón előtt. — Irodalom : — Vegyesek. 

A keresztség' szentsége és a „communica-
tio in sacris cum acatholicis." 

Azon felszólalások és értekezések, melyek a la-
pokban rendőri büntető törvénykönyvünk hirhedt 
53. §-ának magyarázatával foglalkoztak, olyan ese-
teket is szóba hoztak, midőn katholikus szülök gyer-
meküket megkeresztelés végett protestáns lelkész-
hez vagy megforditva protestáns szülök gyermekü-
ket ugyanazon czélból katholikus lelkészhez vitetik ; 
ezen körülményből az következik, hogy egyik má-
sik helyen ilyen esetek előfordulnak. Nagyon fontos 
és az egyház elveivel igen szorosan egybefüggő kér-
désnek ta r t juk azt, vájjon lehet-e ezen eljárást egy-
házjogi szempontból helyeselni? 

Az első esetről, midőn ugyanis katholikus szü-
lők gyermeköket protestáns lelkész által megkeresz-
teltetik, azt kell mondanunk, hogy ez az egyházi 
törvényekkel ellenkezik, mert a tényleges „commu-
nicatio in sacris cum acatholicis" körébe esik, ezt 
pedig az egyház törvényei szigorúan t i l t ják; az ilyen 
szent dolgokban vagyis nyilvános isteni tisztelet-
ben való közlekedés indirecte a nemkatholikus is-
tenitisztelet helyeslését foglalja magában, tehát a 
hitvallás erkölcsi kötelmét sérti, mely nem paran-
csolja ugyan, kogy hitünket mindenkor és minde-
nütt megvalljuk, de mindenkor és mindenütt oly 
cselekmény végrehajtását tiltja, mely hitvallásunk-
kal ellenkezésben áll és melvből a nemkatholikus 
istentisztelet helyeslését kell következtetni. Az egy-
ház erre vonatkozó álláspontját alaposan fejtegeti 
XIV. Benedek pápa „De synodo dioecesana" czimii 
munkájában: 1. ö. c. 5. n. 2. E helyen a tudós pápa 
azt mondja, hogy vannak ugyan hittudósok, kik az 
eretnekekkel és schismatikusokkal a sz. dolgokban 
való közlekedést megengedik, de annyi megszorító 

feltételt kívánnak, hogy a gyakorlati életben alig 
fordulhat elő eset, melyben az illető katholikusokat 
súlyos bűntől*) kimenteni lehetne. „Père impossi-
b l e est usuvenire ut a flagitio excusari valeant Ca-
tholici, sese in rebus sacris cum haereticis vel schis-
maticis admiscentes. Quamobrem sacrae Urbis Con-
gregationes, sancti Officii videlicet et de Propagan-
de Fide, illicitam semper reputarunt communica-
tionein, de qua est sermo, doctamque concinnarunt 
instructionnm, nobis in minoribus tunc degentibus, 
qualemcunque nostram operam navantibus, ad Mis-
sionaries, cum opus f'uerit, transmittendam, ubi ra-
tiones expenduntur, propter quas vix unquam acci-
dere potest, ut in praxi sit innoxia Catholicorum 
cum haereticis cummunicatio in divinis." Sz. Alfonz 
nagy müvében a következő dubium van tárgyalva, 
mely egyenesen a szóban levő esetet érinti : „Dubi-
tatur, an peccent graviter parentes, qui faciunt ba-

•ptizare prolem a praedicante, ad evitandas poenas 
edicti id praecipientis ? — La Croix, quamvis fatea-
tur, sententiam affirmativam tenendam uti absolute 
veram, tamen deinde aífert rationes dubitandi di-
cens, quod eo casu non recognoscitur praedicans 
tanquam verus, sed potius tanquam validus minis-
ter, a quo exquiritur baptisatio ad vitandam vexa-
tionem permittendo tunc fieri, non vero petendo im-
pias eius caeremonias adhiberi. Sed omnino affirman-
dum, id esse mortale, ut docent Lessius, Pignat., Holz-
mann cum Michael. Ratio, quia per idem edictum 
poenale determinantur parentes ad veram religionem 
contemnendam vel saltern ad falsam honorandam. 
Refertque Pignatelli, Clementem VIII. iam decla-

*) Tárgyilagos szempontból alanyi tekintetben meges-
hetik, hogy az illető nem követ el súlyos bünt, mivel talán 
„bona fide" a közlekedés cselekményét nem tartotta vét-
kesnek. 
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rasse, non licere extra necessitatem extremam ne a 
schismaticis quidem petere sacramenta." Theol. mor. 
6; 117 ad 5. Ha tehát a büntetés elkerülésének czél-
jából sincs megengedve, a nemkatholikus lelkész-
től a keresztség szentségének kiszolgáltatását kérni, 
még kevésbbé lehet az más okból megengedve, mi-
vel például a helységben nincsen kath. pap ; csak a 
végszükség képezhetne kivételt, midőn ugyanis „in 
casu extremae necessitatis" senki sincs, ki ezen 
szentséget érvényesen kiszolgálhatná ; ez pedig nem 
igen fog előfordulni,mert i lyenkora gyermek úgyis 
házi keresztségben részesül. 

Nem helyeselhető az ellenkező eljárás sem, 
mely szerint a kath. lelkész azon gyermekeket is 
megkereszteli, kik protestáns szülőktől származnak 
és azok vallását követni fogják. A katholikus pap-
nak ugyanis semmiképen sem szabad azon látszatra 
alkalmat adni, mintha ö egyházi ténykédéseiben a 
nemkatholikus lelkészt csak helyettesítené. Igaz 
ugyan, hogy mindazon gyermekek, kik keresztény 
szülőktől származnak „ipso iure nativitatis" az egy-
házhoz tartoznak, minek folytán az egyház jogában 
állana, azokat megkeresztelni; de nagy különbség 
van a puszta jog és a jog gyakorlása közt. Az egy-
ház épen azért, mivel ezen jogot a jelen viszonyok 
közt szentül és üdvösen nem gyakorolhatná, azt 
nem is akarja érvényesíteni. Az egyház a kisdedek 
megkeresztelésénél különös súlyt fektet a megke-
resztelt gyermeknek kath. hitben való neveltetésére-
Igy a pogányok és zsidóktól származott kisdedeket 
még a szülök akarat ja mellett is csak akkor keresz-
teli meg. lia nincs veszély, hogy a gyermek későbbi 
éveiben a katholikus hittől elpártol. A szülök aka-
rat ja nélkül azok kisdedeit csakis „in articulo vei 
proximo periculo mortis" szabad megkeresztelni, 
amennyiben ez botrány nélkül megtörténhetik. S. 
Çongr. de Prop. Fide 28. jan. 1837. — Ezekből lát-
hatjuk, mikor szabad és kell a katholikus papnak pro-
testáns szüleik gyermekét megkeresztelni. Csak azon 
feltétel mellett, hogyha a szülök kívánják és a gyer-
mek katholikus nevelését biztositják, minél fogva 
alapos remény van, hogy a gyermek az igaz hitben 
fog felnevelkedni. „Quodsi nulla via possit (minis-
ter catholicus) huiusmodi spem moralem habere, 
debet certe potius a baptismo abstinere, suppo-
nendo parvulum non esse in extrema necessitate." 
Ita Instructio S. Congr. de Prog. Fide. A S. Congr. 
Officii 1827-ben sept. 13-án ugyanazon szabályt ál-
litotta fel. „Infantes haereticorum a parentibus obla-
tos non esse baptisandos, nisi probabilis affulgeat 

spes catholicae eorum educationis." Ezek alapján az 
1850-ben tartot t irhoni püspöki zsinat a követke-
zőket határozta : „Siquis acatholicus suos infantes 
sacerdoti catholico baptizandos offerat, et spes adsit 
catholice eos esse educandos, omnino baptizentur, 
adhibitis tarnen patrino vei matrino catholica. Quodsi 
infantes huiusmodi in proximo vei probabili mortis 
sint periculo, sacerdotes, si occasio se obtulerit, eos 
baptizare absque ulla dubitatione debent." Decret. 
XI. n. 9. V.ö.Miiller, Theol. mor. III .pag. 167. Azon 
körülmény, hogy a polgári törvény a megkeresztelt 
gyermeket saját fóruma előtt nem fogja katholikus-
nak tekinteni, a keresztelést nem akadályozza; inert 
az állam törvénye nem ti l thatja és nem akadályoz-
hatja a gyermek katholikus neveltetését; azon té-
nyezők ugyanis, melyek a benső meggvözödést és a 
kath. hitélet ápolását és fejlődését eszközlik. az ál-
lam hatalmi körén messze túlesnek, eltekintve at-
tól, hogy még a törvény betűje szerint is a szülök 
és gyámok szabadságában áll, gyermekeiket bár-
mely vallású magán- és nyilvános intézetekben ne-
veltetni. Az 1868. XXXVill. t. cz. 6. §-a. Az állami 
törvénynek okosan más czélja nem lehet, mint a kü-
lönböző vallásfelekezetek viszonosságát polgárjogi 
tekintetben rendezni vonatkozással a hitfelekezetek 
külső társadalmi érintkezéseire. Ha az anyaszentegy-
ház által megkívánt feltételek megvannak, a katho-
likus papnak, mint Krisztus szolgájának, nemcsak 
szabad, hanem kell a keresztség szentségét kiszol-
gáltatni. Ezt kivánja a katholika egyház isteni kül-
detése, bogy t. i. az Isten országát az egész föld ke-
rekségén terjeszsze, ezt parancsolja a papság termé-
szetfeletti, az egyház isteni alapitójától eredő hiva-
tása, hogy elmenvén tanitson minden nemzeteket, 
megkeresztelvén őket az Atyának és Fiúnak és Szent-
léleknek nevében. Ezen oknál fogva a nm. püspöki 
kar körlevele teljes határozottsággal kimondja a 
papság ebbeli kötelmét : „Omni dubio caret, sacra-
mentorum administrationem nobis ceu ministris 
Christi et dispensatoribus mysteriorum Dei incum-
bere." + 

DILECTO FILIO NOSTRO 

VICTORI AUGUSTO S. R. E. CARDINALI DECHAMPS 
ARCHIEPISCOPO MECHLINIENSI 

MECHLINIAM. 

L E O P P . XITT. 

Dilecte F i l i Noster salutem et Apostolicam Benedi-
ctionem. 

Inst i tuto voluntatique Nostrae de excitanda ae prope-
modum in sua iura restituenda sancti Tliomae Aquinatis 
philosophica disciplina, docti viri ubique una et voce e 
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mente consentiunt. Etenim ad illius studia referre se scholae 
catholicae coeperunt; quae ultvo amplexae quidquid scite et 
laudabil i ter est recentiorum hominum perfectum industria, 
id tamen ipsum insti tuunt cum sapientia veterum coniun-
gere. Is ta quidem verissima atque omnium aptissima ratio 
philosophandi, quam cunctos vei in docendo vei in discendo 
ingredi vellemus, in mult is opt imarum ar t ium domiciliis 
iamdiu ante nostram aetateni erat consuetudine atque usu 
comprohata. In quibus mul ta celebratur laude Universitas 
studiorum Lovaniensis, cuius videlicet rectores doctoresque 
in primis nobiles longo iam tempore omnem exemplo suo 
posteritatem docuerunt, quantum Doctori angelico t r ibui ho-
noris, et quam stúdiósé eius adamari disciplinam oporteat. 
I l lum enini summa animorum consensione sibi praeoptavere 
Doctorem ac Pa t ronum coelestem ; eaque Alexandro V I I . 
P . M. Decessori Nostro iustissima caussa fuit , quamobrem 
illos perhonorificis litteris collaudaret , valde insuper cohor-
tatus, ut inconcussa tut issimaque dogmata SS. August ini et 
Thomae diligenter profiteri perseverarent. 

P l u r a sunt, quae demonstrant, veterem illum sanctis-
simi Doctoris amorem in collegio doctorum atque audi torum 
Lovaniensium non esse diuturni ta te temporis extinctum ; 
neque dubium ^Nobis est, quin priores illi magis t r i egregios 
isthic doctrinae virtutisqne suae etiam nunc superstites ha-
beant, qui scilicet non modo conservare quaesitam iam no-
minis gloriam, sed et iam thomisticae sapientiae studia con-
t inuare velint. Nihilominus tamen, perspecta conditione teni-
porum, îs'os omnino censemus, nunc esse acrius ac vigilan-
tius elaborandum, quam antea, in imbuenda penitus iuven-
tute largioribus iisdemque sinceris atque incorruptis philo-
sophiae fontibus. Eamque ob causam tibi dilecte fili Noster, 
auctores sumus, u t Nostra cum ceteris Episcopis Belgicis 
eonsilia communices, rogataque singulorum sententis, perfi-
cias u t in Universi tate studiorum Lovaniensi schola singu-
laris, data opera, inst i tuatur ï h o m a e Aquinat i auditoribus 
interpretando. Id tibi impense suademus, tum propter com-
munis salutis Studium, tum maxime quia periculis permo-
vemur, quibus Belgicam iuventutem videmus oppositam. 
Etenim eíírenata ilia, quae in belgio dominatur, cogitandi 
scribendique libertás pessimaruin opinionuni portenta pepe-
rit ; atque in ipsis scholis publicis non pauci sunt, qui chr i -
stianos spiritus in adolescentium animis extinguere, et initia 
caussasque impietatis serere audacissime moliuntur. Tuque, 
dilecte fili Noster, qui nefarias istas improborum hominum 
artes eominus intueris, facile intelligis, quam multi , doctri-
nis praesertim Natura l i s ta rum et Mater ia l is tarum decepti, 
ad perniciem quotidie devoventur. Quare contra pravaruin 
opinionuni auctores opoi'tet in Universi tate Lovaniensi mu-
nire adolescentes sanae philosophiae armis, et patr ibusfami-
lias christianis institutionem liberorum praestare ab omni-
bus erroribus tu tam ac defensam. Cuius rei maior etiam né-
cessitas cernitur, si consideretur, posse complures ex Aea-
demiae subselliis ad honores aliquando assurgere, ad munera 
publica, ad ipsa gubernacula civitatis ; neque eos posse me-
lius tueri populorum salutem, et communitatis bono effiea-
cius consulere, quam si ad rem publicam accesserint, insi-
dente penitusque in animis insculpta Christiana philosophia. 

Cum vero nmltis iam rebus cognita sit Nobis voluntas 

ac sapientia et tua, dilecte fili Noster, et ceterorum Venera-
bilium F r a t r u m Episcoporum, pro certo liabemus, vos con-
silium Nostrum quanti est, tant i aestimaturos. Date ig i tur 
operam legendis sapienter magistris, tuendis vigilanter stu-
diis optimis, et sic statuite, tanto meliorem disciplinarum 
fore rationem, quanto ad doctrinam Thomae Aquinat is pro-
pius aceesserit. In ter im divinorum munerum auspicem, et 
praecipuae benevolentiae Nostrae testem tibi, dilecte fili No-
ster, et ceteris Episcopis Belgicis, collegio doctorum atque 
auditoribus universis Universi tat is Lovaniensis Apostolicam 
Benedictionem peramanter impertimus. 

Da tum Romae apud S. Pe t rum die 25 Decembris 1880. 
Pontificatus Nostri Anno Tert io. L E O X I I I . 

Az aranymisés nyitrai főpásztor 
apostoli tanítása papságához 

aranyáldozata s harminczéves püspöksége alkalmából. 
AUGUSTINUS R0SK0VÁNYI de EADEM, 

DEI ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA EPISCOPUS NITR1ENSIS &c. 

Venerabili et Honorabili Glero Dioecesis Nostrae salutem in Domino, 
et Paternam ac Praesuleam Nostram Benedictionem ! 

Quinquagesimum Sacerdotii Nostri annum ex infinita 
Dei Benignitate com pl entes, Episcopatus autem Nostri an-
num trigesimum ex eadem Divina Bonitate ante unum et 
quod excedit mensem ingressi, potentius, quam unquam an-
tea impell imur, u t Vos al loquamur, Yenerabiles F ra t r e s et 
Fil i i in Chris to dilectissimi ! P r o communi enim hominum 
conditione metae huius vitae propiores, in annis procedentes, 
et sub eorum pondere fatiscentibus viribus sperare baud 
possumus, Nos multis adhuc vicibus solatio alloquendi Vos 
per pastorales Hieras perfrui turos. Recordatio facti, quod, 
favente Deo Optimo Maximo, evoluti sint quinquaginta 
anni Sacerdotii Nostri , eo tenerioribus gra t i erga Supremum 
Numen animi sensis replere debet pectus Nostrum, quo in-
timius persentiscimus, in tanta hac Nostr i dignatione nihil 
propriis ineritis, sed totuin gratuitae, atque adeo incompre-
hensibili divinae benignitati esse adscribendum. Sed et dies 
Nobis propius imminet illius rationis, a qua sors pendet ae-
ternum dura tura . Occasionem itaque banc, in nomine Do-
mini Vos alloquendi, non possumus non singulari cum ala-
cri tate arripere. Tempus quoque Saerae Quadragesimae iam 
non procul distat, Nosque admonet, u t ab ea, quam a primis 
Episcopatus Nostri in hac Dioecesi annis adoptavimus, con-
svetudine, ingruente qnippe sacro Quadragesimalis Ieiunii 
tempore nonnulla paterna Vobis suggerendi eonsilia, minime 
recedamus. Tandem et]pastoralis paternaque visitatio Dioece-
sis Nostrae, anno proximo elapso sexta iam vice peracta, exci-
t â t Nos ad exequendum Praesuleae adhortationis munus. Ad-
hortationem vero banc opportunissinie expleturos Nos cen-
suimus, ex occassione quinquagesimi anniversarii solemnis il-
lius diei, qua incruentum Missae Sacrificium Deo ac Domino 
Nostro pr ima vice obtulimus, percurramus tantisper aurea 
illa monita, quae in ordinatione Nostra inde a Tonsura us-
que Presbytera tum nomine Ecclesiae ordinans Pontifex 
proferre consvevit, iisque subiungamus et alia hortanienta 
ad Ecclesiasticam vitam proximius pertinentia, a tque sie 
speculum quoddam vitae sacerdotalis Vobis offeramus. Le-
gite, quaesumus, literas has Nostras eo animo, quo Nos illas 
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exaravimus, non ut quidpiam novi reseiatis, paginasque is-
tas legisse Vobis sufficiat, sed ut legentes seriam suscipiatis 
cogitationem, quidve sentire, quid agere Vos cupiamus, 
cognoscatis. Tradimus eas Vobis cum illo animi aíFectu, quo 
aliquando pius Tobias filium suum affatus est, dicens: Audi, 
íili, verba oris mei, et ea in corde tuo quasi fundamentum 
constitue. (Tob. 4.) 

I . Imprimis itaque memores Nos esse oportet eorum, 
quae dicta Nobis fuerunt, dum in Clerum assumti, et Ordi-
nibus iuitiati fuimus : et indagandum est, num vitarn voca-
tion! sacrae convenientem duxerimus et ducamus. 

In Tonsura dictum est : Dominus pars liaereditatis 
meae, et calicis mei : tu es qui restitues haereditatem 
meam milii. 

Quando induebamur superpelliceo : Induat te Dominus 
novum hominem, qui secundum Deum creatus est, in iu-
stitia et sanctitate veritatis. 

In Ostiariatu : Sic age, quasi redditurus Deo rationem 
pro iis rebus, quae his clavibus recluduntur. Moniti insuper 
fuimus, ut sicut materia] ibus clavibus ecclesiam visibilem 
aperimus et claudimus, sic et invisibilem Dei domum, corda 
scilicet fidelium, dictis et exemplis Nostris claudamus dia-
bolo, et aperiamus Deo. 

In Lectoratu : Accipe, et esto verbi Dei relator, habi-
turus, si fideliter et utiliter impleveris officium tuum, par-
tem cum iis, qui verbum Dei bene administraverunt ab ini-
tio. Ora tquoque Pontifex pro ordinate : ut assiduitate lecti-
ouum instructus sit, et agenda dicat, et dicta opere impleat ; 
ut in utroque sanctae Ecclesiae exemplo sanctitatis suae 
consulat. 

In Exorcistatu : Accipe, et commenda memoriae, et 
habe potestatem imponendi manus super energumenos, sive 
baptisatos, sive catechumenos. Dictum etiam est Nobis : 
Disee per officium tuum vitiis imperare, ne in tuis moribus 
aliquid sui iuris ininiicus valeat vindicare. Tunc enim recte 
in aliis daemonibus imperabis, cum prius in te ipso eorum 
omnimodam superas nequitiam. 

In Acolythatn : Accipe ceroferarium cum cereo ; et 
scias, te ad accendenda ecclesiae luminaria mancipari. Item: 
Accipe urceolum ad suggerendum vinum et aquam in Eu-
charistiam Sangvinis Christi. Audivimus monentem Ponti-
ficem : Esto sollicitus in omni iustitia, bonitate et veritate : 
u t et te, et alios, et Dei Ecclesiam illumines. Tunc enim in 
Dei sacrificio digne vinum suggérés et aquam, si tu ipse Deo 
sacrificium per castam vitarn et bona opera oblatus fueris. 

In Subdiaconatu, ad porrectionem Calicis: Vide, cuius 
ministerium tibi t radi tur : ideo te admoneo, ut ita te exhi-
beas, ut Deo plaeere possis. Item : Accipe amictum, per 
quem desiguatur eastigatio voeis. E t : Accipe manipulum 
per quem designantur fructus bonorum operum. — Tunica 
iucunditatis, et indumento laetitiae induat te Dominus. Ad 
porrectionem libri : Accipe librum Epistolarum, et habe po-
testatem legendi eas in Ecclesia sancta Dei, tarn pro vivis 
quam pro defunctis. E t iure dictum est Nobis ante suscepti-
onem huius sacri Ordinis : Deo, cui servire regnare est, 
perpetuo famulari et eastitatem illo adjuvante servare opor-
tebit, atque in Ecclesiae ministerio semper esse mancipatum-
Esto igitur in sacrario strenuus, sollicitusque coelestis mili-

tiae excubitor, ut obediens facto, ac dicto parens, gratiam 
Dei consequaris. 

In Diaconatu, sub impositione manus Pontificis : Ac-
cipe Spiritum sanctum, ad robur, et ad resistendum diabolo 
et tentationibus eins. Postea : Accipe stolam de manu Dei : 
adimple ministerium tuum ; potens enim est Deus, ut au-
geat tibi grat iam suam. — Induat te Dominus indumento 
sal utis et vestimento laetitiae, et dalmatica iustitiae circum-
det te semper. Ad l ibrum: Accipe potestatem legendi Evan-
gelium in Ecclesia Dei, tain pro vivis, quam pro defunctis. 
Proin, sicut praecipit Pontifex : Esto nitidus, mundus, pu-
nis, castus. Abundet in te totius forma virtutis, auctoritas 
modesta, pudor constans, innocentiae puritas, et spirituális 
observantia disciplinae. 

In Presbyteratu, post impositioneni manuum, Pontifex 
extensam supra Nos dexteram tenens oravit, ut Dens super 
hunc famulum suum, quem ad Presbyterii munus elegit, 
coelestia dona multiplicet ; et, quod, eius dignatione susei-
[)it, ipsius consequatur auxilio. Ad stolam : Accipe iugum 
Domini iugum enim eius svave est, et onus eins leve-
Ad Casuhini : Accipe vestem sacerdotalem, per quam cari-
tas intelligitur : potens est enim Deus, ut augeat tibi carita-
tem, et opus perfectum. Sub unctione manuum : Consecrare 
et sanctificare digneris, Domine, manus istas per istam une-
tionem, et nostram benedictionem, ut quaecunque benedixe-
rint, benedicantur ; et quaecunque consecraverint, consecren-
tur , et sanctificentur. Ad porrectionem Calicis : Accipe po-
testatem offerre Sacrificium Deo, Missasque celeb rare tam 
pro vivis, quam pro defunctis. Demum sub finem Missae 
Pontifex iterum imponens manus dixit : Accipe Spiritum 
Sanctum ; quorum remiseris peccata, remittuntur eis ; et 
quorum retinueris, retenta sunt. Et explicans Casulani : 
Stola innocentiae induat te Dominus. Monet etiam Pontifex: 
Cum magno timoré ad tantum gradum ascendendum est, ac 
providendum, ut coelestis sapientia, probi mores, et diuturna 
iustitiae observatio ad id electos commendent. I taque serva 
in moribus tuis castae et sanctae vitae integritatem. Agno-

o o 
see, quod agis ; imitare, quod t rac tas : quantenus mortis 
Dominicae mysterium celebrans, mortificare membra tua a 
vitiis et concupiscentiis omnibus procures. Sit doctrina tua 
spirituális medicina populo Dei : sit odor vitae tuae delecta-
mentum Ecclesiae Christi. 

En compendium eorum, quae S. Mater Ecclesia Ordi-
nandis incultat ! Sed prosequamur sacerdotalis vitae specu-
lum exhibere. 

Effectus Sacramenti Ordinis sun t : 1. Potestas (ut 
habet expressio) in Corpus Christi verum et mysticum. 2. 
Confirmatio et augmentuin gratiae sanctificantis. 3. Gratiae 
actuales speciales, quibus adiuti ad excelsum fineni vocatio-
nis sacrae secure contendanius. 4. Character indelebilis, qui 
sicut nunc est fons perennium gratiarum, ita erit in futuro 
seculo causa aeterni gaudii inter coelites, aut opprobrii in-
ter damnatos sempiterni. Dicite, Fratres, utrum horum ex-
])ectabit nos ? 

Quis est finis Sacerdotii ? „Sacerdos, ex hominibus as-
sumtus, pro hominibus constituitur in iis, quae sunt ad 
Deum. (Ilebr. 5.) E t (I. Cor. 4.) : Sic nos existimet homo ut 
ministros Christi, et dispensatores mysteriorum Dei. Vide-
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mus itaque, quod tamquam optima portio generis humani 
seleeti fuerimus, ut nomine totius Eeelesiae conemur explere 
officium gravissimuni una ac dulcissimum, quod est de cultu 
divino iinmediato ; ut invigilemus honori divino et proxi-
morum saluti promovendae, et tamquam oeconomi ac servi 
fideles et prudentes creditos Nobis grat iarum divinarum 
thesauros dispensemus. Gaudeamus et exultemus, quod ex 
nimia caritate Dei electi fuerimus ad statum vere nobilissi-
mum. Diem ordiuationis Nostrae, quotannis recurrentem, 
sacrum agamus et cum plurima gratiarum actione celebre-
mus. Audite, filii Levi, nuin pariim vobis est, quod separavit 
vos Deus Israël ab omni populo, et iunxit sibi, ut serviretis 
ei in cultu tabernaeuli, et staretis coram frequentia populi» 
et ministraretis ei? (Num. 16.) 

Quis est spiritus Sacerdotii ? Audiainus Apostolum 
(II. Tim. 1.) : Non dédit nobis Deus spiritum timoris, sed 
virtutis, et dilectionis, et sobrietatis. E t prius (I. Tim. 6.) : 
Sectare iustitiam, pietatem, fidem, caritatem, patientiam, 
mansvetudinem. Nuin isto spiritu animamur ? Videamus ut 
eum identidem resuscitemus et sufflammemus, ne quasi ei-
neribus obductus ig-nis obdormiscat, et démuni extiugvatur. O 7 O 

Sacerdos in peccato gravi constitutus lieu quam dete-
stantum impietatis monstrum ! Ergo quasi a facie colubri 
fugiamus peccata. (Eccli. 21.) E t si (quod avertat Deus !) 
lethali delicto innodaremur, tristissima vincula per seriam 
poenitentiam statim disrumpamus ; uec peccatis addamus 
sacrilegia, dum Sacramenta, pretium Sangvinis Christi, 
percipimus aut dispensamus, ipsi inimici Christi. 

Seimus qualiter puniti a Deo fuerint Nadah et Abiu 
(Lev. 10.), item Oza (II. Reg. 6.), ob culparn (ut videtur) 
minime gravem. Nimirum ministri Regis Regum errata 
quoque leviora obligantur erecta sollieitudine vitare. San-
ctificabor (ait Deus Lev. 10.) in iis, qui appropinquant mihi, 
et in eonspectu omnis populi glorificabor. Revocenius in 
mentem, quaenam sint peccata, in quae saepius labi sole-
mus ? Quae tentationes Nos nunc temporis periculosius, aut 
frequentius infestent ? Qua ratione expiemus errata com-
missa, et ulteriores lapsus praecaveamus ? 

Legitur Ps.131 : Sacerdotes tui induantur iustitiam, et 
,saneti tui exultent. E t Num. 15 : Excubate in custodia san-
ctuarii, et in ministerio altaris, ne oriatur indignatio super 
filios Israel. Patet ergo, quod probus sacerdos abundantiam 
bonorum spiritualium populo procuret ; malus vero ingen-
tium ruinarum causa eidem existât. 

Monita, imo multoties iterata praecepta S. Scripturae, 
exempla Sanctorum Yeteris et Novi Testamenti, et ipsius 
Dei-Hominis Iesu Christi, convincant Nos, magnopere necea-
sariam esse orationem, et quidem copiosam orationem. Quem 
vero alium ista propius concernant, et efficacius stringant, 
quam Nos, Sacerdotes ? Certi simus, nec pro aliis, uec pro 
Nobis ipsis bonum alicuius momenti Nos effecturos, nisi in-
stanter protulerimus servitutis Nostrae scutum, (Sap. 18.), 
orationem. 

Breviárium, utpote precem ab Ecclesia praescriptam, 
persolvendam, quotidie stato (quantum fieri potest) tempore 
attente et devote recitemus, Ut autem ex penso isto uberio-
res fructus referamus : aliquoties per annum nunc banc, 
nunc aliam Breviarii partem ampliori attentione devotionis 

ruminemus, et in altissimos thesauros, praesertim Psalmo-
rum, saltern aliquatenus pervadere adlaboremus. Hac rati-
one inveniemus in Breviario tantam spiritualium sensuum 
abundantiam, quantam ex multis voluminibus, molesta cum 
diligentia pervolutis, frustra expectaremus. 

Aduitamur, ut, praeter orationem vocalem, etiam earn, 
quae mentalis dicitur, multum familiarem Nobis reddamus : 
quotidie piae meditationi, aut spirituali lectioni saltern horae 
dimidium tribuamus. 

Novimus, qualis quantusque vir fuerit vas electionis, S. 
Paulus. E t tarnen Uteris indefessa diligentia et contento studio 
vacabat. (Act. 26.) Absit ergo a Nobis, u t existimemus, esse 
unquam tempus, quo talentum a Deo acceptum liceret iners 
relinquere, sine novo foenere : sed quoad vixerimus, nunc Nos, 
ad labores sacros, qui Nobis instant, sedulo praeparemus ; 
nunc quae ad ministerium sacrum apta didicimus, repeta-
mus, et profundius magisque ad praxim intelligere sataga-
mus ; nunc nova ad finem vocationis sacerdotalis apta con-
quiramus, ac modum, quo ea et a Nobis et ab aliis in usum 
deducenda sint, indagemus. Labia sacerdotis custodient sci-
entiam, et legem requirent ex ore eius : quia angelus Do-
mini exercituum est. (Mai. 2.) Scripta ad hoc prae reliquis 
facientia sunt, in capite quidem S. Scriptura, per quam Spi-
ritus S. nobis ministrat panopliam spirituálém; postea scripta 
SS. Pa t rum, utpote primitias Spiritus S. habentium; demum 
etiam opera virorum Sanctorum, aut certe insignium servo-
Dei, quorum vestigiis secure insistemus, et spiritum imbibe-
mus, scientes quo nos praecesserint. 

Omnis homo simili sui sociabitur. (Eccli. 13.) Si secte-
mur consortium secularium, induemus, quin ipsi advertamus. 
affectum seculi ; et amittemus, quo distingvi a laieis debe-
mus, spiritum sacerdotalem. 

Nolite diligere mundum neque ea quae in mundo sunt. 
Si quis diligit mundum, non est Caritas Patr is in eo. (I. 
loan. 2.) Si adhuc hominibus placerem, Christi servus non 
essem. (Gal. 1.) En, quo abducat pruritus sectandi genium 
temporis ! Ergo nolimus conformari huic seculo, sed reforme-
mur in novitate sensus nostri, ut probemus, quae sit volun-
tas Dei bona, et beneplacens, et perfecta. (Rom. 12.) 

De vestimentis procedit tinea : et a muliere iniquitas 
viri (Eccli. 42.). Pangamus ergo cum lob (31.) foedus cum 
oculis nostris : ne permittamus foeminam cubiculum no-
strum subire sine proba causa : confecto negotio illam dimit-
tamus, et (si necesse fuerit) etiam amaudemus : ne diutius 
colloquamur cum illa, praesertim soli cum sola, quam iusta 
ratio postulet : sermonem de rebus conscientiae extra confes-
sionale ne facile habeamus, etiamsi inceperit et instet ipsa: 
ne unquam verbo iocemur ad illam : munuscula ab ea non 
appetamus : nec intus in corde molliculam affectionem erga 
quamdam mulierum nutriamus ; nec exterius ampliorem be-
uevolentiam uni ]>rae reliquis ullo praeferamus signo. Ratio 
subtilissimas istas tendiculas evitandi est — fuga, et oratio : 
nam qui placet Deo, effugiet illam (foeminam) (Eccle. 7.) : 
contra autem cui iratus est Dominus, incidet in earn. (Prov. 
22.) Luxuria , heu ! multos vulneratos deieeit, et fortissimi 
quique interfecti sunt ab ea (Prov. 7.). Ergo tamquam homi-
nes sapientes (Eccli. 18.) in omnibus metuamus: et in diebus 
delictorum attendamus ah inertia. Humiliemus valde spiri-



tum nostrum ; notum enim est illud : Saepe Dens occultam 
superbiam punit aperça luxuria. Oremus insuper ad Deum : 
Extollentiam oculorum meorum ne dederis mihi, et omne 
desiderium averte a me. Aufer a me ventris concupiscen-
tias, et concubitus concupiscentiae non apprehendat me. 
(Eccli. 23.) 

Est probati spiritus, aliis quidem piam (quantum per 
leges conceditur) benignitatem exhibere, nec eos violenter 
urgere, ad quod stricte non obligantur : erga semetipsum 
vero iusta quadam severitate uti. Nolimus nobis in super-
fluis multum indulgere : intra limites honestae necessitatis 
coarctare nos studemus : Post concupiscentias tuas ne eas, 
et a voluntate tua avertere. Si praestes animae tuae concu-
piscentias eius, faciet te in gaudium inimicis tuis. (Eccli. 18.) 

Spiritus Sanctus per os Pauli prohibet vel ad Diaco-
natum assumi homines (non ebrioso quidem, sed) multo vino 
deditos. (I. Tim. 3.) Quid ergo Sacerdoti in puncto isto 
statuendum ? 

Excepta causa itineris, vel aliis necessariis casibus, 
cauponarum frequentio devitanda. Multi sub praetextu iustae 
exhilarationis tales domos adierunt, et paulo post incommo-
dis et periculis, imo et lapsibus implicati ingemuerunt. 
E t postquam leges dioecesanae sacrorum Praesulum hanc 
cauponarum frequentationem toties et verbis tarn disertis 
prohibuerunt : quid censendum foret de sacerdote, qui nihi-
lominus genio et pruritui suo indulgendum arbitraretur ! De 
ipsis quippe divinus Kedemtor inquit : Qui vos audit, me 
audit, qui vos spernit, ine spernit. Qui autem me spernit, 
spernit eura, qui me misit." (Luc. 10.) (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, január 18. Polgári házasság és — polgári 

anyakönyv. — A kormányhoz közel álló lapok, melyek mély 
bölcseséggel hallgattak, midőn a katholikus papok, a hír-
hedt 53-ik § alapján az ország különböző részén nieghurczol-
tattak, (és hogy meghurczoltassanak, Gedulv superintendens 
ur efelet t hi ven őrködik,) ugyanezen lapok, melyek még ma 
is hallgatnak a felől, szándékozik-e a kormány e §-on vál-
toztatni vagy sem, a mely hallgatás szintén jelentőségteljes, 
tehát ezek a különben hallgatag lapok elég hangosan és vi-
lágosan hirdették, hogy a kormány a jelen ülésszak alatt 
bizonyosan be fogja terjeszteni a polgári házasságra vonat-
kozó törvényjavaslatot, mely, mint ezt ugyanezen lapok je-
lentik, szabályozni fogja a keresztény és nem keresztény, 
valamint a nazarénusok közt a házasság polgári kötését és a 
polgári anyakönyvnek vezetését, mit azután liberális lapok 
ugy magyaráznak, hogy nem lesz ez kényszerű polgári házas-
ság, t. i. „nein lesznek kénytelenek a keresztények magukat 
a házasság kötés előtt felekezetnélkülieknek nyilatkoztatni," 
amiből tehát tudós (?) liberális felfogás szerint az következ-
nék, hogy a kényszerű polgári házasság mellett a kereszté-
nyek kénytelenek lennének előbb magukat felekezetnélküli-
nek nyilatkozni, ami épen olyan igaz, mint azt mondani, 
hogy 2 X 2 = 5, aki tehát tudni akarja, hogy 5 mennyi, an-
nak kétszer kettőt kell ismerni, igen, oly bölcsek, oly tudó-
sok ezek a liberális urak, hogy azt sem tudják amit akar-
nak, nem tudják, hogy a kényszerű polgári házasság nem fel-
tételezi a felekezetnélküliséget, mint az Francziaországban 

is látható, elmondhatjuk ennélfogva e liberális phi losopha 
sokra, si tacuisses philosophus mansisses. 

De mindez csak mellékesen legyen mondva, hogy né-
mileg rámutassunk, mily majmolásszerü módon hozatnak be 
nálunk külföldi institutiók; és lia már e tudatlanság szük-
ségképen visszatetszést és bizonyos szánakozást kell, hogy 
keltsen azok iránt, akik annyira rajta vannak a polgári há-
zasság behozatalán, még inkább kell, hogy maga a dolog 
aggodalmat szüljön azon kihatásnál fogva, melyet a polgári 
házasság, azok által, kik azt behozni óhajtják, nem is sejtve, 
szül. Mondjuk, hogy jó része azoknak, kik a polgári 
házasságot óhajtják, kik majd mégis szavazzák, nem is sejti, 
hogy mily kihatása van a polgári házasságnak. Azt gondol-
ják ugyanis, hogy ez a polgári házasság nem egyéb, mint, 
hogy a jelen esetben, keresztény és néni keresztény felek el-
mennek a világi hatósághoz, ott mint házastársak összeadat-
nak és avval a dolognak vége van ; a kérdés elvi oldalával 
ezek az urak semmit sem törődnek, holott, mielőtt a polgári 
házasság felett döntenének, az elvi szempontot kellene figye-
lembe venni és annak kihatását megfontolni. A házasság t. i. o o 
a kereszténység egyik szentsége, mely tehát, mint ilyen a 
kereszténység többi tanával szoros összefüggésben van, me-
lyeket tehát a kereszténynek megtartani kötelessége, mert 
mind ezek egy és ugyanazon isteni tekintélyen alapulnak. 
Tagadja meg az állam az egyiket, mentse fél az egyiktől a 
keresztényeket, a szoros logikai következtetés azt követe-
li, hogy akkor nem kötelezheti egyikére sem "azon köte-
lességeknek, melyek a kereszténység tanitmányából folynak 
és ha kötelezni akarná, teljes joggal azt felelhetnék neki, 
hogy amintők az állam törvénye szerint nem tartoznak tisz-
teletben tartani a kereszténység többi törvényeit sem, az ál-
lam, mely felmentette őket az egyik törvény megtartásától, 
nem követelheti a többiek megtartását, mert az egyik fel-
mentése által, feladta a követelhetési jog alapját a többiekre 
nézve. Ennek komoly megfontolása a polgári házasság beho-
zatala előtt oly nélkülözhetetlen, hogy e kérdés mikénti el-
döntésétől a legnagyobb érdekek függnek. Természetes, hogy 
mi nem terjeszkedhetünk itt ki minden egyes pontra, me-
lyek szoros Ö8szzefüggésben vannak e kerdéssel annál ke-
vésbé, mert e kérdést már többször több oldalról megvilá-
gitottuk. Egyet azonban mégis felemiitünk. A keresztény-
ségnek t. i. egyik tana az engedelmesség a fensőbbség iránt. 
Az apostol követeli, hogy a hivek engedelmesek legyenek 
superioribus etiani discolis ; de ezt abból vonja le, hogy om-
nia potestas a Deo, nem lehet-e azonban félni, hogy az a 
melyet a világi hatóság megtanit nem tiszteli az Isten tör-
vényeit a házasságra nézve, hogy az a nép majd azt követ-
kezteti, miszerint az engedelmesség törvényét is félre teszi ?' 
Es akkor, mikép hivatkozhatik majd az állam a ker. lelki-
ismeretre, azon lelkiismeretre, melyet épen ő törekedett fel-
menteni az Isten törvénye alól ? Igaz, van egy argumentuma 
az államnak ; a rendőr, a katonaság, szóval az anyagi erő ; de 
hogy ez, mit képes végbevinni, mennyire képes az engedel-
mességet kierőszakolni, arra minden ország lázadása véres 
tettekben elég világos választ ad. Kérjük tehát a kormányt, 
kérjük a képviselőket, hogy fontolják meg mit tesznek, mert 
lia a végkövetkeztetés nem is áll be egyszerre, de lassankint 
mégis előkészül és akkor a felelősség őket illeti meg. 
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Ami pedig a polgári anyakönyv vezetését illeti, arra 
nézve, a félhivatalos jelentés után nem tudunk tisztába jönni, 
mit akar az tulajdonképen mondani, azt e, hogy miután a 
polgári házasság behozatik, a polgárilag összeadott felekről 
fog-e polgári anyakönyv vezettetni, vagy azt, hogy az ál-
lam az összes anyakönyveket, ugy mint a keresztelési, eske-
tési és halálozási anyakönyveket mind maga, saját organu-
mai által fogja vezettetni, kivéve azokat nevezetesen a ka-
tholikus papság vezetése alól ? Ez, mondjuk, előttünk, a fél-
hivatalos jelentés rövidsége miatt, nem világos. Az első ese-
tet polgári házasság mellett fel tudjuk fogni, mert valamint 
a katholikus papság nem fogja magára vállalni oly tény hi-
vatalos bevezetését, mely hitével ellentétban van, ugy bizo-
nyára a felekezetek is visszautasítanának ily követelést. Ha 
azonban a másik eset értetik, ugy ez nem csak vallási szem-
pontból elitélendő lenne, hanem más tekintetben is; jelen 
helyzetünkben ugy számtalan zavarra vezetne, amint az or-
szágnak ismét csak felesleges költséget okozna és igy e szem-
pontból is, még maga a szándék is elvetendő lenne. Nem is-
merve, hogy a két eset közül melyik van tervben, elegendő-
nek tar t juk jelenleg nézetünket a fennebbiekben csak rövi-
den jelezni ; bővebb nyilatkozatot majd akkor teszünk, ha a 
törvényjavaslatot és az abban contemplált czélt világosan 
megismerjük, előre is óhajtva, hogy a második esetet a kor-
mány tökéletesen mellőzze. 

Róma. jan. Az olasz katholikusok a pápai trón előtt. — 
Magasztos jelenetnek volt tanuja Vízkereszt napján az ős 
Vatikán. Olaszország szine java a pápai trónhoz zarándokolt. 
Már a zarándokok felvonulása maga is hatalmas professio 
fidei vala. A menet élén a képviselt kath. egyletek zászlói 
lengtek. Minden zarándok mellén fehér szegélyű vörös ke-
reszt volt feltűzve, egyik oldalán Domino Christo servire a 
másikon In hoc signo vinces felirattal. Tizenkét bibornok és 
.számos más előkelő személytől kisérve jelent meg a szent 
atya s szűnni nem akaró szívből fakadt éljenzés fogadta. 
Midőn trónján helyet foglalt, előlépett a zarándoksereg szó-
noka s következő hódoló szavakat intézte az egyház fejéhez : 

„Szentséges Atya ! 
Az olasz katholikus ifjúság társulatának központja 

székhelyet cserélt ugyan, de azért nem adta fel azon fönsé-
ges elveket, melyek az igazságon alapulva, eddig is vezették 
lépteit. Ugyanaz maradt hite és. programmja, mely kifeje-
zést nyer e szavakban : ima, társasulás és áldozatkészség, 
mely lelkesíti mindazon egyleteket, melyek kötelékébe tar-
toznak ; ugyanazon kegyelet érzelmei lángolnak valamennyi 
tagjának lelkében, s mindannyáját szentséged csalatkozha-
tatlan szava iránti engedelmességre készti. Azért a társulat 
főtanácsa, amint előbb mái- hat izben Bolognából, ugy ez 
évben Rómából szervezett zarándoklatot az apostolok feje-
delmének sírjához, és dicsőségének tartja a félsziget vala-
mennyi egyházmegyéjéből összegyűlt képviselők hódolatát 
szentségednek bemutathatni. 

Ezen ünnepélyes napon, melyen a testté vált Ige a ke-
leti mágusoktól háromszoros ajándékkép fogadta az aranyat, 
tömjént es myrrhát, mint isteniségének s az összes teremt-
mények fölötti souverain uralmának jelképét ; fogdadja ke-
gyesen szentséged is a hódolat e szerény adóját, őszinte ki-

fejezésként az alattvalói ragaszkodásnak és a távollevők fiúi 
szeretetének. 

Olaszország nemeslelkü katholikusai szent buzgalom-
tól lelkesülten félretettek minden világi érdeket és készsége-O © 
sen követték társulatunk meghívását, melynek mindig a ke-
resztényi kötelmek szolgáltak irányadóul. 

Isten egyházában mi is katonák vagyunk s noha a 
legutolsó fok, melyet mint világiak elfoglalunk, nem ruház 
fel a tanítói szent hivatal tulajdonaival, mégis kötelességünk-
nek tar t juk az örök igazság oltára körül csoportosulni, hogy 
részt vegyünk mi is az egyház és pápa jogainak védelmében. 
Ezen nyílt szó azonban nem jelent harczi riadót, mely bir-
kózásra kihivja az ellenséget. Nem kell ettől félniük ellensé-
geinknek ; mert mi a jog védelmében szemünk előtt tar t juk 
a keresztény méltóságot, s olyan magatartást követünk, 
mely Isten fiaihoz illő. A mi szavunk a béke, az egyetértés 
szava, mely hazánk egyik határától a másikig viszliangozva» 
a szerető fiuk e számos csapatát a mai napon összegvüjté a 
legszeretőbb atya lábainál. Ez a szó megerősíti a katholikus 
egységet és nem átkozza meg eltévedt fivéreinket. Olaszor-
szág valamenvi egyházmegyéje elküldvén képviselőit szent-
séged trónja elé, megmutatta, hogy ma is az, ami volt min-
dig, a népek közt a legkatholikusabb érzelmű, s szentséged 
atyai szeméről egy könyet letörőive kéri apostoli áldását. 

Hallgassa meg szentséged e kérelmünket, és apostoli 
áldása kieszközli Istentől az égi malasztok bőségét, melvek o o ' J 
biztosítják a tévely fölötti győzelmet." 

Erre a szent atya felállt s a pápai szék fenségéhez 
méltó következő beszédet mondott. 

„Számos megjelenésiek és a most olvasott fölirat érze-
lemteljes szavai lelkünket édes vigasztalással és legélénkebb 
örömmel töltik el. — Isten hozott ide benneteket, kik a hi-
vők közös atyjáról nem feledkeztek meg és Olaszország kü-
lönböző tájairól ismét összesereglettetek ide Rómába, hogy 
valamiként egvkor a mágusok a mennyei csecsemőnek: ugv 
ti a római pápának nem csak ajándékot adjatok, hanem, 
ami ennél végtelenül becsesebb, kifejezést adjatok hódolato-
toknak, hűségteknek és fiúi szereteteteknek. 

Titeket itt látva és tudva, hogy sokan bár távol van-
nak, ugyanazon vallásos érzelmek és kegyelet által lel-
kesittetnek : az a vigasztaló gondolat támadt bennünk, hogy 
Olaszország annyira szeretett nemzete, mely valamennyi 
közt legközelebb áll sz. Pé t r székéhez, többségében elitéli 
és visszautasítja azon alacsony törekvést, mely az olasz nép 
szivéből ki akarja szakítani az ősi hitet. Es most, midőn 
leghevesebb a harcz, a nemzet ezen kiváló része nem tétová-
zik bátran kijelenteni, hogy ragaszkodik az üldözött egy-
házhoz és ennek megfelelően nyilt arczczal sorakozik az 
apostoli szék, mint a katholikus egység központja körül. 

Most is, ugy, mint minden szerencsés korszakban, a sz. 
szék felé forditják tekintetöket az ellenségek és a barátok ; 
— de mindegyik más czélból és más érzelmek közt. Amaz 
előbbiek ferdén néznek feléje, szivök el van telve irigység-
gel és vad gyülöletökben rágalmazzák, gúnyolják ; mert fél-
reismerik ama nagy jótéteményeket, melyek a római pápa-
ság által hazánkra hárultak. — Az utóbbiak ellenben fiúi 
szeretettel csüggenek rajta, hálát adnak az isteni gondvise-
lésnek, hogy Olaszországot választotta Jézus Krisztus hely-



48 

tartójának állandó lakhelyéül. Háladatos érzelmeik feléb-
resztik bennük az elmúlt idők édes emlékeit. Es nem feled-
keznek meg arról, hogy első sorban a pápa világi uralmának 
is köszönhető, hogy az olasz nép legelsőnek vetkőzött ki a 
barbárságból és fejlesztette ki polgárisultságát. Visszaemlé-
keznek arra is, hogy a római pápák atyai gondoskodása 
mentette meg az olasz népet a vallási egyenetlenségektől és 
a katholika hitben a különféle eredetű és szokású lakosság 
egységesítésére a legbiztosabb eszközt találta meg. Végül 
tudják azt is, hogy az igazi nagyság valamennyi emlékei 
mélyen bevésve hordják magukon a vallásos érzelem jelle-
gét, melytől eredtek. Es ezen emlékeket a hű fiak jól megőr-
zik leikökben ; mert ezáltal még szorosabbá teszik a szent 
kötelékeket, melyek elődeiket az apostoli székhez fűzték. 

Most kérdjük : a két rész közöl, amelyekre tényleg 
oszolva vannak az olaszok, melyik szereti őszintébben hazá-
j á t ? Malyik viseli inkább szivén annak érdekeit és dicsősé-
g é t ? — Nagyon jól tudjuk, hogy vannak olyanok is, kik 
ugy gondolkoznak, hogy elhanyagolva a vallást, bántalmaz-
va az egyházat, megsértve az egyház fejének jogait, szabad-
ságát és függetlenségét, Olaszországot uj és eddig nem is-
mert nagysághoz lehet eljuttatni. Ez azonban végzetes csa-
lódás. Ezen az uton Olaszország múlhatatlanul örvény szé-
lére jut, s ott hiába fogja keresni régi fényét és a keresztény 
polgárosultság megbecsülhetetlen jótéteményeit, melyekben 
egykor annyira bővelkedett. A történelem, ha részrehajlat-
lanul tanulmányozzuk, megczáfolhatatlan bizonyítékokkal 
ugyanezt tanítja. Azért is, aki Olaszországot azon az uton 
akarja tovább erőszakolni ; aki figyelmen kivül hagyja an-
nak legkedvesebb és legnemesebb hagyományait : az nem 
csak hogy nem szereti, hanem csalódást és romlást idéz elő. 

Ti, szeretett fiaim, tanúságot tesztek, hogy azon sze-
rencsések számához tartoztok, kik szülőföldükhöz való ra-
gaszkodásukat ki tudják egyeztetni a vallás és a pápa iránti 
szeretetükkel. Es ez által nem csak vallásos, hanem nagy 
mérvben közművelődési jelentőségű művet végeztek. Ne is 
zavarjon meg azon vád, melylyel azok illetnek, kik vagy 
ámitottak vagy ámítók, hogy t. i. a hazát kevésbbé szeret-
nétek, mivel hűek vagytok az egyházhoz és római pápaság-
hoz. Ezen oktalan vád őrájok esik vissza. Nektek pedig sze-
retett fiaim, csak az a nemes föladatotok marad, hogy tovább 
is kitartók legyetek dicséretes vállalatotokban s a fenyegető 
veszélyek arányában gyarapodjék munkásságtok. Mindnyá-
jan legyetek egy sziv és egy lélek, s minden hatalmatokban 
levő eszközt felhasználva, törekedjetek az olasz népben ápol-
ni a vallásos érzelmet, az egyház iránti szeretetet és a hűsé-
get, odaadást a pásztor iránt, ki azt kormányozza. Az legyen 
egyik főgondotok, hogy útját álljatok a hitetlenségnek, a 
romlottságnak, a szabadosságnak, mely korszakunkba besza-
kadt. —• A katholikus ifjúság egyletei, a katholikus con-
gressusok és ezeknek bizottságai fejtsenek ki mennél buzgóbb 
tevékenységet, iparkodjanak megalakulni és gyökeret verni 
miudenütt ; működjenek egyetértve a főpásztorok vezetése 
alatt, tartsanak össze mindenben ami a vallást illeti. 

Nekünk, a forradalom által már három év óta a falak 
közé levén elzárva, számos keserűség és mély fájdalmak 

közepett nem csekély vigasztalásunkra és erősítésünkre szol-
gál, ha tudjuk, hogy ti a vallás és a haza társadalmi ér-
dekeinek védelmében egyesültök, engedelmesek és egyszer-
smind bátrak vagytok. Mint egykor Mózes, fölemeljük mi 
is karjainkat és kérjük az Urat : legyen kegyes fárado-
zástok iránt, támogassa és jutalmazza meg azt, végül pe-
dig, hogy tartsa fenn számotokra az örök jutalmat, ami-
nek óhajtjuk, hogy záloga legyen ez apostoli áldás, melyben 
atyai szeretettel részesítünk titeket, kik jelen vagytok, csa-* 
ládaitokat és Olaszország valamennyi hívőjét." 

IRODALOM. 
-I- A t. lelkipásztorok figyelmét felhívjuk a következő 

czimű jeles műre: „Gyakorlati orgonász", eredeti elő, vagy 
utó) át él; ok, változatok, rövid ábrándok, triók, fughetták, ün-
nepi praeludiumok stb. gyűjteménye, a legismertebb magyar 
kath. egyházi dallamokból vett motívumok felett orgonára 
vagy harmoniumra irta, s kézikönyvül egyházi használatra 
és segédtankönyv gyanánt a képezdék számára kiadta Zsass-
kovszky Endre. I . füzet (100 darab tartalommal) ára 60 kr. 
— E vállalat czélját szerző bőven kifejti az előszóban. A szé-
kesegyházi orgonásztól az utolsó falusi kántorig mindenki fog 
e könyvben találni maga részére valót s használhatót. 

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

jesztése, a munkácsi görög szertartású katholikus székes-
egyházi nagyprépostságra : Bacstnszky Irén székesegyházi 
foesperes vagy olvasó kanonok, rochenitzi czimzetes prépost 
és püspöki helynököt nevezvén ki, Danilovics János éneklő 
kanonoknak az olvasó kanonokságra, Markos Mihály őrka-
nonoknak az éneklő kanonokságra, Firczák Gyula iskolás 
kanonokuak az őrkanonokságra, Mondok János kanczellár-
kanonoknak az iskolás kanonokságra és Roskovtcs Ignácz he-ö o 
tedik kanonoknak a kanczellár-kanonokságra való fokozatos 
előléptetését jóváhagyom. 

Kelt Bécsben, 1881. évi január hó 2-án. 
FEKENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
— A sz. szertartások congregatiója a Propaganda nyom-

dájában kinyomatta s valamennyi püspöknek megküldte sz. 
Cyrill és Method uj ofticiumát. A három külön lectio X I I I . 
Leo pápa encyclicájából van véve. Igen szépek a Laudes és 
Vesperák hymnusai. 

— Az ayastyán strassburgi püspök, főt. Ráess, cordju-
tort kaport, abbé Stumpf személyében. Elsasz-Lotharingiá-
ban jónak látja a német kormány még ily kedvezményekben 
is részesíteni a katholikusokat. Magában Németországban az 
elárvult megyéknek és községeknek nem engedi meg, hogy az 
egyház feje pásztorokat adjon. Következetlenség s barbár 
önkény. 

Kegyeletes adakozás. 
A Sz. László-Társulat czéljaira. 

Páskuj L. apát-kanonok ur által : 
A szatmári hívek . . . 13 frt. 
Nr. Zsettkey Lajos csengeri plébános . 3 frt . 
A csengeri hívek . . . 9 fr t . 
A pátyodi hívek . . . 5 f r t . 
A sárközi hívek . . . 3 fr t . 

Összesen 33 frt. 

Éhező perzsiai hitrokonainknak. 
Andrásy J. t. kanon, ur részéről a lapunk ezévi 4. sz. kimutatott 1 fthoz 

még . . . . 1 f r t 
(Uj gyűjtés.) Főösszeg 2 fr t 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM. Adatok árpádházi bolgog Margit ereklyéinek történetéhez. — Az aranymisés nyitrai főpásztor apostoli taní-
tása papságához aranyáldozata s harminczéves püspöksége alkalmából. — Egyházi tudósítások : Budapest. Czékus super-
intended ur czikke a ,Pesti Napló'-ban. Irhon. X I I I . Leo pápa levele mgr Mac Cabe dublini érsekhez az ir kérdésben. — 

Irodalom : Az osztrák-magyar monarchia sajtó viszonyai. — Vegyesek. 

Adatok 
árpádliázi boldog Margit ereklyéinek tör-

ténetéhez.*) 
A legnagyobb lelkesedéssel fogadtatott rövid o o«/ , o 

idő előtt ama hir, miszerint Gneznóban (Poroszor-
szág Posen tartományában, az egykori Lengyelor-
szág prímásának székhelyén) árpádházi boldog Jo-
lánta, IV. Béla m agy. király leánya, sz. Kinga és b. 
Margit nővére1) földi maradványai számára diszes 
koporsót szándékoznak készíteni.2) 

Ezen hir mindnyájunkban azon óhajt kelté, 
bárha mi is szerencsések lehetnénk Jolánta nővére, 
boldog Margit teste számára szintén emlékszerii o o 
mausoleumot emelhetni. De hol vannak csontjai ? 
Hol rejlenek ereklyéi? Bárha most, midőn kül-
földön a magyar vérből származott szentnek dicsőí-
tésére buzgó törekvések történnek, mi is, a szentek-
ben gazdag Árpádház számos dicsőültjei ezen egyi-
kének földi maradványai nyomára jöhetnénk, ki iránt 
ugy látszik legkegyeletesb tisztelettel viseltetik az 
egész nemzet. 

Legyen bár a tisztelet árpádházi boldog Margit 
szliz iránt nagy a miatt, mert a nevét viselő sziget és 
a még ra j ta fenálló zárdaromok a szende szűznek 
emlékét folyton szemeink előtt lebegtetik ; vagy le-
gyen az a hazánk történetében gyászosan neveze-
tes kor miatt, melyben világra jött és él t ; vagy a 
heroicus női erények miatt, melyekben élete gazdag 
volt ; legyen bár akármelyik ezen okok közül, mégis 

*) Mutatványul Némethy L. „Árpádházi b. Margit 
szűz élete és amagyarországi sz. Döme és sz. Klára apáezák 
története" czimii, készülőben levő művéből. 

J) Árpádházi b. Jolánta életrajzát lásd : Zalka „Szen-
tek Élete." Martius 6. I I . k. 78. 1. 

2) Koporsója és oltára javítására alakult bizottság fel-
hívását lásd : „Magyar Állam" 1880, 284. sz. 

egyenlő hévvel tiszteli mindenki b. Margitot és 
óhajtja, bogy tiszteletének központját képezzék a 
dicsőültnek ereklyéi, melyek mostoha időkben nyom 
nélkiíl eltűntek. 

i : 
Az ereklyék feltalálásához még azon óhaj is 

kapcsolódik, mely mindjár t b. Margit kimúlása után 
tisztelőinek keblében támadt és mely mainapi tisz-
telőinél is ugyanaz, t. i. hogy öt az anyaszentegy-
ház ünnepélyes canonisatió által a szentek sorába 
avassa. • 

Van remény hozzá, ha ereklyéit sikerülend sze-
rencsésen feltalálni, és azok ismét a köztisztelet t á r -
gyává leenclenek, hogy a szentté avatás végett meg 
fognak történhetni a kellő lépések, melyeket bizo-
nyára Isten áldása a legjobb sikerrel koronázand. 

Igy állván az ügy, e végből többen fáradoznak 
az ereklyék felkutatásával, mint erről az „Uj Ma-
gyar Sión" is említést tesz.3) Az eddigi kutatások-
nak volt is némi eredménye, mert feltaláltatott Po-
zsonyban az erzsébeti apáczáknál b. Margitnak vas-
öve, melyre a bibornok herczeg-primás ő eminen-
t iája értékes ereklyetartót készittet, melylyel az 
esztergomi székesegyház kincsét fogja szapoirtani.4) 

Felettébb szerencsésnek érezném magam, lia a 
felkutatáshoz némikép én is. hozzájárulhatnék, s 
azért édes örömest bocsátom ezennel közhasználatra 
a rendelkezésemre álló adatokat. 

Ugy hiszem legczélszerübben és a t. olvasónak 
is legkellemesb módon eszközlendem adataimnak 
közrebocsátását ugy, ha b. Margit testi maradvá-
nyainak történetét határozott, habár nagy vonások-
ban rajzolandom sirbatételétöl fogva mind azon 
pillanatig mig azok szemeink elől eltűntek. 

3) U j Magyar Sión. 1880. 633. 1. 
*) U. o. 880. 1. 
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IL Margit halála, testének sirbatétele és abból való 
kiemelése. 

(1271. jan. 18. - 1409.) 

Boldog Margit, a Boldogasszony, máskép Xyu-
lak-szigetén, mely később utána Margit-szigetnek 
neveztetett, a sz. Döme rendii apáczák zárdájában, 
1271-ben január 18-án, sz. Prisca vértanú szűz nap-
ján, egy vasárnap viradóra mult ki.5) 

Az elhunyt szűznek teste, mindjárt kimúlása 
után, a rend szabályai szerint, miután megmosatott, 
a szerzet öltönveibe felöltöztetett és a ravatalra elő-
készíttetett, a szerzet imakönyvében előirt sz. imák 
között, a zárda teljes személyzete kíséretében, a 
templom karzata alatti helyiségbe az apáczák vál-
lain átvitetett és áthelyeztetett.6) 

Ezen, az ilv czélokra szánt helyiségben, „ne-
meunemu nozolyan" — ravatalfélén — volt kite-
rítve a test, mely körül elhunyta óta, a legkelletnesb 
illat terjedt szét és tölté be az egész épületet. Ar-
czát, mely a dömés apáczák által viselt velummal 
volt leterítve, rózsapir szinezé és gyönyörű fény 
dicsöité.7) 

Temetéséhez megtörténtek a kellő előkészüle-
tek. Elkészült a koporsó, melyet Mihály a dömések 
tartományi főnöke csináltatott. Á magyar legenda8) 
„zekren"-nek nevezi azt és következőleg ir ja le: 
„Az Provinciális chinaltata fabol egy igen ereus 
zekrent es igen ereussen megvasaztata, ereuchetete 
vasakai es vas karikakal." Ebben helyeztetett el ke-
véssel a temetés előtt a test.9) Elkészült a sírhely is, 
mely a nyulszigeti dömés apáczák Boldogasszonyról 
nevezett templomának szentélyében, az ugyancsak 
Boldogasszony tiszteletére emelt főoltár előtt ása-
tott, mint a magy. legenda10) mondja : „Kit astanak 

5) Knauz, Magyar Sión. 1867. 509. 
6) Ferrarius, De rebus I lung. Pro v. Ord. Praed. 273. 
7) Lásd a nápolyi magyar legendában a : „De pulcri-

tudine in eius facie apparente post transitum" és „De odoré 
ex eius corpore procedente" czimü fejezeteket. Magy. Sión. 
1867. 322. 

8) Prav, Vita S. Elisabethae nee non B. Margari tae 
V. 305. 

9) Ily koporsók, akkori néven szekrények, az időben a 
Nyulakszigetén általánosak voltak. Midőn az 1838-iki árviz 
után a dömés apáczák templomának talaja felásatott, ott te-
mérdek sirra akadtak, ugy liogy csupán a templom karában 
több mint busz sírt ástak fel, közülök többekben gazdagon 
aranyozott vas szögletpántokat, melyek alkalmasint a kopor-
sók sarkait tár ták össze, s erős lánczokon óriás lakatokat ta-
láltak, melyekkel a koporsók voltak lekulcsolva, hogy ára-
dások alkalmával a csekély mélységű sírokból a viz által 
fel ne emeltessenek és szét ne vetessenek. Areliaeol. Közle-
mények. 1861. I I . 20. 

10) Pray . Vita stb. i. h. 305. 

a nagy oltarnak eleutte az eu zent festenek." Mivel 
azonban b. Margit kevéssel halála előtt kijelölte 
magának a temetkezési helyet, mit a magy. legen-
da11) igy ád elő: „temettesseteuk engemet az kar-
ban az zent kerezt oltara eleut, lia kedeg az kar az-
nak myatta igen meg zorul az sororoknak, tahat 
temettesseteuk engemet az en imadlcozo belemben,a e 
végből ugyanazon legenda,12) hogy mindenki előtt 
köztudomásra jöjjön, miszerint teste nem az általa 
kijelölt helyen temettetett s igy kívánságának elég 
nem tétetett, ismételve megnevezi, mintegy hang-
súlyozva, b. Margitnak temetkezési vagyis sirhelvét 
mondván: „Ezenképen leun ez zentséges zuznek 
Zent Margyt Azzonnak temetése Bela Kyralnak le-
ány anak bodog Azzonnak egyhazában, bodog Ázzon ol-
tara eleut, bodog Ázzon zygeteben, ky más keppen 
neveztetyk nyulaknak zygetynek."13) 

A király leány kimultáról és temetése idejéről 
a gyászhír nagy gyorsasággal terjedt el. Külön futá-
rok megvitték az izenetet Fülöp esztergomi érsek-
nek, és a többi egyházfőnek. Minden zárdába ize-
net ment, hogy a rendtagok mentől nagyobb szám-
ban jelenjenek meg a temetésen. 

Harmadnapon kimúlta után, tehát kedden, a 
reggeli órákban felette számosan gyűltek egybe a 
temetésre. Megjöttek az esztergomi érsek, a váczi 
püspök, az ó-budai prépost, a ferenczrendüek és a 
saját szerzetebéliekből igen sokan, a szomszéd plé-
bánosok, nemesek és szegények, férfiak és nők nagy 
sokaságban.11) 

A temetés szertartása a testnek eddigi helyéről 
való felemelésével kezdődött meg, innen a jelenlevők 
nagy zokogása között bevitetett a templom szenté-
lyébe és a főoltár előtt készített ravatalra elhelyez-
tetett. Miután Fülöp érsek a miseöltönyöket magára 
felölté, gyászmisét mondott, mely után a temetési 
szertartásokat és a halotti zsolozsmákat megtartá. 
Ezek végeztével a test, a sírba bocsáttatott. 

" ) U . o. 300. 
») U . o. 308, 
13) Ugyanezt mondja a nápolyi Margit-legenda is, 

megjelelvén a helyet „in quadam fouea ante Altare beate 
uirginis gloriose" szavakkal. 

14) Yolt-e valaki a királyi családból jelen, arról a le-
gendák mit sem említenek, csak későbbi életi ró i említik, 
hogy szülei a király és királyné is jelenvoltak. Igy Ribada-
neira, ,Leben des Heiligen Gottes'. Augspurg 1721.1. 331. és 
Tastillus, Cent. I . lib. 3. — De miután bizonyos, hogy IV . 
Béla az 1270. év máj. 2-át tul nem élte, (Knauz, Kortan. 
527.) a temetésen ott nem lehetett. Igy tehát az egész álli-
tás, mivel téves s csak későbbi eredetű, figyelembe nem ve-
hető, habár a különben tekintélyt érdemlő Ferrar ius (i. m. 
273.) szintén az idézett két életiróval egy nézetben van. 
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A testre sem föld nem hányatott, sem az vala-
mely más módon be nem fedetett, nem levén más-
sal letakarva „hanem chak eu zem fedelechevel. 
Ezenképpen alia be feudetlen Zent Margyt azzonnak 
teste tyzenket napiglan." Tizenharmadik napon lom-
bardiai származású kőfaragók, Albert és Péter mes-
terek, „teunek egy otromba faragatlan keuvet" a 
sir nyilasára. Ezen ideiglenes sirlap valami három 
hónapig födte Margit sirját. Ennyi idő kellett a 
lombardi kőfaragóknak, mig a diszes márvány sir-
lapot elkészítették, mely az eddigi ideiglenes mellő-
zése után a sírra alkalmaztatott.15) 

A magyar legenda a sirfödö kőlapot az akkori 
szokás szerint „koporsónak" nevezi. „Az felyulmeg 
mondot keumives mestereuk faraganak koporsot 
Zent Margyt azzonnak vereus marvanbol, kyben 
mostan es fekzyk ez zent zuz." Innen támadt, mi-
szerint átalában azon vélemény terjedt el, bogy b. 
Margit tetemei vörös márvány koporsóban temettettek 
el. Hogy itt nem a mai néven nevezett koporsót kell 
értenünk, melyet a legenda mint láttuk, szekrénynek 
nevez, hanem a sirfödö kőlapot, kitetszik a legenda 
további szövegéből : „Mykoron az mestereuk el vet-
tek volna az eleby faragatlan keuvet az seerreul es 
akarnayak az vereus marvan koporsot az seerre tenny, 
legottan hog meg nytottak volna a seert, és akar-
nayak rea tenny az vereus marvan koporsot, oly igen 
edes illatú para fus t es illat j u vala fel az Zent Mar-
gyt Ázzon koporsoyabol, ínynt ha nagy sok rosag 
voltak volna ot " Ezekből világos, hogy a „már-
vány koporsó" elnevezéssel nem mást ért a legenda 
mint a sirfödö kőlapot. Azonban az idézetnek utolsó 
soraiból tisztán kiviláglik a koporsó elnevezés régi 
értelme. Az megfelel a latin tumbának,16) mit mai-
nap sírnak nevezünk. A sirfedö elmozdításával nyit-
va állott a sir, melyből rózsa illat emelkedett ki. 
Tehát koporsó annyi mint sir. Es mivel a sirból 
csakis a sirfödö kőlap volt egyedül látható, azért 
ezen kőlapot, pars pro toto, a legenda szintén, per 
abundantiam, koporsónak nevezi.17) 

15) P ray , Vi t a etc. i. h. 305 és 307. 
16) A nápolyi legenda igy emlékezik meg ezen sirfedő 

kőrő l : „Lapicide supra ipsam arcem ligneam rudem lapi-
dem posuerunt, demum post duos vei très menses reuoluen-
tes lapidem i l lum rudem apposuerunt tumbam marmoream 
diebus intermediis preparatam et decentibus sculpturis hor-
natam." Magy. Sión. 1868. 325. Más volt tehát az „arca li-
gnea" mely a sirgödörben volt, és más a „tumba marmorea" 
mely a sir nyílását, az arca felett elzárta. 

n ) Ipolyi Arnold, Magyar Mythologiájában (569.) ki-
fejti , hogy a „koporsó" szónak értelme „sirt" jelent. „Ko-
porsó, mai használatban tumba, de saját lag speculcrum —sir. 
Eredeti leg pedig a k o p o r j a = r a d i t , f r i ca t ; valamint a rava-

1>. Margit temetkezési helyét, az eddig mondot-
takból, már most határozottan megjelezhetjük. Az 
tehát a nyulszigeti dömés apáczák Boldogasszony 
tiszteletére szentelt zárdatemploma szentélyében a 
főoltár előtt a földbe volt ásva, melyben a test vas-
pántos fakoporsóban feküdt. A sir nyílását faragott 
veres márványkőlap fedte. (Folyt, köv.) 

AUGUSTINUS R0SK0VÁNYI de EADEM. 
DEI ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA EPISCOPUS NITR1ENSIS &c. 

Venerabiii et Honorabili Clero Dioecesis Xostrae salutem in Domino, 
et Paternam ac Praesuleam Nostrum Benedictionem ! 

Notum est, laicos opinari, quod avari t ia sit labes sta-
tui sacro quasi inusta. Cavendum, ne nostra agendi ra t i -
one hoc il lorum praeiudicium coníirmemus. E t i am ea, quae 
nostri iuris sunt, i ta exigamus aut vindicemus, ut a febri 
cupiditatis nos minime correptos esse ostendamus. Pone the-
saurum tuum in praeceptis Altissimi : et proderi t tibi magis 
quam aurám. Conclude eleemosynam in corde pauperis : et 
liaec pro te exorabit ab omni malo. (Eccli. 29.) Radix enim 
omnium malorum est cupiditas : (|uam quidam appetentes 
erraverunt a fide, et inseruerunt se doloribus multis. T u 
autein, o homo De i ! baec füge. (I. T im. 6.) 

Reditus sacros nolimus impendere aut asservare cog-
natis nostris, nisi vere indigentes sínt : sed disponamus de 
il Iis et vivi et morientes non aliter, nisi secundum régulas 
aeternae iustitiae, cuius praecones nunc sumus, et cui seve-
ram olim rationem dabimus. 

Legimus, qua ratione Magister veritatis ambitionem 
discipulorum compresserit : Nescitis quid petatis. — Qui-
cunque voluerit inter vos maior fieri, sit vester minister. — 
Sicut Fi l ius hominis non venit ministrari , sed ministrare 
et dare animam suam redemtionem pro multis. (Matth. 20.) 
Non prohibetur, ex iusta causa, sei'vatoque ordine Superio-
ribus semet simpliciter insinuare, ut ad locum, aut munus, 
aut t i tu lum magis (ut puta tur) coinmodum vel honorifieum 
promoveatur : sed cavendum, ne negotium istud nimio nisu, et 
quasi per cuniculos t ractetur . Yolumus in quovis loco et 
statu contenti vivere : consideremus beneplacitum divinum, 
illiulque tota mentis affectione complectamur. 

Revocandum porro in memóriám, quaenam s in tobl iga-
t ioneset officia specialia, expraesenti , in quo degimus, statu 
nobis incumbentia, et qua ratione iHis satisfaciamus ? Quae 
sunt munia sacra status nostri ordinaria, exequamur stata die 
et hora, sine cunctatione, absque tarnen praecipitantia, cum 
stiuliosa et decora observatione omnium (quantum fieri po-
test) Rubr iearum. Ante functiones sacras et illis finitis, non 
est temere garr iendum in sacristia, nec quidquam agendum 
minus favens reverentiae rebus sacris debitae. Quae vero 
extra ordinem agenda occurrunt, promto aninio suscipiamus, 
et postpositis minus necessariis laboribus, peragamus statim, 
praesertim si in mora posset esse përiculum. In omnibus 
operibus tuis esto velox : et omuis infirmitas non occurret 
tibi. (Eccli. 31.) 

tal, rovás, ravas —értelmet adja, mi mellett még az alkal-
mazott koporit, kopori t ja = occupât, usurpât , cörradit értel-
mek is fénforoghatnak." 



Rationem a nobismet ipsis exigamus de ordine actio-
num nostrarum : qualem tenere soleamus diebus ferialibus, 
qualem festivis. Discamus temporis parci esse. 

Nolimus nobis at t rahere labores extraneos excelsae vo-
cation! nostvae : nam nemo militans Deo implicat se negotiis 
secularibus, ut ei plaeeat, eui se probavit. ( I I . Tim. 2.) Imo 
etiamsi Caritas videatur negotia lmiusmodi suscipere, et in-
stantiae petentium cedere : declinemus eadem, si possumus, et 
renuamus, si multa, ant varia, aut d iuturna fuerint . In via 
ruinae non eas, et non offendes in lapides. Nec credas te viae 
laboriosae, ne ponas animae tuae scandalum.(Eccli. 32.) Multo 
ergo minus sponte nos immisceamus negotiis ad nos non per-
tinentibns. 

Si mult i sunt labores, qui ex officio nobis incumbunt : 
nolimus turbari , sed absque clamore aut strepitu, cum in-
terna animi pace aggrediamur unum post a l terum. Fi l i , in 
mansvetudine opera tua perfice, et super hominum glóriám 
diligeris. (Eccli. 3.) 

Utilissime faciemus, si ante dies, quibus instare scitur 
multus labor, etsi sacer, spir i tum nostrum magis solito re-
colligere studuerimus. Idipsum praestemus finitis laboribus. 
Nempe lucernám, ne aliis lumen praebendo ipsa ext ingva-
tur , continua olei affussione oportet restaurare. 

Nonne decentissimum est, ut minister sistat se conspe-
ctui Domini sui semel per diem i te rumque? Adeamus ergo, 
sacerdotes, Ecclesiam quotidie, saltern semel, extra tempus 
Missae : et adoremus Regem nostrum in SS- Eucharis t ia 
latentem quidem, sed verissime praesentem : nec facile t ran-
seamus ecclesiam, aliud acturi, quin brevi prece Chr i -
stum salutaverimus, et quasi rationem actorum nostrorum 
humili cum fiducia exhibuerimus, ad exemplum Marc. (!. 
r e la tum: Convenientes Apostoli ad Iesum, renunciaverunt 
ei omnia, quae egerant et docuerant. 

Affl igimur ob quamdam molestiam extrinsecam ? : 
Oremus, nec nimium conqueramur : Labora , sicut bonus mi-
les Christi lesu (II . Tim. 2.) : querelas ne unquam communi-
cemus iis, qui iuvare nullatenus possunt. Tr i s t amur ob re-
luctant iam peccatorum ? : i terum oremus, et perseveremus 
orantes, memores illius (loan. 3.): Non potest homo accipere 
quidquam, nisi fuer i t ei datum de coelo ; (et (!.): Nemo po-
test venire ad me, nisi Pater , qui niisit me, t raxer i t eum. Ne 
despondeamus animo, sed pergamus laborare in omni patien-
tia et doctrina, sperantes fore, ut aliquando Deus det illis 
poenitentiam ad cognoscendam veritateln, et resipiscaut a di-
aboli laqueis, a quo captivi tenentur ad ipsius voluntatem. 
( I I . Tim. 2.) Novimus, quod mércédéin accepturi s i m u s a D e o 
(I. Cor. 3.) secundum f ruc tum operis alieni. Ob scandala et 
ruinas replentur viscera nostra moerore ? : iustissime qui-
dem : sed exultemus cum tremore, recogitantes illud: Omne, 
quod dat mihi Pa te r , ad me veniet (loan. 0.). Contra autem: 
Considéra opera Dei, quod nemo possit corrigere, quem ille 
despexerit. (Eccli. 7.) E t : Omnis plantatio, quam non plan-
tavi t P a t e r meus coelestis, eradicabitur. (Mat th . 15.) Cone-
mur ut observemus monitum Spiri tus veritatis : Gaudete in 
Domino semper ; i terum dico, gaudete ; (Phi l . 4.) et : Iucun-
ditas cordis haec est vita hominis, et thesaurus sine defecti-
one sanctitatis. (Eccli. 30.) 

Gravia sunt negotia, quae t ractamus ; margari tae, 

quaruni dispensatio nobis crédita est, sunt pret ium Sangvi-
nis Christi . E rgo multoties ad nosmetipsos reflectamus, no-
bisque plus quam aliis dictum a Deo existimenius : Ambula 
coram me, et esto perfectus. (Gen. 17.) Nec dies praetereat , 
quin ad vesperam actiones nostras iusto examini subiicia-
1UU8. Sacerdos quippe tam excellenti s tatu dignatus, et g ra -
tiis divinis quasi innatans, ceterum communi laicorum more 
langvori indulgens, experietur i l lud : Exiguo conceditur mi-
sericordia : potentes autem potenter tormenta patientur. 
(Sap. (Î.) Conf'essio autem sacramentalis saepius fiat, etiamsi 
conscientia nos non redarguat de notabili errato, ab ul t ima 
eonfessione commisso : grave enim delictum avertat Deus 
unquam perpetrari a nobis ! 

Concionem elaboraus sacerdos inquirat : 1. num thema 
illius sa lu tare? nec enim res ad philosophiam et meram na-
tu ram pertinens populo fideli proponenda est, sed quae ad 
Deum et aeternam audientium salutem facit. 2. Num conve-
niens oratori, et audientibus, et tempori, et loco ? 3. Quae 
dicuntur, num omnia veritati ? 4. Num satis clara ? atten-
dendo nempe potiorem partem audi torum suorum. 5. N u m 
bene ordinata? ita ut ea solum, atque illo ordine adferantur , 
prout ad finem orationis faciunt? ß. N u m s o l i d a ? suffulta 
genuinis rationibus, vel certe expositionibus aptis ad convin-
cendum intellectum ? 7. An concio sit practica, ita ut volun-
tatem audientium minime negligat, sed eidem congruam es-
cam subministare s tudeat? 8. An elegáns? nempe natura l i 
idearum ordine, apta proportione part ium et maiorum et 
minorum, concinnitate similitudinum, sententiarum vivaci-
ta te et pondere, verboriim iusta selectione et dispositione ? 
Nihil fiosculis puerilibus ornatum, sed omnia decentia et 
gravia. 9. Denique, ne hucusque dicta, atque etiam obser-
vata f ructu optato priventur, at tendum, ne fors iusto lon-
g i o r ; nam optimus cibus, si stomacho ul t ra modum, aut re-
nitenti ingeritur, parum conducit sanitati et robori, sed 
obest potius. Recolenda frequenter ministro Evangeli i g ra -
tiae monita S. Scripturae : a) Praebendum fidelibus verbum 
sanum, irreprehensibile ; et cavendum illud contrario vitae 
exemplo vitiare, vimque eius saluberrimam hebetare. Qui 
alium doces, teipsum non doces ? (Rom. 2.) b) Concio bene 
praeparanda est praevia meditatione, et (praesertim primis 
annis) diligenti scriptione. Non sunt ad aedificationem spi-
r i tuálém afferenda tantum (I. Cor. 3.) ligna, foenum, sti-
pula : secus orator ipse detr imentum patietur, et nonnisi per 
ignem sal vus erit . c) Quod vero maxime omnium requir i tur , 
in eo est, ut initio praeparationis, et ante ipsam concionem 
ferventi prece lumen obtineatur a Deo, et ardor, qui ipso 
dante possit et aliis communicari. Nam neque qui plantat , est 
aliquid, neque qui r igat sed qui incrementum dat, Deus. (I. 
Cor, 3.) d) Elegant ia (ea nempe, qualis in auctoribus classicis 
profanis invenitur) si orationi accedit quasi natural i ter et 
sponte, non est contemnenda, quamvis inter dotes concionis 
sacrae locum posteriorem obtineat. Si autem flosculi sermonis 
j>raecipua pars attentionis oratoris sunt, et multo magis si ar -
tifieium hoe studiose quaesitum fuisse animadvert i tur ab au-
ditore : f ructus concionis fere omnis pessumibit. Mali t sacer 
minister Evangeli i plus temporis tr ibuere orationi et medi-
tationi, quam conquirendis verbis ad demulcendas aures ap-
tis. Nolit aspernari humili tatem Evangelici sermonis: prae-



dicet non in pers vasibi lib us liuinanae sapientiae verbis, sed 
in ostensione spiritus et virtutis. (I. Cor. 2.) Non in sapien-
tia verbi, ut non evacuetur Crux Christi. (I. Cor. 1. e) Si 
vana complacentia oratorem titillet, eogitet illud (II. Cor. 
2.): Sicut ex Deo, coram Deo, in Christo loquimur. Si quos 
fructus viderit sibi produxisse concionando, ut vulgus (uti-
que minus probatus iudex veri et boni) laudibus eundem 
prosequatur, meminerit illius (Matth. 7.): Mult i dicent mihi 
in illa die : Domine, nonne in nomine tuo prophetavi-
mus? . . . E t tune confite bor i l l is: quia numquam novi vos. 

Reverentia populi fidelis erga pastorem animarum ne-
cessaria est eidem, magis autem statui sacro et muniis, ac 
demum in insigne commodum i]>sius plebis redundat. Haec 
ut vera sit, vereque prosit, ortum ducere debet ab eo, qui 
super faciem scribae imponet honorem suum. (Eccli. 10.) 
Ne vero illam impediat aut pessumdet Pastor, observet a) 
omnimodam decentiam in Ecclesia et functionibus sacris ; 
b) modestiam — in vestitu, qui numquam non sit clericalism 
remotus ab omni indecentia, nec tarnen affectans exquisitum 
nitorem, — in verbis et gestibus corporis ; ita ut nihil iuve-
nile aut leve appareat ; c) nolit longos et futiles miscere ser-
mones cum popularibus, multo minus iocetur cum illis ; ta-
ceat de rebus, quas non intelligit ; loquatur considerate ; d) 
maneat domi, et laboribus suis vacet; nec sinat se frequenter 
conspici foris, et otiosum ; e) videat ne ulli ex populo suo 
debitor existât; quaesitis aut avide acceptis munusculis 
fiduciam libertatis suae ne vendat ; f) contentus sit suis, et 
iis moderate uta tur : erga alios autem prudentem liberalita-
tem exhibeat, prout status rerum suarum, circumstantiae 
personae et temporis aut praestiti servitii svaserint ; g) fe-
minarum inania colloquia ne admittat ; narratioibus aut de-
lationibus illarum ne temere aurem praebeat ; h) omnia 
agat et disponat cum online et ratione, sit vir verbi ; i) longe 
absit ab omni acceptione personarum ; k) ineptias meras aut 
praecipitantiam popularium prudenter dissimulet ; ad errata 
vero moralia coram se commissa nolit meticulose tacere, 
sed corripiat illa iuste, cum ratione, non ex impetu irae ; 
nam ad iram oportet esse tardum (lac, I.) ; 1) ipsemet subdi-
tis suis praeeat exemplo reverentiae, quam suo Superiori 
studiose exliibet. 

Yult animarum pastor, ut eundem popul us amet, eique 
confidat : a) ipse eos ainando praeveniat ; b) pietatem, quae 
teste Apostolo ad omnia utilis est (I. Tim. 4.) sectetur ; c) 
verbis sit (prudenter) affabilis ; totam agendi rationem ali-
qua comitas commendet; d) sit patiens ad labores, aliquando 
etiam importunitates, quas sufferre debet ; e) nolit extra lo-

jcum suum saepe vagari ; ne stationis asperitatem, aut redi-
tuum tenuitatem auribus populi facile oggerat ; conetur ut 
in loco ubi est, lubens et amans degat et laborét, quamdiu 
ibi degendum est ; f) necessitatibus populi spiritualibus, at-
que etiam cörporalibus (si conditio status et prudentia cari-
tatis admittit) amanter succurrat, vel saltern pie compatia-
t u r ; g) iura sua equidem manuteneat, sal va tarnen semper 
modestia clerieali : illa vero ampliare cum incommodo po-
puli, aut incerta iura acriter vindicare prorsus abhorreat ; 
longe absit vel a suspieione avaritiae ; h) parvulis benignum 
se exhibeat ; sie lucrabitur etiam parentes ; aegrotos sedulo 
visitet, sie enim in dilectioue firmabitur (Eccli. 7.): i) sin-

cera caritate agat cum populo, absque fraudulentis ambagi-
bus ; ob indifferentia nolit illum inquietare; in rebus Ileitis 
desiderio plurimae partis facile condescendat ; k) si quae 
opes ei sunt, indigentiis suorum lubens opem ferat : sed pe-
cuniae mutuo dare ad censum, non raro cessit in imminutio-
nem caritatis. 

Superioris munus gerit ? a) agnoscat gregem suum ; 
amet illum ; nec dies praetereat, quo non salutem ipsius Deo 
commendet prece ferventi ; b) curet imprimis domesticos 
suos esse tales, qui populo in omnibus bono sint exemplo ; c) 
ordinem divinorum offfciorum, et decorem Ecclesiae pru-
denter zelet ; d) negotia et opera domus ita disponat, eaque 
talibus assignet, qui ilia rite administrent, nec ipse cogatur 
primariam partem officii sui, curam nempe spirituálém, iden-
tidem imterrumpere, et pulveri huius terrae se immiscere ;  

ne tractet manibus Deo consecratis, quae statui sacerdotali 
non conveniunt ; si peritos et fideles novit, confidat illis, nec 
inconvenienti sollicitudine labores eorum turbet ; sufficiat ei 
certis temporibus exposcere ab illis rationem gestorum ; 
semper tarnen noverint domestic!, ipsum esse dominum, nec 
ausint reverentiae ipsi debitae deesse ; mercedem stato tem-
pore ne différât exolvere ; e) procurandae saluti plebis suae 
cum sollicitudine invigilet ; nolit dormire, ne inimicus ziza-
nia inspergat ; parvulos et iuvenes caritati suae pastorali 
magnopere commendatos habeat ; viris Deo lucrandis, et in 
servitio divino retinendis saltern aequalem (si non maiorem) 
impendat operam, quam ab ipso experiantur foeminae ; f) 
pauperum et miserabilium personarum curam specialem ge-
rat ; g) obligationes Missarum accurate descriptas habeat, 
cum adnotatione diei, quando illis satisfactum est ; caveat, 
ne Missas votivas facile recipiat plures, quam intra bimestre 
exolvi queant; h) expensas attemperet ad normam redituum, 
honestatis et modestiae sacerdotalis ; caveat, quantum po-
test, ne aere alieno gravetur ; quae debet, exolvat statim ; i) 
si sacerdotes subiectos habeat, gravitatem Superioris cum 
henignitate patris temperatam erga illos ostendat ; officia ab 
ipsis praestanda mature designet ; honestam sustentationem 
illis tr ibuat cum caritate ; oh multitudinem expensarum et 
caritatem rerum nolit frequenter querelas auribus illorum 
sub mensa ingerere ; nolit zelotvpia tangi, videns eos alacri-
ter, uec tamen imprudenter, ad labores sacros incumbere, a 
populo aestimari, eiusque fiducia prae ipso (ut videri posset) 
lionorari ; sed potius gaudeat eo quod fruetus ministerio 
suorum producti reapse accrescant ipsi ; ne tamen praeter-
mit tat vigilantia generali et superinspectione, quae muneri 
eins arctissime adhaeret, illis intendere ; insuper ipsemet 
quoque, quantum per vires et negotia potuerit, collaborare 
numquam cesset; k) Rubricas in functionibus sacris obser-
vandas non raro perlegat, et per quamdam assvetudinem 
subintroduetOs defectus corrigat, ut in hoc quoque sacerdo-
tibus suis, qui ritus istos recenti adhuc memoria tenent, 
exemplo esse possit. 

Subest alteri, et laborat sub immediata directione Su-
perioris pastor animarum? a) omnem reverentiam illi exhi-
bea t ; exequatur ipsius praeceptum, imo et voluntatem et de-
siderium ; b) fiducia iter et candide cum illó agat, ac cone-
tur, ut cçndescendentia in nonnullis ex se indifferentibus, et 
affabilitate molestias curae et aetatis eidem aliqua enus sal-
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tem levet; c) nihil unquam contra ilium apud populum mo-
veat ; sed querelas, si quae iustae et graves fuerint, cleferat 
cum prudentia ad aures altioris potestatis ; d) ne transgre-
diatur limites officii sui, nec usurpet sibi auetoritatem, quae 
soli Pastori competit ; abusus, aut scandalum publicum in 
populo, si quod i psi innotuit, ne moretur illud manifestare 
Superiori ; si vero iste ad tempus dissimulandum existima-
verit, nolit eura clam apud se reprehendere, sed magis cre-
dat, fervore aliquo aetatis se decipi, et ignoratia circumstan-
tiarum minus prudenter impelli ; e) nolit intus vilipendere 
Superiorem suum, eo quod definitionis aut divisionis alicuius 
oblitus sit, quam ipse recens tenet ; nolit contra eum conten-
tiose disputare ob diversas eiusdem rei expressiones ; non 
verbis absolvitur cura pastoralis, sed consilio et prudentia, 
quibus perficiendis multa experientia plurimum confert; f) 
negotiis oeconomiae et familiae, utpote ad se nequaquam per-
tinentibus, caveat ne se ullatenus immittat ; g) sit aequus in 
exigenda sustentatione congrua ; haec quippe etiam intra li-
mites honestatis non exiguam latitudinem admittit ; memi-
nerit insuper, quanta onera Superiorem suum premant ; h) 
nolit sibi inaniter complacere ob ampliorem (ut putat) po-
puli erga se favorem ; malus veri pretii aestimator solet esse 
populus; i) sit taciturnus, et <|iiae simpliciter dicta audiit, 
ne effutiat omni curiose interroganti ; k) ne praeripiat Supe-
riori labores, quos ipsemet vult perficere ; 1) si dissidia sint 
Pastorem inter et quosdam de populo, minime tenetur ad-
vocatum agere Superioris; sed simul attendat, ne in partes 
adversantium propeudere videatur. 

Cum sacerdotibus, confratribis suis, agat amanter, 
sincere, sine zelotypia ; demum expleat i l lud: Alter alterius 
onera portate. (Gal. (!.) 

Accipite, Fratres et Filii in Christo carissimi, virtu-
tum hactenus memoratarum, et reliquarum omnium, quibus 
Sacerdotem Dei ornatum essse decet, vitae sacerdotalis spe-
culum ! Intueamur Sacerdotem aeternum, Pastorem anima-
í'iim piisimum, Iesum Christum : quem qui sequitur, non 
ambulat in tenebris, sed habebit lumen vitae. Frequenti 
consideratione perpendamus, quae Iesus fecit et docuit; et in-
struemur. In dubiis et difficultatibus Ipsum ob oculos men-
tis statuamus, et pia cum fiducia interrogemus, quid secun-
dum voluntatem ipsius agendum nobis sit ; et illuminabi-
mur. Laboribus et affiictionibus pressi contemplemur Iesum, 
Filium Dei, sudantem, et patientein et denique in cruce mo-
rientem : et confortabimur in nobilissima sequela illius, qui 
j>ro nobis peccatoribus passus est longe asperrima. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, január 21. Czékus superintendens ur czikke 

a ,Pesti Nupló'-ban. — Azt hisszük, nem is kell jeleznünk, 
t. olvasóink önmaguktól is kitalálják, hogy minő czikkezés 
és miről szólhat az, melyet épen most irhát egy superinten-
dens, leszállva a közönséges halandók sorába. Az 53-ik §. 
felett a kir. tábla által hozott itélet a superintendens urat 
egészen kihozta sodrából. Ezt bizonyítja már az a körülmény, 
hogy nézetét egy politikai lap hasábjain közli a helyett, 
hogy annak más tért választott volna; de ezt bizonyítja czik-
kének egész tartalma is, melyet higgadt, megfontolt, a vi-

szonyokat nyugodtan mérlegelő vizsgálat mellett megirni< 
mi ugy tart juk, lehetetlen lett volna, és bár nincsen szeren-
csénk a superintendens urat ismerni, mégis feltesszük, hogy 
elolvasva azt, a mit irt, higgadt állapotban talán nem irná 
ezt ugy még egyszer, ha csak azt nem kell feltenni, hogy a 
protestánsok mindannyiszor izgatott állapotban vannak, va-
lahányszor csak a katholikusokra gondolnak, ugy, hogy hig-
gadtan ezekre még gondolni sem tudnak. 

Hogy mindenek előtt az izgatottságról szóljunk, azt 
hogy ez be fog következni a protestánsoknál a kir. tábla Ítélete 
után, azt mi előre igen jól tudtuk, mert a protestánsok a 
kir. tábla Ítélete által megfosztva látták magukat azon édes 
reményüktől, hogy a katholikus papság ellen hajtó vadásza-
tot rendezhetnek ; mert hogy a szándék ez volt, az nem egy-
szerit állitás részünkről, ezt Geduly superintendens ur köri-
rata minden kétségen kívül helyezi. Az izgatottságot tehát, 
mint mondtuk, mi előre vártuk, és Czelcus superintendens ur 
várakozásunkat nagyban igazolta. Azonban szerintünk nem 
helyesen jár t el, midőn izgatottságát elárulta, mert evvel ő 
is kimutatta — amit nekünk különben tudni igen jó — hogy 
az a felekezeti, az a testvéri béke, melyet a túlsó oldalról 
annyiszor prédikálnak, irántunk az ő részükről csak mese 
beszéd, kimutatta, hogy az a kath. üldözés protestáns rész-
ről nem csak szórványos netalán egyeseknél, hanem általá-
nos, t. i. pro innata iam natura protestantism! a hol csak te-
hetik a protestánsok üldözik a katholikusokat, kimutatta 
végre azt is, hogy a katholikus sajtó nem alap nélkül beszél, 
midőn hirdeti, hogy a protestánsok nemcsak azt követelik, 
hogy az ország-gyűlés, hanem, hogy a biróság is az ő szolgá-
latukba álljon, azaz, hogy az országban csak protestáns igaz-
ságszolgáltatás legyen, elnyomva mindenkit a protestánsok 
kedveért, főleg pedig a katholikusokat. 

Azon hangot, melyen a superintendens ur a kir. tábla 
felől ir, holott tudjuk, hogy ez ő felsége nevében hozza Ítéle-
teit, mi csak is e roszul alkalmazott izgatottságnak tudjuk 
be, nem szólva arról, hogy minek tudja be azt maga a kir. 
tábla, ámbár elhisszük, hogy tiszteletnek önmaga iránt ne-
hezen fogja betudni ; mert azt tiszteletnek nehezen tudhat ja 
be, midőn a superintendens ur következőleg nyilatkozik : „A 
soproni eset alkalmából feszült figyelemmel várta a protes-
táns egyház a kir. tábla döntvényét és az idétlenül megszü-
letett decz. 28-át, s mintegy uj évi üdvözletül küldetett 
meg az ország protestáns lakosságának, mely azonban ezt 
elolvasva igy kiáltott fel : „adtál uram esőt, de nincs köszö-
net benne." Vagy midőn a következőket irja gúnyosan : 
„emeljetek kalapot a kir. tábla I-ső büntető tanácsa előtt, 
protestáns papok ! nagy kegyet tanusit irántatok, inert a he-
lyett, hogy a jogsérelmet igyekeznék orvosolni, miszerint az 
anyakönyv megküldését a róm. kath. papnak kötelességévé 
tenné, az 1848 és 1868. évben törvényesen kimondott jog-
egyenlőség és viszonosság daczára kegyesen megengedi, 
hogy a róm. kath. paphoz bókra menjetek, vagy alázatos 
kérelemmel könyörögjetek a keresztlevél kegyes kiszolgál-
tatásaért. Ez ugy látszik, kegyelem döfés akart lenni irán-
tad, szegény protestáns egyház és papság, azon egyházi és 
hazai érdemeid és az állam iránt tanusitott sok ingyenes 
szolgálataidért, melyet a hon bíráinak, nem gunynval le-
nézni, hanem nemesen méltányolni kellene", és végül, midőn 
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meg ezeket mondja : „de szabad-e tűrnünk, liogy idáig jus-
son e dolog? — t. i. azon bajokig, melyeket a superiutendens 
ur elősorol, melyekről más alkalommal fogunk szólni — nem, 
azt engednünk nem lehet ; azt, hogy liárom embernek (értsd a 
kir. táblának) ítélete tabula rasává silánvitsa a prot. egy-
háznak békekötések (ecce !) és törvények által biztosított 
szabadságát és jogait (becsukatni a kath. papot?) páriává 
(?) tegye a hazának három millió polgárát a róm. kath. hit-
felekezet és papság irányában, ezt tűrnünk, öngyilkossági 
bűn nélkül, nem szabad." 

Mint az idézettekből látható a superiutendens ur az 
izgatás mesterségét igen jól érti és valami különös tisztelet-
tel a kir. tábla iránt nem igen viseltetik, mert különben annak 
,idétlen ítéletéről', ,három emberről' oly maró gunynval be-
szélni nem tudna. Természetesen egészen más hangon beszél-
ne a superiutendens ur akkor, lia a kir. tábla lánczra verette 
volna a soproni kath. papokat : akkor az az itélet, nem ,idét-
len', hanem nagyon is ,igazságos' lett volna, már t. i. a prot. 
igazság mértéke szerint ; akkor nem ,három ember' (mily ki-
fejezés!) hanem törvényes birákról szólt volna, kiket azono-
sitandott volna magával a kir. táblával ; akkor nem tett volna 
semmit, ha nem három, de háromszor három millió katholi-
kust tett volna páriává a protestantismus és a prot. papokkal 
szemben az a ,három ember'. Igen, a superiutendens ur meg-
látszik felejtkezni mind a kir. tábla méltóságáról, mind saját 
mégis csak előkelő állásáról, midőn ily hangon ir egv tekin-
tetes bírói testület Ítélete felől, azért, mert ez függetlenül a 
protestáns befolyástól és csak lelkiismerete sugallatát kö-
vetve itélt. 

Még pedig nézzük, mily körülmény közt irt ily han-
gon a superiutendens ur — az a superintended, ki a törvény 
tekintélyének tiszteletéről is tud czikkében beszélni. A su-
perintendes ur épen semmit, de semmit nem vett tekintetbe 5 
őtet felingerelte a kir. tábla Ítélete s ezen ingerültségében le-
ült. I r t — irt, ugy, mint azt közöltük. Hogy mi történt a fő-
rendi házban, hogy kik voltak a birák a kir. táblán, az őt nem 
érdekli, mert ő épen egy olyan czikket akart írni, mint a mi-
lyet irt. Már pedig a főrendi házban maga Vay báró, kiről 
még Czékus ur sem mondhatja, hogy a katholikusokuak 
kedvez, kinyilatkoztatta, hogy e törvény a keresztelésre nem 
vonatkozik, tehát e miatt, bár mennyire akarják is némelyek 
és igy a superintendens ur is, a kath. papok nem üldözhetők 
a protestánsok kedveért. Igy tehát Vay b. nyilatkozata után 
is méltatlanság a kir. tábla felől igy irni. De hogy itt katho-
likusok iránt kedvezésről szó sincsen, az kitűnik abból, liogy 
a kir. tábla bárom birája közül egy katholikus, egy protestáns 
és egy izraelita volt. De evvel a superiutendens ur nem törő-
dik, ő kifizette a bírákat, ezt a,három embert', idétlen Ítélete-
kért, mert nem ugy Ítéltek, a mint az ő szive óhajtotta. Env-
nyit ma erre az ,újság' czikkre, jövőre majd folytatjuk. ^ 

Irhon. XIII. Leó pápa levele mgr Mac Cube dublini 
érsekhez az ir kérdésben. — 

Tisztelendő Testvér ! 
Üdvöt és apostoli áldást ! 

Örömmel olvastuk a dublini egyházmegye papságához 
és népéhez legközelebb intézett leveledet, melyet, midőn 
Rómában valál, előttünk személyesen bemutattál. Mert meg-
ismertük abból eszélyességedet és szellemed bölcseségét, mint 

aki az izgatottságban, melyet jelenleg Irlandban részint a 
jobb helyzet vágya, részint a bizonytalan események félelme 
okoz, nagyon időszerű tanácsokat osztogatsz. 

Minket bizonyára igen aggaszt és szorongat a sanyarú 
bel yzet, melyben az irlandi katholikusok vannak, és nagyra 
becsüljük az ő erényüket, melyet a viszontagságok kemény 
próbára tesznek, és pedig nem rövid idő, hanem már szá-
zadok óta. Ok ugyanis készebbek voltak lelki erősséggel 
és állhatatossággal bármiféle eseményeket eltűrni, mint ősi 
vallásukat elhagyni, vagy ez apostoli szék iránt való régi 
kegyeletüktől eltántorodni. Ezenkívül kiváló dicséretökre 
szolgál, mely még a mai korban is megilleti őket, hogy a 
többi erények legnemesebb példái se hiányzottak nálok soha. 
Mely okok arra ösztönöznek minket, hogy irántokatvai jó-
akarattal legyünk, s leghőbben óhajtsuk, hogy a bajoknak, 
amelyektől zaklattatnak, minél előbb végét lássuk. 

De ugyanekkor ugv vagyunk meggyőződve, hogy min-
denkép ovakodnik kell, nehogy a nálok természetes és meg-
szokott jámborság iránt táplált jó véleményen csorbát ejtse-
nek s meggondolatlanul olyasmire vetemedjenek, liogy a tör-
vényes hatóság iránt tartozó engedelmességet megtagadni 
látszassanak. S ez okból valahányszor csak Irland saját ér-
dekei védelmében nagyobb hévre lobbant, a római pápák 
azonnal igyekeztek az izgult kedélyeket szelídségre birni, 
figyelmeztetvén és intvén őket, nehogy tudniillik a mérséklet 
mellőztével a jogosság megsértessék vagy bármily igazságos 
ügy is a lázadás lángjában keressen kitörést. Mely igyeke-
zetek egyedül oda czéloztak, hogy az irlandi katholikusok 
mindenben az egyház tanítását és vezérletét kövessék s an-
nak parancsaihoz szigorúan alkalmazkodván, a romlott ta-
nok csábításait megvessék. Azért X V I . Gergely pápa is 
1830. évi márczius 12-én és 1844. évi október 15-én a hit-
terjesztés sz. Congregatiója által emlékeztette az armaglii 
érseket, hogv semmi olyast el ne kövessen, ami a mérséklet-
tel és jogossággal ellenkeznék. 

Mi pedig elődünk példájára nem mulasztottuk el, mint 
tudjátok, a mult évben kellő és alkalomszerű figyelmezteté-
seket intézni Irland összes püspökeihez, hogv tudnillik az 
irlandiak mindenben engedelmeskedjenek püspökeiknek és 
kütelességök teljesítésétől semmiben el ne térjenek. S kevés-
sel utóbb, november hóban, néhány irlandi püspöknek, kik 
az apostolok sírjának látogatására Rómába jöttek, kijelen-
tettük ugyan, hogy mi az irlandiak iránt a légjobb óhajtá-
sokat tápláljuk, — de azt is hozzátettük, hogy a közrendet 
megzavarni nem szabad. 

Az ilyen érzelem és magatartás teljesen megfelel a 
kath. egyház tanításának és parancsainak, — s nem kétel-
kedünk, hogy az magának Irlandnak érdekeire nézve is 
hasznos fog lenni. Bízunk uffvanis ama férfiak méltánvossá-O öt J 
gábau, akikben minden bizonynyal nagy tapasztalat po-
litikai eszélvlyel van párosulva. Sokkal biztosabban és köny-
nyebben elérheti Irland azt, amit akar, ha a törvény által 
engedett uton megmarad s a kellemetlenségek okait elke-
rüli. Ugyanazért mind te, tisztelendő testvér, mind püs-
pöktársaid, azon legyetek, hogy az irlandi nép ily aggálytel-
jes pillanatokban a jogosság és igazság határain tul ne lép-
jen. Valóban sok bizonyítékát vettük a tisztelet- és szeretet-
nek Irland püspökeitől, papságától és népétől; hogyha most 
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ugyanők tanácsainknak és tekintélyünknek, mint bizonyos-
nak tartjuk, készségesen engedelmeskedni fognak, tudják 
meg, hogy akkor mind saját kötelességöknek, mind nekünk 
tökéletesen eleget tettek. 

Végre szivünkből kérjük Istent, hogy tekintsen kegyes 
szemekkel Irlandra. Azalatt az égi kegyelmek zálogául reád, 
tisztelendő testvér, és Irland többi püspökeire, nemkülömben 
egész papságára és népére az Urban hő szeretettel apostoli 
áldásunkat adjuk. 

Kelt Kómában szent Péternél 1881. január 3-án. 
Pápaságunk harmadik évében. X I I I . LEO P A P A . 

IRODALOM. 
Az osztrák-magyar monarchia sajtóviszonyai. Die 

Pressverhältnisse im Kaiserstaat Oesterreich-Ungarn. W ü r z -
burg. 1881. 16-rét 227 lap. Ára 1 frt 80 kr. 

Tanulságos könyv. Szerzője Woerl Leó fáradhatlan 
katholikus könyvkiadó. Több apróbb kisérletek után, hogy 
tájékozást nyújtson a kath. sajtó terén, szerző 1878-ban na-
gyobbszabásu művel lépett fel ,Welt-Kundschau über die 
katholische Presse zu Neujahr 1878' czim alatt. Természe-
tes, hogy az egész világ kath. szellemű időszaki sajtótermé-
keiről egyszerre kimerítő s mindenben találó képet adni nem 
tartozik a valószinüségek körébe. Woerl e műve is tehát, ki-
vált a nem német s főleg a tengerentúli kath. sajtóra vo-
natkozólag csakis kísérletnek mondható, azonban sikerült-
nek, mert czélját elérte, t. i. általános érdeklődést és figyel-
met keltett a kath. sajtóügy iránt s lehetségessé tevén az 
egyes országok sajtóviszonyai közt az összehasonlítást, fel-
tüntette, hol és mit kell tenni a kath. sajtó fejlesztésére. Az 
időszaki sajtó terén szakadatlanul észlelhető változások 
Woerl e művét csakhamar túlhaladták. A derék publicistá-
nak azonban ezen körülmény nemcsak nem vette el a ked-
vét, sőt még inkább fokozta, hogy azt a tért, melyet ő kez-
dett megművelni, a katholikus sajtó kifejlődésének, történe-
tének s jelen állásának hálás munkaterét, ne adja másnak, 
hanem ő maga művelje tovább s lehetőleg még hivebb s ki-
merítőbb statistikai adatokban tüntesse fel a kath. sajtóvi-
szonyokat mindenfelé. Munkálkodása tervén először is azt a 
változást tette, hogy nem egy tömegben, hanem külön-külön 
országokként kezdte 1879-ben a kath. sajtó állását körvona-
lozni. Igy jelent meg tőle ,A jelenkor publicistikája' vezér-
czim alatt 1879-ben 3 füzet, melyek a hesseni, badeni, W ü r t -

temberg! és svajczi, 1880-ban a 4. füzet, mely a bajor, végre 
1881-ben az 5. füzet, mely az osztrák-magyar monarchia 
sajtó viszonyaival foglalkozik. Most már gyorsabb egymás-
utánban várhatók a porosz, szászországi sa külföldi sajtó fe-
letti szemlék. Woerl e füzetekben eredeti tervét — szemlét 
ta r tan ia kath. sajtó termékei felett — továbbá mégannyiban 
módosította, mindenesetre az ügv előnyére, hogy az ismeretes 
,contraria iuxta se posita magis elucescunt' elv szerinti kuta-
tásai körébe bevonva az időszaki sajtó összes termékeit s a 
kath. sajtóval szembe állítva a liberális korszellem árjával 
uszó lapok seregét, a kath. sajtó erejét a maga mivoltában, 

csekélységében vagy nagyságában tünteti fel. Mellőzve a 
többieket, maradjunk a monarchiánkra vonatkozó füzetnél. 

(Folytatjuk.) 

X Előfizetésre való felhívás ily czimű könyvecskére : 
November hava" a tisztító helyen szenvedő lelkek emlékének 

szentelve. I r ta Dosenbach János, Jézus-társasági atya. Német 
eredetiből fordította dr. Lessenyey Ferencz, szatmár-egyház-
megyei áldozár, papneveidei hittanár. — Jelen könyvecs-
ke feladata a tisztitóhelyen szenvedő lelkek javára szolgáló 
ájtatosság terjesztése, hogy egyrészt az ott visszatartott lel-
keknek szabadulást szerezzünk, másrészt saját üdvünket 
munkáljuk. „Akarod, ember, hogy az Isten könyörüljön raj-
tad ? Ugy iparkodjál a tisztitóhelyen szenvedő embertársa-
don könyörülni", mondja sz. Ágoston. Az Üdvözítő pedig 
igy szól : „Amily mértékben mértek, visszaméretik nektek." 
(Mát. 7. 2.) Felette kívánatos, hogy jelen könyvecskét, (mely 
az eredetiben 17 ivre terjed, l(i rétben) minden olvasni tudó 
keresztény kath. ember megszerezze; mit hogy annál köny-
nyebben megtehessenek, a legcsekélyebbre szabtam annak 
árát, t. i. bérmentes pontos m elküldés mellett 60 o. é. kraj--
czárra. Tiszteletteljesen kéretik a főt. lelkészkedő papság és 
egyáltalán mindenki, ki e sorokat óvassa, hogy e könvvecs-
két, mely az „egy szükségessel" (Luk. 10, 42.) foglalkozik, 
mennél nagyobb körben terjeszteni szíveskedjenek. Áldozá-
roknak a fennemlitett áron kívül szentmise intentió szíves 
elvégzéseért is, ugyancsak bérmentes megküldés mellett, 
szolgálhatok e könyvecskével. A megrendeléseket f. évi már-
czius végéig kérem megtenni, hogy a nyomtatandó példá-
nyok száma iránt tájékozva legyek. U. I . Jelentem egyszer-
smind, hogy az általam fordított: „Kath. alapelveken nyug-
vó általános szentírási magyarázattan" 1 fr t 50 krért vagy 
7. intentió elvállalása mellett még mindig kapható. Szat-
máron, jan. hó, 1881. Dr. Lessenyey Ferencz, papneveidei 
hittanár. 

VEGYESEK. 
— A lyoni, hitterjesztö társulat 1879-iki bevétele 

6,423,600, kiadása 6,116,000 frank volt. Ez utóbbi összeg-
ből Ázsiára esik 2,700,000, Afrikára 1 millió frank. 

— A franczia nemzeti fogadalmi templomra, mely tud-
valevőleg a Mortmartreon épül, eddig 9,273,419 frk gyűlt 
össze kegyeletes adományokban. A párisi főegyházmegye 
szabad, keresztény iskolai alapjára pedig 775,113 frk 60 ct. 
adakoztak a hivek. Igazi grande nation ! 

— Pápai államtitkárok a X I X . században következők 
voltak: Consalvi, Gabrielli, Pacea, della Somaglia, Bernetti, 
Albani, Lambruschini, (rizzi, Hofondi, Antonelli, Simeoni, 
Franchi, Nina, Jacobini. Az első államtitkár boromaei sz. 
Károly volt, kit e hivatalra IV. Pius nevezett ki. A pápai 
államtitkárok teendőit, természetesen az akkori viszonyok-
nak megfelelő alakban, a X . század előtt a pápai Primice-
riusok, később a pápai Archidiaconusok, ezek után a Ca-
merlengók végezték. A pápai államtitkársági czim tehát a 16. 
század óta létezik. 

Kegyeletes adakozás. 
A Lourdesba küldendő magyar zászlóra. 

Nagy Ignácz, sz. sz. ü. ur által. 
Nagy Mária Győrből . . . 50 kiv 
Sebők Juli „ . . 10 kr. 
Balikó Erzse „ . . 10 kr. 
Krausz Anna „ . . 1 frt . — kr. 
Kováts Anna „ . . 20 kr. 
Húber Mária „ . . . 30 kr. 
Horvát Katalin „ . . 40 kr. 

Összesen 2 frt . 60 kr. 
(Áttettük a ,M. Á.'-hoz ) 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM. Adatok árpádházi bolgog Margit ereklyéinek történetéhez. — Katholikus álláspontok. — Az aranymisés 
nyitrai főpásztor apostoli tanitása papságához aranyáldozata s harminczéves püspöksége alkalmából. — Egyházi tudósítá-
sok : Budapest. Czékus superintendens ur czikke a ,Pesti Napló'-ban. Brüssel. A papság fizetése. — Irodalom : Az osztrák-

magyar monarchia sajtóviszonyai. — Yegyesek. 

Adatok 
árpádházi boldog Margit ereklyéinek tör-

ténetéhez. 
B. Margit földi maradványai iránt mindjárt 

halála óta rendtársai a legnagyobb kegyelettel vi-
seltettek. Midőn ideiglenesen a zárda helyiségé-
ben ki volt. teritve, és midőn tizenkét napon át a 
nyitva hagyott sirban feküdt, többnyire körülötte 
tartózkodtak, siránkozva szeretett nővérükért. A ma-
gyar legenda igy emlékezik meg e körülményről; 
„Az sororok mynd az tyzenkeet napyg meg marada-
nak Zent Margyt azzonnak testenel. es az eu zent 
testeteul soha keleumben el nem junek vala, hanem 
chak mykoron az orakat zolosmakat mongyak vala, 
chak mykoron eeznek, es aloznak vala, hanem myn-
denkoron ez zuznek testenel alnak vala, imádkoz-
nak vala, nezyk vala, es lagyak vala az eu zerelmes 
annyokat az seerben fekenny."1) 

Ha nem is ily állandósággal, de folytonos áhí-
tattal jelentek meg sírjánál a sororok és sok mások, 
azután is, midőn az már kőlappal le vala fedve. Sőt 
midőn csodákkal kezde fényleni, minden vidékről 
sereglének sírjához. Ez pedig történt a legenda sze-
rint : „Halala után egy esztendeuvel es eut hónap-
pal . . . kezde . . . fenleny choda teteloukkel eleuzer 
. . . mikoron jrnanak Ur zuletety után 1272. ezten-
deuben Junius havanak 13. napján" és az első cso-
dának hírére „hoznak vala az tartományokból keu-
lemb keulemb korsagbelyeket az koporsóhoz."2) 

Helyén volna itt a b. Margit testénél történt 
csodákról szólani, de mivel ezek nagy számának még 
sommás felsorolása is igen túlterjedne azon kere-

') Pray, Vita etc. 315. 324. 326. 
2) Toldy Ferencz. A Magyar Nemzeti Irodalom Törté-

nete. Pest 1851. I. 172—175. 

ten, melyben forognunk lehet, azért az ezek iránt 
érdeklő szives olvasót Margit három legendájára 
utalom. 

a) A Pray-féle magyar Margit-legendára. Ez a 
nyulszigeti apáczák tulajdona volt, tőlük megkap-
ták a pozonyi klarissák, ezektől Pray birtokába ke-
rült, ki 1770-ben, Vita S. Elisabethae nec non B. 
Margaritae Virginis etc. czimii müvében kiadta. 
1782-ben ú j ra kiadta Vajda Samu tihanyi apát, de 
névtelenül. A kéziratot megszerzé Pray tói gróf Vi-
czay Mihály, ettől pedig Jankovich Miklós vette 
meg, kinek gyűjteményével végre a nemzeti Muze-
umba került. 

b) A ná/polyi Margit-legenda. E latin kézirat ere-
detije Nápolyban a Biblioteca Nazionale-ban őrizte-
tik. 180 6-ban Scitovszkv herczeg-primás költségén 
Ováry Lipót által másoltatott és Ivnauz Nándor ál-
tal a Magyar Sión 1867 és 68. évfolyamaiban ki-
adatott. 

c) A Gaarin által 1340-ben Avinionban készí-
tett legenda. Megjelent először Surius Vitae San-
ctorum-ban, lásd január 18-át. Később kiadták a 
Bollandisták egy páderborni kézirat nyomán.3) 

E három legenda a b. Margit szentté avatása 
ügyében kiküldött vizsgáló bizottságnak hivatalos 
jegyzökönyve után készült 4) 

3) Bollandus, Acta Sanctorum. Januarii Tom. I I . 
000—906. 

*) Ezen három legenda nyomán több rendbeli életirata 
készült b. Margitnak, melyeket Ferrarius többször idézett 
művében 220,'221. felsorol. Sőt 'maga Ferrarius is sz. Döme 
rendének magyarhoni történetével foglalkozva ugyan, mégis 
művében az oroszlánrészt b. Margit életrajzának engedi át 
(220—390). Ferrarius művének ezen része csekély átdolgo-
zással német nyelven is megjelent, ily czim a la t t : „Vortreff-
liches Leben Der Seelig. Gott =. geweichten Jungfrauen Ma-
garitae Einer Königlichen Tochter Belae desz IV. Königs 
in Hungarn, hernah Ordens S. Dominici in dem Closter Un-
ser Lieben Frauen, auff der so von ihr hero genannten S. 



Azonban nem csupán azon időben, melyben a 
legendák keletkeztek, hanem később is, sőt lehetne 
mondanunk, szakadatlan folytonosságban történtek 
kisebb nagyobb csodák b. Margit testénél, mig az a 
szigeten őriztetett. Hogy Hunyadi Mátyás idejében 
bővelkedett csodákban, arról kezeskedik Ranzán 
Péter lucerini püspök, ki három éven át mint követ 
Mátyás udvarában tartózkodott.5) 

A legendákban felsorolt csodák mind azon idő 
alatt történtek, midőn Margit teste az általunk kö-
rülményesen leirt sirban feküdt, melynek helyét is 
közelebb meghatároztuk. Ezen állításunkat maguk-
ból a legendákból bizonyíthatjuk. A magyar legen-
dában e szavakat6) t a lá l juk : „kyben mastan es fek-
zyk ez zent zuz." E szavakból arra kell következtet-
nünk, hogy akkor, midőn a legenda íratott, még 
ugyanott feküdt teste eltemetve. Knauz Nándor pe-
dig tüzetesen kimutatta7), bogy a legenda 1290. év 
előtt nem Írathatott. Tehát 1290-ben a test még ott 
feküdt a hóvá temették el. 

Á nápolyi legenda szintén azt mondja : „ubi 
nunc adliuc requiescit."8) Ennek iratási ideje 
pedig Guarini által irott Margit-legendával Knauz 
véleménye szerint9) ugyanegy Guarini pedig a le-
gendát 1340-ben irta.10) E szerint Margit teste 
1340-ben is még temetkezési helyén volt feküdt. 

Már most önkéntelenül is azon kérdés merül 
fel: ugyan meddig maradt b. Margit teste temetke-
zési helyén felemeletlenül fekve ? 

Erre a jövő czikkben. (Vége. köv.) 

Katholikus álláspontok. 
Midőn ezelőtt egy negyed szá zaddal a szeplő 

telen fogantatás dogmája az egész anyaszentegyház-

Mai-gareten-Insel. Ausz Glaubwürdigen Seri ben ten verfas-
set, und in Druck gegeben. Wien 1689. nr. 206. 

5) Ranzan igy ir : „Ciaruit et viuens, et post pium ip-
sius obitum, in hanc usque cHem, multis variis miraculis ; 
quibus ipsam innocenter, et religiose saneteque vixisse, mani-
feste demonstratum est." Schwandtner, Scriptores Rerum 
Hungaricarum etc. Yiennae 1746. fol. I . 373. és Hollandus 
Acta Sanctorum Januar i i Tom. I I . 909. és ugyanattól Acta 
Sanctorum Ungariae. Tyrnaviae 1743. I. 88. 

6) Pray . Vita etc. 'i. h. 397. 
7) Magyar Sion 1867, 581. 
8) U. o! 1868. 324. 
9) U. o. 1867. 589. 
10) Erről a Bollandistákuál „Acta Sanctorum, Janua-

rii Tom. I I . 900. ezeket olvassuk : „Legenda — — de rotu-
lis seu diffusis dictis testium iuratorum coram praedictis In-
quisitoribus a sede apostolica super hoc datis, compendiose 
et quasi per puneta extracta est A. I). 1340. in Curia Ro-
mana Auiuionis per fr. Garinum Ord. Praed. Magistrum in 
Theologia, de mandato fr. Hugonis magistri X V I . eiusdem 
Ordinis." 

ban ünnepélyesen kihirdettetett, világosan emlék-
szem, egy kerületi gyűlés alkalmával, bogy a kü-
lönféle megjegyzéseknek végét szakítsa, egy tá-
gas ismeretséggel biró s orthodox gondolkozású pap 
társunk ezeket mondá : „Hagyjuk az opportunitas 
elvét barátim, az egyház legjobban tudja, bogy áll 
ezen hitágazattal az egész világon. Sohasem volt 
arra kedvezőbb időszak, mint épen napjainkban, 
hogy a kath. anyaszentegyház régi jogait vissza-
vívja s álláspontját megszilárdítsa a szemlátomást 
hanyatló protestantismussal szemközt. Hiszen most 
már annyira felszállott az igaz hit hőmérője a 
katholikus szivekben, hogy nem csak régi jogokat 
lehet visszahelyezni közös akarattal, de még ujabb 
hódításokra is lehet gondolni; legalább Angolország o 7 o o o 
napi eseményeiből ily meggyőződést lehet merí-
teni." — Nem sokára közbe jött egy megrendítő 
merény Párisban, midőn Verger nevil örült pap egy 
nagy virágcsokorba rejtett késsel ezen kiáltás köz-
ben rohant a templomból távozó párisi érsekre : „le 
az istenasszonyokkal!" s csakugyan le is szúrta 
Francziaország prímását — ott helyben. Ezen véres 
tett általános megdöbbenést terjesztett egész vi-
lágon. A „perditio ex te Israël" megalázni látszott 
a hitvédök bátorságát, bár itt csak egy örült s 
nagyravágyásában megcsalatkozott szánandó pap 
szerepelt, ami épen semmit sem bizonyít a világra 
szóló tények ellen ; amint csakugyan nincs is arra 
nézve a történelemben semmi följegyezve, liogy ily 
merények valaha csak legkisebbet is változtattak 
volna a katholikus állásponton. 

Tiz évvel ezelőtt, midőn a pápai tévmentesség 
dogmája kihirdettetett, még nagyobb port vertek föl 
az ellenkező táborban. Ezt már nem csak az időszaki 
sajtó liberális csoportja támadta m e g s ítélte el kér-
lelhetlenül ; hanem valóban cultur-harczos epocha is 
lépett nyomába, s holmi ó-katholikus vívmányok is 
léptek ellene sorompóba. Az egész világon lehetett 
észlelni a kárörvendő mozgalmat, hogy ime ! most 
maga a kath. egyház mérte saját szivére a kegyelem-
döfést ; már most menthetleniil le fog szállni az o 
egyedül üdvözítő „zsarnok" jelleg piedestáljáról, 
amire biztos kilátást engedtek a léha kormányok egv 
részről, és Rómának forradalmi utón való rab i jába 

' o 
szorítása Victor Emanuel alkotmányos királysága J o 
alatt. Az egyház pedig vele született eredeti jelle-
ménél fogva nem tett egyebet mint imádkozott. 

„A pápák oly dogmákat és bullákat hirdettek 
ki, melyek őket a világ korlátlan uraivá kikiáltják, 
a népek és államok fölötti főuralomra törekedtek . 
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azért a pápaságnak a jogállamban többé nincsen semmi he-
lye, mivel ez hagyományos tanaiban és természetellenes igé-
nyeiben megcsontosodott és semmi reményt nem nyújt arra, 
hogy magát a civilisatio követelményeinek és a jogállam kí-
vánalmainak alávesse." (gr. Pejacsevich János1) íme ! igy 
vélekedtek kath. álláspontunkról azok is, kik különben a 
stabilitás elvét vallják és sehol meg nem engedik a forrada-
lom jogosultságát. Azóta pedig szépen elmúlt egy évtized, 
anélkül, hogy csak a legkisebb állam is valami rázkódást 
tapasztalt volna, hacsak oly természeti tüneményt nem ér-
tünk, minő p. o. a földrengés. 

Vizsgáljuk meg ezekután saját álláspontunkat a hires 
magyar 53. §. irányában, mely ugyan már jobbról balról meg 
volna eléggé vitatva, ha a közfelháborodást vesszük tekin-
tetbe, de egyenesen csak is Capistrán barátunk találta el a 
szög fejét*) a „M. Korona" m. é. decz. 23. sz.-ban, midőn a 
kérdésre: „Elégségesnek tarljuk-e a keresztszülők által a gyer-
mek nevében tett hitvallást arra, hogy a megkereszteltet a kath. 
egyház tagjának tekintsük T~ leplezetlenül megtelel : „E so • 
kat mondó kérdésre — pereat mundus, sed fiat iustitia — 
igennel kell felelnem." Maga az egyház is mindig igy tar-
totta s tanította : „Siquis dixerit, parvulos baptisatos, cum 
adoleverint, interrogandos esse, an ratum habere velint, quod 
patrini eorum nomine, dum baptisarentur, polliciti sunt, et 
ubi se nolle responderint, suo arbitrio esse relinquendos : ana-
thema sit." Cone. Trid. 7 de Bapt. Can. 14. Ez a mi kizáró-
lagos és egyenes katholikus álláspontunk. A m. kir. tábla 
ellenkezőleg azon nézetét fejezte ki a soproni Ítéletben, „hogy 
a keresztség nem bir azon hatással, miszerint valamely spe-
cialis félekezet tagjává válik a megkeresztelt, hanem egyál-
talán az egyetemes kereszténység tagjává." Mit mond erre 
a „Catechismus Komanus ?" De előbb lássunk még valami 
curiosumot. 

A „Pesti Hi r lap" m. é. decz. 29-iki sz.-ban „Fővárosi 
ügyek" cz. a. ezeket olvassuk: „ A fővárosi polgári anya-
könyvbe, melyet a főváros polgármesteri hivatalánál vezet-
nek, a lefolyt évben 12 szülő vétette fol újszülött gyerme-
két. Legutóbb Rauchmaul Károly, százházi lakos „Otto" 
névre keresztelt fiát irat ta be itt felekezetnélkülinek. A be--

adványra a bába, Kürschner Jakab s dr. Csillag Zsigmond 
vannak tanukul bejegyezve." Mi ez ? Aki a katholikus 
anyaszentegyház nevében valakit megkeresztel, az állam ne-
vében, mely a szülők akaratát korlátozza, annak pört akasz-
tanak a nyakába, bíró elé idézik. I Ia pedig a megkeresztel-
tet a szülők egyike (mint fentebb) felekezetnélkülinek Íratja 
be a polgármesteri hivatal által : ezt mint vívmányt, mint 
haladási tényezőt jegyzik loi a lapok. — Már hol van a ke-
resztség eltörölhetlen jele, mely által az eredendő bün meg-
szűnvén a keresztség örökérvényű levén, sem meg nem sem-
misíthető, sem nem ismételhető, mint más szentségek ? Hová 
jutot tunk? Há t az anyaszentegyház intentiója, mely nélkül 
érvénytelen a keresztség ? 

Epen e napokban hallottam egy szemtanú lelkész tár-

') L. Sullaynál 3Ö8 1. Még eszébe ju tha tna valakinek, a legújabb 
zágrábi katastrophát is összeköttetésbe hozni a pápai tévmentesség ki-
mondásával. 

*) A szög feje Kapisztrán czikke előtt ismeretes volt, s el is volt 
találva. Lásd a .Religio' 1880. decz. 8. .Tájékozásul' cz. czikkének 5. jegy-
zetét. Szerk. 

samtól, ki jelen volt a szomszéd protestáns pásztor keresztelé-
sénél,**) hogy valóban kétes dolog, valljon a nem kath. hitfe-
lekezetek lelkészei ugy keresztelnek-è, mint Krisztus urunk 
s aző anyaszentegyházának szelleme hozza magával, valljon 
ugy-e mint a ker. hittan előirja ? Tagadhatlan, hogy szük-
ségben minden ember keresztelhet, még a zsidó és pogány is, 
ha az anyaszentegyház szándéka szerint akar cselekedni : de 
elegendő-e csak az ujja hegyére vett vízzel a keresztelendőt 
megfricskázni ? Ez nagy kérdés. Számtalan ténynyel igazol-
ható, hogy protestáns atyánkfiai maguk jószántukból hozzák 
újszülötteiket a kath. lelkészhez ; bizonyosan nem csak a 
külső, ünnepélyesebb szertartás végett, hanem egy fensőbb 
sugallatnál fogva, mely az írás szavai szerint a szarvast is a 
legtisztább forráshoz ösztönözi. 

E l kell dönteni azon kérdést, hogy a kath. anyaszent-
egyház csakugyan keresztel az eretnek felekezetek czéljaira 
is ?***) Hiszen a keresztség, ha érvényes, általuk feladva is 
szentség, és pedig ugyanaz a szentség, melyet Jézus Krisztus 
rendelt az ember megszentelésére. Miért ellenzi tehát a kath. 
egyház az eretnekek tanúskodását a keresztség kiszolgálta-
tásánál ? Mivel az ő szándékát veszélyeztetve látja, olyan 
egyének alkalmazása által a legfontosabb érdekben, kik 
tényleg már ellene mondottak a kath. anyaszentegyház lét-
czéljának és üdvintézményének a világon, midőn t. i. az 
egyedül üdvözitő jelleget határozottan megtagadták. Hogy 
és mily szertartással keresztelnek protestáns atyánkfiai, an-
nak leírására itt nincs szükség, nekünk elég azt tudni, hogy 
a tridenti sz. zsinat elismeri az eretnekek keresztelését is, 
midőn mondja : „A sacra Tridentina Synodo anathema in 
eos sancitum est, qui dicere audeant, Baptismum qui etiam 
datus ab haereticis in nomine Pat r i s et Fil i i et Spiritus San-
cti cum intentione faciendi, quod facit Ecclesia : non esse ve-
rum baptisma." Ennélfogva, hogy lehet az igy törvénye-
sen megkeresztelt gyermeket felekezetnélkülinek a polgár-
mesteri hivatalnál tanuk jelenlétében bejegyeztetni ? Mi ezen 
polgári actus czélja ? Hogy tűrhet i ezt a keresztény törvény-
hozás ? Kitől nyert erre a modern jogállam fölhatalmazást ? 
Vagy pedig a szülők, kiknek szabad akaratát maga a tör-
vényczikk oly nyilvánosan meghatározza ? H a keresztelni 
sem volna szabad a törvénybe való ütközés nélkül, hogv 
egyik, vagy másik protest, collega föl ne adjon bennünket: 
nem provocatio-e ez az egész kereszténység egyeteméhez, 
hogy létjogaiban megsértetve tiltakozzék a leggyökeresebb 
merény ellen, mely valaha a kereszténység ellen elkövettetett ? 
IIa ez divatba jön, mennyi elzüllött lelkiismeret talál majd 
menedéket az alaposan soha nem tanult, nem gyakorolt s így 
nem is becsült keresztény hit megtagadásához ! Ki vállalna 
magára olyan terheket, melyektől két tanú jelenlétében egy-
szerű jegyzőkönyvi bevezetés ut ján könnyű szerrel megsza-
badulhat a felekezetnélküliség czége alatt, mely bizonyosan 
egy újkori pogányságot akar meghonosítani. 

Lássunk itt mindjárt egy kézzel fogható példát a 
nép soraiból. — V. Imre mióta másodszor nősült, lelkipász-
tora iránti tartozásának minden nemét egyszerűen megta-
gadta. Evenkint annak rendje szerént fölszólittatván, hogy 

**) Furcsa ! Ajánljuk a ,Furcsa dolgok' czimü czikksorozat derék 
szerzőjének Ügyeimébe. Szerk. 

***) Ez nem jöhet kérdés alá. Szerk. 
8 * 
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legalább kézi munkával törleszsze fölszaporodott adósságát, 
azt felelte, bogy „ő neki sem Istenre sem papra nincs szük-
sége. H a a pap az Isten szolgája, követelje járandóságát a 
maga Urá tó l . " Még eddig nem is akadt biró, jegyző, vagy 
végrehajtó, aki V. Imré t ellenkező meggyőződésre bir ta 
volna. Ki tenné azt föl, hogy ily elzüllött hi tű ember ma-
gánosan állna ezerek közt? Egy másik igy felelt a zálog-
összeiró bizottságnak : „A lelkemet odadom, de a vánkust 
nem engedem." E g y harmadik, vagy ha ugy tetszik harmin-
czadik — már egyenesen az ingyenélőkre hivatkozott, kik a 
szegény ember bőrét aka r j ák lenyúzatni. Majd mindenik pe-
dig azon véleményben van, hogy minél engedékenyebb s 
béketűrőbb vagy törvényes illetéked szerény követelésébeu, 
annál silányabbul kell önfeláldozásodat megjutalmazni. 

Azért mi csak kereszteljük minden tartózkodás nélkül 
a világot. „Euntes in mundum universum etc." Még egész 
biztossággal nem tud juk , mit csinál a polgári hatóság Ber-
linben azon ezerekkel, kik keresztények levén, eddig nem 
engedték gyermekeiket megkereszteltetni. Ugyan milyen 
secta akar azokból fejlődni a társadalom áldásául ? Már a 
vérkeresztség is mennyire elvesztette hatását az ó-szövet-
ségi ritushoz képest, há t a semmi keresztség mily magasra 
fogja emelni culturalis viszonyainkat ! U g y látszik, a ker t 
a la t t guggoló polgári házasság ezen zsilipen akar ja leeresz-
teni mindazon föltorlódott iszapot a békés családi szenté-
lyekre, melyet megnevezni is iszonyatos. Igazsága volt-e egy 
negyed század előtt az én elvbarátomnak, midőn kath. állás-
pontunkat a római pápa jellemerejével támogat ta ? I t t kell 
kölcsönös hivatásérzettel sorakoznunk. Csak a t a la j ingóvá 
ne legyen lábaink alatt . „Quae causa fueri t , cur ad baptis-
num praeter sacramenti ministros patrini etiam et suscep-
tores adiungerentur ? Hoc quidern optimo iure factum esse 
omnibus videbitur si meminerint, Bapt ismum esse spiri tuá-
lém regenerationem per quam filii Dei nascimur. I t a necesse 
est, ut qui ex Baptismi fonte vitám spirituálém vivere in-
cipiunt, alicuius fidei et prudentiae committantur, a quo 
Christianae religionis praecepta haur i re ad omnemque pie-
tatis rationem institui possint, atque ita paulat im in Christo 
adolescere, donec tandem viri perfecti, iuvante Domino éva-
dant ." Igy gondoskodott már eleve a kath . anyaszentegy-
ház a keresztség lényeges fontosságáról az emberi társada-
lomra nézve, melyben ezen szentségnek annyi újjászületést 
kell eszközölnie és annyi örök tűzre való anyagot megemész-
tenie. A többit bizzuk Istenre, ki az elvetett magnak növek-
vést ad. Sántha Mihály. 

AUGUSTINUS R0SK0VÁNYI de EADEM, 
DEI ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA EPISCOPTIS N1TRIENSIS &c. 

Venerabiii et Honorabili Clero Dioecesis Nostrae salutem in Domino, 
et Paternam ac Praesuleam Nostram Benedictionem ! 

I I . Inde ab anno 1875 soliti fuimus occasione pastora-
lium Nostrarum li terarum pro sacro Quadragesimae tem-
pore edi tarum plura S. Sedis Apostolicae décréta, muneris 
pastoralis executionem propius concernentia pro cynosura et 
directione communicare. H a c vice pro singulari Nostra erga 
clementissimam omnium Nostrum Matrem ac Dominam, 
Beatissimam ac ab origine Immacula tam Deiparam Virg i -
nem Mariam devotione ac veneratione, seligimus praecipua 

Mariana documenta, a Sancta Apostolica Sede variis tem-
poribus emanata, et ad promovendum cultum Beatissimae 
Matris Nos potenter excitantia, Nobisque salutaria, quia ex 
provida salutarique Romanorum Pontificum liberali tate de-
votis precibus piisque operibus concessas Indulgentias com-
plectuntur. Sublimior nimirum philosophia, aiente Divo Ber-
nardo, est scire Iesum; post Christi vero scientiam nihil sva-
vius au t sublimius quam scientia dulcissimae et amantissi-
mae Matr is gloriosae Yirginis Mariae. Ipsa enim fines Divi-
nitatis propinquius at t igi t (S. Thoma) ; Ipsa una cum Fil io 
adeo arcta et individua sangvinis et amoris societate copu-
la tur , u t vix ab Ipso consideratione seiungi posse videatur ; 
nam si Christus sol, Mar ia coelum ; si Christus gemma, Ma-
ria area ; si Christus fios, Mar ia planta. (Hezychius.) Por ro 
SS. Pa t res testantur, B. Mar iam fuisse corredemptricem. S. 
Germanus sic alloquitur Yirginem : Nullus est, qui salvus 
fiat, nisi per te, Yirgo sanctissima ; nemo est, qui l iberetur 
a malis, nisi per te, o purissima : nemo est, cui donum eon-
cedatur, nisi per te, o castissima ; nemo est, cui misereatur 
grat ia, nisi per te, o honestissima! Similiter Ephrem inquit í 
Pe r te reconciliati sumus Christo, Deo meo, Fi l io tuo ; tu 
captivorum redemptio, et omnium salus. Ave, pax, gaudium 
et salus mundi ! Ave, Mediatr ix gloriosissima! Ave, universi 
t e r ra rum orbis Conciliatrix ! Deinde Pe t rus Damianus (de 
Annunc.) : Evocatur coelestis ille conventus. init Deus con-
silium, cogit concilium, facit Deus sermonem cum Angelis 
de restauratione eorum, et de redemptione hominum; ac sta-
tim de thesauro divinitatis Mariae nomen evolvitur, ac per 
Ipsam, cum Ipsa, et in Ipsa to tum hoc faciendum decerni-
tur , ut sicut sine ipso nihil factum est, ita sine ilia nihil re-
fectum sit. I tem idem (de Nat iv . Yirg.): Hodie nata est ilia, 
per quam renascimur omnes. E t Richardus Yictorinus (in 
Cant.) : Omnium salutem desideravit, quaesivit et obtinuit ; 
imo et salus omnium per Ipsam facta est, unde et salus 
dicta est. 

I t t azután előszámláltatnak valamenny i a boldogságos J o © 
Szűz Már ia tiszteletének előmozditására kiadott pápai ren-
deletek és bucsu-engedélyek. Ezek után igy végzi ő excel-
lentiája pásztori levelének ezen részét. 

Habemus, F ra t res et Fi l i i in Christo carissimi, in 
praeexpositis S. Sedis Ap. decretis thesaurum gra t ia rum, 
piis ad Beatissimam Virginem Deiparam suspiriis, precibus 
et operibus annexarum : u tamur occasione, quam vei pauca 
haec décréta copiose subministrant, ad nostram propriam et 
crediti curae nostrae fidelis populi salutem! et, quoniameum 
Divo Bernardo cognovimus, quod Virgo regia ipsa sit via, 
per quam Salvator advenit, procedens ex ipsius utero tam-
quam sponsus de thalamo suo, tenentes viam, studeamus et 
nos ad ipsum per earn ascendere, qui per ipsam ad nos de-
scendit ; per earn venire in gra t iam ipsius, qui per earn in no-
stram miseriam venit ! Oremus quoque cum eodem Doctore 
Mellifluo : „Per Te accessum habeamus ad Fi l ium, o benedi-
eta inventrix gratiae, genitrix vitae, mater salutis, ut per Te 
nos sursipiat, qui per Te datus est nobis. Excuset apud ipsum 
integritás Tua culpam nostrae eorruptionis, et humili tas Deo 
gra ta nostrae veniam impetret vanitati . Copiosa Caritas Tua 
nostrorum cooperiat multi tudinem peccatorum, et foecundi-
tas gloriosa foecunditatem nobis conférât meri torum. Do-
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mina nostra, Mediatr ix nostra, Advocata, nostra, Tuo Fil io 
nos eommenda, Tuo Fil io nos repraesenta. Fac , o benedicta, 
per gra t iam quam iuvenisti, per praerogativam quam me-
ruisti, per misericordiam qum percepisti, ut qui Te mediante 
fieri dignatus est particeps infirmitatis et miseriae nostrae, 
Te quoque intercedente participes faciat nos gloriae et bea-
titudinis suae, Iesus Christus Fi l ius Tuus Dominus noster." 

Oremus etiam cum Doctore Angelico : „O beatissima 
et dulcissima Virgo Maria , Mater Dei, omni pietate plenis-
sima, summi Regis filia, Domina Angelorum, mater omnium 
credentium, in sinum pietatis Tuae c.ommendamus liodie et 
omnibus diebus vitae nostrae, corpus nostrum et animam 
nostram, omnesque actus nostros, cogitationes, volitiones, 
desideria, locutiones, operationes, omnemque vitam, finem-
que nostrum : ut per Tua suffragia disponantur in bonum, 
secundum voluntatem dilecti Fi l i i Tu i Domini nostri Iesu 
Chris t i : ut sis nobis, o Domina nostra sanctissima, adiut r ix 
et consolatrix contra insidias et laqueos hostis antiqui, et 
omnium inimicorum nostrorum. A dilecto Filio Tuo Do-
mino nostro Iesu Christo nobis impetrare digneris grat iam, 
cum qua pontenter resistere valeamus tentationibus mundi, 
carnis et daemonis, ac semper habere firnium propositum 
ulterius non peccandi ; sed in Tuo, et dilecti Fili i T u i ser-
vitio perseverandi. Deprecamur Te etiam, Domina nostra 
sanctissima, ut iinpetres nobis veram obedientiam, et veram 
cordis humili tatem, ut veraciter nos agnoscamus miseros ac 
fragiles peccatores, et impotentes non solum ad faciendum 
quodcunque opus bonum, sed etiam ad resistendum continuis 
impugnationibus, sine grat ia et adiutorio Creatoris nostri, et 
Sanctis precibus Tuis. Impet ra nobis etiam, o Domina nos-
t ra dulcissima, perpetuam mentis et corporis casti tatem : u t 
puro corde, et casto corpore, dilecto Filio Tuo et Tibi valea-
mus deservire. Obtine nobis ab eo jtatientiam e t mentis 
t ranquil l i ta tem, ut labores nostros valeamus sustinere, et pro 
salute propria et proximorum laborare. Impet ra nobis et iam, 
o dulcissima Domina, cari tatem veram, qua Sacratissi muni 
F i l ium T u u m Dominum nostrum Iesum Chris tum toto corde 
dil igamus ; et Te post ipsum super omnia, et proximum in 
Deo et propter Deum : sicque de bono eius gaudeamus, de 
malo doleamus ; nul lumque contemnamus, neque temerarie 
iudicemus, neque in corde nostro alicui nos praeponamus. 
Fac etiam, o Regina coeli, u t dulcissimi F i l i i Tui t imorem 
pari ter ot amorem semper in corde nostro habeamus ; et de 
tantis beneficiis nobis, non nostris meritis, sed ipsius benig-
nitate collatis, semper grat ias agamus, ac de peccatis nostris 
puram et sinceram confessionem, et veram poenitentiam fa-
ciamus, ut eins consequi mereamur misericordiam et gra-
tiam. Oramus etiam, ut in fine vitae nostrae, coeli Porta et 
peccatorum Advocata, nos indignos servos Tuos a Sancta 
F ide Catholica deviare non permit tas ; sed Tua magna pie-
tate et misericordia nobis succurras, et a malis spiritibus 
nos defendas : ac in benedicta Fil i i Tu i gloriosa passione, et 
in Tua intercessione spe accepta, veniam de peccatis nostris 
ab eo nobis impetres, atque nos in Tua et eius dilectione 
morientes in viam salvationis et salutis dirigas. Amen." 

Végre közli a mul t évfolyamán megjelent valamennyi 
pápai encyclikát és apostoli iratot, melyek után a közelgő 
sz. böjt megtar tására nézve intéz atyai főpásztori tanácsokat 

és intelmeket. Az egész pásztori levelet pedig még a követ-
kező szavakkal zár ja be. 

Pastoralem epistolam Nostram concludere liaud vale-
mu8, quin Vos, F ra t res et Fili i in Christo carissimi, denuo 
reflectamus et obtestemur, ut eam attente legatis et vocem 
Praesulis Vestri , consiliaque ac monita paterna bono animo 
suscipiatis et exequi, Deo iuvante, contendatis. Estote spes 
Nostra, gaudium Nostrum, et corona gloriae Nostrae ante 
Dominum nostrum Iesum Christum. (1. Thess. 2.) Nos quo-
tidie oramus pro Vobis : ut P a t e r Sanctus servet Vos in no-
mine suo ; non rogamus, ut tollat Vos de mundo, sed ut sér-
vét Vos a malo ; (loan. 17.) detque Vobis, ut in simplicitate 
cordis et sinceritate sua, et non in sapientia carnali conver-
sent ini in hoc mundo. (2. Cor. 1.) Estote pii sacerdotes Dei 
Altissimi, adornati sancta eius grat ia , ad coelestia toti an-
lielantes, et sacrae apostolicae vitae formám imitantes ; es-
tote sapientes magistri , estote fideles dispensatores mvsterio-
rum Dei, in probitate et salute fidelis populi promovenda 
toti defixi. Nolite arbi t rar i , fervorem in sectanda vir tute 
Christiana unquam modum excessurum, nec timete, fore, u t 
sub magnitudine sacerrimae obligationis Vest ra succumbat 
infirmitas. Dabit, virtutem, qui contulit dignitatem, et qui 
honoris est auetor, ipse fiet administrationis adiutor. (Leo.) 
E t nunc, preces Vestras pro infirmitate Nostra maiorem in 
modum exposcentes, commendamus Vos Deo et verbo gra-
tiae ipsius, qui potens est aedificare et dare haereditatem in 
sanctificatis omnibus. (Act. 20.) Valete in Domino. Cari tas 
Nostra cum omnibus Vobis in Christo Iesu. (1. Cor. 16.) 
Da tum in Episcopali Castro Nostro Nitr iae die quinquage-
sima anniversaria primitus oblatae per Nos Omnipotent! 
Deo sanetae immaculatae salutaris Hostiae, Dominica I . post 
Epiphaniam Domini, in diem nonam Ianuari i incidente, anno 
Domini millesimo octuagesimo primo, Episcopatus Nostri 
trigesimo, Nitriensis vigesimo secundo. 

Augustinus, m. p. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, j anuár 21. Czékus superintendens ur csikké 

a ,Pesti Napld'-ban. — Folytassuk Czékus superintendens 
urnák ujságezikkére megjegyzéseinket, mert ama kiváló 
tiszteleten (?) kívül, melyet ama czikk a királyi tábla iránt 
tanúsít, vannak abban olyan állítások, melyeket megjegyzés 
nélkül hagyni nem lehet, a nélkül, hogy a qui tacet consen-
t i t-féle mondást reánk ne alkalmazzák. Sorban vesszük te-
hát a következőkben a superintendens ur egy néhány ál-
lítását. 

A superintendens ur azonkívül, hogy a királyi táb lá t 
megleczkézteti, kifizeti a katholikus papságot is. Szólván 
ugyanis a vegyes házasságból származó gyermekek felől te t t 
törvényi intézkedésről, a katholikus papságot lelkiismeret-
len visszaélésről és a törvény szántszándékos kijátszásáról 
vádolja. „E törvény, úgymond, nem ad visszaélésre jogot a 
szülőknek, annál kevésbé ad tehát a lelkészeknek, hanem 
szorosan követeli, hogy ugy a szülők, mind a papság e l já rá-
sában ahhoz feltétlenül alkalmazkodjanak, minél fogva azon 
sajnos tény, miszerint a római katholikus papság Róma pa-
rancsainak hódolva, a hazai törvényt szentnek nem t a r t j a , 
hanem azt műveli, hogy a szülőket tévútra vezeti és bennök 



azon hitet ápolja, miszerint a törvényt megtartani nem kö-
telesek, téritvények és Ígéretek által azt kijátszhatják és az 
által más hitfelekezetek jogait lábbal tiporják, nem egyéb, 
mint lelkiismeretlen visszaélés és a törvény szántszándékos 
kijátszása." Igy beszél egy superiutendens a katholikus pap-
ságról. De vájjon mit mondana ő, ha mi megfordítva az ő 
szavait azt állitanók, hogy az ő most idézett szavai nem 
egyéb mint lelkiismeretlen félrevezetése a közvéleménynek, 
mint szántszándékos elferdítése a tényeknek? A katholikus 
papság tévútra vezeti a szülőket, azt a hitet ápolja bennök, 
hogy a törvényt megtartani nem kötelesek. Betudja ezt bi-
zonyítani a superiutendens ur ? Vannak bizonyítékai, hogy 
katholikus pap protestáns szülőket tévútra vezetett, hogv 
reversalist azon kijelentéssel kért, miszerint az a világi tör-
vény előtt érvényes? Hiszen tévútra vezetni mást nem je-
lenthet, mint ellenkezőjét mondani annak ami a törvényben 
foglaltatik; ilyesmit pedig bizonyára katholikus pap nem 
tett. Es azért tiltakozunk a bár superintendensi nyilatkozat 
ellen, mintha a katholikus papság akár tévútra vezetné a 
szülőket, akár azon hitet táplálná bennük, liogy a törvénye 
megtartani nem kötelesek. Vagy a katholikus papok még 
azért is felelősek, mert némely protestáns szülő gyermekét 
katholikus vallásban neveli? Talán mikor ezt teszik, a ka-
tholikus papnak kötelessége volna a protestáns érdekben azt 
mondani a szülőknek, hogy gyermekeiket protestáns módon 
neveltessék? Ily szolgálatot bár soha sem fog tenni a katho-
likus papság a protestantismusnak, de ezért sem lelkiisme-
retlen visszaélést nem üz, sem tévútra nem vezet senkit, 
mert a ki reversalist ad, — adja azért mert akarja. 

Most pedig ideje lesz áttérni azon következtetésekre, 
melyeket a superiutendens ur a kir. tábla Ítéletéből levont. 
Azt mondja a superiutendens ur, hogy a kir. tábla ítéletének 
egyházi szempontból a rabló politika és eljárás szentesitése 
lesz a következménye, mert a lelkészek hajtó vadászatot fog-
nak egyrészt tartani a vegyes házasságból született gyerme-
kekre, másrészt pedig egymás jövedelmét fogják csonkítani. 
Hogy mit fognak protestáns részről tenni, azt a superiutendens 
ur jobban tudhatja mint mi ; hanem a mi a katholikus papo-
kat illeti, azokról bizton elmondhatjuk, hogy hajtóvadásza-
tot ezentúl épen oly kevéssé fognak tartani, mint nem tar-
tottak eddig. A proselytismusnak ez a neme nein a katholi-
kus papság tulajdona. Hogy pedig épen protestáns szülők 
katholikus paphoz viszik kereszteltetni gyermekeiket, az ta-
lán mégsem hajtóvadászat, mi annál kevésbé van a katho-
likus papnak érdekében, mert a katholikus papnak stólát kö-
vetelni a keresztelésért joga nincsen és igy anyagilag sem 
csonkit meg senkit sem. Azt mondja továbbá a superinten-
dens ur, hogy állami szempontból pedig a törvény és az állami 
kormány iránti tiszteletet és bizalmat ingatja meg a kir. 
tábla Ítélete. Evvel mint egyszerű állitással szemben mi az 
ellenkezőt valljuk, azt állítván, hogy a törvény iránti tiszte-
letet és a kormány iránti bizalmat, nyolez millió katliolikus-
ban erősítette meg a kir. tábla ítélete. Ami pedig a társa-
dalmi szempontot illeti, hogy viszályt fog előidézni a kir. 
tábla Ítélete, erre azt válaszoljuk, hogy lelkiismerete rajta 
annak, a ki e viszályt előidézi. Nein lenne az természetes, ha-
nem mesterségesen előidézett viszály, mert a mint eddig nem 
akadályozta a polgárok jólétét az eddigi szokás, ugy annak 

folytatása ezután sem akadályozza, hacsak lelkiismeretlen 
bujtogatok nem lesznek. Családi szempontból végre azt 
mondja a superiutendens ur, hogy a kir. tábla ítélete a há-
zasfelek közt az egyenetlenség kapuját továbbra is tárva 
hagyja, mert a katholikus pap törvényellenesen kicsikarhatja 
a reversalist. Ami ezt illeti, ismerünk mi tiszta katholikus és 
tiszta protestáns házasságokat, hol békétlenség van és 
ismét vegyes házasságokat katholikus gyermekekkel, hol 
béke megvan. Egyébiránt mi szolgálunk e tekintetben egv o o^ o OJ 
tanácscsal : tiltsák meg a protestánsoknak, hogy ne házasod-
janak katholikus családba, akkor az egész kérdés meg lesz 
oldva, a béke a stolával együtt. 

Hogy a superintendens urnák ily felfogás mellett nem 
lesz más teendője, mint mozgásba hozni az országban az 
egész protestáns apparatust, a katholikus papság örökös 
zaklatására, ad maiorem protestantismi glóriám, azt min-
denki előre elképzelheti és a superintendens ur ez iránt nem 
is hagy fenn semmi kétséget, hiszen az egész czikk csak is 
e czélból Íratott, nem vévén észre a superintendens ur, hogy 
ez által épen azon békétlenséget mozdítja elő, melyet rá akar 
erőszakolni a kir. tábla Ítéletére. De álljanak itt saját sza-
vai : „Mi a teendő ? Véleményem szerint az, hogy felfogva a 
döntvény által jogainkon ejtett sérelem káros hirdetését és 
az itélet méltatlan és igazságtalan voltát, egyesek és össze-
sen, elöljárók és közegyháztagok, egyházmegyék és kerületek, 
valamint az egyetemes egyház a két protestáns egyház részé-
ről egy szivvel lélekkel emelje fel az igazság és jogaink visz-
szaáilitása érdekében szavát és a törvénynek szentsége és az 
igazság győzhetlen erejében bízva, kérjük ugy a kormány, 
mint az országgyűlésnél, biztosított jogaink és szabadságunk 
érvényesítését ; kérjük az igazságtalan itélet eltörlésével a 
törvény helyes és igazságos magyarázatát," (t. i. hogy a ka-
tholikus pap üldöztessék, ugyebár?) íme, ezek a superinten-
dens ur szavai, sokkal hangosabb czélok, hogy sem szüksé-
gesnek látnók azokat commentálni, hanem inkább várjuk, 
fognak-e azok viszhangot találni, fognak-e nyolez millió ka-
tholikust üldözni a superintendens ur kedveért, mert hogy a 
superintendens ur ezt akarja az elég világos szavaiból. De 
hát, mint mondtuk, várjuk be az eseményeket. 

Brüssel. A papság fizetése. — Azon megtorlások kö-
zül, mikkel bennünket itt a liberalismus fenyeget, egyet sem 
hangoztatnak közegei oly erősen, mint a papság fizetésének 
szűkebbre vonását. Már pedig ez az állam részéről határo-
zottan nem lenne egyéb, mint pénzbeli kötelezettségeinek, 
egy szent szerződésnek, a belga alkotmánynak s egy első-
rangú társadalmi érdeknek legdurvább megsértése. O O Ö 

Gyakran ki volt ez már mutatva. A mult évben Lau-
wers Ágost ügyvéd röpiratában, s még teljesebben a Plan-
quaert Gyula neve alatt megjelent következő munkában: La 
diminution des traitements du clergé catholique. Legújabban 
a Guzette de Liège következő czikkat szentelt ez ügynek. 

A kath. papság fizetése először is nemzeti adósság, leí't —-
telezettség. Tudjuk, mikor lépett életbe ez adósság: mindjárt 
a 89-ki ,nagy elvek' megszületésekor. 

A franczia nemzeti gyűlés egy külön bizottságot bizott 
meg a kölcsönjavaslat kidolgozásával. Talleyrand e bizott-
ság nevében azt kívánta, hogy a nemzet tegye rá kezét arra, 
a mit illetéktelenül a „papság javainak" neveznek, minthogy 
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o javak inkább az istentisztelet és felebaráti szeretet örök-
sége, tizenkét század vallásalapitványainak egyeteme. Egy-
úttal azt kivánta, hogy a papságnak a lefoglalt tőke ka-
matja fizettessék : „A papság e dotatiója, úgymond, ünne-
piesen á'lam-adósságul fog elismertetni." Utána Mirabeau 
azt indítványozta határoztatni, „hogy a papi jószágok tulaj-
dona a nemzetet illeti, azon kötelezettséggel, hogy e rend tag-
jainak ellátásáról gondoskodni tartozik." 

Mirabeaunak azonban be kellett látnia, hogy a többség 
a radikális kisajátítás e nézetében nem fogja követni ; azért 
javaslatát megváltoztatva, e szavak helyett : „a tulajdon a 
nemzetet illeti", ezt te t te : „rendelkezésére állnak 

„Az összes egyházi javak a nemzet rendelkezesére áll-
nak, azon kötelezettséggel, hogy illendő módon gondoskodni 
fog az istenitisztelet költségeiről, szolgái ellátásáról és a sze-
gények segélyezéséről 

E javaslatot a nemzetgyűlés elfogadta, miután előbb 
Mirabeau fejtegetéseit meghallgatta. 

„E javaknak oly rendeltetésük van, melynek teljesíté-
sét nem szabad beszüntetni : mert visszavonhatatlanúl ado-
mányoztattak nem a papság, hanem az egyház, a templo-
mok, a társadalom szükséget szenvedő osztálya részére . . . 

Nincs tehát arról szó, hogy a papság javait az állam 
adósságainak törlesztésére elvegyük, mert a nemzet tulajdon-
jogának elve kimondathatott volna a nélkül is, hogy a pap-
ság e javakat kezelni, élvezni megszűnt volna. Az államnak 
ma nem kincsekre, hanem biztosítékra, zálogra van szük-
sége."*) 

Az 1789. nov. 2—4-ki rendelet tehát, mely Mirabeau 
e javaslatát törvény-erőre emelte, a papság javait biztosíté-
kul veszi, s lia e lefoglalás jelentését a későbbi rendeletek 
világánál nézzük, azok is valamennyien elismerik a nemzet 
által viszonosan elvállalt ama kötelezettséget, hogy az isteni-
tisztélet költségeiről, szolgái ellátásáról s. a. t. illendően gon-
doskodni fog." 

Igy az 1790. ápril. 10—12-ki rendelet: 
„Az évenkinti állam-kiadások költségvetésébe megfe-

lelő összeg lesz felvéve a katholikus, apostoli és római vallás 
cultusának költségeire, az oltárszolgák ellátására, a szegé-
nyek segélyezésére és a világi papok s mindkét nembeli 
szerzetesek fizetésére, oly képen, hogy a nemzet rendelkezésére 
álló javak e terhektől föl nem menthetők 

Ugyanily elismerés foglaltatik az 1791. szept. 3—14-ki 
alkotmány Y. fej. 2, szakaszában : 

„A katholikus vallás szolgáinak fizetése, az alkotmá-
nyozó nemzetgyűlés határozatainak értelmében, a nemzet 
adósságának részét képezi." 

E fizetés tehát kétségbevonhatatlant nemzeti adósság, 
. valamint az is bizonyos, hogv az állam ez illetékékre nézve 

csakis a kath. papság tagjainak van lekötelezve, mert miután 
csak is e papság fosztatott ki, csakis ennek van joga kárté-
rítésre. 

*) Az egyházi javak elkobzása ezen főfő antesignanusának szavai 
nálunk, hol a rémületes deficit az államférfiakat vagy apathiába kergeti 
vagy eszöket veszi el, kiváló jelentőséggel bir. Ott, hol Wahrmanu találó 
megjegyzése szerint nin'S pénzügyi politika, hanem minden ötletek 
szerint történik, ott minden ötletre el lehetünk készülve, kivált a mai 
pi-otestans aerában, melynek bizonyára nem tartozik programmjához vé-
deni a kath. egyház jogait. Szerk. 

Ugyanezen elv lett kimondva azon határozatok által, 
melyek az elzálogosított ingatlanokat a vallásszolgálati ala-
pok fedezésére eladatni rendelték, biztosíttatván, -hogy az 
a javak eladásából befolyó tiszta érték négyszáztólija fog 
adó és levonás nélkül a lelkipásztorok és segédeik fizetésére 
fordíttatni." 

Hasonlóképen a püspöki birtokok eladásánál is kimon-
datott, hogy a bejött összegből „minden más czél előtt, a 
püspök lakása és fizetése fog fedeztetni." Szintúgy, mikor 
1792-ben a templomok vagyonát eladták, azon föltétel alatt 
adták el, „hogy a kincstár az illető javak eladásából befolyó 
összeg után négy százalékot fog minden egyes templomnak 
fizetni." 

A forradalom törvényhozása tehát kétségtelenül bizo-
nyítja, hogy az állam csak azon foltét alatt tulajdonította el 
a papság ingatlanait, hogy ellátását fizetni fogja, s hogy e 
tehert mindenkorra nemzeti adósságul fogja elismerni ; mint-
hogy pedig e törvényhozás akkor a meghódított Belgiumra 
is ki lett terjesztve, a belga állam saját részéről ép ugy örö-
köse az adósságnak, a mint örököse lett a birtoknak. 

Szűkebbre vonni a kath. papság fizetését még nagyobb 
jogtalanság volna, mint teszem azt a jótékony egyesületektől 
vagy kórházaktól elvenni a szegények és betegek számára 
rájok hagyott alapítványokat. 

Az 1801. concordatum ép ugy kötelezi Belgiumot, 
mint Francziaországot. Az államfő és a szentszék közt kö-
tött e szerződés erejénél fogva az egyház, melyre a rabló 
törvényt ráerőszakolták, megígéri, hogy az egyházi javak 
megvevőit birtokukban háborítani nem fogja, de viszont az 
állani még ünnepélyesebben magára vállalta ama kötelezett-
séget, hogy évi járadékban fogja a kath. papoknak visszafi-
zetni azt, a mit tőlük tőkében elvett. 

A polgári hatalom a papságnak illő ellátást biztosít, 
mely a vallás-szolgák fentartására rendelt hajdani javadalmak 
jövedelmének részét képviseli ; továbbá minden lelkésznek tisz-
tességes lakást és kertet ; megigéri, hogy a parochiák számát 
a vallás szükségletei szerint növelni fogja, a papnöveldék épü-
leteit fentartja s azokat egész vagy fél-alapitványos helyek-
kel ellátja ; a forradalom által elpusztított parochiális tem-
plomokat felépítteti. 

E kötelezettségeket azon hatalom irta alá, melynek a 
belga állam utódja, melyek kötelező erejét a hollandi kor-
mány elismerte s a belga alkotmány is megerősítette. 

C. de Br. 

IRODALOM. 
Át osztrák-magyar monarchia sajtó viszonyai. Die 

Pressverhältnisse im Kaiserstaat Oesterreich-Ungarn. Würz -
burg. 1881. 16-rét 227 lap. Ára 1 frt 80 kr. 

Minden országnak sajátságos sajtó-viszonvai vannak, 
melyek a legszorosabb ok és okozati összeköttetésben állnak 
az illető országban levő társadalmi s főleg politikai állapo-
tokkal. Tény, hogy a sajtó mindenütt a társadalmi, politikai, 
szóval szellemi élet hőmérője, csakhogy a viszonyok kü-
lönfélesegéhez képest különféle módon. E kiilönféleség ki-
vált a politikai sajtó terén nyilvánul. Ott, hol a liberalis-
niusnak még nem sikerült a társadalmat atomizálni, azaz, 
hol a társadalomban az azonos social is czéllal és állással 
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bíró elemek közt az összetartozás, a solidaris közreműködés 
és kölcsönös támogatás érzete társadalmi alapból meríti ere-
jét s a testületi szellem még nem veszté el hatalmát, ott cse-
kély számú orgánumokkal rendelkező sajtó is nagy hatalom. 
Ott'ellenben, hol a társadalomban a liberalismus kiölte az 
ugyanazon társadalmi rendeltetéssel biró elemekből a testületi 
közreműködés szellemét, hol minden egyes ember önmagára 
van hagyatva s utalva a létért vivandó küzdelemben, ott a 
sajtó van hivatva a társadalmi kapcsok nélkül az államnak 
nevezett nagy mindenségben kóválygó atomszerü egyedek-
nek eszmék és czélok szerint való sorakoztatására. I t t tehát 
csakis nagy apparatussal működő s lehetőleg minden egyes 
emberhez külön-külön szóló sajtó töltheti be hivatását kel-
lőleg. Az előbbi állapotra nézve példa monarchiánk túlsó 
fele. Oda is betört az általános európai liberális vizözön s 
tudjuk mennyi pusztulást okozott ; csakhogy erős, történeti-
leg kifejlett, megedzett szervezetbe ütközött ugy politi-
kai, mint társadalmi sőt ethnologiai tekintetben is, és igy 
Ausztriát a liberalismusnak, túlnyomóan erős szabadelvű 
sajtója daczára, uralma alá letipornia nem sikerült. Az ari-
stocratia nagy többsége Ausztriában mint társadalmi osztály 
anyagilag és szellemileg erős alapokra igyekezett létét az uj 
viszonyok közt átfektetni. A népnek az a nagy többsége pe-
dig, mely a társadalomnak alaprétegét képezi, t. i. a fold-
mivelő néposztály, hű maradt szerény hivatásához, föladatát 
és életczélját nem a magas politikával való bibelődésben, 
hanem társadalmi állásának betöltésében keresi, és e tekin-
tetben testületi közszellemtől van áthatva, mely épen nap-
jainkban igen erősen nyilvánul azon gyűlésekben, melyeknek 
jelszava a politikai választásoknál nem liberális nagyhang-
zásu üres szavak, hanem társadalmi igények és érdekek sze-
rint eljárni s magát a törvényhozó testületekben nem világ-
félforgató phantasiákkal eltelt szájhősökkel hanem társa-
dalmi érdekek és szükségletek érzetétől áthatott egyének 
által képviseltetni. Hasonló szellem észlelhető az osztrák kis 
iparosok körében, kiket a liberalismus által minden erkölcsi 
tekintetekből kivetkőztetett nagy ipar társadalmi pusztítá-
sai nagy részt már kijózanítottak s a testületi sorakozás út-
jára tereltek. Szóval Ausztriában a keresztény társadalmi 
rend benső erőben s külső kiterjedésben folyton nyer ; sőt a 
hatalmas aristocratia és a társadalom többségét képező fóld-
mivelő nép, mondhatni, már csaknem teljesen lerázta a ke-
resztényellenes liberalismus igáját. Es mégis a liberális sajtó 
Ausztriában még most is virágzóbb minta keresztény. Hon-
nan van ez? Hasonlattal lehet felelni. Erős, egészséges em-
berekből álló társadalomban nem sok orvosra van szükség-. 
Minél jobban ki van fejlődve valamely társadalomban a kö-
telességek józan tudata és érzete s minél kevesebb veszély fe-
nyeget, hogy a társadalom egészséges elemeit a sok szószá-
tyárnak talán elszédíteniük sikerül : annál kevesebb vezér-
czikkre annál kevesebb újságra van szükség. Csak fel kell 
tenni a kérdést, s kiki tud egy kis segítség mellett a maga ál-
láspontjáról magának feleletet adni, a nélkül, hogy számta-
lan lapokra volna szükség, kik napról szájába rágják a gon-

dolatot produeábii nem, hanem csak gondolatot nyelni tg 
megemésztés nélkül consummálni tudó nagy közönségnek. 

Ausztriában tehát a keresztény eonservativ szellem ha-
talmának az ottani katholikus sajtó termékeinek számará-
nya nem felel meg, és épen azért az ausztriai katholikus 
sajtó sokkal erősebb mint látszik, de mégsem fejlett még ki 
annyira, hogy a szabadelvű és zsidó lapok szivattyúja alá 
letepert társadalmi osztályokat a liberális vampyr körmei kö-
zöl kiragadni képes volna. Egyébiránt a közszellem ilyetén 
emancipátiójának a sajtó nem egyedüli eszköze. Hiszen vilá-
gos, hogy nemcsak szóvul, s nem is főleg írott szóval s újság-
gal lehet a liberalismus hatalmát megtörni, — hanem főleg-
a társadalmi tevékenység ezerféle nemének komoly s állhata-
tos alkalmazása által. (Folytatjuk.) 

VEGYESEK. 
— 1875. jul. 16-án kelt az a franczia törvény, mely 

elrendeli, hogy a törvényhozó testületek minden ülése előtt 
istenitiszteletet tartassék. A szabadkőműves testvérek kor-
mánya még nem meri e törvényt mellőzni. Ez évben is tehát 
Constans cultusminister államtitkárja által felszólítást inté-
zett a püspökökhöz, hogy a törvény értelmében jan. 16-án 
tartandó istenitiszteletről gondoskodjanak. A párisi Notre-
Dame-ban egy kanonok mondta a szent misét, melyen Gui-
bert bibornok is jelen volt. Sem Grévy sem Gambetta nem 
méltóztattak megjelenni, azonban Grévy legalább képvisel-
tette magát ; Gambetta még ennyire sem méltatta a tör-
vényt. A jelen volt 4 ministeren pedig valamennyin meglát-
szott, hogy a templomi levegőt nem szeretik. Az alsó kamrá-
ból igen kevesen, ellenben a senatusból sokan voltak jelen. 

— A löweni katli. egyetem tanuló ifjúságának száma ez 
évben 1451-re emelkedett. Alapítása évében, 183*/6-ben 86 
hallgatója volt. Külföldről alig van más egyetemnek annvi 
hallgatója, mint a lőweninek. Képviselve van itt Németor-
szág, Anglia, Ausztria-Magyarország, Brazília, Costa-Rica, 
Spanyolország, Románia, Francziaország, Irhon, Luxem-
burg, Németalföld, Lengyelország, Portugallia, Törökor-
szág, Uraguay, Svajcz, Venezuela. Csak a katholicismus 
adott és ad most is a tudománynak valóban egyetemes 
jelleget ! 

— Vettük a világ egyik legnépesebb s legnevezetesebb 
hittudományi kara hallgatóinak tekintélyes névsorát. Czime 
,Auditores S. Theologiae in C. et R. Universitate Oenipon-
tana ineunte anno scholastico 1880/1881.' E szerint az inns-
brucki egyetemen ez évben van 212 hittudományhallgató. 
Közülök ausztria-magyarországi 63, külföldi 149, világi 
pap vagy papjelölt 34 egyházmegyéből 126, szerzetes 13 
rendből 86, már áldozár 27. A sz. Miklósról nevezett con-
victusban lakik 116, a willi kanoniából való 7, sz. Ben. r. 
3, servita 2, sz. Fer. r. 5, Jézus-társasági 44, magán házak-
ban lakik 35. Magyarországból a sz. Ben. r. 1, a jászói 
prém. r. 1, Jézus-társasága 6, a csanádi megye szintén 1 
tag által van képviselve. Vívat, floreat, crescat ! 

Kegyeletes adakozás. 
A n.-váradi 1. sz. egyházmegyéből. 

a) Papa ő szentsége részére . . 493 fr t 44 kr 
b) a szent sír őreinek . . . 25 „ 11 
c) afrikai missiókra . . . 59 „ 17 " 
d) amerikai „ . . . 4S . 46 " 
e) norvég „ . . . - „ 40 " 
f) sz. gyermekség társulatának . . 57 89 
g) szeplőtelen Fogant, egyletének . . 5 „ 72 " 
h) keleti keresztények segélyére . . 44 „ 23 _ 
i) sz tíonifácz-egyletnek . . 5 71 

Összesen 740 frt 13 kr 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, .Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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monarchia sajtóviszonyai. — Vegyesek. 
Irodalom : Az osztrák-magyar 

Adatok 
árpádházi boldog Margit ereklyéinek tör-

ténetéhez. 
(Vége.) 

Ha felkutat juk s megtaláljuk a valódi okot, a 
mely végett a testnek fel kellett emeltetnie, akkor 
könnyen meg fogjuk határozhatni az időt is, midőn 
a felemelés történt. 

Egyik okot szolgáltathatta volna erre Margit 
szenttéavatása, mert a róm. kath. egyház folytonos 
gyakorlata szerint, ha valakit a szentek, vagy csak 
a boldogok sorába ünnepélyesen avat, akkor egy-
szersmind elrendeli, hogy a canonisált, vagy beatifi-
cáltnak teste temetkezési helyéről kiemeltessék és 
ereklyeként tiszteltessék.1) Miután azonban árpád-
házi Margit mindeddig a többszöri sürgetés daczára, 
sem szentté, sem boldoggá ünnepélyesen a római 
szent szék által nem avattatott, azért testének fele-
melése ily czélból nem is rendeltetett el. 

Ismeretes ugyanis, hogy Margit bátyja V. Ist-
ván magy. király, bugának szentté avatását X. Ger-
gely pápánál szorgalmazta, mire vizsgáló bizottság 
küldetett ki,2) mely 1272-ben junius és deczember 
közt működött, de elnökének Fülöp esztergomi ér-
seknek elhalálozása miatt kénytelen volt félbesza-
kítani munkálatait. A pápa Fülöp helyébe Lodomer 
váradi püspököt bizta meg a vizsgálati bizottság el-
nökletével. Ezen vizsgálatok azonban végczélhoz 
nem vezettek, mert Gergely pápától, ki 1276. jan. 
10-én halt meg, az ügy eldöntetlenül V. Incze pá-
pára maradt. Ez maga is dömés, nagy hévvel karolta 
fel az ügyet és azt egész újból átvizsgáltatá és azért e 

Benedictu8 X I V . De Servorum Dei beatificatione et 
beatorum canonisatione. L. I . c. 7, 8, 9. 

') Pray. Vita etc. i. h. 314. 

czélból szakavatott embereket küldött a helyszinére. 
Azonban a nagybuzgalmu Incze pápa sajnos csak 
igen rövid ideig ült sz. Péter trónján. Ugyanazon év 
jun. 22-én bezárta élete pályáját. Utódja V. Ador-
ján szintén csak néhány hóig kormányzott. Ezt kö-
vette XXI. János. Ennek terjesztették elö a vizsgá-
latra kiküldöttek működésűk eredményét. De János 
is rövid, nyolezhónapos kormány után elhalt.3) Igy 
a sok változás között, sőt némi tekintetben Kun IV. 
László király botrányos élete miatt is, a szenttéava-
tási ügy befejezés nélkül a pápai okmánytárba ke-
rült. Róbert Károly király küldött ugyan az ügy 
szorgalmazására V. Kelemen pápához, 1306-ban, ki 
akkor Bordeauxban tartózkodott, sürgető követet, 
de ennek fáradalmai is, sajnos, eredmény nélküliek 
maradtak,4) mindamellett, hogy ezen ügy iránt a 
pápai udvarnál ekkor hosszabb ideig, még 1340-ben 
is, midőn Guarin legendáját irta, érdekkel visel-
tettek.5) 

A válalataiban nagy Mátyás király bizván eré-
lyében, szintén felkarolta Margit szenttéavatási ügyét 
és Márk tinnini püspököt küldte 1464-ben II. Pius 
pápához, azonban Pius rövid idő múlva a követ fo-
gadása után elhalt. De hogy az ügy ismét feledésbe 
ne menjen, a következő évben" Mátyás király Márk 
püspököt ez ügyben ismét Rómába küldte az u j pá-
pához, II. Pálhoz ; azonban mindennek daczára az 
ügy mégis csak elaludt.6) Megjegyzendő itt, hogy 
Mátyás ama levelében, melyet a bíbornoki collegi-
umhoz ezen ügyben irt, következőleg kérelmezi Mar-
git szentté avatását. „Ir tunk — úgymond — szent-
séges urunknak, boldog Margit testének felemelte-

3) Knauz. Magy. Sión. 1867. 572. kk. 
*) Ferrarius. De rebus Hung. Pray. etc. 331-
») Knauz. Magy. Sion. 1867. 589. 
6) Pray. Vita etc. 239. 
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tése vagyis szenttéavatása végett"7) stb. Ebből azt 
lehetne következtetni, hogy még ekkor Margit teste 
temetkezési helyéből ki nem lön emelve, a mi azon-
ban, mint látni fogjuk, már sokkal előbb megtör-
tént. Mátyás király e szavakkal — elevatio Corpo-
ris — nem akart mást mondani mint, bogy a test, 
amint a szenttéavatásnál történni szokott, ereklye-
ként a tiszteletnek tárgyává tétessék és ezen tiszte-
letnek megfelelő helyre helyeztessék. Vagy pedig, 
mivel e kifejezés a pápához intézett és általa meg-
említett levélben elő sem fordul, csak is a szentté-
avatás műszavaként használta az — elevatio corporis 
— kifejezést, melyet a „vagyis szenttéavatás" kife-
jezésével értelmez s igy kétségtelenné teszi, hogy nem 
lehet itt a testnek a sirból való kiemelését értenüuk 

A szenttéavatás ügyét végre Magyarország 
praelatusainak kérelmére III. Ferdinand király ka-
rolta fel, ki 1041-ben VIII. Orbán pápához kiildé 
követét Sartori Antal dömés szerzetest. Miért ma-
radt a buzgó király ezen törekvése eredmény nél-
kül, megmondani nem tudjuk.8) 

Azonban mindamellett, liogy árpádházi Mar-
git eddig ünnepélyesen sem szentté, sem boldoggá 
nem avattatott, mégis ö gyakorta „szentnek" ne-
veztetik és jogosan mint „boldog" tiszteltetik. Ha-
bár azon tiszteletnek megadása, mely a „boldog" 
szóval kifejeztetik, az anyaszentegyház által egyene-
sen e czélból kiadott rendelet által nem mondatott 
ki ünnepélyesen, mégis történt oly intézkedés, mely 
az anyaszentegyháznak az iránti helyeslését sőt nyilt 
kivánatát okmányilag kifejezi. 

Ugyanis 1409-ben XII. Gergely pápa által 
Zsigmond király udvarához Budára a szakadárság 
megszüntetése ügyében ragusai Dominici János, sz. 
Sixtusról nevezett bibornok, mint a latere követ 
küldetett, ki ugyanazon év márt ius 22-én Budán 
kelt és Salvatus János által kiállitott okmányával 
mindazoknak búcsút engedélyez, kik a boldogságos 
szűznek tiszteletére épült templom és zárdában, me-
lyek a szinte nevét viselő Dunaszigeten léteznek, a 
bennök nyogodó boldog Margit testének tiszteletére 
megjelennek és a nevezett zárda vagy templom 
építéséhez segédkezet nyújtanak és pedig annyiszor 
a hány izben ezt teendik.9) 

7) Ferrarius. De rebus etc. 379—382. ós Pray. Vita 
etc. 236—239. 

8) Ferdinand iratai másolatban megvannak az országos 
levéltárban. Eccl. Cam. 45 es. 9 sz. Ez ügyről bővebben szól 
Pray Vita etc. 240—245. 

9) Ezen okmányt felette nagy fontossága végett egész / O J o o O 
terjedelmében közlendőnek tartom : 

70 

Ezen okmányban Margit többször „boldog"-
nak neveztetik, s mivel ezen okmány a pápa nevé-
ben működő teljhatalmú követ által adatott ki, min-
den tekintetben jogérvényesnek tekinthető ' és igy 
a benne előforduló „boldog" kifejezés, az egyház 
részéről árpádházi Margit számára megengedettnek 
tekinthető. Igv nyerte Margit a boldogok közé tör-
tént sorozását, nem ugyan kizárólag és ünnepélye-
sen ez ügyben kiadott okmány, de az elfogadott O. J " o 

gyakorlat által, mely a római sz. szék hivatalos ok-
mányaiban is alkalmazást nyert. 

Mindezek folytán ismételve kimondhatjuk, hogy 
boldog Margit teste, sem a szentté- sem a boldoggá 
avatás alkalmával, melyek ünnepélyesen még eddig 
meg nem történtek, egyházi rendelet következtében 
nem emeltetett ki sirjából, hanem a kiemelésnek 
más okból és nem ünnepélyes alkalommal kellett 

; történnie. 
Az imént idézett okmány kiadásának idokában 

megtaláljuk b. Margit testének sirjából való feleme-
lésére az okot és alkalmat. Az okmányban ugyanis 
azoknak engedélyeztetik búcsú, kik a templom vagy 
zárda építéséhez segédkezet nyújtanak. Ebből bizo-
nyos, hogy 1409-ben építkezés történt a Boldogasz-
szonyról nevezett szigeti dömés templom és zárdá-
ban. Zsigmond király korában Budán és Pesten több 

„Joannes, Miseratione Diuina Tit. S. Sixti Presbyter 
Cardinalis, Apostolicae Sedis Legátus. Vniuersis Christi fi-
delibus, praesentes nostras literas inspecturis, Salutem in 
Domino sempiternam. 

Splendor paternae gloriae, qui sua muudum illuminât 
ineffabili claritate. pia vota fidelium benigno fauore prose-
qui tur ; cum dénota ipsorum humilitas, Sanctorum precibus, 

; et meritis adiuvatur. Cum itaque, sicut accepimus, sit Mo-
nasterium, et locus Ecclesiae, Beatae, et gloriosae Virginis 
Mariae de Insula Danuby, Ordinis Praedicatorum, dioecesis 
Vesprimiensis ; in quo quidem Monasterio, sive loco, qlorîo-

I su» Corpus Beatae Març/aritae Virginis, in Domino requie-
scit; ad quod Comas visitandum, maxima se dirigit deuoto-
rum multitudo : Nos cupientes, diuinum cultum, et Sancto-

: rum Deiubilibet ardenter reuerentiam augeri ; u teademEc-
clesia congruis honoribus frequeutetur ; et Corpus dictae 
Beatae Virginis, sedulis deuotionibus eo ferventius, ac li-

1 bentius fideles Christi visitent, et confluant ad eosdem, quo 
exinde dono eoelestis gratiae uberius conspexerint se refer-
tos ; auctoritate ApostolLca, qua specialiter fungimur in bac 

1 parte, omnibus vere poenitentidus, et confessis, dictam Ec-
clesiam Beatae ac gloriosae Virginis Mariae, et dictae B. 
Margaritae Virginis Cornus devote visitantibus, ac ad dicti 
Monastery siue Ecrtesiae fabricant, manu* porriqentibus ad-
mtrices, vice qualibet, in perpetuum, Centum et quadraginta 

i dies de Indulgentia, tenore praesentium, misericorditer elar-
gimur. Datum Budae, dictae Vesprimiensis dioecesis, sub 

I nostri Maioris Sigilli appensione, Vndecimo Calendas Apri-
lis, Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris, et Domini 
nostri Gregorii, diuina P r o v i d e n t i a Papae XI I . Anno tertio. 
Joan. Salvatus. Ferrariusnál i. m. 340 1. Pravnál i. m. 246. 
I. Előbbitől átvette Fejér Cod. Dipl. X. 4. 771. 
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monumentális épület jö t t létre. Külföldről számos 
épitész tartózkodott a fővárosban, kiket a nyulszi-
geti apáczák is felhasználtak arra, hogy anélkül is 
szűk templomukat és kevésbbé czélszerü zárdájokat 
átépitsék, illetőleg bővitsék. 

Ha a margitszigeti düinés-apáczák templomá-
nak és zárdájának még fenmaradt romjait megte-
kintjük, első pillanatra szembeötlik, miszerint azok 
minden részeikben nem egyszerre s egyidőben épül-
tek ; ami mellett kivált a templomromokon két kü-
lönféle kornak stylje, részint IV. Béla, részint Zsig-
mond korabeli épitkezés tanúskodik. 

A templom hajójának arányai, oszloprészletei 
és ékítményei IV. Béla idejebeli román stylt mu-
tatnak. Holott a kar és a szentély keskeny hosszú 
alakja, utóbbinak sokoldalú záradéka (nyolczszög-
nek bárom oldala), az alapfalak csekély vastagsága, 
a boltivek bordái, a féloszlopok stb., a gót stylt kép-
viselik. Névleg határozottan Zsigmond király idejé-
ből valók az apáczakar boltivének bordái és az eze-
ket tartó féloszlopok, melyek tagjainak körtealaku 
képzése egyforma a budavári Nagyboldogasszony-
ról nevezett templom ugyanazon időből való alaku-
lásaival.10) 

A dömés apáczák temploma IV. Béla idejében 
a román styl követelte félkörű apsissel végződött, 
ebben állott a főoltár. Az átépités alkalmával az 
egész ka ra szentélylyel együtt toldatott hozzá, ugy, 
hogy az átépített templom valamivel több mint még 
egyszer oly hosszúvá lön mint a IV. Béla által épí-
tett templom volt. Az elöbbeni absis mellőzésével 
és lebontásával történhetett csak a hozzátoldás. 
Evégből ép azon rész lön átépítve, melyben b. Margit 
sírja volt, és igy kétséget sem szenvedhet, hogy b. 
Margit sírjának, mind az épitkezés területébe eső-
nek, de a kegyelet szempontjából is, nehogy az sé-
rülést szenvedjen, fel kelletett nyitatni és testének 
belőle kiemeltetni, hogy az épitkezés ideje alatt 
biztosabb és méltóbb helyen elhelyeztessék. Véle-
ményem tehát az, miszerint boldog Margit testének 
eredeti sírjából való felemelésére az okot a templom áté-
pítése szolgáltatta, mely átépités hiteles okmány szerint, 
1409-ben tőrtént. 

Ezt annál is inkább hiszem, mert a búcsút en-
gedélyező okmány „gloriosum corpust" említ, nem 
pedig „tuinbát" vagy „sírt," mint az ezen idő előtti 
okmányok, mintegy jelezni akarván, hogy már most 
maga a dicsőült test a síron kívül tisztelhető, és ép 

10) Képatlasz az archaeologiai közlemények I I . köteté-
hez. Margitsziget műemlékei I—IV. tábla. 

azért mivel a síron kívül van elhelyezve, annál mél-
tóbb, hogy annak tiszteletére mennél többen seregei-
jenek össze. De mivel csak szentnek vagy boldognak 
testét szabad nyilvános tiszteletben részesíteni, azért 
hivatalos okmányban a „boldog" jelzővel tüntette-
tik ki, sőt az iránta való tisztelet búcsú engedelyek-
kel is jutalmaztatik. 

Ezekkel ugy hiszem kellőleg megfeleltem a 
kérdésre: meddig feküdt b. Margit teste a sírban? 

Némethy Lajos. 

F u r c s a d o l g o k . * ) 
I I . 

Természetes, hogy csak oly szokásokat és divatokat 
mutatok be, melyek a nép tudomására jönnek, s amelyekhez 
a nép alkalmazkodik és idő multával ugy hozzászokik, hogy 
átmeunek úgyszólván a nép fejébe és vérébe. Mert egyéb 
szabályellenességek, melyek nem ötlenek a nép szemébe, s 
nem tűnnek fel előtte, az utódot nem illetik. Pl . primitiakor 
a neomystára ráerőszakolni a pro seipso oratiót, vagy tetszés-
szerénti oratiókat és commemoratiókat venni akkor, mikor a 
nap ritusa nem engedi meg, ez olyas valami, ami a rubrikák 
ellen van, de a publikumot alig érdekli, s emiatt bármily 
elődnek az utódja gond nélkül misézhet a rubrikák szerént. 

Hanem emlitek oly szokásokat, melyek sokszor az utó-
dot feszélyezhetik s esetleg a nép szemeiben kisebbítik, 
mintha tudatlan vagy akaratos vagy talán reformátor 
volna. Azt meg szintén megígérem, hogy kakostomikus kife-
jezéseket használni nem fogok. 

Különös némely lelkész véleménye a házi keresztség-
ről. Hogy az anyakönyvbe is igy ir ja be: „csak házi kereszt-
séget ért a gyermek." Ez megjárná, de azonkívül nem egy 
fitymáló nyilatkozatából kitűnik, hogy ő a szűkségbeli ke-
resztséget, melyet valaki más szolgáltatott ki, pl. a bába, 
kevesebbre becsüli, mint a magáét. S igy történik, hogy az 
utódot nem egyszer tele kételylyel figyelmeztetik, hogy a 
volt plébános mindig megkeresztelte azokat a gyermekeket, 
akik már otthon meg lettek keresztelve.**) Arra persze a 
nem reflectálhat, hogy az ily lelkész talán titokban hozzá 
nép tette a „conditiót." Ámbár szabályszerént sub conditione 
is csak akkor lehet keresztelni, ha alapos gyanúnk van arra, 
hogy nem jól kereszteltek otthon. — A szűkségbeli kereszt-
ség tehát nem csak házi keresztség, hanem valóságos ke-
resztség és szentség. 

El kell-e hozni egyházkelőnél az ujonszülött gyerme-
ket is ? Aki olvassa a rituálé utasítását, sőt egyátalán e ri-
tusnák czimét : „De benedictione mulieris 1. th. junctae p. 
partum,„ láthatja, hogy az nincs előírva. És ha valaki azt 
hiszi, hogy a gyermek elhozása által az egyházkelő jobban 
hasonlít a bold, sziiz „egyházkelő"-jéhez, aki isteni gyer-
mekét is magával vitte (de mert ezt a törvény akkor elő-
í r ta) ; vagy mivel ott van az esztergomi szerkönyv szerént 

*) Lásd a ,Religio' 1881. 1. sz. 
**) A nép a keresztelés alatt ily esetekben valószinüleg csupán a 

keresztelés szertartásainak utólagos pótlását értette. Mert a Rit. róm. 
csakugyan határozottan meghagyja, hogy : Si supervisent (infans), sup-
pleantur alii ritus omissi. Szerk. 

9* 



az anyához intézendő intelmi mutatványban a vonatkozás az 
újszülött gyermekre is : jól van, kívánja meg saját tetszése 
szerént, de ne exequálja föltétlenül, ne kergesse el a gyer-
mek nélkül jövő anyákat, s ne praejudikáljon privát elvi-
eskedése által a tán enyhébben vélekedő utódjának, akit majd 
sokan a hivek közül tág lelkiismeretünek tar thatnak azért, 
mert gyermek nélkül is introducálja a felépült anyát, pedig 
a volt plébános a gyermek jelenlétét is elkerülhetlenül szük-
ségesnek tartotta. 

A propos! Eszembe jut , hogy káplánkoromban egy 
kath. úrhölgy azt izente, maradjak otthon azon délutánon, 
komomaasszony lesz, s szeretné, ha én keresztelnék, mert ta-
lán el is ájulna, ha még egyszer látná plébánosomat keresz-
telés alatt a tenyerébe köpni. Mindenesetre nem étvágyat 
keltő látvány, ha egy öregebb, vagy talán már egészen szá-
raz nyelvű öreg ur nyálat gyűjtöget össze a szájából, meg 
szükség esetén a torkából, s a tenyerére erőszakolja, hogy 
ott hamuval sarat csináljon az „ephphetára." Lehet ezt 
egyszerűen maskirozni, pl. megnedvesíteni nyálunkkal a 
a mutatóujj unkát, beleérinteni a hamuba, kivenni, s a hü-
velykkel megkeverni, s kész a sár ; mert 11b. nem „okvetlen" 
szükséges a ténykedéshez egy egész marékkal. Sőt ha va-
laki ezen maskirozásom ellen a rubricára hivatkozik, még 
annak is bebizonyítom, hogy nem kell tenyerére köpni. Ott 
csak annyi van mondva, hogy a pap kevés hamut tesz a bal 
kezének tenyerébe, és cum sputo faciat lutum, tehát eleget 
tesz akkor is, ha megnyálazott mutatóujjával a hamut össze-
keveri, mert akkor is lutum képződik. 

Mindenesetre azonban megérdemli az oly lelkész, aki 
ott, még el sem fordulva talán a jelenlevőktől, tenyerére 
köp, hogy ízléstelen functiója miatt megszólják. Nem csak 
nők, de némely gyengébb gyomrú férfiak is utálattal telnek 
el az inaesthetikus vagy pláne erőszakos nyálgyüjtés és ki-
köpés lát tára és hallatára. 

A „csak házi keresztséghez1, hasonlít a „próba-gyó-
nás." Nem is említeném, ha egy lelkész urat nem ismertem 
volna, aki e „próba-gyónások" alatt egész komolyan rizikó-
gyónásokat értett . — A próba-gyónás tartassák az iskolá-
ban, mikor a poenitentiatartás szentségének 5 részeit úgyis 
egyenkint szemléltetni és gyakoroltatni kell, nem pedig a 
gyónószékben. S ha valaki nem készítette el a gyermeket 
ugy, sogy ez korához mérten értse az egész szentségnek te-
hát a gyónásnak is mibenlétét, azt nem is eresztheti oda a 
gyóntatószékhez, nem is absolválhatja. Akit pedig odabo-
csáthat, és de facto meggyóutat, az valóságos gyónást tesz, 
az szentséget vesz fel, az tesz valamit nem pedig csak próbál 
tenni. Próba-gyónás oly értelemben, mintha az csak oktatás, 
puszta szoktatás, ismerkedés volna, nem pedig olyan mint 
más gyónás —• non datur ! És ha valahol datur, rettentő 
furcsának nevezem.*) Egy plébános. 

*) Erre nézve az az észrevételünk, hogy mivel nincs lelkipásztor, a 
ki csalhatatlanul megtudná mondani, hogy ez vagy az a gyermek már 
annyira eszének használatánál van, hogy gyónni köteles, sokszor megtör-
ténik, hogy még éretlen gyermek járul a sz. gyónáshoz. Ennek eyónása 
azután csakugyan nem lesz valóságos gyónás. Azután a legkitűnőbb lel-
kivf-zetők, p. borom. sz. Károly, jó szokásnak tar t ják már 5 — 6 éves ko-
rukban gyóntatóhoz vezetni a gyermekeket, természetesen nem azért, 
hogy gyónjanak, hanem, mint az emiitett sz. püspök mondja, hogy a 
uzentség hásználatíba bevezettessenek. Ha nem tetszik ezt próba-gyómís-
sak nevezni, jól van, legyen a neve szoktatás stb. Szerk. 

De Barzia J. néhai cadixi püspök intelmei az egyházi 
szónokokhoz. 

Az egyházi szónok köteles beszédeiben fősúlyt fektetni az er-
kölcsi czélra. 

( Ut Veritas moveat.) 
Ez áll nem csupán a böjti, missiói beszédekre nézve, 

melyekben penitentiára buzdít ; hanem az ünnepi, alkalmi, 
átalán minden beszédre nézve is. Isten szigorúan meo-hagyia O O OJ O 
Isaiás prófétának, emelje fel szavát, kiáltson s minden tekin-
tet nélkül szóljon hatalommal. „Clama, ne cesses." (Isai. 48.) 
Jeremiást is inti kiáltson erővel : „Clamate fortiter." De 
mire való az erőteljes beszéd, a folytonos hangos kiáltás ? 
Mert tudjuk hogy a nép soha sincs bün vagy bünalkalom 
nélkül, azért kiáltani szükség, hogy a hallgató iparkod-
jék megmenekülni az örök veszedelemtől, melyben forog. 
„Clama, ne cesses." Jól megjegyzendő — mondja Hugo de 
Prado Florido (serm. 7. de adv. et fer. 3. dorn. 4. quadrag.) 
hogy természetünknél fogva sokféle körülményben szoktunk 
fenhangon szólani. Igy hangosan kelt jük az alvót, hangosan 
beszélünk a sikettel, hogv hallja szavunkat, kiáltunk oly he-
lyen, hol lárma van, hogy értsék beszédünket, és végül kiál-
tunk midőn távolról szólunk, hogy megértsenek. Azért 
mondja Isten próféta-szónokának : Szolgám, küldöttem ! 
Clama, kiálts, emeld fel szavadat : (I lug. Card, in Isai. 58.) 
„exalta in fortitudine vocem tuam." (Isai, 40.) De miért ki-
áltani, Uram ? Mert a bűnös aluszik, veszélyesebb álomba 
merült mint Sámson : s az alvót hangos kiáltással kell fel-
kelteni: „Philistiim super te Samson." Hasonlóképen a ros-z 
kereszteny süket, roszul hall, Dávid szerént olyan mint a si-
ket siklókigyó, s itt a közönséges beszéd nem használ. „Si-
cut aspidis surdae et obturantis aures suas." (57. Zs.) A há-
ládatlan lélek e világ Zajában nem hallja az Isten nevében 
hirdetett igét, azért kell kiáltani. „Cum vidisset tibicines 
et turbam tumultuantem." (Math. 9.) A büuös, ha hite van 
is, de gonoszsága miatt távol van az üdvösségtől, fölriad és 
eszmél az erős hangra, „laboravi clamans." (68. Zs.) Míg a 
hivő éber, lelkiüdvösségét munkálja, az Isten igéjét alázat-
tal hallgatja, elég a szelíden csengő hang, melv kellemes és 
az erények gyakorlására vonz ; de ha egyszer az álom mély, 
a hallás igen nehéz, a zaj erős. a távolság nagy, akkor 
menydörögni kell. „Clama : exalta in fortitudine vocem 
tuam." (Bonv. in Lu. 3.) De jegyezd meg szolgám — mondja 
Isten - hogy kiáltásod szüntelen legyen : „Clama, ne ces-
ses." Hugo Card, pedig : „Clama continuo." Mert ha foly-
tonos a lelki fogyatkozás, folytonosnak kell lenni a prédi-
kálásnak is, mint e fogyatkozás elleni segédeszköznek. Kö-
vetkezőleg szüntelen hangzania kell az erkölcstanitásnak is 
a beszédben. Lehet ugyanis a hallgatóság — közt olyan ki 
mélyen alszik — a bűnben, roszul, hideg szívvel hallgatja 
az Isten igéjét, vagy a világ zaja s a bűn miatt meszsze áll 
az üdvösségtől. ,.Clama, ne cesses, clama continuo." 

(Folytatjuk.) 

A SZENT-ISTYÁI-TÁRSTJL AT 
folyó hó 20-án tartott választmányi ülése, 

lárkányi Béla apát-kanonok s társulati alelnök ur ő 
nagysága meleg szavakban üdvözölte a választmányt első 
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ülése alkalmából, melyet az uj évben tart. Midőn a választ-
mánytagjainak legjobb kivánatait tolmácsolja, egyszersmind 
őszinte hálájának is kifejezést kiván adni azon buzgó, sze-
retetteljes támogatásért, melyben őt a választmány tagjai 
tizévi alelnöki tisztében minden alkalommal részesítették. 
Ezen szeretetteljes támogatás és bizalom tette csupán lehet-
ségessé, hogy alelnöki tisztét ily hosszú időn át a legnagyobb O ' O«' %/ o O • 

örömmel viselhesse. Kéri a további támogatást, ő a maga 
részéről mindent el fog kövotn, hogy feladatának s a benne 
helyzett bizalomnak megfelelhessen, és a társulat érdekeit 
minden tekintetben előmozdítsa. A választmány tagjai bi-
zalmuk kifejezéseiil harsány éljenzéssel válaszoltak az alel-
nök ur üdvözlő meleg szavaira. 

Alelnök ur ezután rövid resumét adott a társulat 
multévi irodalmi működéséről, felsorolván a tagilletményül 
adott müveket s megemlítve az iskolakönyv-kiadás terén 
kifejtett tevékenységet ; a társulat vagyoni állására nézve 
pedig utalt a pénztárnok s az ügynökség teendő jelentéseire. 

Bemutattatott a bizottság által elkészített költségve-o o 
tés 1881-re, melyet a választmány ugy általánosságban, 
mint egyes tételeiben helyben hagyott. A költségvetés vég-
leges megerősítés végett a közgyűlés elé fog terjesztetni. 
Előirányoztatott 1881-re bevételül: 78.166 fr t 5 k r ; kiadá-
sul : 77.837 frt . — A társulat alapítványi tőkéje 1880. vé-
gével tett : 47.907 fr t 10 krt, mely összeg kamatozó állam-
papírokban, földhitelintézeti záloglevelekben s takarékpénz-
tári könyvekben van elhelyezve. 

A ti tkár jelentette, miszerint néhai Némcthy József 
szatmári nagyprépost 100 forintot, néhai Hüll Ferencz. c. 
prépost muraszombati plébános 30 forintot hagyományoztak 
a társulatnak, mely összegek, valamint a néhai gróf Zichy 
Domonkos-féle 400 forint hagyomány a pénztárba már befi-
zettettek. 

Az eőri g. kath. egyházközség részére a vácz-kishar-
tyáni, bodonhelyi, egervölgyi és szemenyei r. kath. elemi 
iskolák szegény tanulóinak könyvek adományoztattak. 

A pénztámoki kimutatás szerint a társulat mult évi 
összes bevétele tett 81,778 f r t 64 kr, összes kiadása pedig 
79, 680 f r t 59 kr. 

Folyó 1881, január 1-től — 20-áig bejött összesen 
5532 frt 99 kr, kiadott összesen 3581 fr t l i k ; pénztári ma-
radvány 1951 fr t 88 kr. A pénztárnok jelentése örvendetes 
tudomásul vétetett s a pénztárnoknak fáradozásaiért a vá-
lasztmány köszönetet mondott. 

Az állandó számvizsgáló bizottság felkéretett, hogy 
az 1880. pénztári számadás revisiójáról annak idején jelen-
tést tegyen. 

Az ügynökségben mult évi deczember havában elada-
tott 44,347 péld. könyv, 1568 drb. szentkép, 836 drb. egyes 
nyomtatván. Készpénzben bejött 6806 frt 59 kr. Az 1880. 
évi január-deczember havi összes forgalom: eladatott 22.060 
drb. egyes nyomtatvány; készpénzben bejött 61,861 f r t 74 kr. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Pászihély János és Novak 
Lajos választmányi tagok kérettek föl. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, január 24. Jókai Mór nyilatkozata. — Mint-

hogy újságolvasásra vagyunk Ítélve és pedig mint látszik, 

valami megmásithatlan Ítélet következtében, melyre nem 
tudjuk, mily rémséges bűntett elkövetése által tehettük ma-
gunkat érdemesnek (?), tehát viseljük sorsunkat nyugodtan, 
olvassuk, akár van hozzá dispositiónk, akár nincsen, az ú j -
ságot, mert az itélet felettünk ki van mondva és kegyetle-
nül végrehajtatik. Megadva igy magunkat sorsunknak, tör-
tént, hogy a január 22-én tartott rémséges hosszú ország-
gyűlési beszédeket is elolvastuk, köztük természetesen Jókai 
Mór beszédét is elolvastuk, pedig mindent azért, mert bár 
a liberalismusnak elve (?) hogy a vallásnak a politikához 
semmi köze, a tapasztalat mégis arra tanított meg bennün-
ket, hogy a liberalismus nagyon is bele szövi a vallást a po-
litikába és e tapasztalat után, nem tartottuk lehetetlennek, 
hogy még az adófelemelés és nem emelés mellett tartott be-
szédek sem fognak nélkülözni nyilatkozatokat, melyek olyan 
embereket, kik vallási dolgokkal foglalkoznak, érdekelni 
fognak. 

Gyanitásunkban nem csalatkoztunk. A liberalismus ez 
úttal Jókai által képviselve ismét megmutatta, hogy ő min-
den kérdésnél, akár kell, akár nem, akár tartozik a tárgya-
lás alatt levő kérdéshez, akár nem, be tudja szőni a vallási 
kérdést is, természetesen a maga módja szerint, hogy az or-
szág libéralisai észrevegyék, miszerint a liberális párt nem 
felejtkezik meg a vallási kérdést a liberalismus szájize sze-
rint megoldani. Jókai Mór e tekintetben a január 22-ki ülés-
ben urbi et orbi kijelentette a liberalismus czélzatát. Beszél-
vén ugyanis az adófelemelés mellett, következőleg nyilat-
kozott: „Magyarországon, úgymond, tisztán principiumok-
kal keresztül törni az egyes kérdésekben nem lehet, i t t a 
principiumok compromissuma ut ján kell létre hozni minden 
intézkedést Egyszer próbáltuk meg az iparszabadság-
gal, a hol nem vettük tekintetbe a fenn álló czéhrendszert : 
most, a törvénynek tizedik évében jövünk reá, hogy mégis 
jó volna e kettőt kiegyeztetni. Épen ugy vagyunk a vallás-
politika kerdésével : lehet-e Magyarországon valláspolitikát 
tisztán princípium alapján csinálni ?" Es igy megv tovább a 
költő politikus, vagy politikus költő az administratio és az 
adó kérdésén. 

Aki nem hitte volna mind ez ideig, hogy a vallás-po-
litika összefüggésben van még a czukor, sör és kávé adójá-
nak felemelési kérdésével is, vagy legalább, hogy arról, még 
ily kérdés mellett is lehet beszélni, az most meggyőződhetik 
Jókai felszólalásából, hogy e kettő közt benső (?) összefüg-
gés létezik. Mi nem tudjuk, hogy Jókai ur tudja-e, mi az a 
.princípium compromissuma', vagy egyáltalában meggon-
dolta-e, hogy mit mondott, azt sem tudjuk, vájjon az ipar-
szabadságot egy és ugyanazon természetűnek, egy és ugyan-
azon magaslatra helyezhetőnek tartja-e a vallás-politika 
kérdésével ; de annyit látunk szavaiból, hogy ő szerinte a val-
lási kérdést épen ugy nem lehet megoldani princípium alap-
ján, mint nem lehet megoldani az iparügyet, annyit tu-
dunk, hogy a princípiumnak compromissuma nem egyéb, 
és nem más, mint fából vaskarika, annyit tudunk, hogy mél-
tatlan dolog, még akkor is, lia költő politikus teszi a vallás-
politika kérdését egy rangba helyezni, a különben nem cse-
kély fontosságú iparkérdéssel. 

Nem szólunk egyébről, de magát azt a principium-
eompromissumot szó nélkül nem hagyhatjuk, annál kevésbé, 
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mert a princípium compromissum alapján jutottunk oda, 
hogv a kulturharcz már hazánkban is megkezdődött. Tet-eje ° 
szik tudni Jókai ur, hogy a princípium olyan valami, ha 
csakugyan princípium, hogy ahhoz semmit hozzá adni, sem 
abból valamit lealkudni nem lehet, mert ha e kettő közül 
valamelyik megtörténhetik, az amit princípiumnak monda-
nak soha sem volt princípium, vagyis a principium nem tür 
meg semmiféle compromissumot és az, aki p. o. vallási téren 
kész compromissióra a principium terén, az bizonyítja, hogy 
neki vallási princípiuma nincsen. Igazán nagyon szeretnők 
Jókai úrtól megfejtve hallani, mikép tudna e két princípium 
közt compromissumot létrehozni, a házasság szentség, a há-
zasság nem szentség, ugy, hogy mindakét fél, mely a princí-
piumokat vallja, ki legyen elégitve és mindkettő azt mond-
hassa, hogy ámbár az én princípiumom meg van mentve, de 
a másiknak is igazsága van, mert hát vallási téren a princí-
pium igazság és pedig isteni igazság. De épen azért, mert 
isteni igazság, lehet-e nagyobb képtelenséget még csak gon-
dolni is, mint a princípiumok compromissumát ? Es a ve-
szélv, mely Jókai szavaiban rejlik épen abban nyilatkozik, 
hogy ő a vallási igazságokat nem tar t ja isteni, tehát változ-
hatatlan igazságoknak, mert különben princípiumok com-
promissumáról nem beszélne. De akkor kérdjük, ha nálunk a 
valláspolitikát principium alapján csinálni nem lehet, csak 
compromissum alapján, mi lesz végre a kereszténység igaz-
ságaiból? Ma az egyik princípiummal köt compromissumot 
az állam, azaz, decretálja, hogy az nem vallási principium, 
holnap a másikkal, mig végre a kereszténység principiumai 
megszűnnek az államban és lesz valami nem tudom miféle o 
convmtionalis állami vallás, de nem lesz keresztény vallás. 
Jókai Mór szavaiból ítélve egyszóval nálunk a keresztény-
séget nagy veszély fenyegeti, ami egyébiránt világos lehe-
tett mindenki előtt, a ki látta, hogy mennyire törekesznek 
nálunk a vallási princípiumokkal comjtromissumot kötni, a 
minek állami részről csak a katholisismus fizeti meg min-
dig az árát. 

Jókai ur kijelentésétől és annak következményeitől 
megvalljuk, hogy mi elborzadtunk. Elv nélküli valláspolitikát 
hirdet a képviselő ur, melynek azonban az az elve, hogy a 
princípiumokat, azaz a vallási igazságokat nem kell tekin-
tetbe venni. Ebben az elvtelenségben ez az elv annál meg-
döbbentőbb, mert azt tanúsítja, hogy mily mélyre sülyedt a 
vallási érzék máskép művelt köreinkben : ami eléggé kitű-
nik már abból is, hogy egy rangra süllyeztetik a vallási kér-
dés profán kérdésekkel. Nem kérdezzük Jókai úrtól, hogy 
kikre volt számítva e nyilatkozat, de arról biztosithatjuk, 
hogy a katholicismus ily compromissumot megtűrni nem 
fog; nem fogja engedni, hogy vallási igazságai felett rendel-
kezzék a liberalismus épen ugy, mintha fensőbb hatalommal 
bírna e felett is épen ugy intézkedni, mint intézkedik bár-
mely profán ügyben. Jókai urék törvényjavaslataikba beir-
hat ják, kinyomathatják, hogy ők comprommissumot kötöt-
tek evvel vagy avval a vallási princípiummal, de ez a com-
promissum csak az országgyűlés compromissuma lesz és 
nem a katholicismusé, mely nem tekintve az ily róla, de nél-
küle kötött compromissumra, princípiumát a liberalismus 
daczára is mindig fenntartani és a gyakorlati életben kö-
vetni fogja. 

Róma, jan. 17. Engedje meg főt. ur, hogy jelen tudó-
sításomat a Vatikán krónikájának nevezhessem. Nincs rá 
ugyan hivatalos kinevezésem, bogy a keresztény világ köz-
pontjának krónika-írója legyek ; de hát napjainkban vannak 
a hivatalos és félhivatalos krónikásokon kivül nem hivata-
losak is, a mire mindenki hivatással bír, ki a tollat forgatni 
tudja. Kezdem az u j évnél és annál, a ki Rómában az első, 
— a pápánál. Kedves kötelességet teljesítek, midőn consta-
tálom, hogy a szent atya, daczára rengeteg munkálkodásá-
nak, teljes jó egészségben van és az uj év alkalmából a világ 
minden részéből nagy számban érkezett üdvözleteket, a fiúi 
hódolat és törhetlen ragaszkodás nyilatkozatait, zavartalan 
jólétben fogadhatta. Sokan harcziasnak nevezték I N . Pius t 
és békésnek X I I I . Leót. Az egészben annyi az igaz, hogy 
I X . Piusnak a karhatalomhoz kellett nyúlni, hogv védje sz. 
Péter örökségét ; ellenben X I I I . Leónak nem levén mit kar-
hatalommal védeni, nincs alkalma megmutatni, hogy ő ép 
oly szigorúan ragaszkodik a pápák azon jogához, hogy sou-
verain jogukat, ha kell karhatalommalis védjék. Egyébiránt 
X I I I . Leó ép oly becsben ta r t ja a pápai hadsereg zömét, a 
pápai hadsereg t isztikarát , melynek élén Kanzler tábornok 
áll. Az uj év alkalmából fogadta a szent atya e tisztakart 
is, melynek nevében Kanzler tábornok fejezte ki a hű ra-
gaszkodás érzelmeit. X I I I . Leo azzal a finom kegyességgel 
fogadta a pápai souverain hatalom e maradványát és jövőjé-
nek csiráját, mely neki sajátja,fa katonai becsületben való ki-
tartásra buzdítva a megjelenteket. „ IX. Pius, igy szólt a többi 
közt, a pápai hadsereg nyugalmazottjait ev. sz. János nap-
ján, mint nevenapján, szokta volt fogadni. Az én nevem nem 
János, de azért nekem nem szabad elmulasztanom a mit 
Pius tett." Azután igy folytatá : „Az egyház jogai évek 
multával nem rendülnek meg, mert elévülhetlenek. Én til-
takoztam mind ellenségeink mind barátaink előtt azon erő-
szak ellen, melynek alá vagyok vetve. Ismét tiltakozom 
Isten és emberek előtt." Micsoda különbség van tehát I X . 
Pius és X I I I . Leó közt ? 

Don Massimo Kamil l Károly, arsolii herczeg, Um-
berto király rokona (anvja Carignan herczegnő volt), hiven 
a régi, az igazi Róma szokásához, nagy gálában vonult ke-
resztül a városon, fel a Vatikánba, hódolni Róma törvényes 
urának, a pápa-királvnak. És ez a hűség nem egyedüli di-
csőségük a Massiinóknak. Egvik ősük állította fel Rómában o o J 
saját palotájában az első nyomdát, a 15. században. Ész és 
szívre nézve egyiránt hagyományos dolog e családban nagy-
nak lenni. Mikor Massimo Kamill Károly herczegtől valaki 
azt kérdezte : igaz-e, hogy családja a hires Fabius Maxi-
mustól származik ? — ezt felelte : „Én nem tudom ; csak azt 
tudom, hogv kétezer év óta mondják." — U j év alkalmából 
tisztelgett a pápánál don Ceschi de Santa Croce János, a 
maltai lovagrend nagymestere is, ki szintén fényes menetben 
s nagy kísérettel vonult fel a Vatikánba. Az összes diplo-
macziai kar szintén sietett hódolatát nyilvánítani azon kész-
séggel, mely X I I I . Leónak nemcsak méltóságát, hanem sze-
mélyét is megilleti. A többiek után néhány nappal később 
jelentek meg Francziaország és Portugall ia képviselői, kik 
az év első napjaiban távol voltak Rómából. •— Legfényesebb 
fogadtatásban részesültek Sergius és Pá l orosz nagyhercze-
gek. kiket Arsenieff tengernagy, Steponoff ezredes, Derdel-
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zen kapitány és orosz császári hadsegéd, Lacoste tanár és 
Salviati lovag kisértek. Öltözet, felvonulás, mind nagy disz-
ben volt. A merre a menet vonult, a nép mindenütt tisztel-
gett, igen természetesnek találván, hogy a nagyherczegek 
ily nagy pompával mennek tisztelegni az igazi rómaiak fe-
jedelme és atyja elé. Ö nherczegségeiket megfelelő ünnepé-
lyességgel fogadták a Vatikánban. Előt tük pápai karabé-
lyosok lépdeltek, utánok svajczi testőrök következtek ünnepi 
diszben, abban a fényes egyenruhában, melyet Michel-An-
o-elo alkotott. A Sala Clementina küszöbénél a szertartások •O 
főnöke üdvözölte, a teremben mgr Ricci-Paracciani háznagy 
(majordomus) fogadta. Valamennyi teremben, melyen átvo-
nultak, a svajczi testőrség, pápai csendőrség, és palotai őr-
ség képezett sorfalat és fogadta katonai tisztelgéssel a pápa 
elé vonulókat. A 1 fogadtatási terem első szobájában mgr 
Macclii, pápai főkamarás fogadta ő fenségeiket s bevezette 
ő szentsége magán lakosztályába. X I I I . Leo eléjök jött s a 
legszivélyesebben fogadta őket s igen nyájasan beszélgetett 
velők, kik bemutatták neki kiséretöket. A pápai audientia 
után ugyauily ünnepélyességgel az államtitkár ur ő eminen-
tiájához mentek a nagyherczegek. Jacobini bibornok előttük 
hálá já t nyilvánitá császári atyjok iránt, ki őt a Newski 
Sándor rend gyémántos nagykeresztjével diszité fel. Köztu-
domású dolog már, hogy a szent szék Oroszország részéről 
rendkívüli követet vár. Ezt Jacobini bibornoknak lehet kö-
szönni. Nem csoda tehát, ha I I . Sándor czár az orosz biroda-
lom legkiválóbb érdemjelével sietett a volt bécsi nuntius iránt 
elismerését és háláját nyilvánítani. A szent atya értesité a 
lengyelországi püspököket a szent szék és az orosz kormány 
közt folyt tárgyalások szerencsés fordulatáról, szive teljéből 
óhaj tva a lengyel katholikus papságnak jobb egyházpoliti-
kai sorsot. 

Folyó hó 13-án Paar gróf, Ausztria-Magyarország 
nagykövete, volt látogatáson Jacobini bibornoknál, kivel 
buzamosb ideig értekezett. Jacobini bibornok bizonyára nem 
mulasztá el azon kellemes hatásról nyilatkozni, melyet a 
szent székre mgr Vannutelli bécsi fogadtatása gyakorolt. 

Nunc paulo maius 1 Jacobini bibornok, megbizható 
értesülésem szerint a szentatya felhívására, emlékiratot szer-
kesztett az egyház és állam közt fenforgó jelen viszályokról, 
kifejtve a módokat, melyek véleménye szerint, azok megol-
dására vezethetnek. A szent atya, ha jól értesültem, jelenleg 
ezen nagy jelentőségű emlékirat vizsgálásával foglalkozik. 
A szent atya levele, melyet az ír kérdésben Mac Cabe dub-
lini érsekhez irt, már ismeretes. Az is tudva van, mily jó 
hatással volt az egyház fejének bölcs szózata ugy az ír 
népre, mint az angol kormányra. Az, hogy lord Errigton 
bizalmas küldezésben já r t volna a sz. jamesi kabinet részé-
ről a szent atyánál, nem valósult meg. Annyi azonban bizo-
nyos, hogv az érintkezés a szent szék és Nagybritania közti 
diplomacziai viszony megújítására nézve ténynyé vált. Ar-
ról is értesültem, hogy Desprez nagykövet és az államtit-
kár közt folyt legujab beszélgetésben Francziaország részé-
iből igen békés szándékok nyilvánultak. Természetes dolog. 
A telhetetlen forradalom, miután már igen sokat nyelt el az 
egyház jogaiból, most kissé pihenni s emészteni akar. No de 
a timeo Danaos et dona ferentes mindig jó diplomacziai elv 
marad s a Vatikánnak mindig jó emlékező tehetsége van. 

Jacobini bibornokra vonatkozólag el nem hallgatom azt ál-
nok játékot, melyet a legutóbbi municipalis választások al-
kalmával az italianissimik a bibornok-államtitkár nevével 
űztek. Boríték alatt Jacobini bibornok névjegyét küldték 
szét a választóknak. Raj ta a quirinali bitorló kormány je-
löltjei voltak ajánlva. Gondolhatni, hogy a vakmerő "csalás 
nem fogott. 

Ismeretes, mily fényes fogadtatásban részesült az olasz 
katholikusok zarándoklata s mily hatalmas beszédet intézett'a 
szent atya e zarándoklat tagjaihoz a szent szék jogairól. Nem 
csekélyebb jelentőséggel bír X I I I . Leo pápa levele De-
champs mechelni bibornok-érsekhez, melyben aquinói sz. 
Tamás szellemében eszközlendő megasabb bölcsészeti tanul-
mányok felkarolását s e végből tanszék felállítást ajánlá az 
ujabb korban alapított kath. egyetemek legidősbjén, a lö-
weni kath. egyetemen. Fel tűnt az is, hogy a szent atya 
többszörösen fogadta audientián Caverot lyoni és viennei bi-
bornok-érseket. Éjszak-amerikai zarándokok fogadtatása 
alkalmával következő megható jelenet fordult elő. X I I I . 
Leó szokott napi sétáira vonult a vatikáni kertbe. Midőn a 
palota őrsége előtt ment el, három testvért látott sorban 
állni : Rinaldini Angelót, Agostot és Antal t . Megjegy-
zendő, hogy a pápai palota őrsége római önkéntesekből 
áll. A szent atya megállt. Lelkében felmerült a nem rég-
elhunyt Rinaldini püspök, a három testvér fivérének ál-
dott emléke. Kezét a legidősb testvér fejére téve : „Ez ál-
dásom, úgymond, éreztesse veled azt a mély fájdalmat, me-
lyet a titeket ért veszteség fölött éreztem." Igy csak egy 
pápa szólhat katonájához ! 

Mondani sem kell, hisz az egész világ tudja, hogy a 
szent atya a világegyház kormányzásának nagy terhét hí-
veinek kegyeletes filléreiből fedezi. Ismeretesek azon lépések, 
melyek a péterfilléreknek rendszeres gyűjtését illetőleg a 
jelenleg uralkodó dicső pápa kormányzása elején történtek. 
Annyi eredménye ez üdvös actiónak mindenesetre volt, hogy 
a pásztorok és hivek figyelmét a pápai szék anyagi támoga-
tására fokozott mértékben felhívták s azt eszközölték, hogy 
legalább az adományok tetemes apadásáról nem lehet pa-
naszkodni. Igaz, hogy a német, belga és franczia kul tur-
harcz roppant mértékben otthon veszi igvbe az ottani 
buzgó és tehetős katholikusok áldozatkészségét, s igy na-
gyon természetes, lia a pétnrfillérek befolyása ily helyeken 
némi apadást m u t a t ; azonban épen ezen körülmény kell, 
hogy fokozza a világegyház katholikusainak áldozatkészsé-
gét egyebütt ; mert folytonosan szem előtt kell tartanunk, 
hogy az anyaszentegyház feje az egyház kormányzásának 
költségeit egyesegyedül hiveinek magasztos alamizsnáiból 
van utalva fedezni. Csodálandó, örökemlékü dicső példája a 
péterfíllérgyüjtésnek a turini derék ,Unita Cattolica' nevű 
napi lap, melynek szerkesztője a világszerte ismert Margott i 
J akab áldozár. E pap fejedelmi összeget gyűjtöt t s tett le, 
mióta sz. Péter széke javaitól meg van fosztva, a pápai trón 
zsámolyára. Az általa gyűjtöt t péterfillérk összege mai napig 
5, 263,000 f rank. Jacobini bibornok meleg szavakban mon-
dott a legújabb küldeményért köszönetet. Ilyen s hasonló 
szolgálatokért az ,Osservatore Romano' szerkesztője, de Ba-
viera marquis, magától a szent atyától sajátkezű köszönő 
levelet kapott. Mgr Nocella, a latin levelek t i tkára által 
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szintén kegyteljes levelet ivatott a szent atya de Poli Oszkár 
grófnak, ki a szent atyának megküldte ,Louis XVIIL' czi-
mü művét. 0 szentsége a Propagandában külön, adhoc bi-
zottságot nevezett ki, feladatául tűzvén ki az ázsiai és afrikai 
hitterjesztés emelése eszközeinek tanulmányozását. Igy kö-
veti a szent atya minden szavát megfelelő tett. Nála nem az 
az elv, hogy dixi et salvavi animant ; hanem minden szó-
zata a kereszténységhez nagy tettet foglal magában s ma-
gasztos tevékenységet indít meg. Az ő jelszava : Dixi, nunc 
coepi ! Vajha mindent megmozgató bölcseségének tettereje 
az egyház minden idegeit áthatná ! 

IRODALOM. 
Az osztrák-magyar monarchia sajtóriszonyai. Die 

Pressverhältnisse im Kaiserstaat Oesterreich-Ungarn. Würz-
burg. 1881. 16-rét 227 lap. Ára 1 frt 80 kr. 

Azok közé tartozunk, kik azt tart juk, hogy magyaror-
szági viszonyokat nekünk magyaroknak van alkalmunk leg-
közvetlenebb közelről szemlélni s ennek alapján leghivatot-
tabban megítélni. A mily erősen ragaszkodunk ez álláspont-
hoz egyfelől, ép oly hibának tartanok másfelől mások Ítéle-
tének semmibe vételét vagy figyelmen kivül hagyását. Ide-
gen ember is alapos ítéletet mondhat és mond is felőlünk. 
Igy a fentczimzett mű szerzője a kath. időszaki sajtó terén 
oly mélyreható s terjedelmes tanulmányokat tett, hogy azo-
kat, miket a mi sajtó-viszonyainkról mond, a magyarországi 
kath. olvasó közönséggel meg nem ismertetni, publicistái 
hiba és mulasztás volna. Vannak szerzőnek téves informa-
tiókon, nem kellő tájékozottságon alapuló téves állításai, sőt 
szarvas hibái is, p. midőn a 15. lapon igy ír : „Nicht die 
Schmach der magyarischen Hegemonie, unter deren Joch 
„Cisleithanien" von der liberalen Partei seit 1867 gebeugt 
ist . . . . kann die gedankenlose Masse des Publicums zu 
einer entschlossenen Abwendung von den liberalen Organen 
bewegen;" vagy midőn az 51. lapon a 48-ik előtti korszak 
magyar időszaki sajtójáról bizonyára nagyobb tudatlanság-
gal mint rosz akarattal azt mondja, hogy az időszaki sajtó 
fejlődésének története 1848-ig nálunk csak igen csekély 
érdekes anyagot szolgáltat. Ebből a korszakból Woerl 
nem is látszik többet tudni, mint azt, hogy létezett valami 
,Mercurius veridicusex Hungaria' , melynek első lapja 1705. 
april 14-én jelent meg Kassán, Rákóczy-szellemben ; azután, 
hogy utána korra nézve következik a ,Nova Posoniensia' 
1721-óta, melynek romjain, úgymond, keletkezett, amint 
látszik, a „Pressburger Zeitung." „E kettőn kivül, ezek sza-
vai, . . . a magyar sajtó fejlődési történetében 1848-ig sem-
mi figyelemre méltó sincs." Ezektől és hasonló történeti 
tévelyektől azonban eltekintve, szerző ami időszaki sajtónk 
jelen állását általános nézpontok szerint meglehetősen elta-
lálta. Szavait, melyekből t. olvasóink közöl kiki maga ve-
heti ki a való igazság magvát, hiven fogjuk közölni. 

tVege köv.) 
-4- Különös figyelmébe ajánljuk t. olvasóinknak a kö-

vetkező Llöjizetési felhívást Bouguud Emil orleans-ipüspöki 
helynök „A kereszténység és kórunk" czimii művének I. 
köti téré. Szerzőnk, — kit saját engedélyével a t. magyar ol-
vasó közönségnek bemutatni szerencsések vagyunk — azzal 
kezdi müvét: „A kereszténység tárgyalásának meg Írására 
vállalkozom, korunk szempontjából." -— És valóban tárgyalja 
a kereszténységet, tárgyalja, elemezi behatóan, költői emel-
kedettséggel, ragyogó előadással és mégis nemes egyszerű-
séggel mindvégig. A kereszténységnek — e vén góth egy-
háznak — melynek Chateaubriand csak külsejét ismer-
tette, Laeordaire, Nicolas stb. csak egyes részeit világítot-
ták meg-—szerzőnk bevezet szentélyébe is; megmagya-
rázza azt, szerencsésen találva el a hangot, melyet korunk 
legjobban meghall, legjobban megfigyel. Az első kötetnek 
czime : Vallás és vallástalanság, s e kettős tárgy át van 

szőve korunk társadalmi kérdéseinek magasztos és világos 
fejtegetéseivel, melyeket a tudósok, a művelt világiak és 
nők egyaránt élvezhetnek ; amazoknak elméjét, emezeknek 
szivét hóditják meg. Mi igyekeztünk az eredetihez hivek 
maradni, és — magyarán fordítani. Minden kötet magában 
is teljes egészet alkot. A műről legyen elég ennyi. Az érdek-
lődőket kérjük : tekintsék meg pompás folyóiratunkat, az 
„Uj Magyar Sion"-nak 187Í). márczius füzetét, melyben a 
mű két első kötete ismertetve van s ezt is olvassuk : „Jelen 
munka 1874. óta kétféle, egy nagyobb és egy kisebb alak-
ban forog közkézen, és pedig a nagyobb már harmadik, a 
kisebb pedig negyedik kiadásban. — Vajha magyar nyelven 
is legalább egy kiadást láthatnánk belőle." Kinek kegye- és 
bőkezűségénél csak szerénysége nagyobb : magas Maecena-
sunk pártfogása mellett a körülbelül 35 ivre terjedő kötetet, 
melynek rendes ára legalább három forint volna — 1 frt 50 
krért adhatjuk. Papnövendékeknek 1 f r t 20 kr. — Gyűjtők-
nek minden 10 után tiszteletpéhlánynyal szolgálunk. Az elő-
fizetéseket f. évi február 20-ig Spett Gyula szentszéki jegy-
zőhöz (Nagy-Várad, püspöki lak) kérjük beküldeni. Az I . 
kötet f. évi május havában okvetetlenül megjelenik, a többi 
kötetek lehető gyorsan fogják követni egymást. Nagy-Vá-
rad, 1881. január 20-án. Dohos Lajos és Spett Gyula, 1. sz, 
n. várad-megyei áldozárok. 

VEGYESEK. 
— Königsbergben 150 kisded, azaz a szülöttek 3°/0-a 

maradt kereszteletlcn, és 350 pár közül 31°/0 kötött Isten, 
vallás és egyház nélkül, csupán a polgári hatóság előtt há-
zasságot. Tudvalevőleg Königsbergben élt és működött a 
,tiszta ész' philosoplmsa, Kant, kinek ,Die Religion innerhalb 
der Vernunft ' czimű könyve egyike a német rationalista po-
gányság úttörő müvéinek. Bőven termi gyümölcseit ! 

— Nem csoda, ha Poroszországban erős mozgalom ke-
lettkezett a zsidók ellen. Tőke és földbirtok, kivált a neme-
siek, hihetetlen gyorsasággal zsidó kézre kerültek ott is — 
mint egyebütt, p. nálunk. Mint a ,Germania'-nak Ratibor-
ból írják, csak az ottani kerületben már hét nagy nemesi 
birtok (Rittergut) van zsidó kézen. „Óriás léptekkel hala-
dunk előre," mondá Crémieux, a ki szabadkőműves nagy-
mester és az ,Alliance israelite' nevű zsidó világegylet el-
nöke volt egyszerre. Ebben a haladásban az ,Orthodox Isra-
elit' czimű lap az isteni gondviselés áldó kezét látja a sokat 
szenvedett zsidó nép javára. Mi meg az isteni büntetés vesz-
szejét lát juk benne a hanyag, gondatlan, pazarló, kicsapongó 
német, magyar, lengyel stb. keresztény nép és nemesség feje 
fölött. A magyar gazda búzáján, repczéjén, fáján és gyapjú-
ján a zsidó lassankint annyit nyer, hogy utoljára kifizeti be-
lőle magát a gazdaságot. ]Nem jobb volna, ha a magyar 
gazda zsebében maradna a zsidó tiszta haszna és nyeresége? 

-j- Kutschker J. bibornolc, bécsi lierczeg-érsek, f. hó 
27-én meghalt. Tudományos férfiú volt s a vallás-ügyi poli-
tika terén nagy tapasztalatokat szerzett. Ennek s megnyerő 
békés modorának köszönhette, hogy a nagyszellemü Rau-
scher Otmár utódjává lett, kinek a nagynépességü bécsi egy-
házmegye kormányzásában buzgó segédje, mondhatni jobb 
keze volt. A házasságról irt 5 kötetes műve maradandó be-
csű munka. Az ö. v. f. n! 

Kegyeletes adakozás. 
Péterfillér. 

Fehér József, sümegi pléb. . . . 5 fr t . 
Az 1881-iki gyűjtés főösszege ; 512 fr t 44 kr. 

Árpád-házi b. Jolánta síremlékére. 
Ugyanaz . . . . '2 fr t . 

Főösszeg 37 f r t és 10 ar. frank 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, .Muzeum-körut 10. sz. alatt. 



^ í f i 
Ç°Megjelenik e lap heten-^ 

kint kétszer : 
szerdán és szombaton. 

Előfizetési dij : 
: félévre helyben s posta- : 
i küldéssel 5 f r t . 

Szerkesztői lakás: Buda- ; 
i pest, VIIL., Stáczió-utcza ; 
; 65.. hova a lap szellemi ! 
részét illető minden kül- ; 

^ demény czimzeudő. ^ 

crée- nSŜ S 
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Budapesten, február 2. 
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10. I. Félév, 1881. 

TARTALOM. Havi szemle. — Furcsa dolgok. — De Barzia J . néhai cadixi püspök intelmei az egyházi szónokokhoz. 
Egyházi tudósitások : Budapest. A lélekvadászat. Belgium. Elethalálharcz az iskoláért. — Irodalom. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
I. 

1880-nal a XIX. század nyolezadik évtizede 
lett befejezve. Századunk ez része alatt több ki-
számithatlan kihatású világtörténelmi esemény ment 
végbe. Az u. n. reformatió óta lábra kapott szellemi 
féktelenség eget-földet, Istent s mindent éktelen o o ? 
eszme-chaosba zavarván össze, a kath. egyház, az is-
teni „docete omnes gentesu igében foglalt hivatásá-
ból kifolyólag, elérkezettnek látta az időt az eszmék 
tisztázását tekintélye, concentrait szellemi összes 
ereje |egész súlyának latba vetésével megkezdeni. 
Egyetemos zsinat gyűlt össze a Vatikánban, s meg-
kezdé az eszmetisztázás századokra világot vető s 
u j korszakot alkotni hivatott nagy müvet. De abban 
kellett hagyni működését. Háború tört ki, milyet, 
szellemi kihatásaira nézve, a XIX. század nem lá-
tott. Poroszország legyőzte s letiporta Francziaor-
szágot. A német nemzet, páratlan győzelmei követ-
keztében, lábai előtt látván kihullni Francziaország 
kezéből a nemzetközi politikai hegemónia zászlaját., 
kapva kapott az alkalmon, felvette e zászlót, s hogy 
annak hordására hatalmának megfelelő czimmel is 
birjon, az európai államok körében, a diadalmas po-
rosz királyt kikiáltotta német császárrá. Osztatlan 
erővel s egyértelműséggel harczolt minden német, 
valláskülönbség nélkül, katholikus ugy mint pro-
testáns, Francziaország csatatéréin. Epen ily osztat-
lan lelkesedéssel, valláskülönbség nélkül, szavazta 
meg egész Németország hohenzollerni Vilmos po-
rosz királynak a német császári koronát. Sőt a német 

császárság kikiáltásában, ez megdönthetlen törté-
neti tény, — katholikus férfiak mentek előre. Az 
Ausztria kizárásával megalakult Eszaknémet-szö-
Yetség parlamentjében Reichensperger Péter katho-

likus képviselő mondta ki 1870-ikiév november ha-
vában a német császárság felállításának szükséges-
ségét és Bajorország katholikus királya szólitá fel 
Vilmost a császári czim felvételére.1) Oly erős volt 
a német katholikusok bizalma az ö vérök árán is 
szerzett német császárságba, hogy mindjárt a csá-
szárság kikiáltása helyén kérték fel az első császárt 
a Francziaország legyőzetése által támogatás nélkül 
maradt pápaság jogainak védelmére : mire nézve 
Isten és emberek előtt örökké emlékezetes biztatást 
kaptak is. Csakhogy csalatkoztak. Rómát a pápától 
á német császárság nem csak el hagyta raboltatni az 
olasz forradalom által, sőt ennek az erőszakodásra 
,vér és vas politikájának1 szemkápráztató sikerei á l-
tal közvetlenül példát és vérszemet épen ő adott. A 
német császárság, melyért a német katholikusok is 
véröket ontották, mint protestáns császárság kelt ki a 
tojásból, mely a protestantismus Róma elleni száza-
dos harczainak zászlaját vette a kezébe azzal a czél-
lal, hogy Németországból politikailag és vallásilag 
egyöntetű államot alkot, a polgári és vallási legfőbb 
hatalmat együttesen a protestáns császárok kezébe 
központosítva. Kezdetét vette a hatalmas német ál-
lam keze ügyébe eső minden emeltyűnek megmoz-

') Windhorst ezt legújabban f. évi január 26-án kö-
vetkezőleg idézte vissza a porosz képviselőház protestáns és 
liberális fractióinak emlékezetébe : „Auszerdem möchte ich 
dem verehrten Collégén (Bennigsen liberális pártvezér) erin-
nern, dasz der Gedanke von der Nothwendigkeit der Einse-
tzung des Kaiserthums zuerst ausgesprochen ist aus dem 
Reihen des Centrums. Im November 1870 hat unser College 
Peter Reichensperger diesen Gedanken plaidirt, ehe er ir-
gendwo schon plaidirt worden war. (Rufe : National verein ! 
— Gotha.) Der National verein war eine wagabundi rende 
Vereinigung gewesen. (Stürmische, anhaltende Heiterkeit.) 
Der Platz, wo der Abg. Reichensperger das aussprach, war 
die geordnete Vertretung des norddeutschen Volkes, der 
norddeutsche Reichstag. Endlich war es der katholisehe Kö-
nig von Bayern, welcher die Kaiserkrone angetragen hat ." 
Germania, 1881. jan. 27. Beilage. 

10 
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ditása a katholikus egyháznak alapjaiból való kifor-
gatására, főleg Rómától elszakitásái'a. A német kath. 
elemet lelketlen, meggyőződés nélküli anyagnak 
tekintette Bismarck s el kezdte beleteperni a pro-
testáns császárság és államiság Procrustes-ágyába. 
A mi végkép nem illettbe, p. a szerzetesi intézmény, 
azt irgalmatlanul száműzte; a mit óhajtott volna 
begyűrni de nem engedte magát, azt mindennemű 
zaklatással, pénzbirsággal, börtönnel, ,szájkosár'-ral 
igyekezett megpuhitani. s lia ez sem használt, itt is 
röviden elbánt minden renitenssel, — száműzte-
A porosz parlament katholikusfojtogató törvények 
fegyvergyárává alakult át. Wessphali, bécsi kéke, 
concordatum, királyi biztositások, alkotmány, mind 
összetörettek s bedobattak az u j fegyverek anyagá-
nak olvasztó kemenczéjébe. A parlamenti fegyver-
gyártás lázas tevékenységgel meghozta a májusi 
törvények egész raját. A közigazgatás, rendőrség, 
törvénykezés szazezerekre menő közegei mind fel-
fegyvereztettek az u j fegyverekkel ; a mozgósitás a 
katholika egyház ellen minden irányban megindult, 
oly meggyőződéssel, mintha a porosz államnak egyéb 
tenni valója sem volna, mint a katholikus németek-
ből a kath. hitet és meggyőződést kiölni s a pápa-
ságot a protestáns császárság lábai alá letiporni. 
Nyolcz éve már, hogy tar t e harcz, melyet megindí-
tója, Bismarck, culturharcznak nevezett el. E harcz 
ragadós betegséggé vált s behatott Belgiumba s on-e o o o o 
nan Francziaországba. Angolországban is kezdett ö o o 
Gladstone, midőn unta magát, a vatikáni zsinat el-
len expostulálni ; sőt a mi semmivel nem gondoló 
ázsiái állapotaink közt legalább is fél csoda, nálunk 
is felállíttatott egy kulturharczi ,csapda' a katholi-
kus papság ellen, mely azonban csakis azoknak ku-
darczát fogta meg erősen, kik azt felállitani meg-
próbálták. Hanem a culturharcz valódi hazája Né-
metország maradt. Meg is sebezte magát e harczban 
a hatalmas német birodalom, annyi felől, a hány 
csapást mért a német katholikusok fejére. Mert min-
den ezekre mért kulturharczi kardcsapás kit érhe-
tett volna mást, mint magát a német nemzetet ? ! Az 
isteni félelem és jámbor erkölcsök honának nevezett 
országban az isteni félelem és erkölcsök annyira 
megfogyatkoztak, hogy maga a császár megsokalta 
az ő dicsőségének és hatalmának emelésére indított 
harcz pusztításait s jelt adott a visszafordulásra. 
Kimondta, hogy vissza kell a népben állítani a meg-
rendített vallásosságot. A kulturharcz tarthatatlan-
ságának érzete általános lön. Bismarck alkudozni 
kezdett a Vatikánnal, csakhogy azon hátsó gondolat-

tal, hogy a mit nyolcz évi erőszakkal nem sikerült 
kicsikarnia, azt nehánv órai értekezések és holmi di-
plomacziai cselfogásokkal sikerülend elérnie. De eb-
ben is csalódott. Rómától lehetetlent kívánt, t. i. tel-
jes meghódolástatarthatlanoknak bizonyult kultur-
harczi törvények iránt. Rómának nemcsak belátása 
volt annyi, hogy a cselszövényt észrevette, hanem 
annvi erkölcsi ereje is, hogy a hatalmas ugyan, de 
álnok békejobbot el nem fogadta. A kulturharcz tart-
hatatlansága azonban az alatt még erösebben kezdte 
éreztetni feltartóztathatlan hatalmát. Ennek nyomása 
alatt ú j ra kezdődött a parlamenti törvénygyártás. 
De az egész ismét csak ámítás és cselfogás volt. A 
czél megmaradt a régi : a protestáns császárság ha-
talma alá legyűrni a kath. egyházat ; csakis az igér-
tetett meg a katholikusoknak, hogv az eszközök al-
kalmazása a kormány discretiójára hagyatik,? mely 
megigérte, hogy szelídebb lesz, ha a német katholiku-
sok az ö discretiójára megadják magukat. Azonban 
anémet katholikusok parlamenti képviselői átláttak 
a cselszövénv szálain. Látták, hogy a czél megma-
radt, s a kormány egyenes ut helyett kerülő utakon 
akarja ugyanazt elérni. Ily kormány discretiójára 
nem bízhattak legszentebb ügyöket. Folytatták a tü-
relem és szenvedés politikáját. Hanem a szenvedések 
poharában a keserűségek elérték a kicsordulás szín-
vonalát. Chinában és Japánban szabad misézni és a 
szentségeket kiszolgáltatni. Németországban, mely a 
civilisatio élén vél haladni, mind ez száműzetést vagy 
börtönt von maga után. Európa történetében ha-
sonló kegyetlen türelmetlenségre van ugyan eset; 
de ezek nem a XIX. században történtek, hanem a 
nagy franczia forradalomkor, midőn a vérszomjas 
forradalom bérenczei mint vérebek futkároztak szer-
teszét felkutatni rejtekeikben a katholikus papokat, 
és 2—3 század előtt Angolországban, hol a mise-
mondás ha nem száműzetéssel, akkor 160, a mise-
hallgatás pedig 60 font birsággal büntettetett , s 
hol a misemondás és szentségek kiszolgáltatása mi-
att a híres Tower falain belül s kivlil oly jelenetek 
fordultak elő, melyekről protestáns angol történet-
írók, mint Macaulay és Cobbet, azt mondják, hogy 
„azok minden szabadlelkü angol és protestáns ar-
czát szégyenpirral borít ják el."2) Windhorst, a kath. 
parlamenti centrum-fractio vezére azt indítványoz-
ta tehát, hogy szabad rlegyen, legalább ugy mint 
Chinában és Japánban, a német katholikus papok-

2) Dr. Stablewski képviselő a porosz képviselőház f. 
év. január 26-án tartott ülésében. Germania, 1881. jan. 27. 
Beilage. 
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nak Németoaszágban misét szolgálni a híveknek és 
a szentségeket kiszolgáltatni. Mert azt már minden-
kiről feltételezni lehetett, liogy kulturharczi dühe 
annyira csillapodott, hogy azt belátja, miszerint va-
lóságos kanibáli kegyetlenség a XIX. század lelkiis-
mereti szabadságának ege alatt, lia a haldoklóknak 
még azon utolsó kívánságuk sem teljesülhet, hogy 
vallásuk vigaszaiban részesülhessenek. A katholikus 
vallásnak egyik sarkalatos hitelve, hogy a liivek a 
sz. mise áldozatban részt venni s a szentségeket 
használni tartoznak. Ennek a kötelességnek teljesí-
tése Poroszországban 8 millió katholikus közül 2 
millióra nézve vagy egészen vagy részben lehetet-
lenné van téve ; mert a mint Windhorst gondosan 
gyűj töt t statistikai adatok alapján kimutatta,3) 601 
hitközség 646,697 lélekkel egészen lelkipásztor nél-
kül van, 584 hitközség pedig 1,501,994 lélekkel csak 
rendkiviilileg részesülhet lelkipásztori gondozásban, 
minthogy az 1873-ban betöltve volt 4627 plebánosi, 
és 3812 segédlelkészi állomás közül 1125 plébános és 
645 segédlelkész állomása halál, börtön, száműzés, 
betiltás következtében betöltetlen áll. „Az ily eljá-
rás, mondá Windhorst indítványát elfogadásra aján-
ló beszédében, a lelkiismereti szabadság és szabad val-
lásgyakorlat minden követelményével ellenkezik. E 
kettő legmélyebb és szétrombolhatlan alapját a 
természetjogban bír ja . Az ember feladata e földi lé-
tében az, hogy méltóan készüljön az örökkévaló-
ságra. Minden más körülmény külső, ideiglenes ter-
meszettel bír s a földi lét ez egyedüli magasabb 
czéljának van alárendelve. Ebből szükségkép követ-
kezik, liogy az állami hatalom semmi tekintetben 
sem markolhat be a lelkiismereti szabadság teljes 
gyakorlatába, és minden időben a legnemesebb szel-
lemek mindnyájan minden nemzet körében elismer-
ték, hogy a lelkiismereti szabadságnak megengedése 
valamely nemzet civilisatiójának első s legfőbb je-
le."4) Világos, hogy a sz. mise és szentségek kiszol-
gáltatásának tilalma csak eszköz akulturharcz czél-
jaira, csak eszköz a kath. papság és nép megtörésére, 
hogy meghajoljanak a culturharczi törekvések vég-
czélja, a protestáns császárság vallási rabigája előtt. 
Feltéve, hogy e végczél jó volna, mondá a többi 
közt Windhorst, még akkor sem volna szabad a sz. 
misét és szentségek kiszolgáltatását lehetetlenné 
tenni, mert a vallás szabad gyakorlásának ilyetén 
elfojtása míg egy felöl valóságos erkölcstelen csele-
kedet, minthogy a természetjogba ütközik, másfelöl 

3) Germania, 1881. jan. 26. Beilage. 
Germania, 1881. jan. 27. I . h. 

egyenesen az államférfiú eszélybe ütközik, mert meg 
ingatja a vallást és közerkölcsiséget, melyek nélkül 
a trónok összeomlanak. 

Mind hiában ! Windhorst indítványát a többség 
nem fogadta el. Ellene szavaztak a szabadság hir-
detésére magokat kiváltságoltaknak tartó szabadel-
vűek, és a német nép vallásosságát és jámbor erköl-
cseit conserválni akaró minden árnyalatú protestáns 
conservativek. 

E szavazás egy hatalmas nemzet kinos meg-
hasonlásának egy évtizedét fejezte be, fenntartva a 
német katholikusok nyakán a protestantismus által 
készített rabigát egész nagyságában és átvive azt 
teljes súlyával e jövő évtizedbe is, melybe a keresz-
ténység hős korára emlékeztető erényekben gazdag 
német katholikusok abból a kettős megdönthetlen 
igazságból merített bizalommal lépnek, hogy egyfe-
lől Isten "egyházán még a pokol kapui sem vehetnek 
diadalt, másfelől pedig az iidvtelen hulturharcz tart-
hatatlansága már általánosan, még Bismarck által 
is el van ismerve. 

F u r c s a d o l g o k . 
I I I . 

Mit szóljunk ahhoz, ha valamely lelkész ama kort, 
melyben a gyermekeket a gyónáshoz vezeti először, — ki-
zárólagosan állapítja meg. Először ama kor évszám szerint 
nincs egyházi törvény által meghatározva, de a dolog ter-
mészete szerint nem is volna lehetséges. Es másodszor az is 
áll, hogy az eszének használatával bíró, öntudatra ébredt 
gyermek vétkezésre és javulásra képes. Igy tehát az eszével 
élő gyermek már alanya lehet a poenitentiatartás szentségé-
nek. Hogv lninv éves korában, az mindegviknél külön birá-
landó meg, s függ attól, mikép fejlődött az ő értelmisége, 
mily haladásokat tett a vallási ismeretekben. Az első gyó-
nás idejét tehát nem speculativ szempontból kell megállapí-
tani, s lia valamely lelkész pl. minden 6—7 éves gyermeket 
„próba-gyónásokhoz" vezet, egy másik pedig mindenkit 
csak 10 vagy 12 éves korában gyóntat meg, előbb nem, s 
ezt éveken át praktisálja s illető hiveit ehhez hozzászok-
tatja, ezáltal praejudikál az utódnak, aki ama kor megálla-
pításában nem az évek számát tekinti egyesegyedül, hanem 
a szellemi fejlettséget, érettséget és a vallási ismeretek mér-
tékét, — és pedig minden egyes gyermekben külön, ott, a 
hol valamely előd pl. szigorúan a 10-ik életévhez ragaszko-
dott, előbb senkit meg nem gyóntatott, da akkor mindenkit, 
s ekként a szülőket ehhez a gondolathoz hozzászoktatta, 
megtörténhetik, hogy ha az utód egy 8—9 éves gyermeket 
a gyónáshoz akar bocsátani, a szülő a volt plébánosra hi-
vatkozva, ebbe nem egyezik bele, s nem ereszti el a gyer-
meket. — A kizárólagosság tehát itt csak látszik rendszere-
tetnek és elvhűségnek, de valóban nem az. 

És most lássunk gyónásra való előkészités ; módokat. 
„IIa oda mégysz a lelkiatyához, kezet kell csókolni, érted ? 

10* 
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el ne felejtsd !" Ez némelyik előtt legfontosabb és leginkább 
hangsulyszandó mondani való ; — a lelkiismeret helyes, tü-
zetes, rendszeres megvizsgálására való részletes utasitás, ut-
mutatás, begyakorlás, mely nélkül teljes gyónást képzelni 
sem lehet ; a bánat érzelmének, a poenit. tartás szentsége e 
legnélkülözhetlenebb feltételének felkeltése, szemléltetése 
— mellékes dolgok. Pedig, pedig! — Aztán mily sokféle 
gyónási formula van ; egyik helyen igy, másik helyen más 
változtatással van divatban, s ha a poenitens máshol gyónik 
s az általa betanult formulát használja, az ingerlékeny lel-
kiatya pedig evvel nem elégszik meg, nem jön-e véghetetlen 
zavarba ? Mert ugy kezeltetnek sokhelyütt a gyónási formu-
lák, mintha ez volna a gyónás veleje. Pedig a formula csak 
bevezetés, hogv az egész actusnak legyen egy kis kezdete, 
ruhája, formája. Helyes pl. a következő formula : Kérem a 
lelkiatyát, adjon nekem sz. áldást, hogy bűneimet igazán és 
tisztán meggyónhassam. Gyónom a mindenható Atya Isten-
nek, a bold, szűz Máriának, minden szenteknek és neked, 
lelkiatyám, Isten helyett, hogy utolsó gyónásomtól fogva, 
melyet (mikor?) végeztem, sokszor és sokat vétkeztem, 
gondolataimmal, szavaimmal, cselekedeteimmel, kiváltképen 
(vagy ; különösen) pedig . . . (aztán jön a bűnök elősorolása) 
Ezzel a poenitens csak azt mondja : Lelkiatyám, megjöttem 
őszinte gyónást tenni, mert már ennyi és ennyi idő óta nem 
voltam u'vónni . . . De a formula nem lényeges. A fő a gvó-o . . o D . 

násban, a bűnök elősorolása, a részletes önvallomás, a vét-
kek elismerése. És sokan éveken keresztül ugy gyóntatnak, 
s ugy szoktatnak hozzá egész generatiókat, hogy a gyónási 
formulát ex asse kivánják, mint conditót sine qua uou-t, ezen 
nyargalnak s elkergetik a gyónót, magukon kívül vannak, 
ha valaki a formulát nem tudja hiba nélkül eldarálni ; — 
de — aztán nem törődnek vele, ha a gyónó e formula elzen-
gése után egyszerűen megáll, hallgat várakozik, mire? 
— a kérdésekre, melyeket e lelkiatyák tenni szoktak, nem 
szükségből, segitésképen, hanem rendszeresen, ugy hogy a 
gyónók kényelmesen felelgetnek csupán s bámulva hallgatják, 
hogy a lelkiatyjok mily sokféle vétekről tudja őket megexa-
minálni. Ez persze nem a gyónás meghallgatása, hanem rab-
vallatás, ez a gyónónál nem gyónás, hanem vizsgálat, mely-
ben a professor kérdéseire felelget. Megesett ra j tamis , hogy 
ekképen szoktatott híveket gyóntattam, s mikor a formula 
után megálltak, hallgattak, s én bűneik bevallására szólitot-
tam fel őket, kirukkoltak vele, hogy ők ezt nem tudják, s 
nem is igy tanulták, mert az ő papjok, aki őket tanította, 
csak kérdezte őket, ők meg hevenyében azt mondták rá : 
igen vagy nem. Köszönöm szépen ; de legalább ne hallottam 
volna utólag azt (amit persze ők terjesztettek) hogy én nem 
tudok gyóntatni. A fenebbi praxist követő lelkészek a poe-
nitentiatartás szentségének öt részéből az egyiket, a lelki-
ismeret megvizsgálását sonica kitörölték, mert azt nem a 
poenitens által kivánják végeztetni a gyónás előtt, hanem ők 
maguk végzik el helyette kérdezéseik által a gyóntató-
székben. 

Továbbá a gyónási formulát a gyónó előtt ugy feltün-
tetni, mint a szentségnél a conditio sine qua non-t, s ugyan-
akkor magát a bünvallomást (propria oris coufessio) nem 
forceirozni, sőt akadályozni, ez azonkívül, hogy határozottan 
rosz, — még a legfelsőbb fokban furcsa is. 

Arra, hogy több formula is van alkalmazásban, épen a 
formuláról táplált meggyőződésemnél fogva részletesen nem 
reflectálok, csak egyet mondok, hogy legyen a gyónási for-
mula, melyre a gyermekeket megtanítom, praktikus ugy ér-
telemre és helyes alakra, mint terjedelemre nézve. Ilyen az 
általam fenebb citált formula, melynek a bünvallomás utáni 
része, mintegy helyes befejezése az egész aktusnak : Mind-
ezeket etc. . . . 

A misebeli Coufiteort nem tartom indokoltnak és czél-
szerünek, mint gyónási formulát : a) mivel az fcörgyónás, 
melynek a specialis gyónás előtt nincs alapja, értelme; b) mivel 
nem képez bevezetést a lelkiatya előtt teendő részletes gyó-
náshoz ; c) mivel a Confiteor 2-ik része ismétlései miatt 
hosszú és igy a gyóntatószékben unta tó; d) mivel emellett 
mégsem emliti meg benne a gyónó utolsó gyónásának idejét, 
amit tőle rendesen külön kell megkérdezni. Ezt tehát ma-
gam részéről soha sem tanítanám, annál kevésbé forcei-
roznám. Egy plébános. 

De Barzia J. néhai cadixi püspök intelmei az egyházi 
szónokokhoz. 

A szónok élete egyezzék tanításával. 

Fődolog, hogy a szónok bizonyítsa életével amit hir-
det tanításával ; maga erősítse tettel, mire buzdít szóval ; 
különben tanítása hasztalan ; amit egyik kezével épít, má-
sikkal lerontja. Napnál világosabb, hogy a szónoknak mint 
egy csillagnak a tudatlanság és gonoszság éjjelében világí-
tania kell ; oly csillagnak kell lennie, mint a milyen a három 
napkeleti bölcse az Ü d vözitőhöz vezette, s így nemcsak vi-
lágítania kell, hanem mindazok előtt tündöklenie, kiket éle-
tének példájával Krisztushoz vezet. „Antecedebat eos." 
Azután, mint Krisztus mondja — hogy szava megfelelő erő-
vel bírjon és hasson, két vagy három tanuja legyen. Az Is-
ten igéjének e tanúi pedig a külső tisztes magaviselet, szent 
élet, az ima s más erények buzgó gyakorlása. „In ore duo-
rum vel tr ium testium stet orane verbum." Ugyanazért el-
beszélvén sz. Márk evangelista, míkép küldötte Krisztus az ő 
apostolait prédikálni a világba, nyomatékkal mondja; hogy 
mindenütt prédikál tak: „profecti praedieaverunt ubique." 
(Marc. 16.) Mi nem ugy értendő, mintha mindenütt és min-
den helyen egy egy szónoklatot tar tot tak volna, hanem — 
mint a tudós minorita Ossuna mondja, — az ő épületes éle-
tök és példájokkal prédikáltak : „Ubique praedicat, quia 
ubique taliter vivit, quod omnes aedificat." (Ossun.serm. 49. 
Doni. infra act. Ascens.) vagyis: mindenütt prédikál ki min-
denütt ugy viseli magát hogy mindnyájan épülnek rajta. 
A szószéken tanítani, Isten igéjét hirdetni, s másutt az-
zal ellenkezőleg cselekedni, — gyanúba hozza a szónokot, ki 
már a szószéken is gyanúsan és megvetőleg végzi az igehir-
detést. Ep azért sóhajt fel Pál , a nemzetek apostola, hogy 
soha sem merte hirdetni, azt amit maga is nem cselekedett 
volna. „Non audeo aliquid loqui eorum, quae per me non 
effecit Christus." (Róm. 15.) Avagy, — ki fog hinni az olvan 
szónoknak, ki mig az erényről prédikál, maga a bün mocsa-
rában fetreng? Mit fog használni hal la t ják hogy oly bűnök 
ellen harezol és dörög, melynek rabságában önmaga sínylő-
dik ? Ha a kormányos hajótörést szenvedve a hullámokban 
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elmerül, mint fogja megmenteni s biztos révpartra szállítani 
azokat kik a bajon vannak ? Ki fog biztos kalauz lenni já -
ratlan utakon, ha maga is sánta és járni nem képes ? A tüz-
nélküli lőpor inkább feketit mint gyújt ; — szokta mondani 
Borgias sz. Ferencz — (De ration. Cone. c. 6.) ép ugy az 
erények tüze nélkül való szónok nem igen fogja Isten iránti 
szeretetre gyulasztani hallgatóit, sőt inkább rosz példájának 
fekete kormával beszennyez másokat is. 

Igy könnyen történhetik, ami régi monda szerént a 
milanói pestis alkalmával történt. Yolt bizonyos embernek 
jegy könyve, mely a pestis elleni különféle gyógykezelés és 
módokról szólt, melyek a ragálytól megőriztek vagy abból 
kigyógyítottak. Utóbb azonban a könyv birtokosa maga is 
ragályba esett, s könyve is meg lőn fertőztetve, mit azonban 
senki sem vett észre. A könyvet átadta rokonai s legjobb 
barátainak, hogy kéznél birván az eszközt, a dühöngő vész 
ellen magukat védeni tudják. Történt azonban, hogy mind-
nyájan, kik a könyvet érintették, a pestis áldozatai lőnnek, 
mert a könyv meg volt mételyezve. Mily nagy veszedelem ! 
Vájjon e könyv pestis ellen való utmutatása nem volt jó és 
helyes ? Bizonyára ! Csakhogy e könyv mérges mételye na-
gyobb hatással volt a romlásra, a ragályra, mint óvszabá-
lyai a' gyógyításra. Isten mentsen mindnyájunkat ily bajtól ! 
Am legyen, hogy az evangelium szónoka üdvös tanítást hir-
det, mely által a bün ragályától megmenekszünk ; de ha az 
igehirdető maga is a bün átkos nyavalyájában szenved, ki nem 
látja be, hogy a bün mételyével sokkal több rosznak oko-
zója, mint mennyi jót üdvös tanításával eszközölni képes ? 
Azért mondja aranyszájú sz. János : „Sí non habueris opus 
bonum, non solum non proderis loquendo, sed etiam plus 
nocebis." (Chrys. hom. 3, in Acta et h. 73. in Math, et h. 44. 
imperf.) vagyis : ha jó cselekedet nélkül vagy, nemcsak nem 
használsz tanításoddal, sőt inkább ártasz. Sz. Bernard ha-
sonértelmiileg szól : „Verendum,"ne non tam nutr iat doctrinâ 
verbi, quam sterili vita noceat," azaz : félni lehet, hogy nem 
annyira használ tanításával, mint inkább árt meddő — jó 
cselekedetek nélküli — életévei. (Bern. ser. 76. in Cant.) 
Sz. Bonaventura csatlakozik ehhez következő szavakkal : 
„Gladius sanguinem efFundit, dum verbum praedicationis 
contagium praevarieationis confundit." (Honav. in Psalm. 
118.) azaz: a k a r d vért ont, mig a prédikálás a gonoszság 
ragályát ömleszti. 

Ugyanide illik Krisztus Jézus mondása is: „Xisi gra-
num frumenti cadens in terram mortuum fuerit, ipsum solum 
manet." (Ján. 12. 24.) — azaz : hogy a földbe esett mag sok 
termést hozzon, előbb meg kell hallnia ; lia meg nem hall, 
egyedül marad. A mi De Ponte Lujos atyának értelmezése 
szerént annyit tesz : hacsak meg nem tagadod magad, meg-
nem halsz a világnak és mulandóságnak, egyedül maradsz ; 
egyedül, Istennek boldog társasága nélkül ; egyedül, azon 
különös malasztok nélkül, melyekkel Isten azokat kik ma-
gukat megtagadják — megáldani szokta ; a jó cselekedetek 
gyümölcse, lelki haszon, lelki vigasztalás nélkül: kalauzolás 
nélkül tévelyegni fogsz imádban, tanulmányod, — szónokla-
tod, — hivatalodban. Ha már e nagy tekintélyű tanitónak 
szavai szerént e szerencsétlen elhagyatottság onnét szárma-
zik, hogy meg nem haltunk a világnak, ini fog még követ-
kezni akkor, ha egészen és valóban nem halunk meg a bűn-

nek ?"„Ipsum solum manet." — Szép az a titok, miért küldi 
tanítványait a Mester mint bárányokat a farkasok közé, mi-
dőn hatalmat ád nekik evangéliumát hirdetni. „Ecce ego 
mitto vos, sicut oves inter lupos." (Mat. 10.) Mint kelljen 
ezt érteni? Mert ha a bárány a farkas lát tára megnémul, 
hogyan kívánhatja Jézus, ki tanitványit prédikálni küldi, 
hogy ugy viseljék magukat mint a bárányok ? Azt mondja 
erre sz. Chrysostom (hom. 24. imperf. et hom. 34. in Math.) 
hogy az apostoli prédikálás gyümölcse inkább a türelemnek 
mint a puszta szavaknak legyen eredménye. Theophylactus 
pedig (in Math. 10.) odanyilatkozik, hogy a szónok szelid-
sége által mint valami farkast — győzze le a bűnös vadsá-
gá t : ámbár dam. sz. Péter bibornok kivánja, hogy a szósze-
rénti prédikálásban is utánozzuk a bárányokat: „Ut praedi-
candi sortiaris officium, imitare ovis exemplum."(Dam. opusc. 
45. c. 4.) Vegyük csak a bárányt — mondja az említett 
egyházatya — élve, s midőn már megszűnt élni. Mig él, 
mekegő hangja kellemetlen ; midőn pedig megszűnt élni, 
hangja kellemes, ugyanis a hur a bárány beléből készül-
vén, zeneeszközön igen kellemes hangot ad. „Cum vivit tur-
piter balat ; mortua vero ins t ruments musicis suaviter can-
tat." Azért mondja Krisztus taniványainak : küldlek titeket 
prédikálni mint a bárányokat a farkasok közé : nem hogy 
prédikáljatok, midőn még test és vér vagytok (mert az élő 
bárány nem mekeg a farkas előtt) hanem hogy előbb meg-
halván a bűnnek, testnek és vérnek, s megölvén magatokban 
a gonosz kívánságok minden hajlamait, mint a lant húr ja i 
kellemesen zöngjetek, s igy (mint Dávid) a hívekből kiűz-
zétek a gonosz lelket, kiket az megszállt a bün által. „Si 
ergo vis, — ekként végzi a magyarázatot damiani sz. Pé ter 
— ut chorda tua clarum in auditorum cordibus sonum red-
dat, omnis a te carnalis vitae humor evanescat : mens tua ab 
omni fluxa luxuriae prurientis arescat." Venezell Károly. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapes t , február 1. Lélekvadászat. — Az a szeren-

csétlen 53-ik mely annyira megzavarta a vallási békét-
hogy annak végét megmondani mainap még senki sem ké-
pes, törvénykönyvünkben még mindig benn foglaltatik; sőt 
ami több, a kormány mind e mai napig sem nem interpellál-
tatot t a felől, akarja-e a vallási villongást méhében rejtő 
ama legnagyobb gondatlansággal szerkesztett §-t az élők so-
rából kitörölni; sem önmaga még távolról sem árulta el szán-
dékát, akar-e tenni valamit és mit, vagy sem, hogy a régi 
békésebb állapot ismét visszatérjen, mert hogy a mult a je-
lennél békésebb volt, hogy a múltban a vallási viszály ily ve-
szélye nem létezett, az kétségtelenül bizonyos. A czikkezések 
egész özöne, politikai és egyházi lapokban mindennél fénye-
sebben igazolja, hogy mily tar thata t lan zavart okozott a 
képviselőház akkor, midőn oly ügyben hozott határozatot, 
melyet ugy hagyni amint volt, sokkal nagyobb bölcseségre 
mutatott volna, mint azon változtatni és pedig ugy változ-
tatni, amint változtatott . 

Hogy ez az állapot igy nem maradhat , hogy a katho-
likusok nem tűrhetik meg, miszerint az országnak csaknem 
kétharmadát képviselve elnyomassanak, papjaik üldöztesse-
nek, az bizonyos. A jelenlegi állapotnak igy maragni nem le-
het, nem szabad, hanem a baj forrását meg kell szüntetni 
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mint azt már számtalanszor követeltük. Nem is azért szó-
lalunk most fel, hogy ismételjük, amit már annyiszor el-
mondtunk, hanem inkább, kapcsolatosan az 53-ik § által 
létre hozott helyzettel, egy más dolgot akarunk megvilágí-
tani, mert a tiszta helyzetet mindenben a legjobban szeret-
jük . Az 53-ik §-tés az általa előidézett helyzetet a protestáns 
lapok is többszörösen megvilágították, és egy pár esetet ki-
véve, mint azt volt alkalmunk bemutatni, az 53-ik § végre-
hajtását, azaz a katholikus papok megidéztetését, elitélteté-
sét, drákói szigorral követelik. E protestáns oldalról történt 
fejtegetések egyik oldalát, a lélekvadászatot t. i., még nem 
mutat tuk be, pedig az nem csekély részt foglal el a protes-
táns fejtegetésekben. Geduly Lajos ur. is ugy találja, a , Pro-
testáns Egyházi és Iskolai Lap ' 2-ik számában, hogy azok a 
keresztelések, melyek most napi renden vannak, nem egy-
szerű keresztelések, hanem az 1868, 53. t. ez. 12. §-a elle-
nére kiadott téritvények folyományai és igy, a keresztelések, 
nem önállóan, hanem a téritvényekkel való szoros összefüg-
gésük szempontjából itélendők meg; arról van szó, hogy a 
törvényben érvényteleneknek nyilvánított, annyi viszályt, 
annyi keserűséget okozott reversalisok, niellékuton érvényre 
emeltessenek-e, vagy sem ? . . . . S lia csakugyan megtörtén-
nék, mi következéseket fogna az maga után hozni ? A rever-
salisok ut ján való ,lélekvadászat' a római katholikus papság 
résééről százszoros erővel fog megindulni és folyni, megle-
het, úgymond, hogy azt meg fogja kisérleni egy némely pro-
testáns pap is, természetesen a rendelkezésére álló sokkal 
gyengébb eszközök mellett, sokkal csekélyebb sikerrel." 

Eddig Geduly Lajos ur Szerinte tehát a katholikusok 
lélekvadászatot fognak tartani a reversalisok utján. Mindez 
ideig, mig t. i. e czikket nem olvastuk, azon hitben voltunk, 
hogv a protestánsok azért haragusznak a katholikusokra a 
reversalisok miatt , mert ők elvből úgyannyira ellenségei a 
téritvényeknek, hogy ilyen uton ,lélekvadászatot' semmi 
áron nem tartanának. Azonban most már kiábrándultunk. 
Nem az itt a baj, hogy a katholikusok téritvényt, illetőleg 
Ígéretet vesznek; nem is azért haragusznak, mert ők elvben 
ellenségei a reversalisok utján való ,lélekvadászat'-nak, de-
hogy ! hanem azért, mert gyengék az eszközök, mert csekély 
a kilátás a sikerre! Lennének csak eszközeik, lenne csak ki-
látásuk a sikerre, majd nem neveznék azt lélekvadászatnak, 
hanem lelki ismeret szabadságnak, ami azonban nem zárja ki 
azt, hogy a katholikus részről vett téritvényt ők mégis lé-
lekvadászatnak tar t ják . Egyébiránt, ami azt a lélekvadá-
szatot illeti, már mint protestáns részről a reversalisok ut-
ján, igen érdekes qui pro quo-nak tar t juk , hogy a ,Prot. E . 
és I . L.'-nak azon száma, mely Geduly ur czikkét hozza, 
melyben kikel a katkolikusok által vett reversalisok ellen, 
hogy mondjuk, ugyanazon szám hoz egy tudósítást a pár i -
zsi protestánsokról, melyben a többi közt a következő fog-
la l ta t ik : „Az egyházba való felvétel kellékei az ágostai hit-
vallású evangélikusoknál, 6.-or nyilvánítsa, hogy vegyes há-
zassága esetén a protestáns házassági áldást veszi, vagy 
legalább gyermekeit evangelikus vallásban nevelteti." Már 
kérjük szépen mi ez? Nem százszor több ez, mint a mi re-
versalisunk ? Nem azt jelenti-e ez, hogy a protestáns ember 
köteleztetik még azon gyermekeit is protestáns vallásban ne-
velni, kikre nézve nem is tudja, vájjon azok leendő anyja 

beegyezik- e? Vagy nem azt jelenti-e, hogy a protestánsok 
kötelezik az áttérőt lelkivadászatra, mielőtt a másik katho-
likus félmegkérdeztetnék? Es azért ezt a ,P. E. és I. L. ' mégis 
rendjén levőnek találja, hozzá semmiféle megjegyzést nem 
tesz, pedig ezt inkább lehetne ,rablás'-nak, ,lopás'-nak ne-
vezni, mint a hogy protestáns irók a mi eseteinket nevezik. 
Jókai legközelebb tar tot t egyik beszédében a szélső balról O O4/ 
azt mondta, amit mi nem tudunk, hogy igaz-e vagy nem, 
hogy az emiitett párt tagjai itthon attillában, sarkantyús 
csizmában járnak, Olaszországban pedig carbonari köpe-
nyegben: a mi protestánsainkra pedig el lehet mondani, hogy 
a miért itthon szidják a katholikusokat, ők ugyan azt teszik 
külföldön, ami ellen ott a katholikusok aligha annyira ki-
kelnek, mint ők itthon, mert különben nem mulasztották 
volna el szidni a franczia katholikusokat. 

A protestánsoknak tehát nem lehet jogosan szavuk a 
lélekvadászat ellen, mert mint láttuk, Geduly ur természe-
tesen a protestantismusból kifolyólag elvben elfogadja a lé-
lekvadászatot, ami pedig a gyakorlatot illeti, arra nézve nem 
csak a franczia tudósítás ad csattanós feleletet, hanem ha-
zánkban is van reá eset, egyáltalában pedig megjegyzendő, 
hogy a lélekvadászatban a protestáns secták kifáradhatat la-
110k és csak az lenne óhajtandó, bárcsak mi is ugy értenénk 
hozzá. De tegyük fel, hogy a protestantismus valóban irtó-
zik a lélekvadászattól; bezzeg ugyancsak eleget tesz helyette 
a felekezetnélküli (?) állam. Kiállí totta már ez a reversalist 
a protestánsok érdekében úgyannyira, liogy azoknak csak be 
kell fogadni, kiket az állam törvényével előre assecurált az 
ő részükre. Alihoz a sok apostasiához, mely törvényeink kö-
vetkeztében történik, a reversalisok által nyert lelkek száma 
bizonyára alig hasonlítható ; és ha itt veszítenek a protestán-
sok, az állani törvényei őket gazdagon kárpótolják. Csak-
ugyan nagyon érdekes lenne tudni, hogy p. o. a mult évben 
hány házasfél apostatált törvényeink következtében és hány 
apostatált a protestáns fél kedveért a házasságban. Szentszéki 
jegyzőink e tekintetben érdekes és pontos statistikai adato-
kat szolgáltathatnának, melyekből azután kézzelfoghatólag 
lehetne bebizonyítani, hol virágzik a lélekvadászat, nálunk-e, 
vagy a protestánsoknál. Q 

Belg ium. Élethalálharez az iskoláért. — Az istente-
lenség közt egyfelől és másrészről a katholicismus által egye-
dül következetesen, rendszeresen és kitartással védett ke-
reszténv vallásosság közti harcz Belgiumban az iskolák terén «/ O © 
vivatik. Állami iskola it tannyi mint istentelenség tanyája. 
Ezért irtózik a zaklatások által erős önérzetre ébredt belga 
né]) ezen iskoláktól, s vélök szemben mindenütt, sokszor rop-
pant áldozatokkal, katholikus egyházi iskolákat állit fel és 
tart fenn. A vallásosság és vallástalanságnak egymással 
szemközt felállított ezen iskolái közt a verseny valóságos 
élethalálharczczá fejlődött ki. Az állam a polgároktól, tehát 
a katholikus polgároktól szedett adóból milliókat használ 
tél ugyanezen katholikus polgárok ellen, kényszerítve ezeket 
kettős iskolai költekezésre. A belga katholikusok ugyanis 
kettős áldozatot hoznak az iskola-ügynek. Először az állam-
nak fizetnek adót, melyből ez ellenök vallástalan iskolákat 
állit fel s dotál óriási pazarlással. Azután lelkiismeretük 
nem engedvén meg, hogy gyermekeiket az istentelenség ta-
nyáiban barbár erkölcsök prédájára hagyják, kénytelenek 



mindenütt szintén óriási költségekkel vallásos iskolákat 
nyitni és tartani. Iskolai lapirodalmunk fejletlensége s napi 
sajtónknak számtalan más irányban való elfoglaltsága miatt 
— mert mindenre a legjobb akarat sem terjesztheti ki figyel-
mét kellő s egyenlő arányban — Magyarország katholikus 
közönsége csak homályos és csonka képpel bir a belgiumi 
iskolai nagy liarcz arányairól s részleteiről. A rendelkezésre 
álló szük keretben néhány élethű vonással óhaj t juk ez ügy 
jelenlegi állását megvilágítani. Tényeket hozunk fel. Aha rcz 
alig két éve, hogy foly. Kezdetben, az iskolák és tanonczok 
számát tekintve, az állami adót önkényüleg pártiskoláira 
pocsékoló kormánynak erős volt a reménye, hogy övé lesz a 
győzelem, — hogy a nemzetet, a népet sikerülnie fog elidege-
níteni az egyháztól az állami iskolák által, nem is sejtvén, 
mire képes az áldozatkészség, ha azt erős katholikus vallá-
sos meggyőződés szükségesnek ismeri fel és proclamálja. A 
belga katbolikusok néhány hó alatt csodákat műveltek. Az 
állam által inscenirozott vallástalan iskolákkal szemben egy-
másután mindenfelé szabad, egyházi iskolákat alapítottak, 
szerveztek, rendeztek be, ugy hogy most, két évi erőfeszítés 
után az egész ország ifjúságának óriási többsége ismét val-
lásos nevelésben részesül s az istentelenségnek a kormány által 
felállított tanyái kezdenek megsemmisülni a nevetségesség 
kudarcza alatt . , Iskola tunoncz nélkül' egyértelmű kezd lenni 
az állami iskolákkal. E tekintetben a ,Journal de Bruxelles' 
minap következő mulatságos esetről tett jelentést. Nemrég, 
úgymond, egy községben, melyre a kormány egy hivatalos 
fiúiskolát tolt fel, melynek egy szál tauoncza maradt, és egy 
hivatalos leánytanodát, melybe egyetlen egy leányka sem 
jár, a tanító megkezdő leczkéjét szokott hallgatósága, t. i. a 
kongó padok egyetlen bábu-ja előtt. Ez a tauitó jó fiu, csak 
egy kicsit hebegős, igen rövidlátó s meglehetősen süket. A 
hallgatóság, nagv kópé levén, egy, kezeit lábait mozgató 
bábalakot készitett, magában az iskolában-e vagy otthon, az 
mindegy, csakhogy készitett. Epen, midőn az állam lelkes 
tanítója beszédének legpathetikusabb részéhez érkezett, a 
hallgatóság egyszerre kiemelé a faemberkét a pad alól s ki-
tüzé maga helyett, s à la march ! róka módra kiszámított 
csendes léptekkel kiosont az utczára. Ez a kor nem ismer ir-
galmat Az állam lelkes tanítója semmi neszt sem ve-
vén észre, s a halotti csendet ellenállhatlan ékesszólása ha-
tásának tálajdonitván, egész nyugodtan folytatta a szép ok-
tatásokat A hallgatóságot azonban, ilv szokatlan órá-
ban, atyja véletlenül az utczán találta. Egyenesen az isko-
lába ment vele, majd szétrobbanva a kíváncsiságtól, hogy 
hogyis lehet az, hogy az ő szivének szakasztottja tanóra alatt 
sétál . . . . Mi a ba ja? Mit akar? rivait reá redőkbe szedett 
homlokkal az állam lelkes tanítója, láthatólag ingerülten az 
illetéktelen félbeszakítás miatt. . . Hát , uram, én . . . Kérem 
ne zavarjon, menjen ki ! . . . Én az én fiam . . . Fiáról majd 
beszélünk iskola után. Menjen kérem ki . . . Az égre, tanitó 
ur, hallgasson ide : az én fiam, a helyett, hogy itt lett volna, 
az utczán sétált . . . Ez nem igaz ! Menjen ki ! . . . Nem igaz ? 
Ejnye, de czifra ! . . . No, nem is lá t ja ön többet az én fiam . . . 
Kapta magát az állami iskolákról ily felvilágosítást nyert 
apa : fogja a faemberkét, a tanitó fejéhez dobja s karon ra-
gadva fiát ott hagyja a faképnél az állam lelkes tanítóját, ki 
most az üres iskolában valóságos vox clamans in dcserto. — 

De nem mindenütt ily könnyű a katbolikusok diadala. Sok 
küzdelmökbe kerül néhol az állami iskolák és a hivatalos 
tanítói személyzet áskálódásai, valamint a kormány hatal-
maskodásával szemben iskoláikat fenntartani. Ismét egy 
eset. Lelkész és nép mindent megtesznek, hogy az állami is-
kolák befolyását ellensúlyozzák. Erre alkotmányos joguk 
van, s tekintve az állami iskolák káros befolyását, ezt tenni 
kötelességök. Néhol annyira megy a nép ellenszenve az ily 
iskolák ellen, hogy a községre feltolt állami tanitó még la-
kást sem bir kapni. A kormány, természetesen, minden ki-
telhetőt megtesz, iskolái és creaturái védelmére. Parlamenti 
bizottságokat küldött ki az ország egyes vidékeire, azon uta-
sítással, hogy a lelkészek és nép által az állami iskolák elé 
gördített akadályokat elhárítsák, vizsgálatot tar tva minden-
felé. Ily vizsgálat történt jan. 6-án Duffel községben. Van 
ennek a községnek egv igen jeles, tudós, ügyes, buzgó, fedd-
hetetlen lelkésze, abbé Abbeloos t. kanonok, hittudor. 1878-
ban a községben nem volt katholikus iskola. Az állam isko-
lájába já r t minden gyermek, számra mintegy hétszázan. En-
nek az iskolának költségei a kormánynak évenkiut, 10,745 
frankjába kerültek, mit az a nép adójából könnyen elbirt. 
Most, két év múlva, daczára, hogy az állam azóta 60,000 
frankot költött iskolaépületre, daczára, hogy a legutóbbi 
évben az állami tanitás költsége 14,437 f rankra rúgott fel, 
mégis csak 125 gyermek jár bele, ezek közt is sokan csak 
azért, mert szüleik állami szolgálatban levén, felnek, hogy, 
ha egyházi iskolába küldik gvermoköket, állásukat elvesz-
tik, - míg az egyházi iskolába 800-nál több gyermek jár , 
szüleik által, kik önkéntesen adakoznak az iskolára ezreket 
és ezreket, örömmel küldve ide, kik egyedül itt lá t ják őket 
biztonságban a vallástalan állami oktatás corruptiója ellen. 
Mig az állami tanítók mindent elkövettek, hogy a szülőket 
az állami iskolába járatásra birják, világos, hogy a lelkész 
sem maradt tétlen, s mint az eredmény mutat ja , két év alatt 
a lelkészé lett a diadal, az állami tanítóknak meg a kudarcz 
maradt. Mig az egyik állami tanitó p. azzal j á r t körül az 
állami szolgálatban, p. vasútnál levő családoknál, hogy gyer-
mekeiket a hivatalos iskolába kötelesek küldeni : az éber 
lelkész, ki mindennek nyomába jött, a maga valóságára szál-
lította le ez ijesztegetéseket s üldözés esetére támogatásáról 
biztositotta a szegény szülőket. Szóval, az állam tanítói nép-
szerűtlenekké lettek, a katholikus iskola tanonczai pedig 
egyre szaporodtak. Abbé Abbeloos a mellett vagyis inkább 
azért, mivel igen jól meggondolt mindent, igen bátor és szó-
kimondó ember. Mint ilyen híveivel folytatott magán be-
szélgetések közt egyszer egyenesen kimondá, hogy Bleeckx 
állami tanitó 2000 frankért — ennyi az állami tanitó fize-
tése -— lelkét az ördögnek adta el. . . . Ennyi és sok más 
tette szálkává nőtt a kormány szemében. Ki jöt t tehát Duf-
felbe is a három tagból álló parlamenti vizsgáló bizottság. 
Vádlók Claes és Bleeckx állami tanítók, fővádlott abbé Ab-
beloos volt. A vallatás a vádlott lelkész diadalával végző-
dött, ki a mellett, hogy bátor, még szellemdus is, és lelké-
nek e fényes oldalát kivált akkor ragyogtatta, magával ra-
gadva a hozzá r i tka szeretet és tisztelettel ragaszkodó hívek 
sokaságát, kik a vallatáson megjelentek, mikor arra került 
a sor, hogy ő az állami tanítóról nem kellő tisztelettel nyi-
latkozott, midőn azt monda, hogy ez 2000 frankért lelkét az 
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ördögnek eladta. Watlier, a vizsgáló bíróság elnöke örült, 
hogy a vallatást befejezte, s szomszédjának, midőn a plébá-
nos visszavonult, ezt súgta fülébe : ,Ez a pap, ez nem cziró-
gat ja az embert.' — Az állami iskola ellenlábasa az egyházi 
iskolának és katholikus templomnak, melynek a katholikus 
iskola úgyis csak kisegítő része. A kath. templomokban az 
igaz élő Istennek emelt oltárral szembe a szabadkőművesek 
által vezérelt szabadelvű állam állami iskoláiban az isten-
telenségnek emelt oltárt s a profanatio ezen oltárának szol-
gájává a tanítót tette, ki e szerint államilag patentált, hiva-
talos ellensége a lelkésznek. Az állami iskolák vallástalan 
tanítói s a lelkipásztorok közti harcz sokszor megrendítő 
módon nyilvánul. I t t van a ,Courrier de Bruxelles.' Ennek 
jan. 8-i száma ,Acta geusorum' czim alatt következő esetet 
ír le. Desselghemben történt. A hivatatos tanitó urak, úgy-
mond, élve a tétlenséggel, melyre iskoláik elhagyatottsága 
kárhoztatja, idejöket arra használják, hogy katholikus né-
pünknek minden áron hosszúságot okozzanak. Az itteni plé-
bános ur, ki a desselghemi plébániát már több mint liar-
mincz éve páratlan buzgósággal és odaadással pastorálja, és 
a ki teljes mértékben bírja híveinek szeretetét és ragaszko-
dását, az utóbbi vasárnap szive legforróbb jókivánatait nyil-
vánitá szent beszédében hívei iránt. A gyermekeket szüleik 
iránti engedelmességre buzditá; a felnőtt ifjúságot inté, hogy 
nemes büszkeséggel vallják magukat keresztényeknek ; vé-
gül figyelmezteté a szülőket, hogy gyermekeiket kereszté-
nyekül neveljék s őrizkedjenek az Isten nélküli iskolától. 
Alig hogy e szavakat kimondá, az állami tanitó, ki ez alka-
lomra mintegy lesett s néhány perez előtt tüntetőleg éjien a 
szószékkel szemben foglalt állást, mint valami őrjöngő el 
kezdett kiabálni. Leirhatlan megütközés támadt a templom-
ban. „Felszólítom önt, kiáltá a szent hely megbecstelenitője, 
vessen véget ennek a komédiának, mely már két év óta tart . 
Desselghem lakosaira hivatkozom, vájjon oktatásom rosz-e. 
Jöjjön ön maga és vizsgálja meg iskolámat. De ön sokkal 
büszkébb, hogv sem ezt megtenné. Folytassa most, én a ma-
gamét már elmondtam." Fölösleges megjegyezni, hogy e 
fellépés, e szavak, régóta praemeditált, jól betanult szerep-
nél nem egyebek. A lelkész nem is hagyta magát általuk 
zavarba hozni. „Fölösleges, igy szólt híveihez, a hallottakra 
válaszolni. Mit kell tartani az olyanokról, kik ide jönnek 
megzavarni az isteni szolgálatot és megbotránkoztatni a hí-
veket, mindenki tudja !" S felvéve beszéde fonalát még ne-
gyed óráig folytatta beszédét. 

Tanulság a Belgiumban ily arányokat öltött iskolai 
harczból az, hogy az iskola és tanitó a mily hathatós emelője 
lehet a vallásosságnak, ép oly veszélyes ellenségévé válhatik 
a kereszténységnek, ha vallásellenes befolyás alá kerül. Ergo. 

IRODAIM. 
= Megjelent és szétküldetésre készen áll Halász Mi-

hálynak következő czimű munkája : „ Vándor emlékeim, Eu-
rópa nevezetesebb helyeiről. Az ötszáz nagy nyolezadrétü 
lapra terjedő könyv négy részre oszlik. A két első rész 
Skandináviát, ennek legalsó déli pontjától, egész a legfelső 
éjszaki határáig nem csak földleiratilag vagyis, geogra-
pliice ecseteli, hanem ennek történelmi, foldismei, ipari és 
társadalmi mozzanataira is a lehető legnagyobb pontosság-
gal kiterjeszkedik. A harmadik rész, Nápoly, Róma, Genf, 
Nizza, Monaco, Páris, London, Köln, Berlin és Sz.-Pétervár 
városoknak mostani állását és jelentőségét rajzolja. Végre e 
negyedik rész különféle, vallási, politikai és társadalmi kér-
dések körül érdeklődő dolgozatokkal foglalkozik. 

Legyen szabad remélenünk, hogy ezen munka csak 
azért is fog nagyobb érdeket gerjeszteni, mert Európa 
éjszaki részeinek benne levő leírása a magyar irodalomban 
eddig igen gyéren van képviselve ; ezután pedig azon tekin-
tetnél fogva, hogy a jelzett tá jakat magyar ember utazta be, 
és saját szemeivel szerzett tapasztalatait közli e könyvben. 

E diszes és terjedelmes magyar könyv, tudós és ta-
pasztalatokban gazdag szerzőjének páratlan áldozatkészsége 
folytán, 1 frt 50 kron rendelhető meg. (Rendes ára az ily 
nagy terjedelmű könyvnek legalább háromszor annyi volna,) 
A megrendelés akár Budapestre a „Hunyadi Mátyás" inté-
zetbe, hová a munka bizományba van adva; akár Pécsre 
Zsinkó István apát-kanonok úrhoz intézhető. 

VEGYESEK. 
•— Protestáns atyánkfiai a hires ,csapda' érdekébeü 

nagyszabású országos mozgalmat kezdenek. Ugy látszik, egy 
csapdával nincsenek megelégedve, annál is inkább, minthogy 
az nem fogott. Tehát a ,csapdák' egész rendszerét óhajtják 
felállítani. Nem kevesebb, mint az összes ágostai hitv. egy-
házkerületek főfelügyelője s központi kormányának feje, br. 
Radványszky Antal, tehát a mi pápista nyelvünkön szólva, a. 
magyar lutheránus pápa szólalt meg, körlevelet intézve a su-
perintendensek és ker. felügyelőkhöz az 53. §. ügyében, a ta-
nácskozmányra híva fel 4 superintendest és a 4 kerületi fe-
lügyelő urakat. 

— A vallás- és közoktatásügyi ministerium IX. jelen-
tése a hazai j közoktatás állapotáról, mint t. laptársunk az 
egri ,Népiskolai Tanügy' méltán panaszolja, róm. kath. nép-
iskoláinkról nem nyújt elégségséges tájékozást. „A vissza-
nyert alkotmányosságnak még 13-ik évében sem tudjuk, 
hogy hány római kath. népiskola van ? hogy hány tanitó és 
hány tanítvány van ? és hogy mi is ezen iskolák költségve-
tése." Óhajtaná, t. laptársunk, hogy mint Ausztriában dívik, 
legalább minden öt évben kapjunk a népiskolákról minden te-
kintetben kielégítő jelentést. Feltűnő a ministeri jelentésekben, 
hogy azok az . „állami" és „községi" iskolákat a felekezeti-
eknél évről évre jobbaknak mondják. A mi az iskolák szá-
mát és jellegét illeti, 1879-ben volt összesen 15,715 iskola 
12,882 községben elhelyezve. Jellegre nézve: állami 251, 
községi 1538, felekezeti 13,688, magániskola 238. Foko-
zat szerint volt 15,550 elemi, 71 felső népiskola és 94 pol-
gári iskola. Hány katholikus iskola van, a ministeri jelentés 
nem tartá érdemesnek kikutatni vagy kimondani. A ,Nép-
iskolai Tanügy' derék czikkirója, álljon itt neve, Szőllösy Ká-
roly, hozzávetőleg 7007-re teszi a kath. alsó iskolák számát, 
8524 tanítóval A tanítók és tanítónők tiz évi szaporulata, 
számítása, szerint 1670. Az iskolába járó kath. gyermekek 
száma 1865-ben volt 573,579, 1875-ben 605,236/l879-ben 
már 862.808. Tehát 15 év alatt az iskolába járó r. kath. 
gyermekek száma 289,229-el szaporodott,a mi 503/5 száza-
léknak felel meg. Szőllősy a r. k. népiskolák évi költségét 
1879-ben, szintén csak megközelítőleg, 5,004,286 frtra teszi. 
5 frt 80 krt számítva egy gyermekre. Vajha a ministeri je-
lentés és azok, kik hozzá az adatokat szolgáltatják, rokon-
szenvesebb szemmel nézzék a kath. tanügyet, mert hát az a 
hazának épen oly jó lia nem jobb szolgálatot tesz, mint a mi-
nisterium és tanfelügyelő urak édes kedves szülöttei, az ál-
latni és községi iskolák. 

Kegyeletes adakozás. 
Pápa ő szentsége számára a Veszprém egyházmegyei iroda utján. 

Szabó János esperes szántói plébános 
Csepy Zsigmond zala-szt-lászlói plébános 
Mild Mihály sármelléki plébános 
Peternics Mihály karmacsi plébános 
Szabó Antal szt-györgyvári plébános . 
Sövegjártó Ferencz zsidi plébános 
Kránitz Kálmán alsó-páhoki plébános . 
Ambrus Mihály rezi-i plébános 

4 frt 
1 f r t 
1 frt' 
1 fr t 
1 fr t 
1 frt 
1 fr t 
1 f r t 

Összesen 11 frt 

Kérelem. Azon i. t. olvasóinkat, kiknek a legutóbbi 
napokban lapunk, az expeditióban történt tévedés folytán, 
két'példányban küldetett meg, tisztelettel kérjük a fölös szám 
vag-v számok szives o./ 
szükség van. 

visszaküldésére, mert valamennyire 
A lap kiadó hivatala. 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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; tiókis. bérmentes nyitott 
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Budapesten, február 5. 11. I. Félév, 1881. 

TAllTAI OM. Havi szemle. — Szabiul-e fekete mise alatt áldoztatni? — Egyházi tudósítások : Budapest. A kulturharcz 
és a liberalismus. Esztergom. Főpásztori szózat az uj év alkalmából. China. Möltner Zeno — sz. ferenezrendi atya és — 
chinai apostoli missionárius levele, melyet Tsi-nan-fuból f. é. junius hó 20-án intézett tisztelendő Ausszerer Péter Pál 

atyához. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
IL 

Katholicismus és protestantismus közt a türe 
lemre nézve az a különbség, hogy mig emez a türelmet 
hangoztatni szereti s vele mint valami általa felfe-
dezett találmánynyal dicsekszik, az alatt a katholi-
cismus azt gyakorolja. Kell-e erre nézve csattanósabb 
példa, mint ama két hatalmas állam, melyeket, te-
kintve protestáns uralkodójokat, kormányukat és 
népességök túlnyomó számát, a protestantismus sa-
já t jának szeret vallani s általában protestáns állam-
nak szokás nevezni, — mint Poroszország és An-
glia? Vájjon mit, micsoda üldözéseket, szenvedése-
ket kell tü rn iöka protestánsoknak Poroszországban 
a katholikusok részéről ? Vagy Angolországban, kik-
nek osztályrésze a háromszázados elnyomásra hasz-
nált hatalom, s kiké a tűrés és szenvedés? A türe-
lem erény és nem phrasis. E kettő közöl a katholi-
cismus az elsőt, annak gyakorlását választja s azt, 
mint Irhon háromszázados történelme mutat ja , a hősi 
önmegtagadás és szenvedés fokáig emeli ; — a pro-
testantismus ellenben megelégszik az üntetszelgés-
sel s gyönyörködve játszik a phrasissal. Nem mi 
katholikusok találtuk fel, hanem egy protestáns nagy 
államférfiú, Salisbury marquis mondta ki azt a ha-
talmas röpke szót, mely egész Enrópát bejárta, 
hogy Irhonban oly állapotok uralkodnak, melyek 
miatt még a szultán is szégyenlené magát. Egész 
Európában megszűnt már a jobbágyság; mindenütt 
mint saját já t birja már a földmíves anyaföldének, 
hazájának azt a részét, melyből él. Irhonban a föld-
inívelö benszülött öslakó ir nép még most is oly álla-
potban van, mely a más országokban rég megszün-
tetett jobbágyságnál erkölcsileg s anyagilag sok-
kal lealázóbb. A volt jobbágy viszonyát földesurá-

hoz országos törvények szabályozták : a volt jobbágy 
nem volt földesura önkényére hagyva; ez jobbágyát 
nem dobhatta ki a telekből kénye kedve szerint; ha 
a jobbágy a törvény által meghatározott úrbéri kö-
telességeit teljesítette, békében élhetett az őseiről 
rámaradt telekben. Mem ilyen az ír nép viszonya a 
landlordokhoz. A ír nép tulajdonkép földönfutó. 
„Irhon nevéhez, mondja röviden mindent összefog-
lalva Alzog,1) mindennemű politikai és vállási, szá-
zadokig tartó elnyomatás fűződik." 

Az angolokat Irhon meghódításánál kezdet óta 
(1169) azon elv vezérelte, hogy az ír népet saját 
hazájában idegenné s földönfutóvá kell tenni. Nagy 
arányokat kezdett az expropriatio ölteni akkor, mi-
dőn a faji ellenszenvhez a protestantismus erősza-
kos felkerekedésével kiengesztelhetlenné vált vallási 
gyűlölet járul t . Mikép hajtotta végre Angolország 
protestáns és angolszász missióját Irhonban, különö-
sen Erzsébet, Cromwell és orániai Vilmos alatt, sok 
volna itt elmondani. Az ír nép, mert ír volt és ka-
tholikus, a szó szoros értelmében minden politikai 
és polgári jogoktól megfosztatott. Földet csak pro-
testáns bírhatott. Valamennyi ír, hacsak protestánssá 
nem lett, megfosztatott, a földbirtoklás jogától. Az 
ország földjén osztozott a protestáns egyház, a te-
lepitvényes főurak és néhány, igen kevés hitehagyó 
ír. Es a földbirtoklás e rendszere egész mai napig 
fennáll. Az ír nép vagy kivándorolt, vagy éhen ve-
szett, vagy mint Swift mondá gúnyosan honfitársai-
ról, favágás, vizhordás s egyéb marhának való mun-
kából tengette életét. Csak az 1847-iki rettenetes 
éhség 200,000 ír életébe került és 2,500,000-et 
kény szeritett Amerikába kivándorolni.2) Az ország 

') Universal Geschichte der ehr. Kirche. 7. Aufl. Mainz 
1860, 827. 1. 

2) L ' Agriculture et la Propriété en Irlande. ,La Civi-
lisation', 1881, jan. 27. 
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20,047,572 acrenyi földbirtoka jelenleg is 5,500,000 
lakos közül csupán 19,288 birtokos közt oszlik meg, 
és pedig ugy, bogy ezek közül 292-en birják a szi-
get V3-át, 744 a félszigetet, 1942 a sziget 2/3-át,3) 
a maradék '/3-ad rész a többi kisebb birtokosok bir-
ják. Ezek a birtokosok. A többi, egy talpalatnyi föl-
det sem birván, egytöl-egyig koránsem földhöztapadt 
jobbágy, a kinek földbirtokban való léte nem függött 
soha földesurának önkényétől, hanem, mint mond-
tuk, a jobbágynál is alacsonyabb valami ; a rab-
szolgánál több, de az embernél kevesebb : földön-
futó bérlő, kinek a landlord nemcsak atyjának gond-
nokának és védőjének nem mondható, sőt érde-
keik, s engesztelhetlen faji és vallási érzelmeik el-
lentéténél fogva halálos ellensége, zsarolója, elnyo-
mója, bölcsötöl sirig. A landlordnak érdeke men-
nél több jövedelmet kicsikarni. Semmi törvény ál-
tal sincs biztosítva az ö zsarolási önkénye ellen a 
a szegény ír bérlő földmíves megélhetése. Csak a XIX. 
századnak múl t évében hozatott egy törvény, mely 
t i l t ja a bérlőnek, indokolt nemfizetése esetén, azon-
nali kiűzetését a bérlett földek használatából. Tehát 
a XIX. századnak eddigi legnagyobb vívmánya csu-
pán az, hogy az írnek nem kell azonnal koldusbotra 
jutni , mihelyt fizetni nem képes, — mert arra van 
mindig idő. Majd meglátjuk, mit fog tenni az angol 
parlament. Mert már valamit tennie kell, hisz az 
egész müveit emberiség szörnyűködve tekint An-
gliára, mely annyira lelketlen tud lenni ír politiká-
jában. A kath. egyház, melynek az ír nép keservei-
ből oly tetemes rész ju tot t ki, megtette, megteszi s 
meg fogja tenni kötelességét. A vallásos béketűrés, 
az állami hatalom iránti törvényes engedelmesség 
katholikus elvei és kellő időben soha nem hiányzó 
intelmei s reményt adó biztatásai nélkül az ír nép, 
— mely nem feledheti, hogy ö az ország földjének 
ősi birtokosa, kit cselszövény, erőszak, vallási, faji 
gyűlölet gyilkolt ki polgári és politikai jogaiból, — 
már régen országos vérontással keresett volna ma-
gának elégtételt. Olvastuk, olvasta az egész világ, 
olvasták különösen Angolországban XIII. Leó pá-
pának az ír népet törvényes eljárásra intő, a büszke 
angol államférfiakat pedig ,méltányosságra és poli-
tikai eszélyre' figyelmeztető szózatát. „Valahányszor 
csak Irland, igy szólt a szent atya, érdekei védel-
mében nagyobb hévre lobbant, a római pápák azon-
nal igyekeztek az izgult kedélyeket szelídségre bírni, 

3) A királyság telekkönyvi statistikája szerint, mely 
három év előtt , Domesday boob azini alatt jelent meg. Lásd 
a ,La Civilisation1871. jan. 27. i. czikkét. 

figyelmeztetvén és intvén őket, nehogy a mérséklet 
mellöztével a jogosság megsértessék vagy bármily 
igazságos ügy is a lázadás lángjában keressen kitö-
rést." „Mi, igy folytatja, november hóban néhány ir-
landi püspöknek, kik az apostolok sírjának látogatá-
sára Rómába jöttek, kijelentettük ugyan, hogy mi az 
irlandiak iránt a legjobb óhajtásokat tápláljuk, — 
de azt is hozzátettük, hogy a közrendet megzavarni 
nem szabad. Az ilyen érzelem és magatartás telje-
sen megfelel a kath. egyház tanításának és paran-
csainak, s nem kételkedünk, hogv az macának Ir-7 o „' 

landnak érdekeire nézve is hasznos fog lenni!0 4) Mit 
gondolhatott Gladstone, midőn e sorokat olvasva 
visszagondolt azon szenvedélyes támadásra, melyet 
a vatikáni zsinat alkalmából a pápaság ellen .Poli-
tical expostulation' czimü röpiratával intézett, azt 
állítván, hogy a ki a pápa hive, az nem lehet jó ál-
lampolgár ! Igy czáfolni, a kölcsönt igy visszaadni, 
ily fenséges bosszút állni az egész világ előtt elkö-
vetett sérelemért, csak a pápaság képes ! Ámde, ugy 
látszik, az angol államférfiak nem bírnak az állam-
férfiúi bölcseség azon magaslatára felemelkedni, me-
lyet bennök az egyház feje magasztos gondolkozás-
sal föltételezett. Ezt hinnünk több ok kényszerít. 
Először is itt fekszik előttünk Mac Cabe dublini ér-
sek levele, melynek kíséretében a hozzá intézett pá-
pai szózatot kihirdette. Ebben erősen tiltakozik azon 
föltevés ellen, mintha a pápa rosszalná s kárhoz-
tatná az ír nemzet törekvéseit. Azután pedig így 
folytat ja: „Hirek keringnek, melyeknek azonban mi 
nem akarunk hitelt adni, melyek szerint a kormány 
terve, az agrár-kérdés szabályozása iránt, szívtelen 
kísérlet (tentation sans coeur) akar lenni csupán a 
baj elleni küzdelemre, a helyett, hogy azt gyökere-
sen orvosolná. Ez sajnálatraméltó szerencsétlenség 
lenne. Hacsak legmélyebb gyökereivel együtt nem 
ir t ják ki a rákfenét, mely a nemzet életén rágódik, 
a jólét és béke nem jöhetnek meg. Előbb utóbb 
a mai jelenségek ismétlődni"fognak."5) Itt van to-
vábbá az ir püspöki kar nyilatkozata, melyet f. hó 
25-én Majnoothban tartott értekézletéböl bocsátott 
ki, melynek első pontjában 14 ir főpásztor kötelessé-
gök tudatától indíttatva, „egyszer mindenkorra ün-
nepélyesen" kijelenti, bog}- ..a földbirtokra vonatkozó 
törvények álláspontja Irhonban fölöttébb veszélyes népök 
békéje és jólétére s hogy a társadalom különféle osztá-
lyai közt a kölcsönös bizalom soha sem lesz vissza-
állítható, hacsak ezen törvények teljes és alapos re-

4) Religio, 1881. jan. 22. 
5) Annales catholiques, 1881. jan . 29. 



formon nem mennek keresztül." A nyilatkozat má-
sodik pontjában a jelzett reform szükségességének 
érzetéből kifolyólag határozottan tiltakozunk, igy szól 
nak, mindiui elégtelen és habozó reform ellen ezen élet-
kérdésben. Nyíltan kimondjuk az iránti félelmünket, 
hogv ilynemű törvényhozás, bármily jószándéku le-
gyen különben, az általános elégedetlenséget nem-
csak nem fogja csillapitni, sőt a már létező bajokat 
raé<r inkább fokozni s az agitatiót még tartósabbá s o o o 
elkeseredettebbé fogja tenni." Végre a harmadik 
pontban bízva abban, hogy az ír nép jó lelkülete és 
nemes érzelmei még nem rendültek meg, azon meg-
győződésöket nyilvánítják, hogy a földbirtokjog 
szabályozására vonatkozó bili azonnali beterjesztése, 
oly alapon, liogy általa a fennálló jogok tiszteletben 
maradjanak, jel lenne minden társadalmi osztálv 
békéje s biztonságának visszatérésére." Ellenkező 
esetben nem tartóztathatják meg magokat, hogy ki 
ne jelentsék, miszerint azon esetre, ha karhatalom 
iü'énvbevételével Irhonban rend látszanék visszaál-— j 
litva lenni, a törvényhozó tesliilet azon része, me-
lyet a népjogok ellenségének tartanak, minden eléje 
terjesztett praktikus jelleg reformbillt teljesen visz-
szavetneés semmivé tenne, a m i oly eredmény lenne, 
melyre az ir püspöki kar a legkomolyabb aggoda-
lommal gondolhat, igy nyilatkoztak az ir püspökök, 
kik mindent megtesznek, hogy a népet a forrada-
lomtól visszatartsák, jan. 25-én.6) Ugyanaznap az an-
gol parlament épen az ellenkezőt cselekedte. Forster 
indítványára, Gladstone pártolására, az összes libe-
rális és conservativ párt megszavazta, nem a gyöke-
res reformot, hanem az ostromállapotot, felhatal-
mazva 1882. szept. 30-ig az alkirályt mindazok el-
fogatása és bebörtönözésére, kik akár e törvény ki-
hirdetése előtt akár utána a honárulás vagy más 
bün gyanújába estek, azon kerületekben, melyekben 
az agitatio uralkodik.7) Tehát előbb síri csendet és 
békét csinálni, azután Azután, ha a sír békéje 
fog uralkodni mindenfelé, hát ugy is béke lesz s 
minden maradhat a réginél. Ez lenne a legperlidebb 
s legbarbárabb politika, melyhez hasonlót a pogány 
Kóma sem követett, midőn Cato végrendeletét — 
,censeo Carthaginem delendam esse1 — végrehaj-
totta. Az ily embertelenséget, az emberiség nyomo-
rul t ja i panaszának erőszakos elfojtását, a keresztény-
ség égbekiáltó biinnek bélyegzi. Az ír nép nyomora 
már maga is égbe kiált ; hát még a nyomor sóhajá-
nak elfojtása ! Laptársunk, a ,P. Lloyd', kit nem ir-
galmas,sági tekintetek szoktak inspirálni, ismertet-

8) Uermania, jan. 31. — ') L a Civilisation, jan. 27. 

vén a hozzá Healy, angol-parlamenti tag által bekül-
dött következő czimii röpiratot : „ Why there is an 
irish land question andanirish land league,u következő 
verdiktet mond az angol politika felett: „Ebben az 
iratban, úgymond, csaknem semmi más nincs, mint 
angolok nyilatkozatai Irhonban tett tapasztalataik 
felöl, Cromwell idejétől egész 1880-ig. Nem mer-
jük mondani, hogy valaha állami ügyekről irt könyv 
ily hajmeresztő tartalommal került volna kezünkbe. 
Ez egy vérkrónika, melyhez hasonlót nem találni. 
Itt olvassuk p. egy angol következő nyilatkozatát, 
ki a ,Daily Telegraph' 1880. nov. 14-iki számában 
irlandi tapasztalatait e k k é p i r j a l e : Sok országot 
utaztam be és sok u. n. elnyomott népet láttam. 
Kénytelen vagyok mégis kijelenteni, hogy sem az 
orosz pusztákon, sem a legaljasabb bolgár falvak-
ban, még a legszegényebb hindu telepeken sem lát-
tam oly nyomorúságos kraalokat, mint a milyenek 
az általam beutazott mayoi terület bérlőinek lakó-
helyei . . . . ( ) felsége hadseregének egy tisztje, ki 
tisztelettel szolgált Zuluföldön, azt mondá nekem, 
hogy ö Catewayo országának legrosszabb részében 
sem látott oly utálatosat, mint itt."8) 512,801 bér-
lölak közül 155,675 egyúttal állati lebuj, ablak, vi-
lágosság és levegő nélkül.9) 

Just i t ia est fundamentum regnoruvn ! Mit kell 
gondolni Angolországról, mely nemcsak az igazsá-
got, hanem még a szeretetet s irgalmat is lábbal ti-
porja Irhonnal szemben ! Lento passu graditur ira 
Dei ad vindictam ; sed tarditatam iudicii severitate 
compensât. 

Szabad-e fekete mise alatt áldoztatni ? 
Boldogult elődöm, ki mellett közel három évig kápláni 

minőségben mostani plébániám összes lelki teendőit végez-
tem, gyász-sz.-mise alatt a már előbb meggyóntatott híveket 
megáldoztatni nem szokta, s általam is ezen rendet megtar-
tatni óhajtotta. Eme bevett szokástól azonban én most el-
térve, midőn köznapon egy jámbor öreg anyókát, — ki meg-
vallván előbb töredelmesen bűneit, a sz. miseáldozat alatt, 
melyet feketében a megholtakért mutat tam be a Mindenha-
tónak — eommunio után a szokásos osengetyüjel megadá-
sával a sz. áldozásra fölhívtam, ez csak az egyházfi nagy 
unszolására jött a szentélyhez, hogy az égből szállott kenye-
ret magához vegye. 

Istenitisztelet után a sekrestye-ajtónál várakozott reám, 
s szent vallásos panasszal nyilvánitá abbeli nemtetszését, 
hogy eddig még soha sem voltak „fekete mise" a l a t t a hívek 
megáldoztatva, s hogy mért történt ez ma meg épen ő vele ! 

Mintha csak Gavantust láttam volna magam előtt 
állani. — Feleletet rögtön mást nem adtam, mint azt, 

8) P . Lloyd, jan. 28. 
9) Domesday book. L. La Civilisation, jan. 27. 

11* 
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hogy d. u. jöjjön el hozzám, s neki e tárgyról akkor majd 
bővebb fólvilágositással szolgálok ; — gondolván magam-
ban, hogy addig fölkutatom az erre vonatkozó rendeleteket, 
s őtet véleményében vagy megerősítem, vagy ellenkezőleg 
bebizonyítom azt, hogy helyesen cselekedtem, vagyis, hogy 
szabad „fekete mise" alatt is áldoztatni. 

« 
* 

Szép és nevezetes ezen kérdés, mely felett az egyház 
tudósai, a rubricisták is mély tudománynyal vitatkoztak ; t. 
1. a megholtak miséjében a pap áldozása után szabad-e az 
angyalok kenyerét a hiveknek is kiosztani? 

Gavantus a hirneves tekintély ezen kérdésre tagadólag 
válaszol és semmi körülmény közt meg nem engedi, hogy 
gyász-istenitisztelet alatt communio után a hi veket is lehes-
sen részeltetni a sz. áldozásban. Hozzácsatlakoznak többen, 
jóllehet az ellenkező nézetet elég világos érvekkel lie lehet 
bizonyitani, — vagyis azt, hogy nemcsak szabad, sőt ha 
vannak áldozandók, azokat kell is részeltetni sz. mise közben 
a mindent éltető eledelben. 

Mi is Gavanttal ellenkezőleg „igenlő" feleletet adunk, 
s iparkodunk egyháztudósok nyomán bebizonyitani|azt, hogy 
a megholtak miséjében szabad a hiveket szent áldozásban 
részesiteni, és pedig nemcsak ama particulákból, melyek 
ugyanazon sz. misében consecráltattak, hanem már az előbbi 
sz. mise alatt megszentelt és a tabernaculumban őrzőitekkel 
is megerősithetők a jelenlevő töredelmes ájtatoskodók. 

1. Bizonyítjuk állitásunkat először is a Cone. Trid. 22. 
ülésének 6-ik fejezetéből, hol ezek olvastatnak : „Optaret 
quidem sacrosancta synodus, ut in singulis Missis fideles 
astantes non solum spirituali affectu, sed sacramentali etiam 
Eucharistiae perceptione comunicarent ; quo ad eos sanctis-
simi huius sacrificii fructus uberior proveniret" etc. — A 
sz. zsinatnak ezen szavaiból nyilván következik, hogy meg 
van engedve a legméltóságosabb Oltáriszentség kiosztása az 
ugy nevezett „fekete mise" alatt is : mert e helyen általá-
nosságban beszél a concilium ; az általánosság pedig magá-
ban foglalja nemcsak az élők, hanem a holtak miséjét is, a 
melyben hasonlóképen óhajt ja, hogy a jelenlevő hivek a sz. 
eledelben részesüljenek, hogy a legszentebb áldozat gyü-
mölcsei rájuk nézve annál bőségesebbek legyenek. 

2. A mi véleményünket megerősiti másodszor azou el-
vitázhatlan bizonyíték is, hogy minden „gyászmisében" mi-
után az áldozó pap a kenyeret és bort, — melynek szinei 
alatt Jézus van jelen — magához vette, olvas egy „Anti-
phonát,"a mely „communio" nevezett alatt volt mindig is-
meretes. „Communio"-nak pedig azért neveztetik, mivel haj-
dan ezen Antiphona a comunicáló néptől énekeltetett Gloria 
Pa t r i hozzácsatolása s az említett Antiphona ismétlése 
mellett, hogy igy a sz. mise áldozás egész cselekménye az 
Isten nagyobb dicsőitésére végeztessék. Ennek nyomát talál-
juk sz. Gergely „Antiphonariumában" és a kézzel irt régi 
„Missalékban." Sz. Ágoston is azon szokást bizonyítja az 
afr ikai egyházról : „Hogy a Zsoltárok könyvéből Ilymnusok 
mondattak, midőn a népnek a szent áldozat kiosztaték. (Lib. 

2. retract, cap. II .) 
Ugyan ezen ritusról emlékezik meg a Cassander és Hi t -

torpiustól kiadó-1 római „rendtartás", midőn a misének első 
leírásában >; c mondja: „Mox ut Pontifex coeperit com-

municare populum in senatorio, statim schola incipit Anti-
phonam ad communionem et psallunt usque dum communi-
cato omni papulo, etiam in parte mulierum redit in sedem, 
et repetito versu quiescunt." Ezekhez hasonlókat olvasunk 
Bona Kardinalis könyvében (Lib. 2. capt. 17.) — Vannak, 
kik az emiitett Antiphonák énekeltetését Coelestin pápának, 
mások Gergelynek tulajdonítják; — mindnyájan azonban az 
egyház tudósai megegyeznek abban, hogy ezen Antiphonák 
énekeltetni szoktak akkor, midőn a pap maga, s utána általa 
a többi jelen volt hivő áldozott. Mindezekből pedig világos: 
ha a gyászmisében ezen „Antiphonák" melyek „Communió"-
nak neveztetnek, szintén előfordulnak s igy az áldozár, miután 
magához vette a legszentebbet, a népnek is átnyújthat ja azt. 

3. A mi állításunkat támogatja továbbá azon könyör-
gés is, mely „Postcommunio" nevezet alatt ismeretes, s a 
mely nemcsak az élők hanem a megholtak miséjében is egy-
aránt előfordul. Igy neveztetik pedig azért mivel hajdan 
akkor szokott elimádkoztatni, miután mindnyájan, vagy 
legnagyobb része azoknak, kik jelen voltak, részesültek a 
mélységes titokban. Mondatik ezen könyörgés „Ad complen-
dum"-nak is, mivel általa és más utána következő könyör-
gések által záratott be a sz. mise officiuma. 

Micrologus erősiti : „Quod oratio post communi-
onem, pro solis cominunicantibus sólet orare." (cap. 51.); — 
innen, mivel a negyvennapi böjt alatt naponként a nép nem 
áldozott, el is hagyatott a fent nevezett oratio, és helyette 
mondatott egy másik: ..Super populum," a melyről ugyan-
azon Micrologus mondja : „Ne ergo populus ita oratione et 
communione careret, adjecta est oratio super populum, in 
qua non de cominunicatione, sed pro populi protectione spe-
cialiter oratur. In Dominicis tamen diebus non dicitur, quia 
genuflexio vitatur, quae liuic orationi antiquitus a populo 
persolvebatur : vei potius, ideo quia omnes, jux ta attestati-
onem s. Ambrosii, in Dominicis diebus communicare debe-
rent, quibus et oratio post communionem pro benedietione 
sufficere posset." Melyek nyomán elvitázhatlanul erősíthet-
jük, hogy valamint a „postcomunio" a halotti misében is 
előfordul : ugy a hiveknek a sz. ostya is lelkiismeretesen ki-
osztható, sőt kiosztandó. 

4. Ezen kívül sok más, ugv szólván élő okok sürgetik - O«' O 

állitásunk igazságát, melyek részint a Canon szavai, részint 
a gyászmiséhez használtatni szokott kis könyvben foglalt 
„rubrikákból" elévülhetlenül levonhatók, következtethetők. 
A halotti misében mondandó „Canon"-bau ugyanis szóról-
szóra ezen szavak foglaltatnak : „Ut quotquot ex hac Alta-
ris partiéipatione sacrosanctum Fili i tui corpus, et sangui-
nem sumpserimus. etc. — Haec commixtio, et consecratio 
fiat nobis accipientibus in vitám aeternam." Továbbá a pap 
áldozása után a „rubrikák" utasít ják az áldozárt, hogy: „Si 
qui sunt communicandi, eos communicet antequam se puri-
ficet." Tehát mind a „Canon" mind a „rubrikák" élőszóval 
világosan tanit ják, sőt meghagyják, hogy a hivek sz. áldo-
zásban fekete mise alatt is részeltessenek. 

Az igaz, hogy a most említett „rubrikák az 1690. év-
ben Rómában kiadott „missale defunctorumban" nem fordul 
elő, s hogy általános vélemény szerint csak nyolczadik Or-
bán pápa, ki a missalét újra megerősítette, rendelvénye, pa-
rancsára hozatott az be: mégis mindig és minden felett bi-
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zonyos, liogy a testté vállt igének kiosztása a halotti misé-
ben soha nem volt tiltva, mert különben a nevezett pápa, 
mint tiltott cselekményt a sz. mise szabályai közé föl nem 
vehette volna. 

5. Semmit sem bizonyit továbbá ellenünkben az sem; 

hogy a legrégibb egyházban ezen szokásról mitsem tudnak. 
Ezt nem tagadjuk, — de jól meg kell jegyeznünük azt is, 
liogy régente a halotti misék „missae privatae" valának ; a 
nép áldozása pedig csak mindig nyilvánosan történhetvén, és 
nem a privát misékben: következéskép a gyász istenitiszte-
let alatt nem is részesülhettek a kenyér alá elrejtett manná-
ban ; de mióta az egyház bölcs határozata nemcsak az ünne-
pélyes, hanem az úgynevezett „privát" misék alatt is meg-
engedte a hivő lelkek áldoztatását : azóta nem tesz az kivé-
telt a „rubrikák" és „canon"-ban; egyformán előírja az Ol-
táriszentség kiszolgátatására nézve az időt és módot ugy az 
élők, mint a holtak miséjében; — a mint ez a 4 pontban ki-
tüntetve volt. 

Félreértés kikerülése tekintetéből megjegyezzük, hogy 
ezen szokás nem olyan uj, mint sokan gondolják, mivel már 
a régibb római halotti missalékban, sz. Gergely Antiphona-
riumában, melyet kiadott Tamás cardinalis, a 227 lapon a 
„Communio" már előfordul és ezen világos szavak olvasha-
tók : „Pro quorum memoria Corpus Christi sumimus, dona 
eis requiem sempiternam." — Es más helyen : „Pro quorum 
memoria Sanguinem Christi sumimus" etc ; tehát többes és 
nem egyes számban tétetik emlités. Azért is fölötte kivána-
tos, — egyöntetűség tekintetéből is, hogy ezen szokás min-
denütt behozassék, és mint szentesitett „ritus" minden plé-
bánia és fiók egyházban gyakoroltassák. 

6. Azon kérdésre végül, váljon csak ugyanazon sz. 
mise alatt megszentelt ostyával lehet-e áldoztatni, nem 
pedig a „tabernaculumban" őrzött, előbbi áldozatban con-
secráltakkal is ? feleljük : mivel a szabályzatok általánosak, 
s nem vonatkoznak egyenesen sem egyik sem másik esetre : 

nagyon természetes, hogy a jelenlevő liivek egyformán ré-
szeltethetők az angyali vendégségben, minden tekintet nél-
kül akár az ujolag szentelt, akár a már készletben volt sz. 
ostyával is.*) 

s 
» » 

Ily fontos érvek mellett megnyugtathattam a jámbor 
lelkületű asszonyt, hogy fekete mise alatt történt megáldoz-
tatása nem saját véleményem, hanem a leggondosabb édes 
anya, a kath. egyház szándéka és kivánata szerint történt. 

Beleznay István, plébános. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, február 4. A kulturharcz és a liberalismus. 

— A katholicismus ismét egy parlamenti csatát vivott Po-
roszországban. A parlamenti csatát elvesztette, de küzdel-
mével a parlamenten kivül törekvéseinek győzelmét ünne-
pelheti, mert minden kétséget kizáró bizonyosság, hogy a 
katholicismus felszabadításának eszméje a kulturharczi zsar-
nokság alól a legújabb küzdelem után ismét ujabb tért 
foglal el. A porosz kormány a kulturharczot állitólag azért 
inditotta meg, hogy az állam jogait az egyházi tulkapások-

*) E czikkhez hosszabb megjegyzésünk van, melyet más alkalomra 
vagyunk kénytelenek hagyni. Szerk 

tói megóvja. Az uj küzdelem czélja volt bebizonyítani, amit 
el is ért, hogy a kulturharcz ezen indokolása hazugság, hi-
szen a szentségek kiosztása, a sz. mise csaknem vág az ál-
lam jogaiba? Es az állam a katholikusok e jogos kiváuságát 
is visszautasította, mi által bebizonyitotta, hogy mindaz, 
amit eddig a kulturharcz indokul bevallott, hazugság. De 
egyúttal e tette által a katholikusok jövő győzelmét is biz-
tosította, mert lehetetlen be nem látni minden józan eszű 
embernek, liogy a porosz állani a katholicismussal a leggya-
lázatosabb játékot iizi, mihez hasonló, csak a reformatio első 
korszakában létezett, és igy lehetetlen ily kormány törekvé-
sét a jövőben is pártolni. 

Mindenesetre a legmeglepőbb látvány, hogy nálunk 
még a ,Pester Lloyd' is kemény szavakban elitéli a porosz 
kormány eljárását. Mi mindennek kellett történni addig a 
katholikusokkal, mig a ,Lloyd' is kárhoztató szavát emeli fel 
a kormány ellen, a katholicismus érdekében ! Vagy, nem ne-
vezetes dolog-e, hogy a ,Lloyd' maga czáfolja meg egyik 
szónok azon állítását, mintha Róma Németországot azért 
gyűlölné, mert az most protestáns császárságot képez ? Igen 
ez észnélküli állitásssl maga a ,Lloyd' áll szemben és rámu-
tat Angolországra, hol szintén protestáns kormánynyal áll 
Róma szemben és a pápa mégis az írországi ügyekben csilla-
futólag hatott úgyannyira, liogy a protestáns kormány maga 
nagy elismeréssel van e miatt Róma iránt. Rámutat továbbá 
Oroszországra, hol az egyház a legnagyobb szenvedéseket 
volt kénytelen eltűrni és most mégis a pápa és Oroszorság 
közt békésebb viszony fejlődik. Miből tehát következik, hogv 
a Róma és Poroszország közt létező harcznak oka másban 
keresendő és nem abban, hogy a német császárság protestáns. 

Mind ebben a ,Lloyd'-nak teljes igaza van, mind ez 
oly argumentum ad liominem, hogy evvel halomra lehet 
dönteni azok okoskodását, kik a harcz okát Róma részéről, 
a protestáns császárságban keresik. De ha már ezt a ,Lloyd-
belátta, a felett mégis csodálkoznunk kell, hogy megtámadja 
a porosz liberálisokat, mivel ezek jelenleg is ugy mint az 
előtt, a kormánynyal, tehát a kulturharcz mellett szavaztak. 
Csodáljuk, hogy nekik e miatt szemrehányást tesz, hogy be 
nem látja, miszerint a kulturharcz nem egyébb, mint a libe-
ralismus gyümölcse és annak természetes következménye; 
liögy csodálkozását fejezi ki a felett, miszerint a liberális 
lapok első sorban állanak még ma is azok közt, kik a kul-
turharczot, minden szónoklati fogás felhasználásával, pártfo-
gásukba veszik ; annál inkább csodálkoznunk kell pedig a 
,Lloyd' felett, mert épen abban amit mond, feltalálhatta 
volna az okát is annak, miért pártolja a liberalismus a kul-
turharczot. A ,Lloyd' ugyanis azt mondja, hogy a társada-
lomban legszomorúbb jelenség a vallási harcz , . . . de ő „visz-
szataszitóbb, ellenszenvesebb vallási harczot nem képzelhet, 
mint azt, melyet vallástalan emberek vezetnek." 

íme itt volnánk, ami megfejti, hogy miért pártolja a 
liberalismus a kulturharczot. A liberalismusban rejlő vallás-
talanság szüli a kulturharczot, és liberális emberek, látva, 
hogy az egyházban van még az az elem, mely az ő vallástalan 
törekvéseiknek út ját állja, azért ex principio mellette lesznek 
a kulturharcznak, szavazni fognak a kulturharcz mellett, 
bármennyire eltérjenek is különben nézeteik az uralkodó 
kormány nézeteitől. Az nem változtat a dolgon semmit sem, 



hogy p. o. vannak liberálisok más országban is és mégis kul-
turharcz oly módon mint Poroszországban nem létezik. Ez 
csak azt bizonyitja, hogy azokban az országokban még a li-
beralismus nem fejlődött odáig, hogy mind azt eszközölje, a 
mit Poroszországban; hogy még a keresztény conservativ elem 
sokkal erősebb. hogysem sikerülne a liberalismusnak a dol-
got már most egészen oda vinni, hol Poroszországban van. 
Ez, mondjuk, épen semmit sem változtat, mert a liberalismus 
alapjában istentelen, vallástalan és ha egyszer kifejlődik, ha 
majd az alapot az istentelenség befogadására egészen elké-
szitette, akkor majd fel fog lépni teljes erővel. Ha a libera-
lismus nem lenne ellensége minden természetfelettinek, ak-
kor lehetne csodálkozni a felett, hogy azt, ami természetfe-
letti, annyira üldözi; igy azonban ellensége levén minden 
természetfelettinek, nemcsak csodálkozásunkat nem vonja 
magára, látva általa az egyház üldöztetését, hanem inkább 
ez üldöztetést természetéből, mint legközvetlenebb kifolyást 
tudjuk megfejteni; és azért ért jük mi, hogy miért szavaztak 
most is a porosz liberálisok a kormánynyal a kulturharcz 
mellett és letiltották a misézést, a szentségek kiszolgáltatá-
sát a kath. papoknak. 

Igen kedvező alkalom volna most kapcsolatban a ,L1.' 
czikkével bővebben fejtegetni ama viszonyt, mely nálunk is 
létezik a liberalismus és a kulturharczi velleitások közt ; 
nagyon könnyen lehetne rámutatni egyes törvényeinkre, me-
lyek egy hajszállal sem jobbak mint a porosz kulturharczi 
törvények: miből azután ismét könnyű volna levonni a kö-
vetkeztetést, hogy minő irányú emberek voltak azok, kik 
azokat megszavazták. De ezt most annál is inkább mellőzhet-
jük, mert egyenkint volt alkalmunk kimutatni ama törvé-
nyek irányát, és az öo. § felett kitört viszály is elég bő 
commentárt szolgáltat hozzá. Most egyszerűen arra kér-
jük fel a ,Lloyd'-ot, hogy, miután visszataszitóbb valamit ő 
képzelni nem tud, mint vallástalan emberek által vivott 
vallási harczot, és miután bizonyos, hogy a liberalismus nem 
csak nem vallásos, hanem egyenesen vallástalan és a vallás-
talanság forrása: használja fel hasábjait a liberalismus oly 
éles ostromlására ugv általában mint különösen hazánkban, 
valamint most azt a porosz liberálisokkal szemben tette, 
másrészt pedig azon igazságtalan, logikátlan argmnenta-
tióval szemben, melylyel nálunk is szokás a katholicismus 
ellen élni. Lépjen fél, — mert felléphet, argumentumok és té-
nyek e tekintetben nem hiányzanak — épen ugy mint fellé-
pett a porosz liberális kulturharczosok észnélküli argumen-
tatiója ellen. Evvel bizonyítaná be, mit mi szeretnénk látni, 
hogy az igazságot mindenütt pártolja, mert bir elég bátor-
sággal azt megmondani nem csak a távollevő porosz, hanem 
a Icözellevö magyar liberálisoknak is. 

Esztergom. Föpásztori szózat az uj év alkalmából. — 
Providi ac circumspecti patresfamilias, anno vertente, ra-
tiones seeum inire consueveruut, videre ac experiri volentes, 
utrum transacto anno laborantes aliquid ceperint vel potius 
id sibi acciderit, quod Apostolis piscatoribus, quorum no-
mine respondit Domino Simon Petrus, die,ens : „Praeceptor 
per totam noctem laborantes nihil cepimus." ') Incremento 
rei domesticae patereamilias ad agendum gratias impellitur 
Uli, „qui aperit manum suam, et implet omne animal bene-

1) Luc. 5, 5. 
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dictione,"-') decremento autem velut stimulo excitatur ad 
maiorem usque providentiam atque solertiam. — Quidni 
nos, qui sumus Ministri Christi et dispensatores Mvsterio-
rum Dei,3) quos constituit servos super fainiliain suam, pro 
qua Dominus Noster Jesus Christus non dubitavit manibus 
tradi noeentium, et crucis subire tormentuni,1) quos misit, 
lit eamus ut f'ructum adferaműs, quibus locavit vineam 
suam, de fruct ' i manuum suarum plantatam : quidni inquam 
nos in auspicio novi, quem paucos ante dies occepimus, anni 
non inibimus rationes nobiscummet ipsis, non recogitabimus, 
utrum decursu praeterlapsi anni et ipsi profecerimus, et 
quantum in nobis fuit, curae nostrae c.rediti fideles quoque 
profeceriut in via virtutis ac salutis ? utrum quod nostrarum 
partium fuit, assidue plantaverimus et solerter rigaverimus? 
utrum nostris moribus, et vita gregi nobis commisso praei-
verimus ante faciem Domini, studuerimusqué parare vias 
Eius,5) „qui dedit semetipsum pro nobis, ut nos redinieret 
ab omni iniquitate, et mundaret sibi populum acceptabilem, 
sectatorem bonorum operum?-'6) 

Si sapimus et praevidemus, quam durum iudicium his, 
qui praesuut, fiet,") „si eorum incuria vel unus perierit ex 
iis, qui eorum curae traditi sunt,"8) utique meditabimur, in-
timasque conscientiae nostrae latebras studiose perscrutabi-
mur, utrum in nullo defuerimus muneri nostro, quod et gra-
vissimum est, et plenum difficultatis ac periculi cum ob in-
genitam naturae nostrae imbecillitatem tum ob ingentem 
commissi nobis depositi valorem, scilicet animarum, non 
corruptibilibus auro vel argento redemptarum, sed pretioso 
sanguine quasi agni immaculati Christi et incontaminati.9) 
Quod munus eapropter a S. Gregorio M. ars artium, a Tr i -
dentinis autem Patribus onus ipsis angelicis humeris for-
midandum verissime vocatur. Neque enim hoc peragi mu-
nus potest, S. Paulo teste,10) nisi in labore et aerumna, in 
vigiliis multis, in eastitate, in scientia, in longanimitate, in 
suavitate : in spiritu sancto, in charitate non ficta, in virtute 
Dei per arma iustitiae a dextris, et a sinistris per gloriam 
et ignobilitatem, per infamiam et bonam famam, praeter 
ilia, quae extrinsecus sunt instantia ([uotidiana, sollicitudo 
omnium animarum. Infirmari cum infirmantibus, dolere cum 
patientibus, „monere unumquemque,"11) „Patrem esse pau-
perum, oculum esse coeco, pedem claudo,"13) „sollicitum 
esse pro omnibus et turbari erga plurima,"13) fatigari saepe 
ex itinere,14) ex animi aegritudine, ex perpetua eolluctatione 
adversus carnem et sanguinem, quin irno adversus principa-
tus et potestates, adversus mundi rectores tenebrarum harum, 
contra spiritales nequitias in eoelestibus."15) 

Serio meditantibus de tanta muneris nostri gravitate 
aderit Spiritus Sanctus, illuminaudo mentes nostras, tene-
bris forte obductas, ad videndum, quod bonum est in oculis 
suis, ut dirigere possimus creditorum nobis fidelium pedes 
in salutis aeternae viam, atque ut nunquam non constet no-
bis, quid deceat, quid non deceat, quid impediat, quid expe-
diat, quid ex debito nostri officii nobis incumbat, ut ab iis 
ne latum unguem recedamüs. Quare e S. Gregorii M. consi-

2) Psal. 144, lö. - 3) II. Cor. 4. 1. — 4) Coll. fer. IV. hebd. maior. 
- 5) Luc. 1, 76. — 6) Tit. 2, 14. - Sap. 6, 6. — 8) conf. Luc. cap. 16. 
— 9) I. Petr. 1, 19 aq. '») II. Cor. 11, 27; 6, 8. — »•) Act. 20, 31. — 
•2) Job. 29, 15. 16 — Luc. 10, 41. — ») Joau. 4, 6. — Ephes. 6, 12, 
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lio16) „ponamus saepe ante oculos nostros illám tantae distri-
ctionis diem, in qua iudex veniet, et rationem cum servis 
suis, quibus talenta credidit, ponet. Eece in maiestate terri-
bili, inter Angelorum et Archangelorum cboros videbitur. " ö o 

In illo tanto examine electorum hominum ac reproborum 
multitudo deducetur, et unusquisque quid sit operatus, 
ostendetur. Ibi Pet rus cum Judaea conversa, quam post se 
traxit , apparèbit. Ibi Paulus conversum, ut ita dicam, mmi-
dum ducens. Andreas post se Archaiam. Ibi Joannes Asiam, 
et Thomas Indiám in conspectu sui Judicis ducet. Ibi omnes 
dominici gregis arietes cum animarum lucris apparebunt, 
qui sanctis suis praedicationibus Deo post se subditum gre-
gem trahent. Cum igitur tot pastores cum gregibus suis ante 
aeterni Pastoris oculos venerint, nos miseri quid dicturi su-
mus, qui ad Dominum nostrum post negotium vacui redi-
mus, qui pastorum nomen habuimus, et oves quas ex nutri-
mento nostro debebamus ostendere, non habemus." — Et 
paulo intra : „Consideremus sine cessatione, quid simus ; 
pensemus negotium nostrum, pensemus pondus, quod susce-
pimus ; faciamus nobiscum quotidie rationes, quas cum no-
stro Judice habebimus ; et sie debemus agere curam nostri, 
ut non negligamus curam proximi." Quo etiam spectat illud 
Origenis 17) „Omnis adeundi honoris Eeclesiastici abscin-
deretur ambitio, si se iudicandos potius, quam iudicaturos, 
hi, qui praeesse populis volunt, iudicarent." 

„Ei autem, qui potens est, vos conservare sine peccato, 
et constituere ante conspectum gloriae suae immaculatos, in 
exsultatione in adventu Domini Nostri Jesu Chris t i : soli 
Deo Salvatori nostro gloria, et magnificentia, impé-
rium et potestas ante omne saeculum, et nunc et in omnia 
saecula saeculorum. Amen."18) 

Strigonii, die 10-a Januari i , 1881. 
China. Möltner Zeno — sz. ferenczrencli atya és — 

chinai apostoli missionárius levele, melyet Tsi-nan-fu-ból 
f . é. junius hó 20-án intézett tisztelendő Ausszerer Péter Pál 
atyához, — a „ Tirol. Vbl." szerint a többi között ezeket tar-
talmazza. — Becses levelét, melyben a kedves anyám halá-
láról szóló szomorú tudósítást közölte velem, megkaptam. 
Kedves anyám haláláról való ezen hir nem oly egészen vá-
ratlanul talált, amennyiben engem már régibb idő óta nyug-
talanított ezen aggodalom. Csak annyira tudok még vissza 
emlékezni, hogy gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe kö-
rül sz. misét mondtam, azon szándékkal, hogy anyámnak, 
lia még meg nem halt volna, boldog kimúlást adjon az Isten, 
különben mint már megholtért áldoztam azt fel. Isten nevé-
ben ! Egyszer ennek is meg kelle történnie : ő szerencsésen 
esett át raj ta, és én reménylem, hogy anyám egy jobb életbe 
költözött át. Mindjárt ezen hirnek megérkezése után, én és 
a többi itt időző hitküldérek több misét mondtunk a meg-
boldogult.nak lelki nyugalmáért és főtisztelendő Péter Pá l 
atya, aki a távollevő püspököt képviseli, vicariatusunk 
összes keresztény községeihez halotti körlevél-félét kül-
dött szét, amelyben a megboldogultat a keresztények imáiba 
ajánlotta. I t t ugyanis azon dicsérendő szokás dívik, hogv 
a hivek a hitküldérek szüleiről imáikban mindig megemlé-Ö o 
keznek, ily módon akarván legalább némiképen — mint 
mondják — megtéríteni a missionáriusoknak azon nagy ál-

>«) Homil. 17. in Evang. — Super Epist. ad Rom. — Jud. 22. 

dozatot, hogy érettük atyjokat, anvjokat és hazájokat el-
hagyták. Ami engem illet,Jiála Istennek, — eddigelé még 
mindig egészséges és megelégedett voltam és most már u j 
hazám szokásai és sajátságaihoz is úgy hozzá szoktam, hogy 
semmi sem tűnik föl újnak és szokatlannak ; és épen azért e 
pillanatban nem is tudom mit ir jak önnek Chinából. Még 
mindig itt a székvárosban időzöm, ahol is életem egészen 
egyhangúlag foly, minthogy most a könyvnyomda berende-
zése és vezetésével vagyok elfoglalva, és ezen foglalkozásom-
nál legalább is addig keilend maradnom, mig abba másokat 
is be fogok gyakorolni. () felsége az osztrák császár ugyanis 
Monsignor Cosi folyamodására egy teljesen berendezett 
könyvnyomdát küldött ; azonban, ó szerencse és szerencsét-
lenség egyidőben! amint a cefoo-i vámhivatalnál a ládák 
folnyitattak, úgy találtatott , hogy a sajtó egy része útköz-
ben széttörött. Reményijük, hogy Schanghai-nak európai 
berendezésű vasöntödéjében kijavítható és használhatóvá te-
hető leend. Monsignor Cosi Schan-si-ból még vissza nem 
tért. Valóban nem könnyű feladat az előhaladt korú püs-
pökökre, hogy oly gonosz utak mellett, és oly meleg évszak-
ban oly hosszú utat kell tenniök. Monsignor Cosi-nak ut ja 
megtevésére, még kedvezőbb időben is, egy félév alig leend 
elegendő. Az első aratás már be van fejezve, és hála Isten-
nek, nagyon jól fizet. 

Minthogy az anyám haláláról szóló szomorú hir en-
gem is a halál komoly gondolatával való foglalkozásra em-o J o o 
lékeztet, azért is jelen levelemben arról értesítem, hogy mily 
babonás szokásaik vannak a chinaiaknak hozzátartozóik ha-
lála esetében, és mily hitben vanak az iránt, ami az ember 
lelkével, annak halála után, történik. A chinaiak szintúgy, 
mint az európaiak a halálra való gondolást utolsónak hagy-
ják : a mi mellett azután természetesen gyakran megtörté-
nik, hogy számításukban nagyon csalatkoznak. H a a család 
valamely tagját betegség lepi meg, úgy a rendes gyógyke-
zelő orvos mellett nem ritkán egy kuruzsló is meghivatik, 
különösen oly esetekben, hol az orvos kijelenti, hogy a ba j 
eltávolítására az ő tudománya nem elegendő. I ly kuruzslók 
és jóslók nagy szerepet játszanak, különösen az alsó, közön-
ségesebb osztályú falusiaknál, akik is felölök azon hitben 
vannak, miszerint orvosszerek nélkül is meggyógyíthatnak 
mindennemű nyavalyát. Ha a beteghez meghivatnak, nagy 
tűzzel szavalják varazsló mondataikat, énekelnek, tánczol-
íaak, különféle hangszereken játszanak a beteg szobájában, és 
mintha valami gvmnasticai intézetben volnának, mindenféle 
testgyakorlatokat visznek véghez ; gyakran vizzel meg-
telt fazekat hozatnak magoknak a háziak által, amelylyel 
azután a legnevetségesebb ceremóniákat produkálják, azt 
hozván tol, hogy mindez okvetlenül szükséges a betegség 
tovaiizésére. H a a beteg állapotában javulás áll be, úgy ez 
természetesen az ő kuruzsló művészetüknek tulajdoníttatik ; 
lia pedig a betegség rosszabbra fordul, vagy épen halál kö-
vetkezik be, úgy művészetök sikertelenségének okát pana-
szul mindig valami más körülményre tudják hárítani, avagy 
egyszerűen azt mondják, hogy már későn hivattak meg. H a 
a beteg atya vagy anya végvonaglásban van már, a csa-
lád legidősb fia a háztetőnek ormára megy fel, és panaszos 
hangon ezt kiabálja : „Atyám, anyám, tér j vissza házadba, 
mi gyermekeid jól akarunk veled bánni," mintegy azt akar-
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ván ezáltal kifejezni, hogy a testet éltető három lélek közül 
(mint ezt a chinaiak hiszik és levelünk későbbi folyamában 
látni fogjak) az egyiket, amely véleménye szerint már elköl-
tözött a testből, és amelynek állati vagy embertestben ván-
dorlást kell megtennie, panaszos hivogatása által visszaté-
résre birja, és ezen szertartást annyi ideig folytatja, mig 
nőtestvérei hirül hozzák neki, hogy a beteg épen kiszenve-
dett már.. I Ia ekként a szerencsétlen meghalt, általános 
szokásként, a megholtat legalább egy fél óráig hangos zo-
kogás és sikoltás között siratják, ami gyakran szivből jön, 
azonban gyakran csak üres szertartás. Ugyan ezen időben a 
hulla az úgynevezett Khatóban részesittetik, amely kétsze-
res térdhajtás és a fejnek egész a földig való meghajtásában 
áll. Közönségesen, a következő nap reggelén a hulla fako-
porsóba tétetik, erre egy, a legnagyobb gonddal készitett 
kásáslevessel (közönséges tápláléka ezen tartomány lakói-
nak) megtöltött fazék helyeztetik, felállíttatnak az úgyne-
vezett „imádási táblák," (ezekről később többet) azután jön-
nek a rokonok és ismerősök, megadják a hullának a szoká-
sos Kható-t , fölajánlanak annak különféle ételeket és e köz-
ben több darab ezüstös papirt, melyek a pénz gyanánt for-
galomban levő ezüst darabok mintájára vannak kivágva, 
megégetnek. A chinaiak ugyanis nem birnak nyomott ezüst 
vagy arany pénzzel, hanem csak kisebb vagy nagyobb dara-
bokba öntött nyers gomolyokkal, melyeknek értékét súlyuk 
után határozzák meg. Ezen utánképzett álpénznek megége-
téséhez különös babona fűződik. Égetik azt nemcsak magán-
házaknál, hanem a pagódok, (templomok) és a nyilvános 
utczákon is a bálvány isteneknek és a megholtaknak tiszte-
letére, és pedig azon czélból, hogy egyrészt az ördög ezen ál-
pénznek tekintetéből, azoknak, kik azt föláldozzák, ne ár t -
son és szerencsétlenséget ne hozzon, másrészről, hogy a meg-
holtnak utipénzül szolgáljon holta utáni vándorlásában. „Mi 
a papirpénznek megégetésénél — mondják a ponzok (bál-
ványpapok), csak hamut látunk ugyan ; de az ördög pénzt 
Iát benne, és nagyon örül neki ; és ha azt a megholtakért 
megégetik, úgy az tiszta ezüstté változik." Mielőtt a hulla 
sirba tétetnék, sokan az úgynevezett Khan-fung-schui-t 
szokták elhíni, akinek kötelességében á l la legnagyobb gond-
dal a temetkezési helyet megválasztani. A sir ezen szorgos 
megválasztatásának alapja abban fekszik, hogy azon esetben, 
ha a megholt számára jó sir választatik, emiatt az eltemetett-
uek utódjaira gazdagság, tisztségek és hosszú élet háramlik? 
ha pedig nem jó földbe takarí t tat ik el az elhunyt, ugy a 
hátramaradt családtagok a megholt részéről különféle csapá-
sok és szerencsétlenségektől tarthatnak. Akik még baboná-
sabbak, még napot és hónapot is várnak az eltemetésre al-
kalmasakat, úgy hogy gyakran megtörténik, miszerint az 
eltakarit tatás több hónapig elodáztatik. Ami pedig azt il-
leti, hogy miért választja meg a Khan-fung-schui oly nagy-
szorgossággal a temetkezési helyet, állítólag a következő ok 

O O O ^ O 
miatt történik. Áll í t tat ik ugyanis, hogy az égből egy nagy 
kígyó (lung,) esett a földre, és hogy a föld belsejébe elrej-
tőzvén, a jó földrészt birtokában tar t ja , és a hová, úgymond 
ezen állat elhatott — az a föld a megholt eltemettetésére 
szerencsés hely. Hogy e helyet a Khan-fung-schui könnyeb-
ben fölfedezze, bizonyos varázséveszőt használ. — H a a sir 

elkészül ; úgy a hulla, mely előtt több babonás jelvény vite-
tik, a legkülönbözőbb hangszerek összhangzattan és európai 
fülekre valóban kinteljes csengése és csörömpölése között, fe-
hér gyászruhába öltözött rokonaitól (akik ínég a ezopfjukra is 
hosszú fehér szalagokat kötnek ez alkalommal) a sirhoz ki-
sértetik. A sirba elhelyezett hullához még egy korsó olaj» 
lámpája számára, és több tál étel tétetik, hogy azok a meg-
holtnak teendő vándorlásában állandó étkül szolgáljanak. 
Ami az ember lelkével holta után történik, a fölött a tudó-
sok és a közönséges nép között nagy véleménykülönbség 
létezik. A tudósok azt állítják, — hogy az ő kifejezésükkel él-
jek, hogy a lélek testbe szorult levegő. Fogalmaik szerint 
a lélek csak a testnek éltető eleme és nem egyszersmind szel-
lemi tehetségeinek is oka. Ez utóbbiak liordnokává ők a szi-
vet teszik, amelynek az ő fogalmaik szerint sem a hal sem a 
jobb mellrészen, hanem a hasban van székhelye. 

VEGYESEK. 
— Bismarck és a zsidó kérdés. Mily állást foglal el a 

vaskanczellár a sémita és antisemita mozgalommal szemben, 
sphinxszerü lelkéből nehezen lehet kibetűzni. Legellentéte-
sebb hirek keringnek róla e tekintetben. Az antisemiták, 
kik benne patronusukat vélik tisztelhetni, hivatkoznak 1847-
ben tett következő parlamenti nyilatkozatára : „En nem va-
gyok ellensége a zsidóknak, és lia ők mégis ellenségeim, 
megbocsátom nekik . . . Minden jogot kész vagyok nekik 
megadni, egyet kivéve : azt, hogy keresztény államban fel-
ségi jogból kifolyó hivatalt viseljenek. H a elgondolom azt az 
esetet hogy nekem valamely ő felsége a királyt képviselő 
zsidónak kellene engedelmeskedem, kénytelen vagyok beval-
lani, hogy én mélyen lealacsonyítva s lealázva érezném ma-
gam és az az öröm és büszkeség, melylyel kötelességeimet 
az állani iránt teljesíteni igyekszem, könnyen elhagyhatna." 
Világos és határozott álláspont. Ezzel az 1847-iki antise-
mita Bismarckkal szemben sémita források azonban azt ál-
l í t ják, hogy Bismarck azóta szerencsésen annyira elzsidóso-
dott már, hogy épen ő a semitismus legerősebb támasza. 
Ennek bebizonyítására a ,Berliner Volksseduuyí folhozza 
Bismarck zsidó sógorságát ; nővére ugyanis Barshall nevü 
zsidóhoz ment nőül, ki jelenleg tartományi tanácsos Thorn-
ban, - (ha igaz!) 

-— Spanyolország erősen tartja magát a vallásosság-
ban. Nemrég egy belga szabadkőműves halt meg Barcelo-
nában. A .Diluvio' nevü lapban megjelent róla a halotti je-
lentés, melyen a kereszt helyét a szabadkőműves háromszög-
foglalta el. Ez figyelmessé tevén az illető plébánost, midőn 
tőle az elhunyt egyházi temetését kérték, határozottan meg-
tagadta azt, hacsak, úgymond, hitelesen be nem bizonyítja 
az elhunyt családja, hogy az a végső szentségekben része-
sült. Mit nem tudván igazolni a család, pörre került a do-
log. A plébános hajthatatlan maradt. Végre a törvényszék 
kimondta, hogy nem lehet a kath. egyházat kényszeríteni 
olv embernek eltemetésere, ki életében és halálában vissza-
utasitá az egyház kényszereit, sőt az egyházat üldöző sza-
badkőműves társulat tagja volt és meg nem tért. Elvitték 
tehát a hullát a protestánsokhoz. Ezek már csak azért is, 
hogy a katholicismus éllen tüntessenek, befogadták s eltemet-
ték saját temetőjükben. Igy mutat ja meg a protestantismus, 
mennyire igazuk van azoknak, kik őt a hitetlenek menedé-
kének tar t ják. 

— Byy püspök, aki souverain. 1880. évi deczember 
31-én foglalta mgr. Casanayas, urgeli püspök Spanyolor-
szágban fejedelmi irónját Andorrában. Trónfoglaló nyilat-
kozata érdekes történeti okmány. IIa szakithatunk számára 
helyet, közölni fogjuk. 

Iviadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béía, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. t. tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt . 
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A humaniórák tanulmányáról. 
A humaniórák tanulmánya alatt, mivel a latin 

irodalom a görög mintája szerint fejlődött, főleg a 
görög klaszszikusok olvasását, a görög nyelv és kul-
túra ismeretét ért jük. Nincs eszköz a föld hátán, 
mely a tudományos miveltségre való elökészitésnél 
annyi szolgálatot tehetne. íme először maga a gö-
rög nyelv nehéz, de mégis oly rendszeres alakjával 
az értelem fejlesztésének a legjobb eszköze. A ki 
görögül tanul, gondolkozni tanul. „Csak két tárgy 
képes a rendszeresítés, az abstractio, a generalisatio 
munkájára, tehát a voltaképeni értelmi functiokra 
trainirozni az i f jú elmét, a mathezis és a görög 
nyelv," mondja helyesen egyik jeles publicistánk.1) 

Azután ez a nyelv egy igen fejlett és magas 
fokra emelt civilisatiónak a nyelve, egy civilisatiónak, 
melyben minden szép, nagy és nemes iránti törekvé-
s e k k e l , az emberbaráti, polgári, mint hősi erények ki-
tűnő példáival találkozunk, mely példák csak ne-
mesitöleg hathatnak egy még romlatlan i f jú kedé-
lyére. Végre a görögök a gondolkodás és irás nagy 
mesterei, ugy hogy igazán csak ök szolgálhatnak 
mintákul a tudományban, művészetben és Írásban. 
„A joniai szellem ösztönszerűleg gyakorolja a szi-
gorú, finom logikát, legelső alkotásaiból át lát juk, 
hogy ö az emberi tudomány praedestinált mun-
kása."2) Bizony nem ok nélkül mondta Horácz 

Vos exemplaria graeca 
Nocturna versate manu, versate diurna. 

Mindennek daczára a humaniórák tanulmánya 
majdnem egészen száműzetik az iskolákból. De ta-

!) Asbóth, U j Magyarország. 72. lap. 
2) Taine, ,,L' ésprit ionien pratique d'instinct la logique 

délicate et sévère ; dès ses première oeuvres on devine qu'il 
est 1' ouvrier prédestiné de la science humaine." Les jeunes 
gens de Platon. D 

Ián egy kissé nagyot mondtunk. Hiszen ime a 
gymnasiumban 1600, mondd ezerhatszáz órán át ta-
nittatik a latin nyelv ; a görög nyelv tanóráinak 
száma pedig hatszáz. No hát ez mégis tán csak nem 
egyértelmű a száműzéssel ? Igaz ; de hát az ered-
mény az órák e roppant számával szemben mennyi ? 
Az eredmény csupán a semminél több. Az oly cse-
kély, hogy annak lát tára az ember önkéntelenül is 
felkiált, hogy vájjon nem üdvösebb lett volna-e e 
töméntelen időt másra forditani. „Altalános a pa-
nasz" — olvastuk egy Görög Gyakorló Olvasókönyv-
nek előszavában,3) „hogy a középiskoláinkban a gö-
rög nyelvre forditott időnek és fáradságnak legke-
vésbé sem megfelelő az elért eredmény. Es sajnos, 
nem lehet e panasz jogosultságát tagadni." De az 
eredménytelenség oka nem ott van, a hova ez elő-
szóban helyeztetik, hanem a korszellem irányában, 
és az elfogultságban holmi holt nyelvek iránt. Sem 
szülök, sem tanitók, sem nagyok, sem kicsinyek egy 
holt nyelv tanulásának szükségét többé kellőleg 
érezni és méltányolni nem tudják. Es akkor hogyan 
érezze az a gyermek, az az ifjú, ki felett szülei és is-
merősei csak sajnálkoznak, hogy szegénykét a gö-
rög nyelvvel kinozzák és gyötrik, hogyan érezze a 
görög nyelv jelentőségét és szükségét, ha mint As-
bóth mondja fentidézett müvében, „görögül pedig 
a tanitó sem tud.tt4) 

Tehát nem a tankönyvben, ennek módszerében, 
a tanuló anyanyelvének a görögtől annyira elütő 
természetében stb. van a sikertelenség oka, hanem a 
korszellem irányában. A hasznosság, már t. i. a kéz-
zelfogható és markolható hasznosság elvének kul tu -
sza ad irányt, valamint mindennek, ugy az iskolai 
tanításnak és tanulásnak is. Mi haszna van a holt 

3) Hoffer Endre. 
4) Asbóth, U j Magyarország 66. lap. 
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nyelvek tanításának vagy tanulásának ? Hányan 
tették és folytonosan teszik fel e kérdést ! Es ezek-
nek ugyan hiába fogsz beszélni szellemi haszonról-
Beszélj a született vaknak a nap világáról, vagy 
ezeknek a szellemvilág kincseiről, tökéletesen egy 
munkát végzesz. De igy aztán ke kelle következni a 
szellemi hanyatlásnak és sülyedésnek. Keressék az 
okát ennek a hol akarják, mi egyedül az iskolai ta-
nitás ferdeségében fogjuk találni, mely egyfelől me-
morizáló rendszerével kiöli az i f júban a tanulási 
kedvet, megutál t tá teszi vele a legnemesebb foglal-
kozást, mely másfelől a humaniórák szellemének szá-
műzésével elzárja a szellemi élet főforrásait. Teljesen 
hiábavaló dolog az a felvilágosodottsággal, haladás-
sal való kérkedés. Lehet ez a világ még egyszer oly 
felvilágosodott és ment minden előítélettől, baboná-
tól stb. de az intellectualis barbárságtól minden fel-
világosodottsága daczára sem fog ment lenni. „Az 
emberek nálunk nem tudnak többé irni. Nemcsak azok 
nem, a kik egyszerűen müveit emberek, hanem azok 
sem, a kiknek mindennapi kenyérkeresete, köteles-
ségtelj esitése folytonos Írással j á r Mindenütt 

va jmi kevés kivétellel ugyanaz a jelenség, hogy az 
emberek képtelenek fogalmazni, képtelenek azt, a 
mit mondani akarnak, szabatosan, gyakran képtele-
nek csak érthetően is kifejezni."5) Es ugyan miért 
. . . . ? Azért, mert nem tanítot ták őket sem a közép, 
sem a felsőbb iskolában gondolkozni, és mert nem is-
mertették meg velők az egyszerűség, a világosság, a 
természetesség nagy iróit, a görögöket. 

Ha a humaniorákat csak a hasznossági elv imá-
dói, a materialis irány képviselői vélnék számüzen-
döknek, ugy ezek ajánlására nem vesztegetnénk több 
szót. De u jabb időben más oldalról is tétetet t elle-
nök kifogás. E kifogás az előítéletben, csakhogy egy 
tiszteletreméltó előítéletben leli alapját. Olvastam, 
hallottam a hypothesist, hogy a pogány klassziku-
sok olvasása az i f júságba okvetlen pogány vagyis a, 
christianismussal ellentétes szellemet önt. E fel-
fogás az, mely ellen itt, — bár a respectus minden 
kigondolható nemével kötelességünknek t a r t juk sík-
ra szálni. 

Ha be lehetne bizonyítani a pogány klassziku-
sok olvasásának emiitett hatását, ugy mi is köte-
lességünkül ismernök, csekély erőnk egész odaadá-
sával küzdeni ellenök. De ama nézetet nem igazolja 
az élet és tapasztalás. Es ép azért maga a római sz. 
szék is a pogány klasszikusok megválogatott, átné-
zett müveinek olvasásához helyeslését adta. 

5) Asbóth, U j Magyarország 82. lap. 

Nem a görög kul túra és szellem az, a mi a ke-
reszténységgel ellenkezik, hanem a materialismus. 
Nem Görögország művészetében, bölcsészeiében, iro-
dalmában vagyis egyszóval nem hátunk meget tvan 
az ellenség, hanem előttünk, ebben a művészettől, 
religiotól, bölcsészeitől és minden magasabb dolgok CD ' o o 
i ránti érdeklődéstől megfosztott világban, melyben 
minden vágyakodás, küzdelem és harcz egyedül az 
anyagi jóllét elérésére irányul. Ez az i rány a mi el-
lenségünk. Ez teszi a világot pogánynyá. 

Azok a több mint kétezer évvel előbb élt böl-
csek, Pythagoras, Sokrates, Plato stb., kik az igaz-
ság után ugy epedtek, kik tanítványaikat is az igaz-
ság keresésére szorgalmazták, inkább barátaink, 
mint ellenségeink. Maga sz. Ágoston érdemül tud ja 
be nekik, hogy az emberi értelmet az igazság kere-
sésére indították.6) Igaz, hogy nem lelték meg az 
igazságot egész teljében, de eljutottak annyira, a 
mennyire a magára hagyott józan ész eljuthat. íme 
az egyház első doktorai Plato „/lo/o^-ában az Igét, 
az Atya egyszülött Fiát ismerték fel. És alexandriai 
Kelemen nem is habozik kimondani, hogy Plato böl-
csészete előkészítette a görögöket a kereszténységre. 
Igy századunk egyik legkitűnőbb katholikus irója 
azt mondja Plató müveiről, hogy azok az evangelium 
emberi praefat ióját képezik.7) 

Es csakugyan az eredendő bűnről, az eljöven-
döröl ki irt szebb, találóbb sorokban ö nála? Erre 
ugyan, sz. Juszt in után, azt fogják mondani, hogy 
hiszen a görögök egyszer másszor helyes theoso-
phiai nézeteiket héber forrásokból merítették.8) De 
épen az, hogy a görög tudósok még héber források-
ban is kuta t ták az igazságot, és azt elfogadni haj-
landók voltak, — bár ellentétben állott a görög re-O o 
ligióval, ép az, rokonszenvünket kell, hogy kiérde-
melje. A kik az igazságot ily komolyan keresik, azok 
nem a christianismus ellenségei. 

De hát vájjon a görög religiónak, a polytheis-
musnak ismerete, tanulmányozása nem leszen-e vé-
szes hatással? Ez az aggodalom most már is teljesen 
felesleges, indokolatlan. Először is az Olymp istenei 
rég meghaltak. Azokat ugyan semmiféle hatalom u j 
életre nem fogja szólíthatni. Azután az emberi gon-

Confess. VII . cap. 20. 
') Les ouvrages de Platon sont la préface humaine de 

1' évangile. De Maistre. 
8) „Neque enim vestrum quempiam latere arbitror, Or-

pheum et Homerum et Solonem et Pythagoram, Platonem 
et nonuullos alios, cum venissent in Aegyptum et Moysis 
históriám ad usus suos adiunxissent, iis, quae prius non belle 
de Diis opinati fuerant, contraria deinceps statuisse. S. Jus t i -
nus.'; Cohortatio ad Graeecos. 
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dolkodás és érzelem amaz u j iránya, az az u j világ-
nézlet, hitetlenségével, sikerimádó önzésével, élet-
vágyával, laza erkölcseivel, melyet mi u j pogány-
ságnak nevezünk, semmi összeköttetésben nem áll 
a vallásos görög pogánysággal. Az a szellem, mely 
még Perikies századát dominálja, egyenes tagadása 
az u j pogányságnak, ez pedig annak. Nem lehet ezek 
között a szellemi rokonságnak mé£ csak árnyékát 

© O J 

sem találni. Herodotból láthatjuk, hogy az V. szá-
zad első felében mily eleven, élö hit honolt a keb-
lekben. Nem csak maga Herodot jámbor és istenes 
fériiu, de vele az egész nemzet mély vallásos érze-
lemtől van áthatva. 

Mindamellett is a görögök religiója polytheis-
musával, bálványimádásával nem egyéb szörnyil 
absurdumnál ! Igaz, de hát ugyan kultúrtörténeti 
szempontból nem érdekes és tanulságos-e ? Azután 
a tu la j donképi bálványozás csak a hanyatlás korára 
esik. Azok a görög mythosok, m i n t a legújabb vizs-
gálódások minden kétséget kizárólag felderítették, 
csak a természet különböző erőinek személyesitései 
voltak. Az elemeket, a természet jelenségeit, kiilön-
féleségét, szépségét az emberi nyelv lassan lassan 
istenekké alkotta. Bármily különös legyen is e sze-
mélyesités, de ugy látszik, hogy ez is mintegy elő-
készítette a görögöket a személyes Isten egyedül he-
lyes fogalmához. Kelet népeinek, kiknél a roppant 
végtelennek kultusza a személyes Isten fogalmát az 
ember egyéniségével együtt elnyelte, majdnem hiába 
hirdettetett az evangeliom. Kelet pantheismusa még 
ma is a kereszténységtől úgyszólván érintetlenül 
áll. A christianismus csak ott talált kész talajt , a 
hova a görög religio és kul tura elhatolt. 

Es vájjon az, hogy a christianismus születése 
összeesik a görög religio és kul tura általános elter-
jedésével, a véletlenség játéka-e? A latinok a világ 
urai. De a görögök nem tudnak latinul, mig görö-
gül Rómában ugy, mint Ázsiában, vagy Afrika 
part jain mindenütt beszélnek és értenek. Oly álta-
lános volt ekkor a görög nyelv, hogy Rómában még 
a dajkák is beszélték azt, mig latinul a nagy biro-
dalomban hirneves tudósok sem tudtak. Igy Plu-
tarch a kereszténység első századában saját vallo-
mása szerint nem tudott latinul, daczára annak, 
hogy huzamosan időzött Rómában. A véletlenség 
játéka-e tehát az, hogy az evangeliuin hirdetői ak-
kor állnak elő, midőn az egész müveit világ görö-
gül beszél, és ebből folyólag az újszövetség könyvét 
is, az első helyen álló evangelium kivételével, mind-
nyájan e nyelven látnak napvilágot. Kérdem, hogy 

hát mindez a véletlenség játéka-e? Mi nem mérnők 
azt állitani. Sőt azt mondjuk a XVII. század egyik 
nagynevű Írójával: „Isten a szinmii szerzője, az em-
berek csupán szerepet játszók; azok a nagyszerű 
darabok, melyek itt a földön eljátszatnak, compo-
nálva az égben voltak."9) 

Nincs tehát nekünk semmi okunk félni a gö-
rög kulturától, melylyel ugy látszik, hogy az isteni 
gondviselés is mintegy előkészítette a világot a ke-
resztény eszmék elfogadására. 

Nincs okunk félni a görög szellemtől, mely 
mintegy ösztönszerűleg missiójául tekintette az em-
beri teremtmény rehabilitatióját ; mely megőrizve 
hosszú századokon át az öskinyilatkoztatás ama té-
telét : „Isten teremtette az embert saját képére, de 
ez ama képtől elfajult", folyton ez elesett és degra-
dált embernek felemelésén, annak a lehető legma-
gasabb fokra állításán fáradozott, és igy megalkotta, 
a művészetbe és irodalomba bevezette az ideált. 

(Vége köv.) 

ACTA SANCTAE SEDIS. 
Ex. S. Congregatione Concilii. 

CONCURSUS. 
Die 20 tleoembris 1879. 

C O M P E N D I U M F A C T I . Ecclesia parochialis et ar-
chipresbyteralis s. Iulianae virgini et martyr i clicata Dioe-
cesis A. suo mansit viduata pastore die 19 Octobris an ni 
1877. Ordinarius, cuius erat eiusmodi beneficium conferre, 
post quatuor menses a die vacationis, petiit ab Apostolica 
Sede dispensationem a concursu faciendo. Grat ia denegata 
fui t et monitus fuit Episcopus teneri ad concursum indicen-
dum. U t novus sufficeretur pastor in ilia paroecia pro bono 
animarum, per edictales litteras diei 7 Iulii 1878 concursum 
Episcopus indixit ; dieque 15 eiusdem mensis terminum con-
vocationis prorogavit. 

Albo concurrentium nomen dederunt dd Antonius Ian-
nucci, Antonius Iannotta, Alphonsus Iannucci, Paschalis 
Mauro, Antonius Renzi, Angelus délia Rat ta , et Alphonsus 
Calandra ; qui omnes die 25 Iulii 1878 coram tribus exami-
natoribus comparuerunt ad periculum subeundum. Ad t ru-
tinam deinde revocatis concurrentium responsis, ac perpensis 
testimoniis morumque probitate eorum tantum, qui quoad 
doctrinae meritum idonei reputati fuerant, uti ex actis ap-
parere videtur, priores adprobati renunciati fuerunt, duo 
postremi reprobati. Dein Episcopus d. Antonium Iannucci, 
qui maiorem votorum numerum retulerat, in novum Ar -
chypresbyterum elegit, eique institutionem dedit. A t cum 
postea mente recogitans se errassse intellexisset, eoquodpro-
visio ad Sedem Apostolicam ea vice fuerat devoluta ob eius 
negligentiam, quia a die vacationis decimus currebat men-

9) „Dieu est le poète, et les hommes ne sont que les 
acteurs : ces grandes pièces qui se jouent sur la terre, ont 
été composées clans le ciel et c'est souvent un faquin, qui en 
doit être 1' Atrée ou 1' Agamemnon." Balzac. 

12* 
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sis, Bullas Apostolicas favore electi a Dataria impetravit, 
quae révéra datae sunt quarto Kalendas Octobris 1878 ; ac 
regio, ut aiunt placet munitae, executioni demandatae fue-
runt, non sine aliquo clamore et scandalo ex parte d. 
Calandra. 

Hic enim aegro animo suam ferens reprobationem, in-
tra terminos iuris, a mala examinatorum relatione apellavit 
ad Metropolitanam Curiam. Quae primo pronunciavit, con-
cursum nullum fore declarandum, utpote indictum elapso 
tempore habili pro collatione paroeciae ex parte Eqiscopi ; 
perpenso tamen quod in posterum collatio Paroeciae facta fue-
rat ab Apostolica Dataria, semet incompetentem praesenti in 
controversia declaravit. Quaproter d. Calandra die 27 Ianu-
arii petiit a S. C. C. ut concursus i lie declararetur nullus, 
ut scriptis concursus iterum perpensis, magis idoneo nempe 
domino Calandra ecclesia tribueretur, ut Bullae Apostoli-
cae nullae declararentur, quia obreptitiae, et subreptitiae. 

Episcopus, de more, rogatus pro informatione, totus in 
eo fuit ut Apostolicam Bullám, superius citatam, a subrep-
tionis obreptionisque vitio omnino expertem demonstraret. 
Postea Reverendissimus Praesul examinatores prosynodales 
expurgat, eumdemque turbarum et scandali causam decia-
rat, labe, qua infectos d. Calandra per iniuriam in vulgus 
dictitabat, ita ut ex conscientiae debito eum a confessioni-
bus audiendis suspendere debuerit. 

D I S C E P T A T I O S Y N O P T I C A . 

I U R A D O M I N I C A L N A D R A . Iubet Tridentina Sy-
nodus Sess. 24 cap. 18 de ref. Examinatores prosyuodales 
ferre debere in collatione beneficii parochialis iudicium cu-
mulativum scientiae et requisitorum. Etenim sic se habet 
Tridentinorum Pa t rum mandatum. „Peracto examine re-
nuntientur quotcumque ab his idonei iudicati fuerint aetate, 
moribus, doctrina, jirudeutia et aliis rebus ad vacantem ec-
clesiam gubernandam oportunis." 

Quae quidem doctrina de iudicio cumulativo ac con-
iunctivo ferendo, circa doctrinam ac requisita concurren-
tium, clarius explicatur et confirmatur a Benedicto X I V De 
Synod. Dioec. libr. 4 cap. 8 n. 3 „Examinatores non 
solum experiri debent eorumdem scientiam, sed et praeci-
puam rationem habere probitatis morum, prudentiae, aetatis 
et caeterarum qualitatum, quibus praeditum esse oportet 
cui animarum regimen committitur." Concinit eiusdem Pon-
tificis Constitutio incipiens Cum illud §. 16. „Parem ni forte 
maiorem solertiam Examinatores adhibeant in perscrutan-
dis aliis qualitatibus, regimini animarum consentaneis : mo-
rum honestatem inquirant, gravitatem, prudentiam, praes-
tita hacteuus Ecclesiae obsequia, acquisitam in aliis mune-
ribus laudem, aliaque spectabilium vir tutum ornamenta, 
doctrinae arcto foedere consocianda ; bisque omnibus con-
iunctim expensis, inhabiles per sua suffragia reiiciaut, et 
idoneos Episcopo renuneient." 

Nunc si Tridentinum et Benedictus X I V firmiter iudi-
cium cumulativum et coniunctivum scientiae et requisito-
rum indixerunt, hac forma spreta, ipse concursus corruat ne-
cesse est. Audiatur sane Reclusius de Concursibus p. 1 tit. 
5. ti. 16 et seq. „Mala pariter erit Examinatorum relatio, 
quotiescumque intra doctrinae limites sese continuerint, de 

moribus autem aliisque ad animarum regimen opportunis 
qualitatibus minime investigaveriut : Benedictus X I V . . . 
ita ut huiusmodi mala examinatorum relatio, ob non serva-
tam praescriptam ordinatamque formám, afFerat insanabilem 
concursus nullitatem ex citatis auctoritatibus. 

Cui doctrinae constanter adhaesit S. C. C. quae in 
causa Montis Regalis diei 2 Augusti 1607 relata a Eagnano 
in Cap. Earn te de act. et qualit, Praef . n. 15 censuit ; „Si 
examinatores non retuleriut idoneos quoad omnes qualitates. 
prout Concilium requirit, concursum esse nulluni." Quibus 
coucinere videntur resolutiones in Beneventana Concursus 
die 26 Ianuarii 1878, et in Viterbien. 4 Maii eiusdem anni. 

Quum igitur in Concursu, de quo agitur, nulla ratio 
ab examinatoribus habita fuerit de meritis d. Angeli della 
Rat ta et actor is Calandra, ceu ex actis apparet, manifesta 
videretur erumpere concursus nullitas ; ideoque novum con-
cursum indicendum esse, vetito tamen d. Iannucci ad con-
cursum accessn, ob simoniae labem. Quae nullitas sanata 
dici nequit ex Bulla a Datar ia concessa favore Iannucci, 
eoquod de nullitatis sanatione, ex hoc capite, ne verbum 
quidem occurrit. 

Quod si contendi vellet, hac etiam forma spreta, con-
cursum sustineri, provisio tarnen parochialis Ecclesiae favore 
Iannucci facta, sustineri non posse videtur, utpote simoniaca 
labe infecta. Ex iure enim certum est, beneficioruni collati-
ones simouiace factas, irritas et inanes esse. Idque obtinet 
sive ab utraque parte simonia perfecta sit, sive conventione 
nitatur, tarn si ipse electus, quam si, eo ignaro, eius amici et 
cousanguinei pecuniam dederint aut promiserint. Can. 5 caus. 
1 quaest. 4 Extravag. 2 de Simon, inter communes, cap. 27 
de Simonia et DD. communiter. 

Quod reapse in themate simonia intercesserit inter d. 
Iannucci et examinatores, enarrat actor, nonnullisque testi-
moniis conficere studet, et arguit nullitatem provisionis fa-
vore Iannucci. Enarra t insuper quomodo provisio facta, vi 
Apostolicae Bullae, sustineri nequeat, quia obrcptionis et 
subreptionis vitio laborat. 

Vel nullus itaque validus declararetur concursus facta 
provisio essset infirmanda, atque ideo sustinebat actor sibi 
paroeciain adiudicandam esse. Etenim si requisita doctrinae, 
arcto foedere consocientur, si omnia coniunetim expendantur 
ad tramites Benedictinae Constitutionis, d. Calandra pro-
fecto inter approbatos adnumerandus esset. Nam ipse per 
plures anuos publice docuit in Seminario dioecesano, confes-
sons, cathechistae, et concionatoris munere functus est. Po-
sita ergo approbatione, cum in Episcopi facultate sit inter 
approbatos, quem magis idoneum in Domino iudicaverit eli-
gere, indubie ispse electus fuisset, subindeque in praesens 
ipsi paroecia adiudicanda esset. Adiecit etiam quod Episco-
pus actorem praetulisset aliis omnibus in paroecia, ob decla-
r a t i o n s existimatiouÍ8 et benevolentiae, quas eidem patefe-
cerat usque ad diem in quod ab examinatoribus prosynoda-
libus reprobatus fuit. 

I U R A D. IANUCCI . Ex altera vero parte, ratio 
agendi examinatorum minime reprobanda videretur in casu, 
uti Tridentinae legi contraria. Nam ista iubet examinatores 
inquirere debere de aetate, moribus, doctrina, prudentia 
concurrentium ; ast scientia déficiente, inutile videtur excu-
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terre caetera mérita : eoquod concurrens ex unius defectu, 
iuidoneus, iam iudicatus fuerit. Scitum est etiam ex ss. ca-
nonibus, quod ignorantes et indocti a parochiali munere 
arcendi sint ; ideoque videretur ex legis dispositione Exami-
natoribus onus incumbere, tunc solum super mérita inqui-
rendi, quando concurrentees determinatos scientiae gradus» 
facto periculo, attigerint. Sic in Anagnina Concursus 20 
Iulii 1872, ex eo quod examinatores in vim longaevae con-
suetudinis haud mérita expenderant Sacerdotis Pace, qui 
reprobatus quoad scientiam fuerat, proposito dubio : „An 
constet de nullitate concursus ad Paroeciam s. Pancratii in 
casu" respondit Negative. Quae quidem resolutio confirmari 
meruit in Comitiis 14 Decembris eiusdem anni, cum clau-
sula et amplius. 

Quamobrem si de concursus validitate baud ambigen-
dum sit, inutile videtur disquisitionem instituere super pro-
visione Ecclesiae parochialis in persona d. Iannucci, qui prae 
suo competitore dignior, quoad sicentiam et requisita apparet. 
Idque constare vitur tam si perpendantur acta concursus, 
quam si consideretur iudicium editum ab examinatoribus et 
deputato consultore. E t quod maius e3t, praeelectus ab Epi -
scope fuit et Apostolicae Datariae commendatus, a qua sui 
favore Bullam Apostolicam obtinuit, quae iam executioni 
fuit demandata. 

Accusatio autem Simoniae contra examinatores pro-
lata, 2>ro nihilo habenda est ; quia testes de auditu tant um 
jsunt, eorum testimonia scripto exarata, nulla autlienticitatis 
nota firmantur, et quia de eorum examiuatorum moralitate 
bonum testimonium perliibet Antistes edicens, praetensam si-
moniam in vulgus editam fuisse ab actore Calandro. 

Minusque attendi debet quod de subreptionis et obrep-
tionis vitio relatum est ; ex eo quod in eius impetratione ne-
que de lite pendente penes Curiam Metropolitanain, neque 
de iure devolutionis ad Sedem Apostolicam mentio facta 
fuerit. Nam eadem verba Bullae contrarium evincunt, eo 
quod mentio fiat in eadem de omnibus quae occurrerunt. 

Hisce breviter expositis sequentia enodanda proposita 
fuerunt. 

D U B I A 
I. An constet de nullitate concursus. 
I I . An provisio Sacerdotis Antonii Iannucci sustinea-

tur in casu. 
E t quatenus negative ad utrumque. 

I I I . An et cui parochialis ecclesia adiudicanda sit 
in casu. 

RESOLUTIO. Sacra C. Concilii, sub die 20 Decem-
bris 1879, re disceptata, censuit respondendum: 

Ad primum. Negative. 
Ad secundum. Affirmative. 
Ad tertium. Provisum in praecedentibus. Sacerdos au-

tem Calandra vacet per decern dies spiritualibus exercitiis in 
poenam illatae calumniae. 

A SZENT-LÁSZLÓ-TÁRSTJLAT 
folyó hó 3-án tartott választmányi ülése. 

A gyűlésen dr. Schlauch Lőrincz szathmári püspök ur 
ö excja elnökölt. Elnök az ülést megnyitván örömmel je-
lentette a választmánynak, hogy a székhelyi igazgatók az 

egyházmegyék uagy részében már kineveztettek. Névszerént 
a beszterczebánvai egyházmegében : Machovics Izidor 
papnöveldei aligazgató ; a kassaiban : Szentléleky László 
papnőveldei aligazgató ; a nagyváradiban : Flóra Ferencz 
kanonok ; a pécsiben : Troli Ferencz apát kanonok ; a rozs-
nyóiban: Podraczky István kanonok a papnöveldei igazgató; 
a szathmáriban : Páskuj Lajos kanonok ; a székesfehérvári-
ban : Komáromy Károly püspöki t i tkár pápai kamarás ; a 
veszprémiben : Péller Pál papnöveldei hittanár ; a szent-
mártoni főapátságban : Borbély Soma főapátsági dékán. Az 
elnökség fölkéretett, liogy a kinevezett székhelyi igazgatók-
kal a további teendők iránt tájékoztató körlevél utján tegye 
magát érintkezésbe. 

A titkár jelentette, miszerént a néhai gróf Zichy Do-
monkos-féle 400 frt és a Hüll Ferencz-féle 30 frt hagyo-
mány a társulat pénztárába befizettetett ; továbbá hogy né-
hai Hevesy Ivabos szihalmi plébános 10 frtot hagyományo-
zott a társulatnak. 

Troli Ferencz apát pécsi kanonok 100 frt tal , Danilo-
vics Mihály kassai kanonok 50 frt tal a társulat alapitótag-
jaivá lettek. 

A segélyzések vételéről érkezett elismervények bemu-
tatása után olvastatott a pénztári kimutatás. A társulat ala-
pítványi tőkéje jelenleg : 18,200 frt 42 kr.készpénzben, s 
21,700 fr t értékpapírokban. 

Megszavaztattak a következő segély adományok : Fo-
gadjisten és Hadikfalva bukovina r . kath. magyar községek-
nek iskolaépitési költségekre egyenkint 60 frt. Szőkefalva 
r. kath. hitközségnek templomépitésre 100 f r t ; a dunaföld-
vári szentferencz-rendi zárda templomának építési költsé-
geire 50 fr t ; Ivis-Kapus r. kath. hitközségnek nagy oltár 
létesitésére 50 fr t ; Pusztina r. kath. csángó községnek orgo-
naszerzésre 40 f r t ; Campulungu magyar s németajkú r. 
kath. hitközségnek Romaniában harmonium szerzésére 20 
frt ; a brailai (Romaniában) r. kath. hitközség magyar taní-
tójának javadalmazására a folyó 1881-ik évre 500 frank. A 
hitközség, valament a bukureszti püspök ur is a javadalma-
zás állandósítását kérték évi 960 frankkal, de a társulat 
nincs egyelőre azon helyzetben, hogy a brailai k í t tanitó 
állandó javadalmazását biztosithassa. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Lipthay Kornél és Mé-
száros Kálmán választmányi tagok kérettek föl. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, február 8. Az ellenfél táborából. — A hadi 

kiáltványokról — sajnáljuk, hogy igy kell neveznünk, de a 
tényt más néven nem nevezhetjük, — melyek a protestáns 
táborból az ismeretes keresztelések miatt felhangzottak, már 
megemlékeztünk. Most egy lépéssel már tovább mehetünk; 
elmondhatjuk, hogy az ellenfél táborában most már készül-
nek a haditerv megállapítására. B. Radvánszky Antal ur 
ugyanis egy körlevelet intézett az 1879. évi 40-ik tcz. 53-ik 
§, ügyében a superintendens és kerületi felügyelő urakhoz, 
melyben őket folyó évi február első felére Budapestre ta-
nácskozmányra hívja meg. Azon meggyőződésből indulva 
ki, hogy nem csak jó, hanem okvetlenül szükséges is tudnunk 
mindazt, ami az ellentáborban oly kérdések körül történik, 
melyek bennünket is illetnek, helyén levőnek találtuk, hogy 
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t . olvasóinkat, az emiitett meghivásnak legalább eszmemene-
tével megismertessük, miért is a következőkben az illető 
meghívást kivonatban közöljük. 

B. Radvánszky Anta l ur az 1879. év X L . és 1868. 
évi L I I I . törvényczikknek a lapok és törvényszékek külön-
féle magyarázatát egy általános, minden vallási kérdést 
szerves összefüggésben tartalmazó törvény hiányának tudja 
be. Léteznek ugyan egyes vallási kérdésekre vonatkozó 
törvények, de az országgyűlés, ámbár az 1868. L I I I . t. cz. 
igazolása szerint, csak ideiglenesen, t. i. addig intézkedett, 
mig az 1868. X X . t. cz. alapján a vallásfelekezetek közti 
viszonyosság szabályoztatni fog, nem jutot t még odáig, hogy 
a szórványos törvényeket rendszeres összefüggésbe összeál-
lítva, az 1848. törvényben lefektetett elvnek alapján egy 
tökéletes egészet képező törvényt alkotott volna. Hazánk-
ban még csak egységes házassági törvény sem létezik, holott 
a házasság az állammal szemben végeredményei és követke-
zéseiben világi (politikai) jelleggel bíró institutio, bármeny-
nyire eltérők legyenek is különben a confessionalis eszmék, 
azért az államnak kötelessége eltekintve a hitfelekezeti fel-
fogásoktól, megállapítani azon kellékeket, melyekhez önma-
gával szemben köti a házasságnak érvényességét, vagy ér-
vénytelenségét. H a ily szerves törvény léteznék, a kereszte-
lési, illetékességi kérdés nem fordult volna elő, valamint e 
hiány okozta, hogy nem egészen alaposan történt hivatkozás 
a keresztelés tekintetében az 1868 L U I . t. czikkre. A törvény 
szelleme e hivatkozást megengedi, de nem betűje, mert ot t 
nem keresztelés, hanem áttérésről van szó és ez az oka az el-
lentétes magyarázatnak még a törvényszékek részéről is. A 
báró ur ezután azon nézetet említi fel, vájjon a keresztelés 
felvétel-e valamely felekezetbe vagy sem, és azon nézetben 
van, hogy a keresztelés némileg előjegyzése a megkeresztelt-
nek azon hitfelekezetbe leendő nevelésére, melynek egyházá-
ban kereszteltetett, ennélfogva a keresztelésnek, illetőleg be-
iktatásnak nem csak politikai, hanem hitfelekezeti jelentő-
sége is van; ezért követelték a protestánsok eddig is a kath. 
papok megbüntetését, azért következetlenség lenne most az 
ily kereszteléseket egykedviileg nézni, midőn a törvény azt 
szigorúan- bünteti. 

A püspöki kar, úgymond, megállapodott abban, hogy a 
keresztelés, nem tekintve a hitfelekezetre, akármelyik (?) hit-
felekezetü lelkész által történhessék. Ez ugyan érdekében 
van, de következetlenség, mert eddig folytonosan reclamálta 
azon gyermekeket, melyek az evang. lelkész által keresztel-
tettek, de sőt a keresztség hitfelekezeti jellegét elismerte az 
által, mert keresztszülőknek más felekezetüt el nem fogadott. 
E püspöki megállapodás aggodalomteljes a protestánsokra. H a 
a protestáns tiszteletes csak hitfelekezetéhez tartozó gyer-
meket keresztel, a reciprocitás nem lesz az eljárás módjában 
és ez kárával történik a protestantismusnak. Azt is figye-
lembe kell venni, hogy a katholikus jiap a gyermekre azon-
nal ráteszi kezét, gondoskodik annak vallásos neveltetéséről, 
gyónásra kényszeríttetik és igy kijátszatik némileg a tör-
vény engedélye, hogy 18 éves korában akárki szabadon tér-
het más vallásra, mert az ilyen gyermek nehezen akar 18 
éves korában szabadságával élni. 

De feltéve, hogy a keresztelés és beiktatás különböző 
jellegű cselekvény, ebből következnék ugyan, hogy bárki is 

keresztelhet, de nem az, hogy a gyermek bármely anya-
könyvbe beiktatható, mert a beiktatás nem felvétel általában 
a keresztény vallásba, hanem egy bizonyos hitfelekezetbe, 
tehát ennek annyakönyvébe kell beíratni, ugy a hívek evi-
dentiájában tartásának, mint vallási neveltetésük, valamint 
áttérésük szempontjából is. Ezek szerint tehát a hivatkozás 
az 1868 L I I I . t. czikkre alaposan, nem a keresztelés, hanem 
az immatriculatio szempontjából történhetnék. Azon lelkész 
sértené tehát a törvényt, a ki a megkeresztelt gyermeket il-
letéktelenül saját egyházának anyakönyvébe vezetné. Ezért 
van törvénysértés a soproni esetben. 

Ezek előadása után a b. ur következőleg ír : „Ezeknél 
fogva, szemben a kath. egyházzal, mely felekezeti tekintet 
nélkül fog keresztelni, szemben a kir. ítélő táblával, mely a 
soproni esetben nem talált sérelmet, — a protestáns egyház 
hátrányban áll. Ilyen körülmények közt, azon kérdés merül 
fél, milyen állást foglaljunk el azon kérdésekre nézve, r a -
gaszkodjunk-e tovább is ilyen viszonyok közt a törvénynek 
magyarázatuk szerinti érvényesítéséhez, vagy a kényszernek 
engedve, kövessük-e mi is a keresztelésre nézve a katholikus 
egyháznak eljárását, vagy végtére, szorgalmazzuk-e az or-
szággyűlésen a törvénynek miképeni értelmezését ? Megjegy-
zem azt, hogy ez esetben, ha az idegen felekezetű lelkész az 
általa keresztelt gyermeknek az illetékes felekezet anya-
könyvébe való bevezetése tekintetéből a hivatalos értesítést 
megtenni tartoznék, szükséges leend azon garantiák tekin-
tetében is tisztába jönni, melyek ezen eljárás pontos fogana-
tosítását biztosithatnák." Ezek lennének tehát a február kö-
zepe táján tartandó tanácskozmány kérdései, melyekhez a 
báró ur még egyet vél hozzácsatolhatni : nem lenne-e al kal-
mas időpont sürgetni az országgyűlést, egy teljes egészet ké-
pező vallási törvény alkotására az 1848 X X . t. cz. alapján, 
sürgetni most, midőn tudjuk, hogy a kormány legközelebb 
beadja a polgári házasságról szóló törvényjavaslatot? 

Ezekben kivonatoltuk a báró ur körlevelét teljes hű-
ségben, leggyakrabban saját szavaival élve. Czélunk egyedül 
csak az levén, hogy t. olvasóinkat tájékoztassuk és előkészít-
sük a bekövetkező eseményekre, ezúttal tartózkodunk a kör-
levél bővebb commentálásától, bevárva magunk is minde-
nekelőtt a tanácskozmány eredményét. Annyit azonban ismé-
telhetünk, hogy itt, mint már emiitettük, ,hadi terv' készí-
téséről van szó ellenünk katholikusok ellen, és azért nem 
talál juk feleslegesnek már az előleges figyelmeztetést az őr-
ködésre, nehogy váratlanul meglepessünk és oly csapás in-
téztessék ellenünk, mely a katholikusok többségét a kisebb-
ségben levő felekezetnek alávesse, a katholicismus existen-
tiáját, e nemzet fentartó elemét az országban kétessé tegye. 

China. Möltner Zeno — sz. ferenczrendi atya és — 
chinai apostoli missionárius levele, melyet Tsi-nan-fu-ból f . é. 
junius hó 20-án intézett tisztelendő Ausszerer Péter Pál atyá-
hoz. (Vége.) — Ezen téves felfogásuk talán onnan szár-
mazik, mert szivök kívánságai legtöbbnyire csak a hasnak 
kielégítésére vannak irányozva. A test organismusának beteg-
ség vagy előhaladt kor folytán való föloszlása esetében, ezen 
levegőbeli lélek kiszorittatik, a széltől tovavitetik, fölosz-
lattat ik és fölbomlik ; innen magyarázandó, hogy a chinai-
aknál ép úgy mint az epicureusok és a jelenkori materialis-
táknál a halállal mindennek vége szakad. 



Egészen más hiten van e tekintetben a műveletlen 
néposztály, amely az emberben egy „hármas lelket," vagy 
jobban mondva „három lelket" látszik elfogadni. Legalább 
a következő felfogás mélyen van a népben meggyökere-
eedve: hogy t. i. egy lélek a hullával marad, és azt őrzi, 
amiből magyarázandó azután az, hogy a ehinaiaknál a meg-
holtak sirjait nem szabad bántani és az adás-vevési okmá-
nyokban mindig kitétetik a vevő tudomásvétele végett az 
eladásra fölajánlott telken elhelyezhető sirdombok száma. 
Az igaz, hogy gyakran megtörténik, miszerint azon esetben, 
hogyha az illető családi sirgödrökben nyugvók rokonai ki-
halnak, a telek ú j tulajdonosa édeskeveset törődik a sír-
dombokkal, és azokat lassan planirozza, vagy hogy más tel-
ken tér t takaritson meg, saját halottjait is ide temetteti. -— 
A második léleknek előbb meg kell tennie vándorlásait ál-
lati vagy emberi testben, mig vándorlásai után végre érde-
mül vagy büntetésül mennyekbe vagy pokolba kerül, me-
lyeknek létében a chinaiak hisznek ugyan, de azokat izlésök 
szerint festik le. A kimúlás után harmadik napon a bonz 
a család valamelyik tagja papírból majdnem életnagyság-
ban készitett lovat több elébb említett álaranynyal éget el, 
miközben ismételten ezt kiáltja ; „schan-si-nann-cii si-nann-
,sa-lu," azaz : Vedd utadat délnyugatnak, arra van a nagy 
(szerencsés) út ; mint Eo, Idiának Buddhája, kit a chinaiak 
mint főbalvanyisteneik eg yikét tisztelnek, ezen részről jött . 
— A harmadik lélek lakását a már említett tabula adosa-
tionis-ban (imádási vagy hódolati tábla) üt i fel. H a ugyanis 
valaki a családból meghal, úgy a megholtnak hullája mel-
lett fából vagy egymás fölé sokszorosan összehajtott papír-
ból tábla állíttatik föl, amelyen öt vagy hat bevágott írás-
jegy által a következő érteményü mondat van írva : „N. 
N. lelkének nyughelye." Mások ezt is í r j á k : „N. N. szelle-
mének lakhelye." Ezen tábla azután a hulla eltakarításánál 
ünnepélyesen előlvitetik, az eltakarit tatás után pedig a meg-
halt családi házában gondosan őriztetik és minden hó 1-ső 
és 15-ik napján, az élő rokonok által kegyeletük és vagyo-
nosságuk foka szerint, füstölő szerek meggyújtatnak, áldoz-
zatok bemutattatnak és egész a földig hajlott testtartással a 
megholtnak lelke vagy szelleme tiszteltetik. E tábla azután 
három év lefolyásával sok szertartás közt a tűz romboló 
hatalmának adatik át. Az ú j évnek előestéjén, amely i t t 
február hó elejére esik, a nép seregesen tódul a sírokhoz, 
hogy a meghalt apa vagy anyának testét őrző lelket ú j év 
napján, a chinaiak ez örömünnepén, házukhoz ebédre meghív-
ják. H a a család gazdagabb, úgy házában egy, e czélra pa-
god-formára berendezett helyiség létez; a szegényebbek e 
végből egy szobát rendeznek be. Éjfél tájban, a midőn a 
meghívott lélek megérkezik, fang-pian között ünnepélyesen 
fogadtatik, (Fang-pian erős durranáséi talajröppentyük egy 
neme, minőket ezen és más hasonló ünnepélyes alkalmaknál 
ezrével égetnek meg,) nyers, főtlen étkek tálaltatnak, füs-
tölő szerek meggyújtatnak és a léleknek „Kliató" adatik. 
Más nap estéjén ismét ugyanezen ünnepélyes szertartások 
között a lélek a házból kiűzetik. H a a rokonság aggodalom-
ban van az iránt, hogy a megholtnak (második) lelke ál-
lati és emberi testekben tett vándorlásai után netán a po-
kolba juthatot t bűntettei miatt, előhivatik a bonz, aki — 
véleményük szerint — erőimaival a pokol kapuit föl tárhat ja 

és ekként a léleknek lehetségessé teheti, hogy az általa 
előbb elfoglalt állati és emberi testbe ismét visszatérjen. Es 
ez az egyedüli előny, melylyel a bonzok itt a közönséges, 
miveletlen népnél birnak ; mert különben alantabb fo-
kon állanak még, mint nálunk a sekrestyések. Fő fog-
lalkozásuk : a pagodokat őrizni, azokat kinyitni és bezárni, 
a podolatot tisztán tartani és igy tovább. Fájdalom azonban, 
nagyon értenek a népnek elámitásához babonás csalásaik és 
szemfényvesztéseik által, és ezzel jövedelmező üzletet szok-
tak űzni. Mert tudni kell, hogv a chinaiak állami vallása 
külön pajti osztályt nem ismer, hanem maga a császár mint 
az éjnek fia, közvetítője népének, — ő a Pontifex maximus. 
O és helytartói a provincziákban, az állami hivatalnokok, 
végzik a nyilvános vallási gyakorlatokat és papi ténykedé-
seket. A jövő egyháza, melyet Európa számos államaiban 
még csak várnak és út ját egyengetik, és amelynek az állam-
mal a legnagyobb egyetértésben kell lennie, miután az ál-
lamban teljesen feloszlik — mondom — a jővő ezen egyháza 
Chinában már századok óta be van hozva, és európai barát-
jai itt hosszas tanulmányokat tehetnének. 

Hogv ezen vallási babonás szokások a nép között el 
vannak terjedve, arról magam is gyakrabban meggyőződ-
tem. Sokat saját szemeimmel tekintettem meg. Más dolgo-
kat ismét a keresztény megtértektől beszéltettem el magam-
nak. Hogy valljon a többi tartományokban is divnak-e ezen 
babonás nézetek és szokások, nem tudom, jóllehet nehezen 
hiszem ; mert a mi a protestensokról áll, ugyanaz mond-
ható ezekről is : „Ubi non est veritas, ibi nec unitas." Ahol 
nincs meg az igazság, ott egység sem lehetséges. 

Végül egy chinai farkasvadászatról valamit. A mult 
évben a tél itt is egész szigorúságában lépett fel. A hőmérő 
10 R. hidegséíri fokra szállott alá. Kálvhának itt se hire ö O ^ 
sein hamva nincs ; ezért azonban az itteni lakosok igen 
meleg szőrmés ruhákat viselnek, melyeknek a kályhát kell 
pótolniok. Az erős havazások a hegységekben itt is a r ra 
kényszeritették a farkasokat, hogy hegyi rejtekeiket el-
hagyva a védtelen falulakókhoz közeledjenek. Pengtoucheon 
politikai kerületében történt, hogy több gyermek eltűnt, és 
belőlök csak is ruhamaradványokat, és vérnyomokat ta lá l -
ták. Most azonban drága volt a jó tanács. A farkasok ellen 
menni vakmerő vállalatnak tűnt fel; ott büntetlenül tovább 
is garázdálkodni engedni pedig annyi, mint a gyermekeket 
éhségök prédájául odadobni. Hogy tehát fölkerestessék ez is-
tentelen gonosz tettes és hogy megvivjanak vele, a köröskö-
rül fekvő minden helység férfia és harczkész i f ja összegyü-
lekezett, számra mintegy 30,000 (közöttük keresztények is, 
a kik e dolgokról bennünket Tsi-nan-fu-ban értesítettek.) 
Hadsereg módjára a havon keresztülhatolva, és talán azon 
gondolattal is foglalkozva, hogy kinek fogják majd az elej-
tendő farkas bőrét eladni — nyomult a nvársok- dárdák-
nyil- kard- és botokkal fölfegyverzett tömeg a gondtalan 
ragadozó állat ellen. A hegylánczhoz érve, a hadtest két fő 
részre oszlott, amelyek mindegyikének a hegyláncz egy-
egy oldalát kellett megtámadnia és megszállnia. Ora óra 
után mult el anélkül azonban, hogy a bosszútól lihegő 
harczosok a veszélyes ellenségnek csak nyomára is akadhat-
tak volna. Három ártatlan rókának, amelyek senkinek sem 
tettek semmi roszat, kellett a 30,000 felfegyverkezett boszu-
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jának áldozatul esni, és életüket nyilaik és dárda szúrásaik 
által végezniök. És ezzel vége volt ezen chinai farkashábo-
runak és a vitéz harczosok a fölötti örömükben, hogv mégis 
legalább valamit zsákmányul ejthettek, vig hangulatban 
tértek vissza tűzhelyeikhez. 

A furfangos farkas, mintha csak neszét vette volna az 
ellene készülő általános fölkelésnek még túlnyomó üldözői-
nek felkerekedése előtt oldott szerencsésen kereket, mert — 
amint értesittettünk — még ugyanazon napon tette nappali 
sétáját akissé távolabban fekvő Schelipeon nevü helységben, 
ahol is egy majominutogatónál tette tisztelgését. A majom 
amely nem kevésbbé volt meglepetve ezen éhes vendég vá-
ratlan megjelenésén, mint ura, tánczát be sem végezve, 
azonnal urának vállain keresett menedéket, mig a nézők és 
a majomi tanulékonyságnak csodálói a közeli viskókban 
iparkodtak biztosságba helyezni magokat. Midőn a majom-
mutogató belátta, hogy tulajdonképen kinek történik e kü-
lönös látogatás, saját életét majmáénál többre tartván, gyor-
san megoldotta ennek nyaklánczát és majmát oda dobta az 
éhes ragadozónak, hogy igy anmik vicsorgó fogait legalább 
is addig elfoglaltassa, mig maga időt nyerhet a futásra. A 
ravasz majom azonban villámgyorsasággal veté magát ké-
nyelmetlen erdei testvérének hátára és erősen megfészkel-
vén magát itt, kegyetlenül harapta annak fiileit. A farkas, 
ki kinzója ellen nem védhette magát, hangos orditás közben 
futásnak eredt, és valószinüleg előbb nem is szabadult meg 
terhére vált lovagjától, miglen ez egy ügyes ugrással vala-
melyik fán nem keresett kenyeres urának vállainál szeren-
csésebb menedékhelyet-

És ezzel szivélyes üdvözletemet kifejezve mély tiszte-
lettel vagyok P. Möltner Zeno, chinai hitküldér. 

IRODAIM. 
Aí osztrák-magyar monarchia sajtó viszonyai. Die 

Pressverhältnisse im Kaiserstaat Oesterreich-Ungarn. Wiirz-
burg. 1881. 16-rét 227 lap. Ára 1 frt. 80 kr. 

„Mig a nagy monarchia ,cislaithen' felében, igy kezdi 
Woerl a magyarországi sajtó viszonyainak ismertetését, csak 
egyes országokra vonatkozólag mondhattuk a kath. politikai 
sajtó állását elismerésre méltónak, habár az sehol sem mond-
ható teljesen kielégitőnek itt sem Ítéletünk tetemesen alább 
száll, ha Magyarország kath. sajtóviszonyairól van szó. É r -
zéketlenség (Apathie) s a katholikus conservativ érdekek te-
rén a viszonyok és szükségletek stagnatiója (Verkommen-
heit), itt, és pedig azon helyeken, honnan tevékeny lendítés 
s hathatós és kitartó pártolás és támogatás volna óhajtandó 
sőt szükséges és biztosan várható sajnálatra módon nyilvá-
nul.*) Az egymással küzdő politikai elemek két fő 
csoportja : a határozottan liberálisok és a szó keresztény ér-
telmében conservativek vonják meg Magyarországon is azt 
a határvonalát, melyen tul kezdődik a közvélemény elvi 
szétválása s ezzel összefüggesben a sajtóé. De e tekintetben 
Magyarország más országok mögött, melyekkel ugyanazon 
műveltségi fokon áll, hátra marad. Sehol más országban 
ugyanis nincsennek e határok ugy kitolva helyökből mint 
itt, kivált napjainkban, midőn a politikai téren a tudatlan-
ság valóságos panikja**) az állami rendnek eddigi védgátjait 

*) I t t szavainak helyes megértéséhez egy kis granum salis szük-
séges. Teljes igaza van, ha a kath. értelmiségre czéloz, melyben a kath. 
conservativ érdekek iránt ritka a részvét. 

**) Woerl bizonyára maga sem tudta, hogy e szavakkal mit mon-

keresztültörte. Az emberek nem tudják mit kell tenni vagv 
hagyni, hogy a mélyen besülyedt állam szekerét szárazra le-
hessen emelni. Kísérletek történnek minden párt eszközeivel. 
Ma az emberek liberálisok, holnap conservativek; még a fel-
forgatók érzelmeivel való coquettirozás sem hiányzik. Csak 
egytől vonakodnak. Nem akar ják nyíltan bevallani, hogy a 
kereszténységhez tartoznak. Mindenek előtt, pedig katboli-
kusok nem szeretnek lenni az emberek. Mindamellett a kor-
mány s a kath. egyház a legszebben megértik egymást (im 
besten Einvernehmen.) A püspökök, kik politikailag és anya-
gilag még ma is erősek, a béke kedveért transigálnak a kor-
mánynyal. Ily állapotok által a kath. egyház benső élete 
(intensive Leben) gyengül. Ez által sokféleképen veszendőbe 
megy a katholikus hitvallás postulatumai iránt való érzé-
kenység ugy a politikai mint társadalmi életben. Nem veszik 
az emberek észre, mily biztosan habár lassan idegenedik el 
a közszellem a kath. hitvallástól és mikép tör magának utai> 
az a meggyőződés, hogy liberális állam a kath. egyházra 
semmi veszélyt nem hoz. Innen van, hogy a papság, mely ke-
véssé van fegyelmezve, sok tekintetben a liberális táborban 
van, sokan szabadelvű politikát űznek, és a püspökök, kik 
magukban véve fáradhatlan harczosok az Isten dicsőségeért, 
a béke kedveért sok ügyben, kivált a közoktatásiban, nem-
csak megtűrik a kormány szabványait, hanem azokat jóvá 
is hagyják, hacsak az egyház egyenesen veszélyeztetve 
nincs.***)'' (Befejezése köv.) 

= Weninger Xav. Fer. hírneves missionarius, leg-
újabb rövid s eredeti vasárnapi egyházi beszédei, melyek-
nek német eredetije négy hónap lefolyása alatt három ki-
adásban jelent meg, szerző beleegyazésével mngyar fordítás-
ban készül s a jövő nyár folytán fog megjelenni. Eger, 1881. 
február 3-án. Kulcsár János. 

VEGYESEK. 
— Boldog ország, Luxemburg nagyherczegség ! E na-

pokban 30 tagból álló parlamentje kimondta az állandó 
hadsereg beszüntetését és feloszlatását. Az egész csupán 500 
ember állt. A belbéke felett ezután 250 csendőr fog őrködni. 

— A világ összes püspöki karának legidösbje, mgr Mac 
Hale tuami érsek Irlandban, e napokban lép élete 91-ik évé-
ben. Irhoni lapok nagy örömmel hirdették, hogy az aggas-
tyán főpap 1880-ban ép oly erőteljes egészségben végezte 
egymásután a karácsonyi három sz. misét, mint 1814-ben, 
midőn azokat legelőszer volt alkalma mondani. Azóta hat-
vanhétszer, vagyis minden évben mind a három karácsonyi 
sz. misét elmondta. A közszeretetben álló főpásztor született 
17í)l-ben, püspökké szenteltetett már 1825-ben, érsekké 
praeconisáltatott 1834-ben. 

— A new-yorki Kirchenzcitung ismertetvén a porosz 
kultusministerium azon rendeletét, mely a kereszteletlen 
gyermekek miféle vallásban való neveltetéséről szól, kije-
lenti, hogy habár Amerikában az állam nem kényszeritheti 
a lelketlen szülőket gyermekeik megkeresztelésére, mert ott a 
szülői akarat az állam előtt szent, ők, úgymond, ezzel az ál-
lapottal mégis megvannak elégedve, és legkevésbbé sem 
óhajtanak valami porosz kultusministerium-félét privát 
ügyeik megrendszabályozására. 

dott, legfölebb csak azt, hogy mit akart mondani. T. i. azt akarta mon-
dani, hogy Magyarországon, melyben a lelket a conservativ politika van 
hivatva fentartani, valóságos pánik uralkodik a conservativ férfiak iránt, 
mit csak az ország létérdekei iránt a liberalismus által terjesztett tudat-
lanságból lehet megmagyarázni. Szerk. 

***) Woerl bizonyára ismét nem tudja, mit mondott, midőn a ma-
gyar püspöki karnak nemcsak béketürését emeli ki, hanem valóságos jó-
váhagyás-féléről is beszél, melyet a püspöki kar olvasvalamikre adott 
volna, mik az egyházat, ha nem is egyenesen, de mellékesen veszélyez-
tetnék. Ilyesekïe Magyarországban türelem létezik igen is, meglehet, hogy 
talán túlságos nagy, de jóváliagyá&t katholikus részről ilyesek nem kaptak, 
legkevésbé a püspöki kar részéről. 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, .Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Jézus mint tanitó. 
Elmélkedések a keresztény oktatás eszménye felett. 

J é z u s K r i s z t u s t a n t á r g y a . 
I . 

Ego sum lux muudi. 
sz. Ján. 8,12. 

Az evangéliumban olvassuk, hogy Urunk tani-
tási működését már kora i f júságában ugyanazon 
Jeruzsálem városában kezdette meg, hol megha-
landó volt. 

E rövid megjegyzésből természetszerűleg azon 
következmény folyik, hogy a megváltó nyilvános 
életének legszembeötlőbb jellege, legfolytonosabb 
kül-foglalkozása tanának hirdetésében állott. 

De vájjon e tan miről szólott? Mi volt annak 
közvetlen, fő tá rgya ? 

Az evangélisták feleletül adják, hogy az az Isten 
országáról szólt. „Szóla nekik az Isten országáról, 
i r ja sz. Lukács : Loquebatnr Ulis de regno Dei."„Ga-
lileába jöve Jézus, mondja sz. Márk, hirdetvén az 
Isten országa evangéliumát : Venit Jesus in Galilaeam, 

A húsvéti ünnepek körüli idő volt. O akkor praedicans evangelium reyni Dei."*) 
alig t izenkét évet számlált. „Mária és József három 
napi keresés u tán megtalál ták öt a templomban a 
tanitók között ülve, a mint hal lgat ta és kérdezte 
őket. Almélkodának pedig mindnyájan, kik öt hall-
gatták, az ö okosságán és feleletein. Stupebant autem 
omnes, qui Eum audiebant, super prudentia et respon-
ses Eius."1) 

Jézus Krisztus ez első nyilvános tanítását ti-
zennyolcz év hosszú hallgatása követte. 

Kora harminczadik évében ö az evangeliom 
hirdetését, hogy úgy mondjam, ex professo kezdette 
meg; és ettől fogva öt mindenüt t taní tani l á t juk : 
városokban ugy mint falukon, a hegyen, a puszta-
ságban, Tiberiás tavának par t ja in , a zsinagógákban 
és főleg a templomban, hol is, midőn Jeruzsálem-
ben tartózkodott, naponkint tanított, ugy, hogy halála 
előestéjén a Júdás által az olajfák kert jébe vezetett 
fegyveres seregnek mondhatá : „Mint latorra, ugy 
jöttök ki kardokkal és dorongokkal engem megfogni. 
(Pedig) mindennap nálatok ültem, taní tván a tem-
plomban, és nem fogtatok el engem : qaotidie apud 
vos sedebam docens in templo, et non me tenuistis.Cí r) 

') Sz. Luk. 2, 47. 47. — Mát. 26, oo. 

E kifejezés az evangélistáknál többször fordul 
elő. Azzal ama par excellence imában is találkozunk, 
melyre minket a Mester oktatott : Adveniat regnum 
tuum. Az az ö küldetését egész tel jében fejezi ki. Az 
ö ajkain e szavak : az Isten országa, ama természet-
fölötti rendet jelezik, melynek czélja a lelkek örök 
üdve és mely nekik ez életben azon eszközöket szol-
gál ta t ja , melyeknek segélyével ők az Istent ugy 
megismerjék, szeressék és Neki szolgáljanak, hogy 
magasztos czéljokat elérhessék. „Hallottátok az igaz-
ság igéjét, üdvösségtek evangéliumát, i r ja sz. Pál 
az Efezusiakhoz : Evangelium salutis vestrae.ííb) 

Jézus Krisztus tanítása az üdv tudományát és 
egyedül ezen fennen kimagasló tudományt öleli fel. 
Az ö tana csak az örökkévalóságra vonatkozik. O 
az idő múlékony tárgyaival épen nem foglalkozik. 
Mi az evangéliumban az emberi tudományok elő-
nyére szolgáló semmi adatot sem találunk ; a böl-
csészetet vagy szépirodalmat itt egyetlen egy sza-
bály vagy csak jó tanács sem gazdagít ja ; mi sincs 
ott jelezve, ami a földmivelés-, ipar- vagy kereske-
désre vonatkoznék ; Jézus Krisztus szava idegen- . 
kedni látszik mindezen dolgoktól, melyeket az em-

3) 9, 11. - *) 1, 14. — ») 1, 13. 
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berek olyan nagyoknak tartanak, melyekért mun-
kálkodnak, egész szenvedélylyel küzdenek, törik, 
gyötrik magukat ; és melyek, habár reájok nézve 
igen gyakran veszélyt rejtenek, mindazáltal a ter-
mészeti rend határai között anyagi és erkölcsi éle-
tök föltételei és támaszai lenni meg nem szűnnek. 

Hogyan lehet az, hogy a testté lett Ige, ki magát 
a világ világosságának nevezé, e kérdések és szükség-
letek oly óriási terére bölcseségének még csak egy 
sugarát sem akarta vetni? Az ö szava a kegyelem G o*/ 
messze tereit, élénk és bőséges fénynyel világítja 
meg ; vájjon a természet tágas mezejétől miért ta-
gadja meg e fényt? 

Vájjon Jézus Krisztus nem ugy Istene-e az 
egyiknek, miként a másiknak ? Nem ö-e az, ki min-
dent alkotott? Létezik-e a világon csak egyetlen 
lény is, mely nem általa lett ? 

Mivel ö tanitása körébe csak az üdv igazságait 
vette, könnyű megértenünk, hogy azoknak, kik utána 
ugyanazon örök igazságokat hirdetendik, őt példá-
nyuk gyanánt kell választaniok ; de vájjon hogyan 
lehetne ö azon tudorok és tanárok követendő min-
taképe, kiknek hivatása az ifjúságot ép azon földi 
dolgokra oktatni, melyekről ö beszélni sem akar t? 

E nehézségek inkább csak látszólagosak, mint 
valódiak. Azok e két kérdésen fordulnak ínég : 

Miért nem tartotta urunk czélszerünek, hogy 
minket az emberi tudományokban is oktasson ? 

Miben lehet ö azoknak, kik e tudományokat 
előadják, utánozandó mintaképe? E két kérdésre 
akarunk választ adni. (Folyt, köv.) 

A humaniórák tanulmányáról. 
(Vége) 

A görög művészetet nem a nemzeti hanyatlás 
korában, hanem azV. században kell felkeresni. Ak-
kor, midőn a vallásos érzés mellett, a nemzeti öntu-
dat a legmagasabb fokra hág, midőn érezniök, tud-
niok kell, hogy ők a földnek első népe. Es iine ezen 
korban a görög művész ideálja nem a szerelem is-
tennője. Mert lia Phidias előállította is a mennyei 
Venust, ennek a Medici Venussal a puszta neven ki-
vül absolute semmi köze nincs. Phidias iskolájának 
kedvencz typusa Minerva volt. Mondják, hogy ez is-
tennőnek kilencz, egymástól többé kevésbbé külön-
böző, faragott vagy öntött szobra került ki a legna-
gyobb művész kezéből. A sors mostoha szeszélye 
ugy akarta, hogy e műremekek mind megsemmisül-
jenek. Csak másolatok maradtak fenn, melyek között 
a legjelesebbnek tartatik a vaticáni Minerva, mely-

ről egy Rómában jártas aestheticus, nem a tudósok, 
de a katholikus olvasóközönség elé szánt müvében 
ezeket irja : „Oer ernste deutsche Blick ist gesenkt, 
wie bei einer Sinnenden, die Stirne offen und rein, 
die Lippen ernst geschlossen. In ihrer ganzen Er-
scheinung soll etwas Hohes, Ehrfurcht gebietendes, 
Männliches liegen, sie ist eben die jungfräuliche 
Göttin, deren Herz keine unedle Regung empfindet. 
Dieser Begriff spricht sich sehr schön in dem Stand-
bilde aus."1) Egy franczia mübölcsész pedig e sza-
vakkal végzi ama műremek dicsőítését : „Az ember 
azt hinné, hogy ö (Phidias) Judi th könyvének ezen 
szép verse által inspirál tátott : 

, ,Et c o n f o r t a t u m es t c o r t u u m , eo q u o d 
C a s t i t a t e m a m a v e r i s . " 

De nem csak a képzőművészetet, hanem a köl-
tészetet is, vagyis a költészetnek akkor virágzott fa-
ját , a drámát, hasonló szellem lengi át. Sophokles 
színmüveiben kitér a szerelem elöl, lia ép ú t jában 
találja ; mintha attól félne, hogy vele magas ideál-
já t compromittálja. Kedvencz tárgya az önfeláldo-
zás, a kötelességteljesítés által megszentelt, nemes 
önfeláldozás. Ez az, mely darabjainak szereplőit egy 
felsőbb regióba emeli. 

Azonban Phidias iskolájának magasztos ideál-
ját felváltották az Amazonnal, noha ez ellen még 
semmiféle szempontból kifogást tenni nem lehet. 
De majd később ez is kegyvesztetté lön; és jöt t egy 
más ideál, mely különböző »phazisokon át eljutott 
a fürdő Venusig, vagyis a legvastagabb érzékiség 
glorificátiojáig. De hát ez már a hanyatlás kora, 
melyben Phidiasnak és Polycletesnek semmi ré-
sze nincs. 

A pogány görög társadalom irodalma, művé-
szete, müizlése, erkölcsei ellen tett kifogások tehát 
nem általában birnak jogosultsággal, hanem csak 
annyiban, a mennyiben bizonyos korszakra vonat-
koznak. Egyébiránt a kereszténység szellemével O J j O 
annyira ellentétben álló kihágások, vadságok, ke-
gyetlenségek, soha sem öltöttek, a hanyatlás korá-
ban sem, oly mérvet a görögöknél, mint másutt , te-o O 
szem a rómaiaknál. 

A mi a primitiv korszak erkölcseit illeti : azok 
minden népnél egyformák. Azért nincs mit megüt-
közni Achilles, Agememnon erkölcsein, lia tudjuk, 
ha ismerjük Ábrahám és Jákob történetét. Kétség-
ségkivül a keresztény ideál mellett még Perikies 
századának erkölcsei is eltörpülnek. Csakhogy itt 
ám azt lehet kérdezni, hogy a keresztény századok 

Roma. Von P . Albert Kulm mit (590 Illustrationen. 



melyikében valósult meg az ideál ? Talán a közép-
korban? Olvassátok a keresztes háborúkat. 

A sörös kultúrának és civilizácziónak megvol-o o o 
tak hibái, és fogyatkozásai. De hát vájjon a mienk 
oly tökéletes-e ? Nincsenek-e ennek is ferdeségei, ki-
növései, óriási bűnei? Mi azonban nagyra vagyunk 
e civilizáczióval, szeretünk kérkedni erkölcseink 
szelídségével, a humanitással; mi a kik nem gyö-
nyörködünk többé a cirkuszokban, a gladiatorok és 
vadállatok verekedéseiben, egyedül magunknak ar-
rogáljuk a humanitást, elfelejtkezve arról, hogy volt 
egy nép a föld hátán, mely több mint kétezer évvel 
ezelőtt nem gyönyörködött azokban, mely Athenben 
valamint az ismeretlen Istennek, ugy a Pietásnak 
oltárt emelt, mely egy alkalommal a templomokba 
összegyűlve imádkozott az istenekhez, hogy ne en-
gedjenek végrehajtani egy kegyetlen rendeletet, 
mely pedig a harezok történetében repressalia név 
alatt oly gyakran előfordul. Nos, hát ez a szellem 
olyan nagyon távol esik a kereszténységtől ? 

Nem, nem Görögország tiszta, és a hol kell, 
megtisztított bölcsészete, religioja, irodalma, művé-
szete és morálja a mi ellenségünk, hanem a mate-
rialismus, az anyagelviség sikerimádó önzésével. 
Harczoljunk mi ez ellen a meggyőződés hevével, és 
hiyjuk segítségül a görögöket, vagyis más szóval, 
vegyük elő ahumaniorák tanulmányát. 

Kövessük ebben egyházunk régi dicső, nagy 
fértiait, azokat a IV. századbeli hirneves irókat és 
szónokokat, a kik mindnyájan az ókori klasszikus 
irodalom barátai és ismerői voltak. A kik nem csak 
nem féltették az ifjúságot a nagy profán auctorok 
olvasásától, de sőt inkább buzditották azok olvasá-
sára. Igy sz. Vazul Cappadociából számos tanítvá-
nyát a pogány Libanius rhetor iskolájába küldi, és 
számukra értekezést ir arról, hogyan kell a profán 
auctorokat sikerrel olvasni. 

Sz. Jeromosról tudjuk, hogy még a bethlehemi 
czellába is elviszi magával a pi'ofán irodalom mű-
darabjait, itt is gyönyörködik azok olvasásában 
szerfelett. De majd veszélyt látva ezen előszeretet-
ben a pogány elmék iránt, böjttel és imádsággal 
védi magát a profán irodalom bájai ellen. Ezek vol-
tak ám a boldog idők, midőn az egyházi férfiúban 
a finom művészet és mély vallásos kedélyhangulat 
küzdött egymással. No bezzeg vége ma az ily küz-
delemnek. Nekünk ugyan nincs szükségünk böjtre, 
hogy védjük magunkat a pogány klasszikusok bá-
jai ellen, sőt maholnap böjttel sem fognak szorít-
hatni bennünket azok olvasására. Kisebb gondunk 

is nagyobb nekünk annál, hogy sz. Jeromosként 
összehasonlítgassuk Platóval a prófétákat. 

De már most a IV. század nagynevű tudós 
atyáinak példájából vonjuk le a következtetést. Es 
az bizonyára ilyformán hangzik : ha akkor, midőn 
még a görög pogányság bálványaival, áldozataival 
fennállott, ha akkor a görög irodalom tanulmányo-
zása nem ártott a kereszténységnek ; bizonyára ma, 
midőn Olymp istenei rég a történelemé lettek, ma 
nincs, nem lehet ok a legcsekélyebb aggodalomra, 
csak erős legyen bennünk a pogány klasszikusok 
műveltségét megbírálni hivatott keresztény szellem. 

Egy kassa-egyházmegyei áldozár. 

(juibert bibornok-érsek levele a képviselőkhöz, az egy-
háziak hadmentessége ügyében. 

Képviselő urak ! Önök legközelébb különféle törvény-
javaslatok tárgyalására lesznek fel hi va, melyek oda irányul-
nak, hogy az egyháziak számára eddigien biztosított had-
mentességet beszüntessék vagy megszorítsák. 

Minthogy itt nem politikai kérdésről, hanem első 
rangú lelki érdekről van szó, bizonyára nem lesznek megle-
petve, ha egy püspök fejezi ki önök előtt megdöbbenését e 
javaslatok fölött, melyek elfogadása a vallás végromlását 
fogja maga után vonni országunkban. 

Az oltárszolgák állásának kérdése a hadkötelezettség-
gel szemben, nem uj . Mellőzve az ó-kort, mely azt a föltét-
len kiváltságosság értelmében oldotta meg, a kereszténység 
mindjárt születésekor itt találta, a legkülönbözőbb kormá-
nyok Konstantin óta napjainkig foglalkoztak vele, s a pol-
gári hatalmak által elfogadott megoldás mindenkor meg-
egyezett azzal, melyet az egyház maga szabott meg saját 
törvényeiben. 

Ez egyhangúságnak bizonyára Önök is nagy fontossá-
got tulajdonítanak ; magyarázatát maga a papság termé-
szete nyújt ja . 

A pap teljesen békés missiót tölt be e földön : Isten 
előtt az ember közbenjárója, az ember előtt Isten küldötte. 
Istennek áldozatot mutat be testvérei nevében, mely békét 
könyörög le; testvéreinek oktatást, segítséget hoz Istentől, 
mely köztök az egyetértést fentartja. 

E szolgálat gyakorlatát mindig összeférhetetlennek 
tartot ták a fegyverforgatással. A kánonjog irregulárisnak, 
azaz alkalmatlannak nyilvánítja azt a rendek fölvételére, a 
ki vért ontott. A régi franczia törvényhozás megtiltotta a 
papoknak a fegyverviselést. A közérzület e pont felett össz-
hangban áll a vallási és polgári törvényekkel : a papnak so-
hasem kellett valaki halálára közreműködnie. Mi több : a 
papságával járó szigorú és magasztos kötelességek hosszú és 
komoly előkészületet kívánnak tőle, mely néhány évvel ren-
desen megelőzi ama kort, midőn a hadkötelezettség a pol-
gárra nézve beáll. Ez előkészületet a katonáskodás által fél-
beszakítani, világosan nem egyébb, mint annak sikerét ve-
szélyeztetni. A papi hivatás néha már a zsenge korban, 
gyakran későbben jelentkezik ; de hogy kifejlődhessék, ok-
vetetlenül az ájtatosság és zárkózottság légkörére van szűk-

13* 



100 

sége. A tiszta, világtól elkülönített, imádság és tanulás közt 
megosztott élet példáit kell a papjelöltnek folyton maga 
előtt látnia, hogy hivatásában megszilárduljon, állása eré-
nyeit elsajátítsa. Bizonyára nem gyalázom a harcztért vagy 
a kaszárnyát, ha ezeknek egészen más jelleget tulajdonitok, 
s azt állitoin, hogy a fiatal papok képzésére kevésbbé al-
kalmasak. 

Ez az oka annak, liogy az egyház, mely a katonai ál-
lást mindig becsülte, mely megáldja és bátorít ja a hadfi 
odaadását, mely tanítása és erkölcsi fegyelme által arra 
törekszik, hogy az emberek lelkében megszilárdítsa ama ko-
moly és nemes hajlamokat, melyekből a harczias erények 
sarjadoznak, mely végre a kard férfiai közül is több szentet 
számlál, Márton közkatonától és Móricz parancsnoktól egé-
szen sz. Lajos királyig ; mondom, ez az oka annak, hogy az 
egyház, papjait távol ta r ja a katonai állástól s minden idők 
kormánvaival egyetértőleg, azon van, hogy az oltárszolgák 
a hadi szolgálat alól fólmentessenek. 

Igy cselekedvén, világos, hogy nem kiván szolgái szá-
mára kiváltságot, mely őket bizonyos kötelesség alól föl-
mentse ; csupán a szent szolgálat méltóságát t a r t j a szemei 
előtt s az azok képzésére szükséges kellékeket, kiket e szol-
gálatra rendel. Tudja azonfelül, hogy a pap azon áldozatok 
által, mikkel önmegtagadó, az oktatás, a buzgalom és szere-
tet müveinek szentelt élete terheli, bőven kárpótolja e lát-
szólagos tehermentességet. Lemondani a családi örömekről, 
magányosan élni egész az agg korig, hogy mindenkinek 
atyja legyen, fölcserélni olykor a szerencse vagy siker leg-
ragyogóbb kilátásait egy homályos és szerény helyzettel, ok-
tatni a nép gyermekeit, minden idejét és erejét a szegények 
istápolásának, a szeretet vállalatainak szentelni — íme ez a 
papi élet feladata. Jöjjön valamely ragályos betegség, a pap 
megtalálja ott harczterét. Jöjjön maga a háború ; keze, mely 
nem sebesit, be tudja kötni a sebhelyeket; szava, mely 
Istené, vigaszt és bocsánatot osztogat, és olykor a haldokló 
katona mellett ő is sebet kapva, a haza védőivel együtt 
ontja vérét. 

Az érvek e meggyőző ereje magyarázza meg azon ál-
landóságot, melylyel a törvényhozás a vallás szolgáit a ka-
tonáskodásban való részvételtől folyton felmentette. Mikor a 
franczia forradalom az összes egyházi kiváltságokat eltö-
rülte s valamennyi polgárt alávetett a katonáskodásnak, azt 
hihette az ember, hogy a fegyverszolgálat a különben is 
erőszakosan üldözött papságra is ki fog terjesztetni. Mind-
azonáltal a joggyakorlat erősebb volt mint a pártok szenve-
délye, s az egyháziak, kiket egyes vidéki hatóságok fegyver 
alá szólitottak, a főhatalom által hazabocsáttattak. Az első 
consul, midőn lángeszének varázsa és győzelmeinek vakitó 
fénye által Francziaország ura lett, egy perczig sem gondolt 
arra, hogy a katonáskodás és papi állás összeférhetetlensé-
gét félreismerje. Később, midőn határtalan dicsvágya egész 
Európával harczba keverte, midőn az egyesült seregek elle-
nébe sohasem tudott elegendő számú katonát állítani, a csá-
szár akkor is tiszteletben tartot ta a papok hadmentességét, 
és ministerének, Portalisnak irataiban igen szép kifejezését 
találjuk azon elvnek, melyen a papok mentessége alapul. 
„Szükséges, irja, hogy azok, kik magukat az egyházi pá-
lyára szánják, oktatást nyerjenek s az állásukhoz illő erköl-

csöket elsajátítsák ; innen a törvényeink által elismert és 
gyakran elrendelt seminariumok intézménye." 

A mit Napoleon a concordatum természetes következ-
ményekép elrendelt, azt a későbbi törvényhozás nem szűnt 
meg fentartani. Az első császárság után három ízben, 1832-
ben, 1867-ben és 1872-ben, szerveztettek újra katonai intéz-
ményeink; s a törvényhozók sohasem bántották a papi men-
tességet. A növendékpapoknak elég hosszú időt engedtek 
arra, hogy tanulmányaikat bevégezhessék, s ha ez idő alatt 
fölszenteltettek, hadmentességök véglegessé lőn. 

Ez, képviselő urak, az ügy állása, melynek megvál-
toztatását önök elé terjesztették. I ly nagyfontosságú ujitást 
csak igen hatalmas indító okok igazolhatnának. De azokat 
hasztalan keressük. A nemzeti védelem érdeke nem mozdít-
tatik elő általa, mert az a két vagy három ezer fiatal em-
ber, kikkel ez úton a katonaság szaporodnék, semmivel sem 
növelné az ország hadi erejét. A polgárok egyenlősége a tör-
vény előtt szintén nem ok, mert azon mentességet, melyet a 
törvény a papoknak engedélyez, ők egész életükön át tartó 
szolgálattal kárpótolják. A közvélemény nem kívánja e vál-
tozást ; ellenkezőleg sértve érezné magát, lia a papokat fegy-
ver alatt látná. 

Avagy talán e megdöbbentő javaslat magyarázatát a 
vallásnak való ártás titkos szándéklatában kellene keresni? 
Részemről, vonakodom azt hinni ; de kérem a törvényhozó 
hatalom birtokosait, ne engedjék, hogy ilyes gyanúba jöjje-
nek. A politikai kormány és a vallás érdeke egyaránt kí-
vánja ezt tőlük. Azon államférfiú, kit az imént idéztem, 
előadván az első köztársaság által a papság irányában fo-
ganatosított ellenséges rendszabályokat, ez erőteljes sza-
vakra fakadt : „Szégyent hoztunk a szabadságra, el akarván 
választani a katholikus Francziaországot a szabad Franczia-
országtól." A múltra vonatkozó e szemrehányás hasznos 
leczkéül szolgál a jövőre, s törvényhozóink nem elmélked-
hetnek fölötte eléggé, mielőtt az eléjök terjesztett külön-
böző javaslatok tárgyalásához fognának. 

Ezek között van egy, mely a papi jelleget teljesen 
figyelmen kívül hagyva, a hadkötelezettséget különbség 
nélkül minden polgárra kiterjeszti. E javaslat, lia megsza-
vaztatnék. rövid idő alatt a kath. istenitisztelet teljes meg-
szűnését vonná maga után Francziaországban. © o 

A többi, egymástól csupán a részletekben különböző 
javaslatok a papjelölteket egy évi szolgálatra kötelezik, akár 
tényleges szolgálatban, akár a tábori kórházaknál. E javas-
latok, noha jóval mérsékeltebbek, ha törvény erőre emel-
kednek, roppant hátrányára lesznek a növendékpapságnak. 
Ez év, melyet a kaszárnyában vagy kórházban keilend eltöl-
teniök, maga után fogja vonni mind azon alkalmatlanságo-
kat, miket fönnebb jeleztem: a papi nevelés félbe fog szakit-
tatni, miuek egvik következése számosakra nézve a hivatás 
bizonyos elvesztése leeud. 

A szóban levő javaslatok, mint engem értesítenek, 
egyébb nem kevésbbé veszélyes intézkedéseket is tartalmaz-
nak. Ki akarják mondatni, hogy a fölmentés csupán a lel-
készkedő papságot fogja illetni. 

Efféle megszorításokat javasolván, feledik, hogy a papi 
hivatás Isten adománya, liogy a püspöknek s azoknak, kik 
erre nézve gondoskodásában osztoznak, kötelességük a sz. 
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rendek után vágyó i f jakat kipróbálni ; hogy az ideiglenes 
mentesség szükséges e próbák folytatására, s hogy követke-
zéskép a fölmentésnek kezdettől fogva ki kell terjesztetnie 
mind azokra, kik az egyházi pályára jelentkeznek, azon ki-
kötéssel, hogy azok, a kik a kitűzött határidő alatt a rende-
ket föl nem vették, a hadkötelezettség alá visszahelyeztes-
senek. Azt akarni, hogy a fiatal ember lnisz éves korában 
kijelentse magáról, hogy pap leszen, annyit tesz, mint föl-
tenni, hogy a papság is ugy szedi ujonezait, mint a hadse-
reg, választás nélkül, önakarat nélkül, a sorozás bizonyos 
nemével. Ez teljesen hibás felfogás volna, s a visszaélés, me-
lyet ily uton meggátolni akarnak, egéfzen képzeleti. Attól 
tartanak talán, hogy a püspök a növendékek részére kiállí-
tott bizonyítványokat mértéken túl kiterjeszti ? De hiszen 
első sorban ő van érdekelve, hogy ily terhes kötelességekkel 
járó pályára ne bocsásson, csak oly ifjakat, kik elegendő 
biztositékot nyújtanak maguk felől. Egyébiránt, hogy az 
engedélyezett fölmentések koránsem túlságosak, legjobban 
bizonyítja az, hogy nincsenek elegendő számú papjaink : az 
egyházmegyék többségében akárhány egyházat találhatni, 
melynek nincsen pásztora. 

Azt akarnák, hogy a fölmentést nyert papok, bizonyos 
meghatározott idő alatt, lelkészi szolgálatra alkalmaztassa-
nak. De az egyházban nem csak e szolgálat szükséges. A 
püspöknek, minthogy az összes lelki szükségletekről gon-
doskodni tartozik, a kórházakat, vallásos társulatokat, árva-
házakat és jótékonysági intézeteket, a lyceumokat és egyéb 
hasonló intézeteket is el kell látnia papokkal; szüksége van 
tanárokra a nagy és kis seminariumokban, ádventi és nagy-
böjti szónokokra, s a t. ; nem nagyitom a dolgot, ha azt 
mondom, hogy az e különféle szolgálatokra alkalmazott pa-
pok száma minden egyházmegyében a papságnak harmad-
vagy legalább uegvedrészét teszi ki. E hosszú sorozathoz o . o o . 

hozzácsatolhatnám még azon papokat, kik a magasabb tu-
dományok müvelésére szentelik magukat, a tudományok 
müvelésére, mi az egyháziakat annyira megilleti, a vallásra 
oly hasznos, az egyház által folyton ajánltatott, s bizonyára 
bármely haladáskedvelő törvényhozó által is ajánl tátik. 

Röviden, képviselő urak, a benyújtott javaslatoknak, 
ha kétségkívül nem is az a czéljok, eredményök minden-
esetre az lenne, hogy a papi ujonczozást megnehezítő korlá-
tok által a vallást vagy megszüntetnék, vagy megfogy at-
koztatnák. Ez nem lehet szándékuk oly törvényhozóknak, 
kik azt vallják, hogy a concordátumot tisztelik s arra gyak-
ran hivatkoznak, mint oly törvényre, mely az egyház és ál-
lam közt fennálló viszonyokat kellőképen szabályozza. Am 
az első czikkely, a fő czikkely, mely e nagy okirat egész 
szelleméről tanúskodik, mindenek előtt a kath. vallás szabad 
gyakorlatát biztosítja. Már most, a vallást szabadnak nyil-
vánitani, szolgáinak képzését pedig lehetetlenné vagy igen 
nehézzé tenni — világos ellenmondás lenne. 

Mit lehessen ebből egyebet következtetni, képviselő 
urak, mint hogy a szóban levő javaslatok elhamarkodva s 
kellő tárgyismeret nélkül készültek. 

Csak dicsérhetjük az alkotmány bölcseségét, mely a 
parlament valamennyi tagjának megengedi, hogy törvény-
javaslatot nyújthasson be. Az ország választottai, a társa-
dalom különböző köreihez tartozván, nemcsak az érdekek, 

hanem az ismeretek és tehetségek különféleségét is képvise-
lik, s a vitáknál ki-ki érvényesiti saját tanulmányai- és ta-
pasztalatainak készletét. De vájjon szint' oly bizonyos-e, 
hogy a világiak, még azok is a kik legnagyobb tisztelettel 
viseltetnek a vallás iránt, annyi gonddal tanulmányozták 
az egyházi ügyeket, hogy nagyfontosságú újításokat ha-
szonnal javasolhatnának ? Két év óta a parlament kezde-
ményezése folytán számos, vallási kérdésekre vonatkozó ja-
vaslat terjesztetett önök elé. Nem ítélek szerzőik intentiói-
ról De feltűnő, hogy e javaslatok legnagyobb része, 
közelebbről tekintve, kivihetetlen, s lia törvénynyé vélnék, 
országunk összes vallási viszonyait alapjában megzavarná. 

Azt tartanám tehát helyesnek, ha e fontos és nehéz 
ügyekben elhamarkodott újítások nem történnének. Ha azt 
hiszik, hogy bizonyos módositások szükségesek, nem volna-e 
jobb ezek érlelésének gondját a kormányra bizni, hogy azt 
az egyházi tekintélylyel egyetértőleg tanulmányozza? Ily el-
járás mellett készült a concordatum, mely közjogunk alap-
ját vetette meg a vallás ügyében. Ily eljárás mellett illenék 
e jogot reformálni is, ha már azt hiszik, hogy némi refor-
mokra szükség; vagyon. 

Nem hiszem, hogy vakmerő vagy tolakodó lennék, lia 
azt állítom, hogy előadott reflexióim az egész püspöki kar 
gondolkozásának megfelelnek ; a parlament bölcseségére és 
hazafiasságára bízom azokat, s kérem önöket, képviselő urak, 
fogadják mély tiszteletem nyilvánitását. Paris, 1881. jan. 
23. Hippolyt bibornok, párisi érsek. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, február 11. Ueactio és forradalom. — Egv 

czikket olvastunk e napokban a ,Pesti Napló'-ban. Szerzője 
Pulszky Ferencz a vén szabadkőműves, themája a ,reactio 
és forradalom' körül mozog. Olvasván e czikket, meglepet-
tünk azon nyíltság által, melylyel a jelen politikai helyzet-
ből a forradalom jósoltatik. Ha nem az öreg Pulszky, a sza-
badkőműves nagymester volna e czikk alá irva, figyelemre 
sem méltattuk volna; de igy, lehetetlen volt ezt a szabad-
kőművességgel összefüggésbe nem hozni és azt nem gon-OO Oo — 
dőlni, hogy a vén szabadkőművesnek kell okának lenni, 
hogy a forradalomról beszél. Ha valakinek, ugy neki kell 
tudni, mint nagymesternek, hogy készül-e és mi készül a 
páholyokban azon esetre, ha az európai államférfiak, kibon-
takozva a szabadkőműves befolyás alól, máskép akarnának 
gondolkozni és tenni, mint az a páholy által megrendelve 
van. Azt hisszük, hogy azok, kik ismerik a szabadkőműves 
befolyást és a testvéreknek egymásközti világegyetemes össze-
köttetését ; kik tudják, hogy mennyi forradalomnak, mennyi 
felforgatásnak volt már a szabadkőművesség szerzője, azok 
nem fognak bennünket túlzással vádolni, midőn mi az em-
litett czikket, tekintettel szerzőjére, összeköttetésbe hozzuk 
a szabadkőművességgel és azt állítjuk, hogy a páholyokban 
valami készülőben van. 

Pulszky czikke szerint a reakczió idejében élünk és 
mintha csak járvány uralkodnék egész Európában és ter-
jedne országról országra, ugy látjuk a reakczió uralmát ter-
jedni nem csak náluuk, de Bécsben, Berlinben, Londonban. 
Ily reakczionarius időszakok készítik elő, úgymond, a fórra-
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dalmakat. A nagy forradalmár ezután elmondja, hogy mi-
kép szoktak a forradalmak keletkezni. Azt mondja ugyanis, 
„igaz, hogy azt halljuk most, miként a forradalom egy ré-
gen legyőzött álláspont ; lehetséges volt régebben, mostan, a 
hadsereg folytonos szaporítása és kiképeztetése mellett, teljes 
lehetetlenné vált ; csakhogy azt minden reakczió mondta és 
hitte, és a forradalmat csak akkor vette észre, midőn általa 
meglepetve, neki engedni kellett ; mert a forradalom elébb 
az eszmékben fejlik ki, melyeknek a szuronyok nem ártanak 
és ha az eszmék világában a forradalom előkészült és elter-
jedt, akkor megtalálja az alakot is, a melyben testté válik." 
íme eddig Pulszky szavai, melyekhez, hogy azok teljesek 
legyenek, még csak annyit kellett volna hozzá tenni, hogy a 
szabadkőművesek igen jól értenek hozzá, a forradalmi esz-
méket terjeszteni, táplálni és a legrövidebb idő alatt a for-
radalmat az eszmék teréről a tettek terére átvinni ; de ezt 
kimondani Pulszky talán feleslegesnek is találta, ugy itélve, 
hogy az ő neve, elég garantia és elég világos arra nézve, 
hogy a kik a világ eseményeit figyelemmel kisérik, nevéből 
olvashassanak. 

Mi már olvastunk, és ugy találtuk, hogy Pulszky a 
szabadkőművesség részéről forradalommal fenyeget, lia a 
reactio folytattatik, azaz, ha a világ nem szabadkőműves 
szellemben kormányoztatik, hanem belátva a kormányfér-
fiak eddigi tévedéseiket, a vallástalanságból szülemlett sza-
badságnak, a vallásos szabadság megállapítása által gátot 
akarnának vetni. Ily és nem más értelemben kell szükség-
képen venni a ,reáctio' nevezetet, midőn azt szabadkőműves 
használja, mert a szabadkőművesnek reactio a rend, béke, 
és vallásosság alapján szervezett szabadság, — szabadság el-
lenben mindennek felforgatása, és azért nem tűrhet i meg, 
hogy az államférfiak az ő értelmében vett reactio út jára térje-
nek. A mennyire azonban mi örömmel üdvözölnők az oly 
reactiót, mely a szabadkőművességnek nem tetszik, ugy 
annyira fájdalommal kell constatálnunk, hogy mi nem vesz-
szük észre jeleit távolról sem a létező, vagy csak közelgő 
reactiónak sem. Hogy ez észrevehető legyen, mindenekelőtt 
az államok részéről szükséges lenne, hogy keresztény alapra 
helyezkedjenek, és annak elvei szerint rendeztessenek be in-
tézményeik, mert csak a kereszténység bir ja magában az ál-
lami rend minden biztositékát. De kérdjük, hol, melyik ál-
lam az, melynek intézményei keresztény alapra volnának 
fektetve? Nem inkább azt látjuk-e, hogy a keresztény el-
vektől az államok mind jobban eltérnek és egyeseket aka-
dályoznak, hogy keresztény módon élhessenek ? Szemlét 
tar tva Európa államai felett, nem azt kell-e tapasztalnunk, 
hogy a keresztény vallásosság alá van ásva és igv a rend is 
bizonytalan ? Vagy reactió az, midőn a kereszténység feje, a 
pápa, még ma is annyi év után fogoly? Reactió az, midőn a 
szerzetesek Francziaországból kiűzetnek? Reactió az, midőn 
tiltva van a szentségek kiosztása? Reactió az, midőn nálunk 
épen most készülnek, a többiek után, törvényjavaslatot be-
nyújtani a polgári házasságról ? Mi mindezekben nem az ál-
talunk említett üdvös reactió jeleit, hanem a szabadkőmű-
vesség hatalmának terjedését lá t juk. 

Miért tehát a fenyegetés forradalommal Pulszky ré-
széről, midőn a szabadkőművesség ügye oly jól ál l? Ennek 
megfejtését egyszerűen abban találjuk, mert a szabadkőmű-

vesség circulusait egy netaláni reactió által zavartatva látni 
nem akarná. A szabadkőművesek igen jól tudják, hiszen ők 
késziték elő, hogy a jelenlegi állapot, ha még egy ideig igy 
marad, okvetlenül forradalomra vezet. E biztos forradalmat, 
mely az ő malmukra hajtaná a vizet, féltve, felálczázni akar-
ják azon fenyegetéssel, hogy forradalom akkor lesz, lia a je-
lenlegi állapotot reactió váltaná fel. A forradalmár szabad-
kőművességnek ez az eljárása. Forradalommal fenyeget, hogy 
az általa készitett és az eszmékben már élő forradalmat biz-
tosítsa. Hagyják-e magokat a páholy által tet t ily hasonló 
nyilatkozatok által államférfiaink tévútra vezettetni, ki tudná 
ezt megmondani; annyi azonban bizonyos, hogy a keletkező-
ben levő forradalmakat nem azon az uton lehet megakadá-
lyozni, melyet Pulszky ajánl, hanem csak azon, melyet ő meg-
támad. A forradalomnak előfutára mindig a vallástalan ál-
lamrendszer, a nagyban kifejlett corruptió volt, melynek el-
lenében egyedül hathatós szerül csakis a vallásos államrend-
szer állitható, mit Pulszky reactiónak nevez. Államférfiaink-
nak tehát, ha a Pulszky által fenyegetőleg említett forrada-
lomtól meg akarnak menekülni, mennél előbb a vallásos reac-
tió terére kell lépniök és igy biztosítani a nemzeteket a for-
radalomtól. A mit eddig láttunk, tapasztaltunk, az a kormány 
tekintélyének, a törvények iránti tiszteletnek rovására és 
végeredményében a forradalom út jára vezetett, a vallásos 
reactió ellenben visszaadja a kormánynak a tekintélyt, a tör-
vénynek a tiszteletet és igy megment a forradalomtól. Tes-
sék tehát választani Pulszky szabadkőműves tanácsát, vagy 
a mienket követni. Q 

Be lg ium. A belga püspöki kar válasza XIII. Leó pápa 
levelére a löweni egyetemen felállítandó thomistika philoso-
phiai tanszék ügyében. — Beatissime Pater ! Nihil Episcopis 
Belgii honorificentius, neque omnium animis iucundius con-
tingere potuit, quam Litterae, quas die X X V Decembris 
anni 1880 ad Cardinalem Archiepiscopum Mechliniensen 
destinare dignata fuit Sanctitas Tua. Quanta vero cum ve-
neratione et cum quam intimo obedientiae sensu eas perlege-
rimus, vix sernione explicare valemus. Testis enim est illa 
Sanctitatis Tuae Epistola, quantopere E icord i s i t Lovanien-
sis Academiae splendorem et utilitatem adaugere, illamque 
Sanctae Romanae Ecclesiae, iudefectibili veritatis custodi et 
scientiarum omnium fautrici, arctius, si opus foret, devincere, 
dum magistris universis, qui Lovanii clericos et laicam iu-
ventutem disciplinis sacris et profanis informant, viam tu-
tissimam ostendit, qua oporteat eos in munere suo procedere, 
duce et patrono Angelico Doctore. 

Profecto non latet hodiernos professores id quo Tu, 
Beatissime Pater , opportune in omnium memóriám revocasti, 
priscam Almam Matrem, quae a Romanis Pontificibus Mar-
tino V et Eugenio I V exordium habet, et cuius sese filios et 
haeredes profitentur, summám Divi Thomae Aquinatis, in 
qua reperire licet, ut. Alexander P P . V I I loquitur, dogmata 
inconcussa tutissimaque, ad usum Sacrae Facultatis adhi-
buisse, sanctumque illius auctorem in civium academicorum 
Patronum caelestem perpetuumque Protectorem elegisse. 
Nec silentio praeterire volumus, non tantum Lovanii natam 
esse, et sub Sacrae Facultat is patrocinio fioruisse inter cives 
academicos Militiam Angelicam cum eingulo castitatis Scincti 
Thomae, verum etiam Almam illam, a sanctitate Tua im-
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pense laudatam, filios geniusse, qui quum Tlieologiam Scho-
Iasticam et Aquinatis auream sapientiam diligenter exco-
luissent, hisce armis Lutlieruni Calvinumque propulsare po-
tuerunt, et Sacro Coneilio Tridentino sive ut Episcopi sive 
ut Episcoporum theologi partes liabuerunt gloriosissimas. 
Addére lieeat in hodierna Universitate Lovaniensi Divi 
Thomae cultuin et in sacris scientiia tradendis auctoritatem 
ita perseverasse, ut professori Sacrae Theologiae morális 
quotannis non alius assignetur explicandus auctor, quam 
summa theologiea, ut videre est in studiorum programma-
tibus ab anno 1834 editis. Spem autem fovemus maximam, 
futurum ut bodierni magistri perficiant quod iam inceperunt, 
et recentioris philosophiae deliramenta, quae, ebeu, in Belgio 
etiam, sicut alibi, grassantur, patefaciant et radicitus con-
vellant, ducem sequentes et Magistrum praecipuum Eum, 
qui Angelus Scholae nuncupatur et est. Quod ut securius 
fiat, Beatissime Pater, nihil nos antiquius habemus, quam 
Sanctitatis Tuae votis plene et quamprimum fieri licebit. 
satisfaeere. 

Itaque, audito Universitatis catholicae Heetore, una-
nimi consilio deerevimus, seliolis Lovanii iam existentibus 
adiungere novam scientiae catliedram, quam qui occupant, 
modernos potissimum errores tenebitur oppugnarc et verita-
tis principia stabilire, „secundum constantes doctrinas, qui-
bus unanimiter innixi sapientissimi Hoctorcs maximam hc-
clesiae utilitatem ac scientiae splendorem pepererunt"1). — 
Tecum vero, Beatissime Pater „nihil esse optabilius arbitra-
mur, quam ut sapientiae rivos purissimos ex Angelico Doctor e 
iugi et praedivite vena promanantes, studiosae iuventuti large 
copiosrque praeheamus.ui) 

Mens igitur Nostra est, novum magisterium, initio 
anni scholaris creare, et votis Sanctitatis Tuae melius ob-
temperare volentes, curabimus ut novus ille magister doceat 
non solos Theologiae candidatos, sed potissimum adolescen-
tes laicos, qui iam studio litterarum, philosophiae, iuris aut 
medicinae incumbunt, et quibus aliquando in vita civili 
partes obvenient. 

Deum < ). M. precamur, ut propositum Sanctitatis 
Tuae, quod utique nostrum est, „ad catholicae fidei tutelam 
et decus, ad societatis bonum, ad scientiarum omnium incre-
mentum"3) cedat. 

Ad pedes Sanctitatis Tuae cum débita veneratione et 
cum fiiiali obsequio provoluti, pro Nobis et tota Belgica 
patria benedictionem apostolicam imploramus. 

Mense Januario 1881. 
Victor Augustus Cardinalis Dechamps Archiepiscopus 

Mechliniensis. 
-j- Joannes Joseph Ep. Brugensis 
-J- Henricus Ed. Gandavensis 
j Theodorus Joseph. Ep. Namurcensis 
-j- Victor Joseph. Ep. Leodiensis 
y Isidorus Joseph. Ep. Tornacensis. 

IRODALOI. 
Általános Dogmatika vagyis Âlapzatos Theologia 

stb. I r ta : Répászky József, kassa-egyházmegyei áldozár s 
papn. tanár. II . köt. 2-ik rész. 

1) Litterae ad Arckiep. Frisingensem. 
2) Encyclica Aeterni Patris, 8. Aug. 1879. — Ibid. 

Ismeretes lévén olvasóink előtt mind az a mit e mun-
káról általában elmondani szükséges volt, ismertetésünk fo-
nalát ismét ott vehetjük föl, a hol azt a második kötet első 
részének megbeszélésénél elhagytuk. Mint szerző, eljutot-
tunk mi is az egyház ismertető jegyejiig, melyek segítségével 
a Krisztus Urunk által alapított egyházat minden egyéb egy-
háztól megkülönböztetjük. E fontos bizonyítás szükségkép 
követelte mindenekelőtt szabatosan meghatározni az ismer-
tető jegy természetét s tulajdonságát s lévén a bizonyítás 
leginkább a protestánsok ellen irányozva, ezek tanára kel-
lett tekintettel lenni, hogy a tévely mellett annál fényeseb-
ben ragyogjon az igazság. A katholikus hittudósok, jóllehet 
az ismertető jegyek elszámlálása s még inkább tárgyalásá-
ban többé kevésbé egymástól eltérnek, legnagyobb része 
mégis a niczeai- konstantinápolyi zsinatot követi s a symbo-
lumban foglalt ismertető jegyek számát, nemkülönben sor-
rendjét veszi tárgyalásának alapjául. Szerző is ezen utat. vá-
lasztja s különösen azokkoz csatlakozik, kik mielőtt a je-
gyekből való bizonyításra mennének, azt vizsgálják, melyik 
azon egyház, mely az egység istenileg megállapított elvével 
a primatussal bir. És ez kétségkívül helyes, mert az egyház 
valódiságának kérdése csakugyan a körül forog, melyik 
egyházban találtatik az egység ama külső alaki elve, melyet 
Krisztus akkor alapitott meg, midőn Pétert az anyaszentegy-
ház fejévé rendelvén, raj ta épitette föl azt. (405. 1.) Az ek-
képen kijelölt uton haladva, mindenekelőtt bizonyítja, hogy 
a Krisztus által alapitott primátus a római egyházban foly-
tonosan fönnáll : itt természetesen nagy sulv volt fektetendő 
azokra, mik Péternek Kómában való tartózkodására, püs-
pökség alapítására és halálára vonatkoznak ; a történetnek 
és segédtudományainak idevágó adatait mind fölhozza anél-
kül, hogy a kézikönyv határain tulment volna. Ugyanezt 
kell mondanunk a további bizonyításról, különösen a pápa 
primátusát bizonyitó történeti érvről, melyből nemcsak az 
következik, hogy a római egyház magának követelte minden-
kor a primátust, és e primátusát a közönséges anyaszentegy-
ház mindenkor elismerte, (406—38. 1.) hanem, hogy a római 
pápák azért követelték maguknak a primátust és jogait is 
gyakorolták, mivel sz. Péter minden jogai reájok szálltak és 
az anyaszentegyház is ezen okból ismerte el a római pápák 
primátusát. A pápa igy minősített követelése és ennek elis-
merése az egyház részéről képezi a további, természetesen 
leginkább történeti bizonyításnak tárgyát s végződik azon 
nagyfontosságú tantételben, mely szerint sz. Péter primá-
tusa megmásithatlanul azaz isteni jogon van a római püs-
pöki székhez kötve. Szerző szerint a primátus legalább is 
iure divino conséquente, tudniillik, conséquente factum Petri , 
a római püspökre száll ; különben valószínűnek tartja, hogy 
I'éter előzetes isteni sugallat s parancs folytán a primátusban 
való következésre ezt a módozatot örökítette meg, hogy a 
primátus az ő püspökségével szálljon át az utódra ; ennél-
fogva az, a ki egyházi jogon, mert emberek által megvá-
lasztva, nyeri el a római püspökséget, isteni jogon örökli sz. 
Péter primátusát. (462. 1.) 

Midőn igy már biztosan tudjuk, hogy a római egyház-
ban található a Krisztus által alapitott egység központja és 
lételve, könnyű, szem előtt tartván a bizonyítás fonalát, azon 
haladva kimutatni, hogy a Krisztus akarata szerinti egység 
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és a többi ismertető jegyek csakis ezen egyházban találhatók 
fol s hiányzanak a többi keresztényeknek nevezett felekeze-
teknél. Az említett hiányosság feltüntetése végett bővebben 
ismerteti az egyes felekezeteknek alkotmányát, tanát, szer-
tartásait s különösen az angol egyháznak 1548-ban a par-
lament altal elfogadott s „líook of common prayer" név 
alatt ismeretes szabályzatát, mely az isteni tisztelet módját 
meghatározván, ott mai napig is érvényes. Az egységről 
szóló tan végére van illeszt va a protestánsok tana de articu-
lis fundamentalibus et non fundamentalibus, bizonyosan csak 
azért, hogy ez oldalról is kitűnjék az egység hiánya. A szent-
ség jegyének ismertetése s kimutatása az egyház részéről 
oly széles alapra van fektetve, hogy maga egy külön tracta-
tust képezhetne, s kell, hogy az olvasó tetszését megnyerje. 
Egy kis észrevételt azonban itt már kell koczkáztatnunk. 
Midőn az egyház szentségeinek befolyásáról a hívekre beszél s 
helyesen elmondja, hogy ezek kiszolgáltatása által a római 
katholika egyház milliókra menő embereket, kik azokban 
buzgón részesülnek, megszentel, fensőbb tökélyre emel s ab-
ban megtart, nem elég éles az ellentét alakjában használt 
érvelés, ily alakban : „mig ellenben a világ minden kigon-
dolható eszközeivel és mesterkélt javítási fogásaival alig 
képes az embereket az önzéstől stb. megőrizni. Heinrich, kit 
e helyen követett, határozottan tagadólag (niemals) válaszol, 
(I. köt. 509. 1.) s állitását igazolja is a mindennapi szomorú 
tapasztalás. 

A katholicitást illetőleg nem lehetne talán napjaink-
ban abból begyőző érvet levonni, hogy „az egész világ nem 
is gondolva arra, mit mond, közmegegyezéssel katholikának 
mondja egyházunkat (524 s k. 1.), mert sokan nem tudják 
a szónak igazi értelmét, mint sz. Ágoston idejében még tud-
ták. A lutheránusokat és kálvinistákat is nevezik sokan 
„evangelisoknak és reformátusoknak" a nélkül, hogy ezzel 
ki akarnák mondani megegyezésüket az evangeliummal vagy 
pedig az utóbbiakat valóban „reformátusoknak" akarnák 
elismerni. Ezzel különben nem azt akartuk mondani, mintha 
az ily érvelést el kellene vetni, hanem óvatosan kell külö-
nösen vitatkozásokban használni. 

Szerző az eddig elmondottakat egy zárszóban foglalja 
össze s mindőn az 551.1. azt mondja, hogy az egyház ismertető 
jegyeinek a közönségesnél valamivel mélyebb fölfogására tö-
rekedett s folytatja : „E törekvésünk abban nyilvánul, hogy 
mi ezen ismertető jegyeket nemcsak külső, hanem — h a sza-
bad azt mondanunk — belső oldaluk szerint is tekintettük", 
csak helyeselni tudjuk a szándékot, annál is inkább, mint-
hogy azt a munkában megvalósítva is találjuk. Mindazonál-
tal szabad lesz talán megjegyeznünk, hogy jól elkészitett 
utou járt s nagy nevek voltak vezérei, kiket nyomban s hiven 
követett. (Folytatjuk.) 

ÁL osztrák-magyar monarchia sajtóviszonyai. Die 
Pressverhältnisse im Kaiserstaat Oesterreich-Ungarn. "Würz-
burg. 1881. 16-rét 227 lap. Ára 1 frt. 80 kr. (Vége.) 

A fentiekben nagy és általános vonásokban vázolt 
helyzettel szemben, igy végzi Woerl szemléjét, mindenki 
természetesnek fogja találni, ha azt mondjuk, hogy a liberá-
lis sajtó dúsan tenyész, mig a keresztény, kivált pedig a 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay 1 

kath. sajtó mindenben szükséget szenved, sőt létjogáért hai— 
czolni és törekvéseinek elismeréséről lemondani kénytelen. 
IIa szemet hány az igazság előtt, akkor lehetetlen, hogy a 
kath. sajtó szükségességét belássák, ha ellenben az igazságot 
vallja, akkor épen a mérvadó körök hazafiatlan s béke zava_ 
rónak tartják, kit a rend a végett kerülni kell. Mindkét 
esetben világos, hogy a kath. sajtó elviselhetlen állapotra 
van kárhoztatva, melynek keserűségét azon további körül-
mény csak fokozza, hogy ő a liberális sajtó aljasságával 
nem versenyezhet, mert élete fentartására ugyanazon eszkö-
zöket nem használhatja. Még egypár más körülményt, me-
lyek a magyarországi kath. sajtó szomorú állapotát megvi-
lágítják, nem hagyhatunk emlités nélkül. Habár ugyanis 
Magyarországban a socialdemokrata sajtó még nem fejthet 
ki oly tevékenységet, mint más országokban, mivel hiányzik 
a megfelelő olvasó-közönség, de annál virágzóbban fejlődik 
ki a szabadkőművesség. Ennek ugyan csak két lap van bir-
tokában (vájjon?), azonban minden liberális lapot közegének 

tekinthet Nem sokat mondunk, ha azt állítjuk, hogy a 
liberális lapok 2/3 része a szabadkőművesség föltétlen befo-
lyása alatt áll. Ezt a körülményt kiemelendőnek véltük, 
mert ezen körülmény a liberális lapokat oly előnyökben ré-
szesiti, melyeket a kath. sajtónak nélkülöznie kell. A speci-
fice protestáns sajtóval szemben is határozott hátrányban 
van a magyar kath. sajtó. A protestáns elem tele torokkal 
folyton azt hirdeti, mintha Magyarország egyedüli nemzeti 
vallása volna, és e véleményt nemcsak az akadémiában és 
más irodalmi egyletekben, hanem a sajtóban is érvényre 
tudja emelni. A kath. egyház legjogosabb igényeire nagy 
lármával azonnal ráfogják, hogy az tulkapás. Minden előtt 
a mi protestáns, porba hullnak az emberek; ellenben a ka-
tholikus életnek minden nyilvánulása államveszélyes és nagy 
lármát kelt. 

Ez Woerl Ítélete a kath. sajtó, a vallásügyi és társa-
dalmi viszonyokról hazánkban. Mi legjobban tudjuk, mi igaz 
az egészben, és mennyiben igaz mindaz, a mi benne igaz. 
Vannak Woerl szavaiban hangok, melyek a hazánkról kül-
földön elterjedt pessimismusra emlékeztetnek. De van benne 
sok megszívlelendő igazság. A fő igazság pedig, melyet ta-
lán Woerl azért nem emiitett, mert magától értendő, az, — 
hogy bajainknak, melyekben mi magyarországi katholiku-
sok sinylődünk, mi magunk vagyunk okai. Világos te-
hát, hogy a jobbra fordulásnak is csak mi magunk lehetünk 
eszközlői. 

V E G Y E S E K . 
— A franczia nép megható jeleit adja ragaszkodásának 

a zárdáikból kiűzött szerzetesek iránt. Nem egy helyen köz-
ségi tanácsosnak választottak meg ily szerzetest. Theuley-les-
Laroncourthan még tovább mentek. Durand J . t. atyát, ki 
már előbb is községi bizottsági tag volt, megtették maire-
nek, azaz birónak. 

— Az észak-amerikai köztársaság leggazdagabb em-
bere, mr Mackay, kinek 25 ezüstbányája vanCaliforniában, 
Parison át Kómába készül a pápához, hogy személyesen te-
gye le sz. Péter trónja elé hatalmas összegű péterfillérét. Mac-
kay ir származású s kézimunkásból vergődött fel millio-
mossá. 

éla, hittudor, k. m. tud. egyetemi nv. r. t. tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, .Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM. Jézus mint tanitó. — Részletes segédeszközök a socialis kérdés megoldásához. — Egyházi tudósitások : 
Budapest. Külföldön és itthon — itthon és külföld üff. Eszifn-jjom. O eminentiája szózata az írek ügyében. Irland. A püs-
pöki kar felirata X I I I . Leó pápához az ír kérdésben. Irodalom : Általános Dogmatika vagyis Alapzatos Theologia. — 

Vegyesek. 

Jézus mint tanitó. 
Elmélkedések a keresztény oktatás eszménye felett. 

J é z u s K r i s z t u s t a n t á r g y a . 
I I . 

Quaerite primum regnuin Dei. 
Mát. 6, 33. 

Senki sem fogja okosan azt vélhetni, hogy Urunk 
midőn tanának egyetlen tárgyául az üdv tudomá-
nyát választotta, ez által ama tudományokat és mű-
vészeteket, melyek az emberi élet természetes diszét 
képezik, vagy ama még közönségesebb ismereteket, 
melyek annak okvetlen szükségletét teszik ki, kár-
hoztatni és száműzni akarta volna. 

Ugyanazon imában, melyben a lelkeket az Is-
ten országa utáni forró vágyra buzdítja, arra is ösz-
tönzi, hogy ők a mindennapi kenyérért bizalomteljesen 
esdjenek ; és még a kevésbbé képzett keresztények 
is tudják, hogy e szavak alatt a lélek és test szük-
ségleteit kell érteni. Az evangeliom Istene a termé-
szet Istenének müvét sem feledheti el ; és ha ő, ha-
landó testbe öltözve, e földre jő, hogy az elveszett 
emberi nemet üdvözítse; ha ö a teremtés csodájá-
hoz, melynek eredeti fényét az ember nem tudta 
megőrizni, a megváltás még nagyobb csodáját, mely 
a bűnbánó nemzedékeknek megnyitja az eget,1) ke-
gyeskedett csatolni, ez a föltámadás müve, melyet 
ö tenni szándékozott, és nem a rombolás-, vagy meg-
semmisítésé. 

De minthogy az emberi sziv az eredeti bün el-
követése óta magát három kívánság: a testiesség, a 
szemek kívánsága és az élet kevélysége2) által hagyta 
vezettetni ; minthogy a mulandó javak szeretete 
benne hevesebb, mint az azon javak utáni vágy, 

') Deus, qui humanae substantiae dignitatem mirabi-
liter condidisti et mirabilius reformasti. Szt.-mise-ima. 

*) I. Ján. 2, 16. 

melyek el nem múlnak, és melyek bírására öt az 
TJr Isten alkotta ; szükséges és a Megváltó bölcse-
ségéhez méltó is volt, hogy öt, mindenek fölött, vég-
rendeltetésére, örök hazájára, létének legfőbb czél-
jára, egyetlen czéljára utalja. 

Az ember ugyanis valóban nem két, hanem 
csak egyetlenegy czélt van hivatva elérni ; neki nin-
csen két, hanem csak egy rendeltetése. 

Ha ö e földi élet pályáját fut ja , az csak ideig-
óráig tar t ; és a nagy kisértet, melyet önmagában 
leküzdenie kell, az ama gyászos tévely, mely öt 
folyton arra ösztönzi, hogy itt óhajtson mintegy 
véglegesen megtelepedni, hogy itt keresse untalan 
és akarja is feltalálni azt, a mi itt többé fel nem 
lelhető: a nyugalmat, a boldogságot, az állandó földi 
paradicsomot. 

A jelen élet neki mindezekből semmit sem ké-
pes nyújtani. 

Ha ez most is, miként az első napon volt, csak 
az örökkévalóság felé irányzott zarándoklás, ugy az 
a vétek elkövetése folytán sötét, félelmes cselszövé-
nyekkel telt zarándoklattá változott; s az ember-
nek, hogy magát e cselszövénvektöl megóvja, foly-
tonosan kell emlékezetében fölfrissítenie : 

1. hogy ez az élet az ö rendeltetésének nem 
czélja, hanem csak az odavezető ut ; 

2. hogy e czél az örök boldogság ; 
3. hogy lia ö magát az örök boldogságra ér-

demetlenné teszi, a pokol örök kínjaira kárhoztat-
va lesz. 

Urunk az evangéliumban csak az Isten orszá-
gáról szól va, ezt, mint világosan kitűnik, csak azért 
tette, hogy az embert rendeltetésének egységére fi-
gyelmeztesse, hogy azt előtte a maga hasonlithatlan 
nagyságában feltüntesse, és lelkét ugy az ö dicső 
végczéljának vonzereje, mint azon szerencsétlenség-

14 
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tői való félelem által is, mely szerencsétlenség reá 
eczél elleni fellázadásának büntetése gyanánt nelie-
zülend, a rosztól el-, s a jóra inditsa. 

Ez okból parancsolja meg tanítványainak, hogy 
mindenekelőtt „az Isten országát és az ö igazságát 
keressék ; quaerite primum regnum Bei et iustitiam 
Eius.«3) 

Ö ugyan nagyon jól tudja , sőt világosan érté-
sünkre adja, miszerint az ember még más dolgok 
keresésére is van utalva. Azonban ezek annyira má-
sodrendűek s az Isten országa keresésének annyira 
alávetvék, hogy az Üdvözítő elégnek ta r t ja róluk 
megjegyezni, bogy azok mintegy ráadásul adatnak 
nekünk: „et haec omnia adiicientur vobis,4) 

Innen van továbbá, hogy csodálatos hegyi be-
szédét ez ünnepélyes nyilatkozattal vezeti be: „Bol-
dogok a lelki szegények," azaz, kik szivöket a gaz-
dagság- és múló javakhoz nem kötik : „Beati pan pe-
res spiritu.ws) 

Innen van végre, bogy egy izben a föld min-
den kincsét, minden dicsőségét és egyetlenegy lélek 
becsét fölemlítve, a világban, halhatatlan jelszó 
gyanánt, ezen soha el nem évülő elvet, mely min-
den időn át bűnösöket téritett és szenteket nevelt, 
ál l í totta fel : „Mit használ az embernek, ha az egész 
világot megnyeri is, lelkének pedig kárát val l ja? 
Quid prodest homini, si mundum universum lucretur, 
animae verő suae detriment um patiatur ?"6) 

Az emberi rendeltetés egységét világosan fel-
tünte tni ; a teremtés és megváltás tervének egysé-
gét mennél ragyogóbb fénybe helyezni : ime, ez az 
első oka annak, hogy Jézus Krisztus az üdv tudo-
mányán kivül minden egyéb tudomány fölött mé-
lyen hallgatott . 

I I I . 
Vaui sunt omnes homilies, in quibus non 

subest scientia Dei. Sap. 13, I , 

N an Jézus Krisztus hallgatásának még egy 
más oka is. 

() az által, hogy az üdv tudományát kizáróla-
gos előnyben részeltette, nem csak az emberi rendel-
tetés egységes czéljáról tett elévülhetetlen tanúsá-
got, hanem azt is akarta kijelenteni, bogy minden 
egyéb tudomány, az Isten országáétól elszakasztva, 
mily üres, mily hiú ; és mily kába az emberi kevély-
ség, hogy a lélek természeti aj undokainak oly vég-
telenül nagy és kizárólagos horderőt tulajdonit . 

„Halljad, keresztény, mondja Bossuet, ne légy 
soha kevély; magadnak mit se tulajdoníts ." 

3) Mát. 6, 33. — *) u. o. — s) Mát. 5, 3. — 6) 15, 2t>. 

„Jézus Krisztus az Isten tudománya és bölcsesége 
volt. Van-e tudomány, melyet ö nem fejtegethetett 
volna? S ime, ö egyedül csak az üdv tudományá-
ról beszél." 

„Valóban, ez oldalról tekintve, az ö tudomá-
nya mindent, mi csak magasztos, messze túlhalad ; 
de az emberi dolgokat illetőleg, ö semmiféle tan- és 
ékesszólással sem gondol. Tanítása minden legki-
sebb keresettségtől ment ; hasonlatai a legközön-o o 
ségesebbés legismertebb dolgoktól kölcsönözvék."1) 

Uru tiknak bizonyára mi sem esett A'olna köny-
nyebben, mint taní tványait a természet törvényei-
és t i tkaira, a szépmüvészetek valódi szabályaira, a 
tudomány legjobb módszereire oktatni. ( ) ezt sou-
verain tekintélyivel tehette volna. Abból, a mit 
a világ magában tartalmaz, s a mi az idő- és térben 
csak benfoglaltatik, előtte semmi sem volt elrejtve. 

O a múl tnak minden találmányát, a jövőnek 
minden felfódözését egy képbe ál l í that ta volna; ö 
majd emezt javíthatta, majd meg amazt kiegészít-
hette, és az emberek elé azon igazságoknak, melye-
"ket értelmüknek tárgyává kellene tenniök, teljes so-
rozatát és hiteles kifejezését áll í thatta volna. 

( ) mindezt nem tette ; ö erről mit sem szólt ; és 
hallgatása és ezen dolgoktól tartózkodása annál na-
gyobb jelentőséggel bír, miután okául nem isme-
rethiányt, sem feledékenységet föl nem vehetünk. 
Sőt minden keresztény előtt napnál is világosabb, 
hogy azon végtelen szeretetnek, mely öt az égből a 
földre szállani és köztünk lakozni készteté, ebben 
is, mint minden egyébben, kellett öt sugalmaznia. 

A szeretetnek mily indoka bírhatta tehát őt 
reá, hogy igy hallgasson és tartózkodó legyen ? 

Sz. János, az ő kedves tanítványa, adja meg ne-
künk e kérdésre a választ. 

„Azért jelent meg az Isten Fia, mondja ő, hogy 
elrontsa az ördög cselekedeteit : In hoc apparuit Fi-
lius Bei, ut dissolvat opera diaboli."8) 

A bűnt a földre az ördög hozta be, és midőn a 
bűnösöket, kiknek ö az apja9) saját ellenszegülésének 
részeseivé teszi, azt kezdettől fogva folytonosan követi 
el.í0) E fenhéjázó és büszke szellem saját dicsőségé-
gében tetszelgett magának. O az igazság út járól 
készakarva letért : In veritate non stetit. A hazugsá-
got ö hónául választotta, s a hazug nyelv az ö ter-

'') Trai té de la concupiscence. 30. f. 
8) I . Ján . 3, 8. 
9) Vos ex patre diabulo estis. Ján . 8, 44. 
lrt) Ah initio diabolus peccat. I . Ján . 3, 8. 
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mészetes nyelve lett.11) C) az Istenhez akart hasonlóvá lenni, ö, 
ki csupán léttel fölruházott tiszta semmi volt. O mondotta : 
„Fölmegyek az égbe, az Isten csillagai fölé magasztalom fel 
királyi székemet. . . . A felhők magassága fölé hágok, ha-
sonló leszek a Felségeshez : Similis ero Altissimo."'-) 

Az ő bűne, az ő apostasiája a kevélység volt ; egy oly 
mély és daezos kevélység, melynek gonoszságát ő azon égi 
szellemekkel, kiket esésébe magával rántott, és később az 
éden árnyában első szüleinkkel is közölte. „Lesztek, mint az 
istenek, jót és gonoszt tudók: eritis sicut dii,scientes bonum 
et malum." l a) 

A kevélység tehát a rend egyenes felforgatása ; ő azt, 
a mi alant áll, a felső fokra helyezi. „Az ő vakmerősége oda 
megy ki, hogy az Isten helyét akarja elfoglalni, sőt Istenné 
lenni akar," mondja Olier.14) A kevélység a teremtményben 
azon fokozódó vágyat ébreszti föl, hogy ő csak önmagának 
éljen, hogy ő az Istentől függetlenül és mintha Isten nem is 
léteznék, önmagának ura és birtokosa legyen. 

Az angyali természet egészen szellemi levén, e rendet-
len függetlenségi és uralmi vágy az angyalnál csak a szel-
lemi dolgokra vonatkozhatott. 

De az az embernél, ki lélek- és testből áll, mindkét 
természetére, és arra is, a mivel csak természete folytán 
érintkezésbe jő, kiterjed. 

A kivánságok eme tűzhelyéből, mely benne létezik, 
folytonosan három rendetlen szeretet sugárzik ki, melyek a 
kevélységre, mint közös okfőre vihetők vissza, sőt, azok 
alapjokban véve csak egy és ugyanazon bűnös szeretetet ké-
peznek, mely három különböző tárgyra vonatkozik t. i. a lé-
lekben, a testben és a földi javakban rejlő rendetlen önszere-
tetet. Ez ama hármas kivánság, melyről szóltunk. 

Ilyen azon rendetlenség, melyet az ördög Ádám ma-
radékaiban mivelt, és melyet az Isten F i a lerontani jö t t . 

Az ember megváltásánál nem az volt szándéka«, hogy 
őt kegyelmében rendithetlenné tegye, a vétkezhetlenség álla-
potába helyezze és megakadályozza, miszerint a jelen élet az 
ő hűségének további próbaköve maradjon. Azt sem akar ta ő, 
hogy benne a kivánság egész tűzhelyét elfojtsa, és őt azon 
állapotba, melyben Ádám az esés előtt volt, visszahelyezze. 
Jobbnak látta őt azon küzdelemben hagyni, melyet neki sa-
já t gyengesége-, lelkének és érzékeinek ellenkezése-, a gyö-
nyörök, gazdagság és hirnév kísértéseivel kell vívnia. De ir-
galma egyúttal ezen gyengeséget annyi segédeszközzel, any-
nyi kegyelemmel akarta körülövezni, hogy a pokol általok 
legyőzhető, hogy a világ a tövisek között liliomokat virá-
gozni láthat, hogy a romlás talajából magasztos erények, ki-
vált a hősies szüzesség erényei fakadnak, és hogy az ég angya-
lai az erénye csodáin föllelkesülve az egyházzal a földön ör-
vendve éneklik : „0 felix culpa ! O szerencsés vétek, mely 
az emberek számára ily magasztos és üdvhozó Megváltót 
hozott ! quae talem ac tantum meruit habere Redemtorem !" 

Ilyennek kellett azon átalakításnak lennie, melyet a 
testté lett Ige a földön létrehozni akart , —- azon csodálatos 
és kimondhatlan átalakításnak, melyben szeretete fönsége-

" ) Cum loquitur meiidacium, ex propriis loquitur. Ján. 13. 
" ) Iz. 14, 13. 14. 
'») Móz. I. k. 3, 5. 
") Introd. à la vie et aux vertus ehret. 6. f. 

sebben ragyog, mint hatalma, és melyre ő példájának és sza-
vának kettős tekintélyével hatott . „O előbb cselekedni kez-
dett, mondják sz. könyveinek, és azután fogott a tanitáshoz : 
coepit Jesus facere ct docere.ííVo) 

Az emberi sziv hármas kívánsága ellenében ő három 
folytonos önfeláldozást helyezett, s ezt életének utolsó nap-
jaig tette. 

O. a fösvénység ellen szegénysége, a bujaság ellen szen-
vedése, a kevélység ellen pedig alázatossága által küzdött. 
Es minthogy a kevélység minden bűnnek első és kiapadhat-
lan forrása: initium omnis peccati superbia,16) hogy az embe-
reket ettől megóvja s őket alázatosakká tegye, arra hatá-
rozta el magát, hogy nekik az Oltáriszentségben szántszán-
dékos megalázódásának mindig jelenlevő és mindig magasz-
tos példaképét hagyja. 

O ott nem érzi a szegénység nélkülözéseit, miként 
Bethlehemben, sem a fájdalom éles kinjait, miként a kálvá-
rián érezte volt ; azonban ő ott homályban és némaságban 
él folyton közöttünk, — ő ott annyira elrejtőzve, annyira 
megsemmisülve van, hogy a végtelen alázatosság és szeretet 
e csodás titkában sem az Istent, sem az embert meg-külön-
böztetnünk nem lehet : hic latét simul et humanitas, és hogy 
sz. Pá l a megtestesülés t i tkára vonatkozó ezen nagy szava : 
Exmanivit semetipsum,lT) naponként egész a századok végéig 
érzékeink előtt teljesedni meg nem szűnik. 

íme, itt a példa ! 
A mi pedig a tanítást illeti, Urunk azzal be nem elége-

dett, hogy az ön megtagadást, a bűnbánatot és a kereszt sze-
retetét hirdesse ; azt sem tartotta elégségesnek, hogy az Írás-
tudók és farizeusok kevélységét minden alkalommal kárhoz-
tassa, hogy tanítványait a vendégségnél utolsó hely válasz-
tására felhívja, hogy mintaképül eléjök egy kisdedet áll í t-
son és hogy végre ünnepélyesen nyilvánítsa, hogy az, ki ma-
gát felmagasztalja, megaláztatik, és ki magát megalázza, fel-
magasztaltatik;18) hanem az emberi gyengeség iránt szána-
lomra kelve, végtelen szeretete azt gondolta, hogy példájá-
nak és szavának ékesszólásához egy egészen másnemű ékes-
szólást is csatoljon, melynek bölcseségét az elmélkedő lelkek 
fel fogják fogni : a világi dolgok, és különösen a kevélysé-
get a szivbe hamar és alattomosan becsempésző emberi tu-
dományok fölötti legabsolutabb hallgatás ékesszólását. „A 
tudomány felfuvalkodtat, mondja sz. P á l : Scientia in fiat ;19) 
és csak a keresztény alázatosság gyógyíthatja meg azon üres 
felfuvalkodottságot, melyből, a tapasztalás elégséges tanu-
sága szerint, az igazság semmi hasznot sem nyer. 

I Ia tehát. Urunk az evangéliumban a a tudományról 
dicsőitőleg emlékezendett meg, ha azt tantárgyai közé, taní-
tásának egyik fejezetévé magasztositotta volna, az emberi 
kevélység, örülve ezen dicsérő és saját vágyaival oly szép 
összhangzásban levő nyelvezetnek, azt saját előnyére kizsák-
mányolni nem késett volna. Ó abban hatalmas támaszt, erős 
buzdítást, elragadtatásának hozott szent concessiót lelt volna. 
Ez esetben a tudomány reá nézve sokkal több leendett, mint 
csak vágyainak és ábrándjainak eszménye ; az neki egész 
religiója és isteni szolgálata lett volna; és Jézus Krisztus 

!1) Ap. rs. 1, 1. — 16) Sir. f. 10, 15. — " ) Filipp. 2, 7. 
18) Omnis. qui se exaltat. humiliabitur, et qui se humiliât, exal-

tahitur. Luk. lb. 11. - J») 1 Kor 8. 1. 
14* 
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szava, mely a bálványozást eltörölni volt hivatva, csak egy 
ú j bálvány-imádásra szolgáltatott volna ürügyet, s e bálvá-
nyozás annál veszélyesebbé vált volna, mert a helyett, hogy 
az érzékek fölött uralkodott, inkább az eszmék világába ha-
tolt volna. 

De a Megváltó, tauitását egyedül az üdv igazságaira 
szoritva, az emberi tudományokat pedig egy árva szóval sem 
emlit've, nyiltan kárhoztatja ama nevetséges hiúságot, mely 
folytonosan róluk beszél, és értésünkre adja, miszerint azok 
távol attól, hogy az ész tanulmányainak legértékesebb tár-
gyát képeznék, csak alsóbb rendűek, másod értékűek ; sőt 
nem is érdemlik meg, hogy bár egy részét alkossák az üdv 
azon tudományának, mely az embernek mindene, mely őt va-
lódi czéljára oktatja, és neki, iparkodásának jutalmául, ide-
lent százanuyit, odafent pedig az örök életet igéri : centu-
plum accipiet, et, vitám aeternam possidebit.20) 

Jézus Krisztus e hallgatása továbbá azt jelenti, hogy 
a lélek tulajdonai, a lángész müvei, szerinte kevéssé méltók 
azon mértéktelen dicséretre, melyet a világ rajok pazarol. 
Erkölcsi értékök oly jelentéktelen, hogy az erény legkisebb 
cselekvénye, melyet az Isten malasztja ihlet át, hasonlit-
hatatlanul magasabban áll. 

Urunk a nevében nyújtott hideg vízért örök jutalmat 
igér ; a tudósok legbámulatosabb müveit és találmányait 
ilyesmivel nem kecsegteti, hacsak azokat a hit gondolatai 
nem sugalmazzák, és hacsak tudományukat az embereknek az 
igazságban való oktatására nem használják. Ezek, mondja ő 
nekünk Dániel próféta által, a dicsőség honában helyet "nye-
rendenek. Tündökleni fognak (ott), mint a csillagok örökön 
örökké.'21) Azok pedig, kik tanulmányaikban csak az ő nagy-
ravágyásuk érdekét s az emberek dicséretét keresik, a jövő 
életben a Megváltó bőkezűségétől semmit sem várhatnak ; 
ju ta lmukat ők már ez életben elvették, s e jutalom ép oly 
hiú, mondja sz. Ágoston, a mily hiúk az ő vágyaik : recepe-
runt mercedem suam, vaui, vanani.2'1) 

Jézus Krisztus végre e ragyogó fényű hallgatása által 
az emberi tudományok rendeltetését szemeink előtt igazi 
világosságba helyezi. Azok csak eszközök, nem pedig czél. 
Azok az ember értelmi részét tá r ják föl és fejlesztik, és ezt 
csak azért, hogy őt, midőn a teremtés szépségei által a Te-
remtő határtalan bölcseségét bámuló szemei előtt leleplezik, 
az Istenhez mindközelebb hozzák. 

Ugy vagyunk mi velők, mint ama nemes érczekkel, 
melyeket a föld az embernek szolgáltat azon czélra, hogy 
azok a jelen élet gazdagságát és diszét képezzék, de melyek 
a rosz használat folytán rá nézve sokszor gyászos ajándé-
kokká lesznek. Az értelem, a lángész, az ezüst és aranynál 
bizonyára sokkal drágább, értékesebb kincsek. De ha azok 
használatát az Isten országának fénye nem világítja meg és 
nem rendezi be, az észnek mind eine kincsei csak a hiúság» 
a csalatkozás s a hazugság szolgaságába ju tnak ; mindezek 
az iidvre nézve haszontalanokká válnak, és csak arra valók, 
hogy hiú fénysugárt vessenek azon oktalanokra, kik elfele-
dik ama czélt, melyre nekik e javak adattak. (Folyt, köv.) 

í0) Mát. lft. 2R. — " ) Dán. 12, 3. - In Psalm. CXVIII. serm. 
XII . n. 2. 

I 

Részletes segédeszközök a socialis kérdés megoldásához. 
I . 

Eddig (l. Religio 1880 II. f . 52. sz.) azon általános ve-
zéreszméket elemeztük, melyek ker. felfogás szerint első sor-
ban hivatva vannak az oly égető socialis kérdést megoldani. 
Lássuk immár azon részletes segédeszközöket is, melyek a 
munkások anyagi helyzetének javitása által a mai társa-
dalom megmentéséhez járulni másod sorban hivatvák. 

Ezekhez tartoznak : 
I. A munkabérnek az emberi munkaerő s munkaérték-

nek megfelelő felemelése. Ezt követeli a természetes jogérzet, 
s az emberi munkának ker. felfogása, melyszerint az nem 
áruezikk ; s azért nem szabad azt egyedül csak a munkake-
reslet szerint beesülni. 

Ámde szabadelvű nemzetgazdászaink nemcsak a mun-
kát egyszerű árúnak hanem az embert is munkaerejével 
együtt valóságos gépnek tekintik. Valamint a gépet olcsón 
beszerezni iparkodnak, azt nappal-éjjel dolgoztatják, mig el 
nem kopik, ugy a munkást is minden erejével együtt kizsák-
mányolják, s ő idő előtt felemésztik. E gyászos tünemény 
már néhány évtized előtt, különösen Angolhonban, meg-
döbbentő mérveket öltött. Óvszerül a Trades-Unions néven 
előforduló egyletek alakultak, melyek gyorsan elterjedtek. 
Ezeknek főeszköze nagyobb munkabér kicsikarásánál a mun-
ka-beszüntetések (strikes.) Ezek ellen azt szokták felhozni, 
hogy alattok a munkabér is szünetelvén — azok többet ár-
tanak a munkásoknak mintsem használnak., De nagyban S 
egészben véve ez nem igaz. A munkabeszüntetések, amint 
ezt legújabban Thornton bebiz onyitotta, a munkabért tete-
mesen felemelték. Ez szerinte az utolsolsó 48 évben, mióta 
t. i. a Trades-Unions társulatok működnek, némely vidéken 
50»' másutt 20—30°/0 vagy legrosszabb esetben 15° 0-kal 
emelkedett. Thornton azt is megjegyzi, hogy a strikes-oknál 
közönségesen ugyan a munkások látszanak veszteni ; de mi-
vel rendesen nagyobb munkabért sikerül kicsikarni, e vesz-
teség csak látszólagos. E Trades-Unions mintájára Német-
országban is alakultak már ily társulatok, melyeknek jogo-
sultságát a mostani tőkezsarnokság alatt tagadni nem lehet; 
mert hogy az ember munkája után oly bért kapjon, hogy 
belőle megélhessen, az a természetes jogérzetnek ép oly kö-
vetelménye, mint a ker. tannak. 

Bármily jogos legyen azonban a törekvés, mely azt 
czélozza, hogy az ember munkáját jobban fizessék mint a 
gép munkáját, mivel ezt követeli az emberi természet mél-
tósága, melyet tagad a divatos közgazdasági rendszer ; mind-
azon által e törekvést csak akkor fogja siker koronázni, lia a 
ker. szeretet lesz éltető lelke ; és pedig kettős oknál fogva 
ugyanis : 

1. A munkadij felemelésének meg vannak a maga ha-
tárai ; s ha az a lehető legmagasabb fokára emeltetik is, az 
a dolog természeténél fogva sohasem fog sokkal több lenni, 
mint a mennyi a munkás nélkülözlietlen életszükségleteinek » O 
födözésére elegendő. A munkabér természetes határát min-
dig csak az üzlet jövedelmezősége képezi. A szellemi s 
anyagi tőke, mely a vállalatban fekszik, azonnal távozni s 
más üzletághoz fog szegődni, mihelyt a munkások bérüket 
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annyira felcsigázzák, hogy az már nem jövedelmez eleget, 
minek folytán beáll a vállalat bukása. 

Mi több : a lehető legmagasabb munkadíj is csak akkor 
fog a munkásoknak jólétet s elégedettséget biztosítani, ha 
gondos előrelátás, mértékletesség s takarékosság szolgálnak ne-
kik életkalauzúl. De ezen társadalmi erényeket csak azon 
esetben fogja a munkásosztály gyakorolni, ha ezt egészen 
áthat ja a kereszténység éltető szelleme. Tények bizonyítják, 
miszerint a munkások jóléte nem függ egyedül a munkabér-
től ; hiszen vannak vidékek, hol a munkások kisebb bér mel-
lett nagyobb jólétre tettek szert, — mint oly munkások, kik 
jövedelmezőbb üzleteknél sokkal jobban lettek fizetve. 

A munkásokra nézve e tekintetben legveszedelmeseb-
a könyelmü élet, különösen az iszákosság s a dobzódások, 
melyeket ápolnak a számtalau korcsmák és csapszékek. Ezek. 
fájdalom! gomba módra terjednek nálunk is, főleg ott, hol 
sok munkásnép együtt lakik. Ezeknek szaporodását annál 
inkább tűrik a kormányok s közhatóságok, minél jobban ter-
jed nálok az anyagelvi világnézlet. Hiszen nem ri tkán le-
het hallani közhivatalnokoktól, hogy az ilyen tivornyák sza-
porodása az állam és község érdekében vau, mivel általok 
szaporodnak az adók is. E korcsmák és csapszékek valóságos 
fosztogatói a munkásnépuek, gyalázatos speculatio ennek 
zsebjére, melyből a verejtékesen szerzett utolsó krajczárt is 
kicsalják. A legmagasabb munkabér az ily büntanyákban 
csakhamar el van költve. S váljon honnét vegye a nyomo-
rult munkás az erkölcsi erőt, mely képes ellentállni az iszá-
kosságnak s a kicsapongásoknak, miután a test- s lélekölő 
örökös munka után csak az ilyen lebuvókban talál kárpót-
lást, kinek szivéből az aljas dobzódások már végkép kiölték 
az erkölcsi érzetnek utolsó szikráját. 

Ezen erkölcsi erőt egyedül csak a ker. hitélet adja 
meg a munkásnak, mely testi vágyait fékezi, és sokkal ne-
mesebb örömökkel ismerteti meg őt, mint a minőket ama 
lebuvókban lel. Ezekhez tartozik első sorban a ker. házassá-
gon alapuló családi boldogság, melyet azonban csak mérték-
letes, takarékos életmód által lehet biztositani. Ezt legin-
kább elősegitik az u. n. mértékletességi egyletek, melyeknek 
tagjai azon ünnepélyes fogadást teszik, hogy a pálinka s 
egyéb szeszes italoktól egészen megtartóztatják magokat, 
vagy ezekkel a lehető legmértékletesebben élnek. IIa ezen 
egyletekkel P . Mathew Amerikában, Irhonban, s Angolor-
szágban oly szép eredményeket vívott ki, — nem-e égető 
szükség, nálunk Magyarországon is, ily mértékletességi egy-
leteket mennél nagyobb számmal létesiteni ? Hiszen közta-
pasztalatilag városokban épugy mint faluhelyeken, a páliu-
kaivás nemcsak férfiak de asszonyok közt is oly iszonyú mér-
veket ölt, miszerint ha ezen gyalázatos szenvedélyt kiirtani 
nem sikerül népünkből ugy ez egyedül maga fogja azt er-
kölcsileg s anyagilag tönkre tenni. 

2. Szüksége van a munkásnak ker. okosságra és szere-
tetre, hogy a munkabér felemelésére irányzott törekvéseiben 
a józanság s méltányosság korlátain tul ne csapjon. Lá t tuk , 
hogy a munkadij felemelésének meg vannak a maga termé-
szetes határai. Azért legkivált napjainkban, midőn a mun-
kások anyagi helyzetének javitását czélzó mozgalmak mind-
jobban élénkülnek, — kívánatos, hogy a munkások tul ne 
csigázzák követeléseiket, s ezáltal társadalombontó czélokra 

eszközül ne szolgáljanak. A munkás-mozgalmak czélja 
nem lehet örökös harcz, hanem inkább a munkaadók s 
munkások kölcsönös jóakarata s engedékenysége által kö-
tött béke. 

Mindenek előtt a tőke zsarnok uralmát kell megtörni, 
mely a munkást mint a gépet elkoptatja, felemészti. Ez me-
rénylet a munkásosztály emberi méltósága ellen. Ez a durva 
anyagelviségnek s a buta darwinismusnak átkos következ-
ménye. De a munkások vallástalanságának is kell ám véget 
vetni, mely az aljas szenvedélyek felizgatásában határ t nem 
ismer ; s oly katasztrófákat fog előidézni nálunk is, melyek-
nek keserű levét ismét csak a munkások fogják meginni. A 
tőkepénzesek ugyanis mindig kibúvót találnak, ha gyárüz-
letük valamely vidéken tönkre megy. Más vállalatba fekte-
tik tőkéjűket. Hisz államadósságban nyakig uszó kormá-
nyaink eléggé gondoskodnak arról, hogy minden lelketlen 
pénzüzér s uzsorás nagyszerű müveleteket csinálhasson a 
tőzsdén s hitelbankon. Ámde nem ily könnyen fog a szegény 
munkás üzletpangás- és munkaszünetkor más keresetet kapni, 
s azért kénytelen lesz éhezni. Azonkívül túlságos munka-
bér követelésnél nemcsak a gazdag pénzurak szenvednek, ha-
nem a mai hitelviszonyok miatt a többi nagyobb kisebb ipa • 
rosok s üzérek mindnyájan ; vagyis a középosztály zöme, 
melylyel a munkások sorsa elválaszthatlanul összefügg. 
Hogy tehát a munkás-mozgalmak a józanság s méltányosság 
színvonalán maradjanak, hogy kapzsi agitátorok czéljaira 
eszközül ne szolgáljanak, hogy az önzés, nagyravágyás, élv-
hajhászatnak áldozatul ne essenek a munkások, midőn elke-
seredve hadat üzentek a tőkepénzeseknek : kell, hogy lelki 
emelkedettség, nemesebb erkölcsi érzület hevítse szivüket, áldo-
zatkészség s önmegtagadás legyen vezércsillaguk. De e ma-
gasztos erényekkel csak a ker. hit, kegyszerei s intézményei-
vel együtt , fogja őket feldíszíteni. Azért határozottan mon-
dom, miszerint a tőkeuralom s munkás-mozgalom vallás nél-
kül, ámbár két ellenkező irányból indulnak ki, mégis egy s 
ugyanazon czélra vezetnek, . . . t. i. társadalmi romlásra. 

I I . 

A munkásosztály helyzetét javitani fogja a munkaidő-
nek kellő megrövidítése. A divatos nemzetgazdászat elvei ta -
gadván az emberi életnek valláserkölcsi oldalát, mely va-
lódi becsét s méltóságát képezi, — már odáig vitték a dol-
got, hogy mindenütt, hol a tőke szolgálatukban áll, nemcsak 
a munkadíj legalantibb fokra szoríttatott le, hanem egyút-
tal a munkaidő is a legvégsőbb határ ig terjesztetett ki. Nap-
pal-éjjel, legkisebb szünet nélkül, a szegény munkás gép-
hez hasonlóan kénytelen dolgozni ; mig egészségét rövid idő 
alatt felemészti, s még fiatal korában a halál áldozata lesz. 
Azért természetes joguk van a munkásoknak egységes köz-
reműködés által a pénzhatalom zsarnokságának ú t já t állni : 
s a munkaidőnek azon mérvben leszállítását követelni, me-
lyet egészségi s életfentartási tekintetek igényelnek. De 
ezen s más hasonnemü munkástörekvéseknek sikere egyéb 
ker. erények gyakorlatától függ. I Ia t. i. a munkás a nyert 
időt arra használja, hogy családi kötelességeit mint atya 
vagy fiu hiven teljesitse, akkor a nyert egy óra is fölöttébb 
értékes fog lenni. De ha ezen időt korcsmai dorbézolásra s 
utczai csavargásra fordítja, akkor ez az óra sem egészségére 
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sem családi boldogságára semmi becscsel sem bir : sót a sza-
bad időben annál gyorsabban fogja elkölteni szerzett munka-
bérét, s annál biztosabban fog erkölcsileg s anyagilag tönkre 
menni. Dr. Surányi J. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , február 15. Külföldön és itthon ----- itthon és 

külföldön. — Francziaországban, a jezsuiták és a ,rokon-
szerzetesek kiűzetése után, most már más vallási kérdéssel 
foglalkoznak a hitetlenek. A társadalmi rend egyik támaszá-
nak kiküszöbölése után, ugyanezen rend másik támaszának, a 
házasság felbonthatlanságának megdöntésén fáradoznak. De 
mi mást is tehetnének a forradalmárok ? A társadalmi for-
radalomhoz jutni csak ugy lehet, lia először a rend alapjai 
és támaszai eltávolíttatnak : ha egyszer ezek létezni meg-
szűntek, a felforgatás önmagától is bekövetkezik és gyü-
mölcse a hitetlen fölforgatok ölébe hull. Hogy a házasság 
felbonthatóságát követelő franczia képviselők előtt ily fel-
forgatási czél lebeg, hogy a felforgatás a felbonthatóság ki-
mondásával csakugyan bekövetkeznék, azt nyiltan bevallotta 
a franczia igazságügyi miniszter és evvel azon alapra állott, 
melyen a katbolikusok állanak, f a g y o n tanulságos a fran-
czia kamra vitatkozása e kérdés felett sok tekintetben, t a -
nulságos azért, mert a szélsők indítványát elvetette és a há-
zasság felbonthatlanságát fenntartotta ; de tanulságos azon 
indokok és nyilatkozatok miatt is, melyek ez alkalommal 
tétettek. 

Nem levén szándékunk jelenleg a szavazás eredmé-
nyének nagy horderejéről szólani, melyet mindenki úgyis 
megitélhet, aki a házasság természete előtt, ugy a mint 
azt az egyház hirdeti, ismeretes; csak az igazságügyminisz-
ter egy nyilatkozatára fordí t juk figyelmünket, mely nem 
egyedül a házasság kérdésére, hanem minden más kérdésre is 
alkalmazható, melyre nézve elmondhatjuk, hogy itthon épen 
ugy van, mint külföldön és külföldön ugy, mint itthon. Miu-
tán ugyanis az igazságügyminiszter, habár elég alaptalanul, 
kijelentette, hogy a házasság felbonthatlanságával a val-
lásnak semmi köze, (?) alaptalanul mondjuk, mert a há-
zasság felbonthatlansága benső összefüggésben van a keresz-
ténység tanával a házasság felől ; miután kijelentette, hogy 
nagy kérdés, vájjon szabad-e a házasság kérdését az ál-
lam e támaszát megbolygatni és nem kell-e inkább egyesek 
szenvedélyét áldozatul hozni magasabb tekinteteknek ; igen, 
mindezek után egész határozottsággal kijelentette a minisz-
ter, hogy Francziaországban a házasság felbontása nem nép-
szerű, és még hozzátette, hogy a házasság felbontásáról sen-
kisem beszélne, hacsak arról Naquet, e kérdés bolygatója a 
kamarában, előbb mindenütt felolvasást nem tartot t volna. 

Nem retíectálva egyébbre, mi e pontnál megállapo-
dunk, mert a ,felolvasásuk' felemlítése a miniszter által a 
házasság felbonthatóságának kérdésében, megérdemli, hogy 
a figyelem e kérdésre irányoztassék. A ,felolvasások' ugyanis 
a liberalismus eszméinek propagandáját képezik. Kérdések, 
melyeknek bolygatása különben soha senkinek eszébe nem 
jutna, melyek igy, vagy ugy leendő átalakításával senki sem 
törődik, vagy melyek megváltoztatásának szükségét egyál-
talában senki sem érzi. igen ily kérdések a liberalismus ál-
tal erőszakosan alkottatnak, felolvasások által a figyelem 

felébresztetik, a közönségben el terjesztetnek és végre az or-
szágházban a miniszter interpelláltatik, hogy miért nem se-
gít e szükségen, mely a nemzetben nyilatkozik. Igy születnek 
meg a soha nem létezett és tényleg nem is létező kérdések 
és szükségek, amint azt a franczia igazságügyminiszter a 
házasság kérdésére nézve világosan megmondta és hogy vi-
lágosan kimondjuk, igy, ily felolvasások által rontatik meg 
a nép vallása és erkölcse, mert a nép, nem is gondolva meg, 
hogy ily irányú felolvasásoknak mi a forrása, mi a czélja, 
azt gondolja Önmagában; hogy annak igaznak kell lenni ami 
felolvastatik, mert különben nem olvasnák fél. 

Számtalan kérdés bizonyára nem merült volna fel ná-
lunk sem, ami bizonyíték arra, hogy szükség nem volt rá , 
hacsak nem bolygattatott volna ; de a felolvasási mánia ná-
lunk is gyökeret vert és leginkább vallásos kérdések azok, 
melyekre a liberalismus hősei hallgatóikat természetesen a 
maguk szája ize szerint oktatják. Vagy mit tudna a nép ma 
nálunk a polgári házasságról, ha a liberalismus e vessző-pa-
ripáján már annyiszor és annyiszor nem lovagoltak volna, 
részint felolvasások, részint ujságczikkekben ? Nem azt kell-e 
nálunk is mondani, mit a franczia miniszter mondott, hogy 
a polgári házasságról senkiseni beszélne, lia csak felolvasá-
sok, ujságezikkek előbb nem kardoskodtak volna mellette ? 
Es még mindamellet is, hol a bizonyíték, hogy a nép kívánja 
a polgári házasságot ? Vagy, lia vannak egyesek, kik köve-
telik a polgári házasságot, nem kellene-e nekik szintén a 
franczia miniszter szavaival válaszolni, hogy magasabb te-
kinteteknek egyesek óhaja alárendelendő ? Csak nem régen 
is felolvasást tartott Hoffmann l ' á l képviselő a házasságról 
—- liberális szempontból, és terjesztette a liberális világossá-
got. Ugyancsak legközelebb tartatott felolvasás a főváros-
ban a ,jövő vallásáról', mert a jelenlegi az embert ki nem 
elégiti, itt tar tatot t felolvasás már a majom-theoria mel-
lett is stb. 

Nem tudjuk, ha vájjon a külföld tőlünk, vagy mi tő-
lük kölcsönöztük-e a módot, nem létező vallásos kérdéseket 
alkotni és azokat mint szükséget bemutatni, de azt lát juk, 
hogy ez eljárás egy és ugyanaz nálunk és Francziaország-
ban ; látjuk, hogy a felolvasások ut ján is a liberalismus a ke-
reszténység aláásásáp fáradozik és mint a tapasztalat mu-
tat ja, nem sükertelenül. Hogy a franczia miniszter, minő 
véleménynyel bir az ilyen felolvasásokról azt láttuk: hogy a 
mi kormányunk mily véleményt táplál felőlük, mindez ideig 
nem tapasztalhattuk. De lehet, hogy e felolvasások a kor-
mány figyelmét ki is kerülték ; mi azonban figyelemmel ki-
sérve e felolvasásokat, biztosithatjuk a kormányt, hogy azok 
a vallás előnyére nem szolgálnak, hanem megingatják az ál-
lam támaszát a vallást, mely bizonyára megérdemli ez elne-
vezést, mint a házasságot a franczia miniszter nevezte ; mert 
ha a házasság felbonthatósága mellett az állani inog, mit 
mondjunk akkor, ha a vallásosság kiirtatik a keblekből? 
Azon óhajtásunkat vagyunk tehát bátrak kifejezni, kisérje 
figyelemmel a kormány e felolvasásokat és ne engedje, hogy 
általuk a vallásosság és igy a nemzet, az állam szenvedjen. 
Legyen egyöntetű ebben a mi kormányunk nyilatkozata és 
tette a franczia kormányéval, amint egyöntetű a liberalis-
mus eljárása ott és itt, külföldön és hazánkban. 

E s z t e r g o m . 0 eminentiája szózata az irek ügyében. — 
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Hiberniani Sanctorum olim insulam vocatam inde a saec. 
X Y I . Mar tyr um patr iam hand pauci script ores appellant. 
Nec immerito. Celeberrimus namque populi sui héros et elo-
quentissimus iurium eiusdem vindex, Daniel O'Connel in 
suo, quod Magnae Bri tanniae Reginae a 1843. exhibuit, me-
moriali, scribere veritus non est, nullum unquam exstitisse 
populum, quocum sic crudeliter actum i'uisset, prout cum 
catholicis in I l iberuia actum est ab iis, qui illic imperi ta-
bant. Sane, <|ui caedes, violentasque in Indiam deportationes 
e populo illo evaserunt, ii bonis omnibus privabantur , om-
nibusque absolute iuribus tam civis, quam etiam hominis 
exuebantur ita, u t superiore adbuc saeculo iudiciarium in 
Hibernia tr ibunal declarare potuerit , Catholicorum in I l i -
bernia existentiam a legibus ignorari, qui si nihilominus 
existant, ideo dumtaxa t existere queunt, quod gubernium 
existentiam ipsorum dissimulet. Longum foret recensere ini-
quissimas et supra caput hominis furiosissimas leges, quae 
non tam ad gubernandum, quam potius ad vexandum, non 
tam ad defendendum, quam potius ad furorem et seditiones 
concitandum populum rogabantur . Sors Catholicorum H i -
bernorum, qui maximam populi partem effecerunt, efficiunt-
que, durior, quam servorum in antiquo Romano Imperio, 
illo pr imum tempore al iquantum alleviari coepit, quo sep-
temtrionalis Americae incolae iugum Anglorum excusserunt, 
quove e revolutione Gall icana maiora Britannis impende-
runt pericula. Magnae molis res erat, iniquiorum saltern le-
gum abrogationem obtinere. P e r emancipa t ions a 1829. la-
tam legem Catholici hiberni desieruut quidem helotes esse 
in pa t r ia sua, sed nondum omnia remota sunt onera, quibus 
velut retroactorum saeeulorum reliquiis iidem gravi ter pre-
muntur , et a quibus immunes reddi optant, atque u t libe-
rentur, fortius etiam urgent. Operae pretium esse duxi , haec 
praemit tere subnexo rescripto, quod Sanctissimus Dominus 
Noster ad Archi-Episcopum Dublinensem direxit . 

I t t következik a pápa levele eredeti szövegben. 
I r l a n d . A püspöki kar felirata XIII. Leó pápához az 

ir kérdésben. —• Beatissime P a t e r ! Episcopi I l iberniae in 
Collegio Maynutiauo, illius negotia administrandi causa, 
congregati, officii dwcunt, Beatitudinem Yest ram per episto-
lam adire, ut sensus simul amoris et venerationis, quibus 
erga Sedem Apostolicam semper affecti sunt, exhibeant, et 
gra t ias Beati tudini Vestrae agant pro li t teris paterna bene-
volentia refertis, quas iisdem per Archiepiscopum Dublinen-
sem recenter dedisti. 

Superftuum forte videatur i terare et Beati tudini Ves-
trae contírmare, Sancti Pa t r i t i i filios consiliis omnibus et. 
monitis, a Pe t r i Successore profectis, alacri animo parere et 
obedire semper paratos esse. Summum namque Studium in 
Romanam Sedem singularis est Hibernorum gloria, et cla-
rissima annalium nostrorum pagina est illa, quae narra t fir-
mitatem et. constantiam iuvictam, qua praedecessores nostri, 
inter gravissimas persecutionum procellas, cum Pe t r i Suc-
cessore indissolubili nexu consociati permanserunt. Pa t r i s 
vero amorem filiorum pietatem adaequasse testis est cura 
illa vigilans et vere paterna, qua Summi Pontifices praete-
ri t is saeculis, patriae nostrae indesinenter consuluerunt et 
prospexevunt. Novum testimonium paternae illius sollicitu-
dinis, nec primum quod afflicta gens nostra a Beati tudine 

A estra experta est, in li t teris nuperrime receptis exploratum 
habemus. 

Leges iniquae et perniciosae, quae iam per plura sae-
cula Hiberniam nostram lacerabant, greges nostris curis O — 

concreditos ad summám inopiam et miseriam adduxerunt . 
Pulcberr imas nostras regiones, natura uberrimas maxinie-
que fertiles, fames statis temporibus devastat ; et saepe co-
acta est patr ia nostra, mendicae instar, manuin ad stipem 
porrigere, et subsidia ab exteris Christ iani orbis nationibus 
implorare. Incommoda haec saepius repeti ta P a t r i miseri-
cordiarum non sunt impie adscribenda : Ipse enim nobis de-
dit terrain adeo fecundam, ut fertilitas eius iamdudum in 
proverbium t rans ien t . Neque sunt tr ibuenda segnitiei et 
inertiae populi nostri : Hiberni enim in alienis terris exules 
clarissima exemjjla laboris indefessi et magnae industriae 
semper et ubique praebuerunt . Sed legibus iniquis sunt refe-
renda, quae virorum for t ium brachia domi enervant, eisque, 
sensu salutis et securitatis sublato, spent omnem et vires 
adimunt . 

Inpraesentiarum vero Hibernorum gens, e veterno, quo 
tenebatur, exurgens, legum crudelium quibus afflgitur, abro-
gationem firmiter et forti ter efflagitat ; et enixe Deum obse-
cramus, ut iustis conatibas propitius benedieat, eosque ad 
felicem exitum et optatum finem perducat . — Celari tamen 
non potest ex factis et dictis quibusdam, quae nos omnes 
deflemus, umbras quasdam in causam nostram, ceteroquin 
iustissimam, cecidisse. At tamen dum haec, uti par est, dam-
namus, eoruinque auctores habemus tamquam infensos hostes 
patriae, oblivisci non possumus affietionum et angust iarum, 
quae populum nostrum a saeculis ad desperationem iusti-
tiae et aequitatis adduxerunt . 

Cum itaque ex corde approbemus finem, quem praesens 
concitatio de legibus agrari is abrograndis sibi proponit asse-
quendum, quaedam tamen in illius finis assequutione adhi-
bita fuisse media, quae probari non possunt, intime senti-
mus. Quapropter mense Junio proxime elapso, nos omnes si-
mul in comitiis congregati , monita et consilia de periculis 
caussam minitautibus, gregibus nostris dedimus, nostramque 
operant contulimus, ut intra aequitat is et nioderationis t ra -
mites concitatio ipsa contineretur. Profecto nunc officio nos-
tro non deerimus, neque omittemus hisce consiliis a Beat i tu-
dine Vestra datis parere : — „Quapropter et tu, Venerabiiis 
F ra t e r , et tui istliic in Episcopatu Collegae, date operám, u t 
gens Hibernorum in his tam trepidis rebus aequitatis iusti-
t iaeqne fines ne transil iat ." 

Caeterum, Beatissime Pa te r , diffiteri non valemus in 
quibusdam, quae in Angl ia evulgantur , ephemeridibus, 
plura circumferri , quae calumniis et mendaciis unice innixa, 
in Clerum nostrum et pa t r iam maxime iniuriosa sunt. I Tt 
huiusmodi et fidei et nominis liostibus nullam aurem prae-
beas, enixe Te, Beatissime Pa te r , deprecamur. 

Inter im, Beatissimé Pa te r , ad pedum oscula provoluti , 
et Apostolicam Benedictionem petentes, omni obsequio et 
veneratione subscribimus. 

Da tum Maynutiae die 25 Januar i i 1881. 
Sanctitatis Festrae 

humillimi et devotissimi servi 
f Eduardus Mac-Cabe 
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Archiepiscopus Dublinenäis et Praeses Conventus, 
qui nomine omnium Archiepiscoporum et Epi-
scoporum, qui in Conventu adsunt, et de eorum 
mandato subscribit. 

IRODALOM. 
Általános Dogmatika vagyis Alapzatos Theologia 

stb. I r ta : Bépászlcy József, kassa-egyházmegyei áldozár s 
papn. hittanár II . kötet 2-ik rész. 

A következő fejezettel az egyház alkotmányát tárgyaló 
tanhoz jutottunk, melynek mindenekelőtt feladata az egyház 
hivatását és tekintélyét kiemelni s minthogy az egyház te-
kintélye a hierarchia tekintélye, a hierarchiáról szól min-
denekelőtt, annyiban, a mennyiben ez a tekintély kérdésével 
összefügg. A tekintély természete a társaság természetétől 
függ ; ez áll az egyházról is, melyben a tekintély a társaság 
természetfölötti mivolta és czélja miatt természetfölötti, 
vagyis isteni, s ennek azért kell olyannak lennie, hogy hitet 
követelhessen az emberektől és őket az üdvhez biztosan ve-
zesse. (555. 1.) A tekintély ismét tekinthető alanyára és tár-
gyára nézve : se kettő, az mivel ezentúl a munka legnagyobb 
része foglalkozik ; amabban a püspökök, pápa és zsinatokról, 
ebben pedig, azon dolgokról szólván, mik az egyházi tekin-
tély tanitása s rendelkezésének tárgyát képezik. A vatikáni 
zsinat nagyfontosságú határozatai az illető helyeken földol-
goztatnak, kellőleg megvilágittatnak, és megczáfoltatnak 
különösen a legujabbkori tévelyek. 

A pápa csalhatatlanságát bizonyító hagyományi ér-
veknél szerettük volna látni, legalább is kivonatban, Ma-
gyarország hagyományát ; alkalma erről szólani lett volna 
különösen a 723.1., hol az 1864-iki kalocsai zsinatra hivatko-
zik s összegyűjtve találhatók e hagyomány bizonyítékai Si-
inor János, biboros hgprimás ő eminentiájának 1871. sept. 
8-án 4200. sz. a. k. hires főpásztori körlevelében. Az első 
részben az sz. ugyanazon évben 1500. sz. a. k. főpásztori leve-
letidézi (21.1.); ugyanezt kellett volna tennie az általunk emli-
tettel is, mert ez volt az, a mi megadta az úgynevezett óka-
tholicismusnak Magyarországban a halálos döfést. Egyéb-
ként a pápa csalhatatlanságáról szóló tan oly bőven tárgyal-
tatik (048—761. 1.) hogy semmi ezzel összefüggő, mig az 
úgynevezett „politikai" kérdések sem maradtak érintetlenül. 
Az érvelések világosak, logikailag összefüggők ép ugy mint 
a czáfolatok ; csak Honorius védelmében a kis „és" szócska 
zavarja az érvelést egv helyen, a hol a valódi tényállást 
megállapítván, ekkép összegezi nézetét : „Annyi azonban 
bizonyos, hogy ő maga két levelében igaz kath. tant fejtege-
tett és Sergius téves véleményét egyenesen és közvetve is 
kiigazította s czáfolta", (741. 1.) mely utóbbi mondatban va-
lószínűleg azt akarta mondani, hogy egyenesen vagy köz-
vetve stb. 

A fóntemlitett felosztás szerint következnek a közzsi-
natok, azok tekintélye és hasznos voltáról szóló, nem különi-
ben a részletes zsinatok s különféle római congregatiók te-
kintélyének kérdésével foglalkozó kimerítő értekezések, kü-
lönösen az utóbbinak részletes tárgyalása már csak azért is 
érdemel elismerést, mert a dogmatikus kézikönyvek rend-

szerint keveset szoktak róluk mondani, vagy legalább is 
nem annyit, a mennyi ezen, az egyházban s különösen a hit- és 
erkölcstanban oly fontos intézmény megérdemelne. 

Az egyházi tekintély alanyához tartozik végre a vilá-
gon elszórt egyház közmegegyezése a hit és erkölcsi tanok-
ban, melyek meghamisítását az egyház soha még hallgata-
gon sem türi. ..Quae sunt contra fidem vei bonam vitám, non 
approbat nec facit, nec tacet", mondja sz. Ágoston, epist. 55. 

A mint az egyház alkotmányának minémüsége annak 
természetfölötti czélja az embereknek az örök üdvösségre 
való vezérlése által határoztatik meg, ugy a tekintély hordo-
zói csalhatatlansága csakis azokra vonatkozhatik, a mik 
ezen természetfölötti czéllal szükséges összeköttetésben van-
nak. A csalhatatlanság tárgyát képezik ennélfogva a kinyi-
latkoztatott hit és erkölcsi s mindazon igazságok és tények, 
melyekben ha nem volna az egyház csalhatatlan, magát a 
hitletéteményt sem lenne képes hiven megőrizni, nem tehet-
ne róla hiteles bizonyságot, nem tudná azt hitelesen értel-
mezni, sem pedig tévtanok és hamis értelmezések ellen sike-
resen védelmezni. Mindezeket szerző után csakis röviden je-
leztük, e munkának 742—759. lapjain olvashatók. 

(Vége köv.) 

VEGYESEK. 
— Poroszországban, más államok példája szerint, tör-

vény készül az iszákosság megbüntetésére. Ha a kath. pap-
ság befolyása szabadabb volna, ily törvények nem lennének 
szükségesek. Német kath. lapok ez alkalomból felhozzák P . 
Fitzek sz. F . r. áldozár üdvös működését Sziléziában. A mit 
ő néhány paptársával a pálinkaivás ellen létesitett, ahhoz 
csak az hasonlítható, a mit Mathew atyának az írek közt 
elérni sikerült. 1844. febr. 2-án kezdett a mértékletességi 
egylet érdekében szónokolni s néhány hó alatt 500,000 férfi 
és nő mondott le a pálinkaivásról. 1845-ben Felsősziléziában 
84 szeszfőzőgyár végkép megbukott, 206 pedig beszüntette 
a főzést. 48,000 akó szeszszel kevesebbet főztek ez évben, 
mint előbb, és a szeszadó 254,489 tallérral kevesebbet jöve-
delmezett mint az előbbi évben. Midőn a király ezt megtudta, 
örömében felkiáltott : „Uralkodásom legnagyobb áldásának 
tartanám, lia a szeszadó zérusra szálna le !" 

— .4 párbér-ügyben Tisza K. belügyminister f. hó 
12-én felelt a hozzá intézett kettős interpellatióra. T. olva-
sóink e feleletet olvasták kath. napi lapjainkban. Olvasták 
azt is, hogy a két interpelláló urat és a t. házat kielégítette 
a ministeri válasz. Hogyisne ? Hiszen a mór megtette köte-
lességét : a mór elmehet. Közelednek a választások. A kép-
viselő uraknak, és a kormánynak is, életbevágó érdekük a 
katholika egyház ügyének annyi sértegetése és fenyegetése 
után végre egy lekenyerező konczot odadobni a befolyásos 
néplelkészeknek. Ez az interpellatióknak s a rájok adott mi-
nisteri válasznak egész merituma. Taktika az egész. Azért 
tért fölötte hideg tudomásvétellel napirendre az országgyű-
lés. A felvert por leszált. Minden visszatért a régi kerék vá-
gásba és a párbérbaj sul y át viselő lelkipásztorok ott vannak 
a hol voltak. Sőt kaptak egy kis leczkét. A belügyminister 
kimondta hogy, „ha fordulnak elő sérelmek (milyen az, hogy 
semmiféle forum sem akar eljárni,) az illetők a hibásak, mert 
elmulasztják az illetékesség megállapítására a szükséges lé-
péseket megtenni." Azaz : kath. papság, segits megadom ! 
Akkor majd azok a félistenek is, kiket ugy hínak, hogy or-
szággyűlés, kormány és képviselő, segiteni fognak ! Az a mi 
bajunk, hogy széthult kéve vagyunk s nem mindig az egyház 
szellemében járunk el ! 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, .Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM. A horebi bálvány. — Jézus mint tanitó. — Részletes segédeszközök a socialis kérdés megoldásához. — A 
Szent-István-Társulat f. hó 10-én tartott választmányi ülése. — Egyházi tudósitások : Budapest. A gerrnanisatió vádja a 
,Pesti Napló'-ban. Rozsnyó. Felhivás a Szent-László-Társulat ügyében. -— Irodalom : Általános Dogmatika vagyis Alap-

zatos Theologia. — Vegyesek. 

A horebi bálvány/) 
Az Ellenőr-ben s több tekintélyes lapban a kö-

vetkező közlemény jelent meg : „A ZSÍ(lÓk araiiy-
borjllja kúp volt . Talán érdekes tudni, hogy az a 
frázis : Táncz az aranyborjú körül, fordítási hibát rejt 
magában, melyre Ch. Beke, az Origines biblicae tu-
dós szerzője, már 1871-ben utal ily czimü müvében: 
The Iclol of Horeb : Evidence that the (Molden Image 
at Mount Sinai was a Cone and not a Calf. (J. ho-
rebi bálvány : Bebizonyítása annak, hogy a Sinai he-
gyen levő arany kép nem borjut , hanem kupidomot 
ábrázolt.) E müvében Beke kimutatja, hogy e héber 
szó 'egei, vagy ghegel kerek alakot, kúpot, hengert, 
golyót jelent. A kúp a tűznek jelképe volt, ebben 
nyilatkozott az Ur leginkább. A borjú jelentését 
csak később kezdték használni a kúpé helyett s ez 
könnyen megtörténhetett, mert a héberben mindakét 
szó egyformán mondatik ki. Különben alig tételez-
hető fel, hogy bor ju t imádtak volna, mert lia Áron 
az aegyptomi Apis-tisztelet hatása alatt volt volna 
is, akkor is bikát és nem borjút imádtatott volna 
népével." 

Eddig a szóban lévő közlemény, melyre nézve 
érdeklődését mindenre kiterjesztő nagytudományu 
biboros föpásztorom által figyelmessé tétetvén, siet-
tem e néhéz kérdést az alant elsororolt. legjobb kút-
fők és müvek alapján tüzetes és részrehajlatlanul 
tárgyilagos tanulmányozás tárgyává tenni. Kutatá-
saim eredményét főt. szerkesztő ur szives engedé-
lyével e lapok hasábjain óhajtom közzétenni. 

*) Kútfők: Meier, Hebräisches Wurzelwörterbuch. Ge-
senius, Thesaurus und Wörterbuch. Buxtorf, Lexicon hebr. 
et chald. Nork, Etym. symb. und mythol. Realwörterbuch. 
Anonymus, Aegypten. H ahrmann, Arab.—deutsch. Wörterb. 
Cornelius a Lapide, Commentarius in Exodum. Du Clot, 
La sainte bible vengée. Edit. Migne, Dictionnaire de la 
bible stb. 

Rendkívüli örömemre szolgál, megdönthetlen 
érvekkel kimutathatnom, hogy a kath. egyház által 
authentikusnak kimondott latin Vulgata fordítása a 
héber eredetű szentírásnak épenséggel nem „rejt 
magában hibát," midőn a héber 'egeit vitulussal— 
juvencus, bika borjú (mert nőstényborju, iiszö-
borju = vitula='e^«A) adja vissza s hogy az egyház 
és a biblikus tudomány a latin fordítás szerzője —-
sz. Jeromos által nem volt 18 századon keresztül 
felültetve mikép azt higyje, hogy a zsidók arany-
borjút imádtak a pusztában, midőn az ö bálvány-
imádásuk tárgya Beke s még előtte Voltaire és 
mások szerint nem borjú, hanem kúp vagy más 
egyéb volt. 

Egyre megy ugyan végelemzésben, akár bor-
jút , akár kúpot imádtak a zsidók, hisz igy is ugy is 
bálványimádók voltak. Nem is az ö védelmökre ra-
gadok tollat, hanem a szentírás, az egyház és a Ch. 
Beke s Voltaire által mélyen megsértett biblikus 
tudomány érdekében. 

Ha Ch. Beke urnák 1871-ben megjelent „Tlie 
Idol of Horeb" czimü müve birtokomban volna, nem-
csak állítását, hanem szorosan követve könyvét, ál-
litásának minden érveit is sorrendben iparkodnám 
nyelvészeti és történeti adatokkal megczáfolni. Igy 
azonban, nem juthatván hamarjában a jelzett mű-
höz, csak az emiitett újságlap közleményére szorit-
kozva, az ott felhozott érveket, vagy ellenvetése-
ket fogom mindenekelőtt a kritika bonczkése alá 
vehetni. 

Azt hiszem azonban, Ch. Beke több s erösebb 
érveket, illetve ellenvetéseket hoz fel jelzett müvé-
ben, mint a mennyi s minők a lapokban olvashatók, 
melyek a becses müvet csak ugy felületesen kivona-
tolva ismertetik. Ámde ez érvek és ellenvetések bi-
zonyára ugyanazok lesznek, melyeket már Beke előtt 
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többen, — nevezetesen Voltaire — hánytorgattak, 
kik nem annyira azt akarták kimutatni, hogy a zsi-
dók aranyborjúja kúp volt, mint inkább csak arra 
törekedtek, hogy bebizonyítsák, miszerint a zsidók 
bálványimádásának tárgya minden lehetett, csak 
aranyborjú nem ; hogy ellenvetéseikkel kétségessé 
tegyék a szentírás egyszerű és világos elbeszélését 
és a századok meggyőződését. 

Miértis jelen értekezésemet akként osztom be, 
hogy Ch. Bekének a lapokban felhozott érveire, il-
letve ellenvetéseire tévén megjegyzéseimet, azon 
ellenvetések- és érvekkel foglalkozzam majd, me-
lyeket már Beke előtt többen felhoztak volt s melyek 
az „Origenes biblieaeíL czimii mű tudós szerzőjének 
„ The Idol of Hőre!)1-1" müvében részben, vagy egész-
ben kétségkiviil bennfoglaltatnak, vag}r legalább 
bennfoglaltatniok kellene. Végül saját szerény né-
zetemet és állításomat, a melyet az értekezés előbbi 
részeiben is sporadice érintendek s magának a po-
lémiának természetéből kifolyólag előre gyanitha-
tóvá teendek, fogom a zsidók bálványimádásának 
kérdéses tárgya felöl recapitulandó röviden kifejteni 
és tehetségemhez képest, a mennyiben a létező kút-
fők elégséges adatokat szolgáltatnak, okadatolni.*") 

Dr. Kanyurszky Gy. 
(Folyt, köv.) 

Jézus mint tanitó. 
Elmélkedések a keresztény oktatás eszménye felett. 

J é z u s K r i s z t u s t a n t á r g y a . 
IV. 
Ecclesiam, quae est corpus ipsius et 

plenitudo eius. Eplies 1, 29. 

A Megváltó e hallgatásának egy u j okát még 
magában azon tervben is lelhetjük, melyet az isteni 
bölcseség a világ megváltásának munkáját illetőleg 
magának kitűzött. 

Jézus Krisztus élete két részből á l l : 
Az első Palaestinában folyt le, és csak liar-

minczhárom éven át tartott. 
A másodiknak az egész világot kell betöltenie, 

és a századok végéig tartania. 
Urunk az elsőben, mely oly rövid, oly elrejtett, 

és a világi dolgokkal való foglalkozástól oly szánt-
szándékosan elvont vala, czak az egy szükségest hir-
dette és csupán a mennyországra utalt. 

*) Habár az etymologiai érvelés praecizirozása végett, 
ezélszerübb lenne a héber, arab, chald stb szavakat, főké-
pen a tőket saját typusukkal adni ; de, hogy azok is olvas-
hassák s érthessék értekezésemet, kik a keleti betűket nem 
ismerik, az orientális betűk helyett mindenütt latin hetüket 
fogok használni. A spiritus asper (') elifet, a spiritus leni* 
(') ayn-t helyettesit. 

A másikban evangéliumának elveit az emberi 
élet minden korára és minden szükségletére alkal-
mazza, és szavának természetfölötti fényét arra 
használja fel, hogy magának a természeti rendnek 
müveit megvilágítsa és megszentelje. 

Ezt ö egyháza által haj t ja végre, mely az ő 
mystikus teste, melynek tagjai az ö tagjai, és mely-
ben ö szentségei, tanítása és lelkének folytonos je-
lenléte által él. 

„Ón kérdezi tőlem, mi az egyház? irá Bossuet 
egy jámbor hívőnek. Az egyház a kifejlesztett és ál-
talánosított Jézus Krisztus, és Jézus Krisztus a 
maga teljességében . . . . Jézus Krisztus tökéletes 
emberré alakult, és egyházában azzá naponta ala-
kulni meg nem szűnik."1) 

Sz. Pál pedig, jóval Bossuet előtt, e magasztos, 
és mindent magukban foglaló szavakat irá : „Az 
anyaszentegyház Jézus Krisztus teste és teljessége: 
Corpus Ipsius et plenitudo Eius ; általa az Ur Jézus 
mindent mindennel betölt : Qui omnia in omnibus 
adimpletur."2) 

„Az Isten lelke, mondja Ölier, elárasztva léte-
zik a keresztényekben, mint ugyanazon testnek tag-
jaiban, hogy azokba ugyanazon életet lehelje, és 
azokban ugyanazon cselekedeteket, melyeket Jézus 
Krisztusban végbevitt, teljesítse."3) 

Valóban, a keresztény, a hit nvelvén szólva, 
mintegy másik Jézus Krisztus : Christianus alter 
Christus. Benne az Ur Jézus él, és szivének gondo-
latait közli vele. A keresztény ily módon az isteni 
természet részesévé válik, s e résztvevés ötét azon 
magasztos méltóságra emeli, melyet sz. Leo általa 
mindig tiszteletben tartatni óhajt, félvén, „nehogy a 
pogány erkölcsök mélyére sülyedve, mintaképével 
való minden hasonlatosságát elveszítse.^4) 

Mig tehát egy részt teljesen igaz, hogy Urunk 
szenvedés-és alázatteljes életének folyamán, az ö 
imádandó személyében a.z embereknek minden erény 
példáját és tökéletes mintaképét hagyá; más részt 
az is hásonlóképen igaz, hogy ő ez erényeknek az 
emberi élet minden állapotához, az emberinem min-
den korához, s a religio vagy szeretet összes mü-
veihez való tüzetes, részletes alkalmaztatását nem 
akarta, de meg sem tehette. Az idő s a körülmények 
neki minderre nézve hiányzottak. 

!) Lettres de piété et de direction. §. 18. 28. 
2) Efez. 1, 23. 
3) Introd. à la vie et aux vertus ehrét. 3. fej. 
4) Agnosce, o Christiane, dignitatem tuam, et divinae 

consors factus naturae, noli in veterem vilitatem degeneri 
eonversatione redire. Serm. I . de nat. Domini. 
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O if jú férfi korában halt meg; ő Palaestina határai t 
nem lépte át, sőt azt egészen nem is já r ta be. U t j a jobbára 
csak Galileából Jeruzsálembe és ennek környékére vezetett. 
Ö a világgal való érintkezést kerülte, iskolába nem jár t , sem 
tudományt, sem művészetet nem gyakorolt. Eletének legna-
gyobb része Názáretben folyt le, hol sz. József műhelyében, 
mint kézműves dolgozott. 

Apostoli életében nem szűnt meg tanitványait az ima 
szükséges voltára, a szeretet elvei- és kötelességeire be-
hatóan oktatni ; de azt sehol sem olvassuk, hogy ő ez általá-
nos rendeleteken kivül nekik még a világot egykor elárasz-
tandó bazilikák vagy a számtalan szentélyek épitése, s az 
azokban végzendő zsolosmák és szertartások felől parancsot 
vagy csak tanácsot is adott volna. Annál kevésbbé olvassuk 
azt, hogy ő nekik a betegek, elaggottak vagy árvák részére 
emelendő kór-, men- s árvaházak felől csak ajánlólag is 
szólt valaha. 

Mindezen oly nagyszerű műveknek csak későbben, az 
ő mystikus testének tagjai által kellett létesülniük, és ugyan-
ezen egyházban tervezte ő a kegyelem és szentség fényét az 
állapotok, hivatások, egyének és családok megszámlálhatlan 
különféleségében felragyogtatni, — azon kegyelem-és szent-
ségét, melynek kiolthatlan tűzhelye az ő szive volt. Tervé-
ben benne volt az is, hogy a századok folytán rendkívüli 
embereket, férfi- és nőszerzeteket fog támasztani, kiket is 
bőségesebben fog az ő Lelkével eltölteni, hogy azok e 
földön az ő élő képei legyenek, hogy buzgalmuk látható té-
nyeiben az ő kegyelmének valódi jelenlétére és láthatlan 
működésére lehessen következtetni, és kik az emberi nemze-
dékek között áthaladva, az ő igéit hirdessék, az ő példáit 
ragyogtassák és a jót cselekedjék.5) 

() az, ki e buzgó tanítványaiban élt és működött. () 
az, ki sz. Benedek, sz Bernát, sz. Ferencz vagy sz. Domon-
kos fiainak kezei által a keresztény civilisatio bámulatos 
eredményeit létesítette. O az, ki paulai sz. Vincze szereteté-
nek létet és oly csodálatos fejlődést adott. ( ) az végre, ki a 
mi napjainkban hitküldéreink lankadni nem tudó buzgalmát 
lelkesíti és a ker. szüzek azon rendületlen légióinak, kiket 
sein a kórházak dögvésze, sem a csaták téréin vagy a sebe-
sültek sátraiban száguldó halál nem képes távozásra bírni, 
önfeláldozását lángra kelti. 

Valami hasonló dolognak kellett történni az ifjúság 
tanítását illetőleg is. 

A tudományok- és szépművészetekre való oktatás 
Jézus Krisztus előtt a pogányság tana által volt át- meg 
átszőve. 

Alexandriának hirneves iskolája volt, hol a keresz-
tény korszak első idejében egymásután jeles bölcsészek ta-
nítottak, köztük Plotin, Porphyr, Jamblicus, Proclus és 
Hierocles. 

E pogány iskolával szemben, annak tanitmánya ellen 
küzdendő, ker. iskola emelkedett, mely sz. Márknak, sz. Pé -
ter tanítványának köszöni első létokát, és melyben némelyek 
szerint az első tanár Athenagoras volt, és hol egymásután 
sz. Partén, alexandriai Kelemen és Ürigenes első rangú csil-
lagként ragyogott. 

'•>) Ap. cs. 10, 38. 

E kitűnő ker. tanitók, és azok, kik nyomdokaikon já r -
tak, vájjon ők az oktatás mezején mást tettek-e, mint a mit 
sz. Bruno és sz. Teréz az imának, sz. Erzsébet és Istenről 
nevezett az. János pedig a szeretet terén cselekedtek ? Azok 
is, ezek is csak az egyház s az evangélium ügyet szolgálták. 
Azok is, ezek is a lelkek üdvén munkálkodtak. Czáfolva a 
hamis bölcsészetet, azáltal a valódi philosophiát tanitották; 
ők az Isten országának útjai t készitették ; ők a tudományok 
téréin Jészus Krisztus világosságát, tanítását, szellemét ho-
nosították meg. Jézus Kristus az, ki az ő szavaikat megvi-
lágította, ki az emberi tudományokat az ő ajkaikkal taní-
totta. 

Ök a tanító Jézusnak közegei voltak. 
Közöttük eleinte voltak papok ; későbben voltak szer-

zetesek. Azonban mindig, még kezdetben is, köztük hi thű 
világiak is léteztek. 

Midőn Origenes, Demeter püspök kérésére, az alexan-
driai iskola igazgatását átvette, még akkor világi férfiú 
volt, és áldozárrá csak több év multával szenteltetett. 

Hiú tehát azon erőszakoskodás, mely manapság a 
nyelvszokáson azáltal követtetik el, hogy a szkeptikus vagy 
hitetlen oktatás ,világi' epithetonnal jeleztetik. 

E jelző kizárólag csak azon személyek vagy dolgok 
meghatározására szolgál, melyek nem egyháziak. De a hitet-
len- vagy keresztényellenessel soha svnonymum nem volt. 

Ha a világiak között oly emberek találkoznak, kik 
keresztségöket megtagadni és az evangéliumot a szahadonez o ö o o 
gondolkozásnak zsákmányul dobni elég szerencsétlenek ; ha 
az utóbbi időkben nem csak Francziaországnak, hanem 
más országoknak is legfélelmesebb veszélye abban rejlik, 
hogy az ifjúság lassankint ily kezekbe kerül : másrészt 
hála az égnek ! van még, igen létezik még világi ruhában is 
nagy száma azon buzgó keresztényeknek, kik az egyház s a 
haza ügyét benső meggyőződéssel szolgálják, és kiknek buz-
galma a papok és szerzetesekével vállvetve oda működik, 
hogy azon nemzedéktől, mely most nevekedik, az őt fenye-
gető félelmes sötétséget távol tartsa. 

E világiak, e szerzetesek s e papok a jövő munkásai 
lesznek. Ok a félrevezetett világ üdvét fogják előkészíteni, 
fogják pedig azáltal, hogy a világon Jézus Krisztus ta-
nításának viszhangjai lesznek; mert Jézus Krisztus a nem-
zetek egyedüli üdve. 

Az lesznek ők, a mik elődeik voltak : az isteni tanitó 
buzgó imádói, tanulékony és hű követői, kik az ő oktató 
életének külső jellegeiben szent vágyódással fogják mintáját 
keresni azon tanitmánynak, melyet az ő nevében adhatni <li-
csőségöknek tar tandják. (Folytatjuk.) 
Részletes segédeszközök a socialis kérdés megoldásához. 

i n . 
A társadalmi kérdésnek megoldását különösen fogja 

elősegíteni a vasárnap ker. megülése. Ez isteni törvény, 
mert írva van : ..Hat nap alatt teremté Isten az eget s a föl-
det, és megnyugovék a hetedik napon munkájától, melyet vég-
hez vitt vala. És megáldd ahetedik napot, és megszentelé azt." 
(I. Moz. 2, 2. 3.) E napnak megszentelése tehát oly régi 
mint a világ, s ezen törvénynek első követője maga Isten 
vala, azt akarván, hogy mi is kövessük ötet : „Megemlékezzél, 
hogy a szombatnapot megszenteljed. Hat nap munkálkodjál s 

15* 
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tedd meg minden dolgaidat ; a hetedik napon pedig a te Urad 
Istened szombatja, nyugalomnapja van. (II . Móz. 20, 9. 10.) E 
tekintetben is a divatos nemzetgazdászat jogtalanságot kö-
vet el a munkásosztályon. Ebben részesek nemcsak a gazdag 
gyárosok, kik munkásaikat kényszeritik vasárnapokon is 
dolgozui, hanem mindennemű iparosok, kézművesek, s föld-
birtokosok is; nemkülönben a háziurak s asszonyok, kik 
nem engedik meg cselédjeiknek a vasárnapot ker. módon 
megülni. Ebben részesek azon hivatalnokok s fájdalom plé-
bánosok is, kik a földesurak s műiparosok iránti tekintetből 
nem védik a szegény munkásokat, s az isteni parancsnak 
nem mernek vagy nem akarnak s nem törekszenek érvényt 
szerezni. 

Egyébiránt, hála Istennek ! az álnok képmutás, melyet 
ujabb időben a szabadkőművesség űzött, már le van ál-
czázva a munkás-mozgaloni vezérei által. Ugyanis a pénz-
aristocratia a munkások kizsákmányolásánál a leggyöngé-
debb emberbaráti szeretet mázát vette fel, s az egyház ál-
tal sürgetett megszentelését a vasárnapnak ugy állitota oda, 
mint a szegény munkásosztálynak szivtelen megkárosítását. 
Nagy gonddal megolvasta a vasár- s ünnepnapok számát, 
azután édes mosolylyal kiszámította a bért, melyet a mun-
kások kapnának, ha e napokon dolgoznának. Mi természe-
tesb, mint hogv ily módon ragyogó sziliekben tűnt fel a 
pénzes urak emberbaráti szeretete, kik a munkásoknak e szép 
keresetet oly készörömest odajuttatnák, ha ezt nem akadá-
lyozná az egyháznak szivtelen ósdisága. De erre nem késtek 
felelni a munkáspárt vezérközegei, azt mondván : Hisz lám, 
más uton is lehet ama keresetre szert tenni, annélkül, hogy 
örökös munkában agyongyötörtessék a munkás ; t. i. olyfor-
mán, hogy 6 napi munkáért egy hétre járó munkadijat fizes-
senek. Ez esetben a munkásnak keresete ugyanaz marad 
mintha 7 napig dolgozott volna, s emellett egészsége s áta-
lán emberhez méltó létele is biztositva van. S váljon ki ta-
gadhatná e felfogás igaz s jogos voltát, valamint ama pén-
zes urak hazug álnokságát? I Ia igazuk volna, utóvégre eni-
bertelenség lenne a munkásokat aludni engedni, mert épen-
ugy lehetne kiszámítani, mennyi keresetre tennének szert, ha 
éjjel is dolgoznának. De amily bizonyos, hogy az embernek 
24 órán belül bizonyos időben alvásra van szüksége, mire 
nézve a teremtő Isten az éjt rendelte ; époly bizonyos az is, 
hogy 7 napon belül az embernek egy napi nyugalomra van 
szüksége. Ezt nemcsak Isten képére teremtett lelke kiváuja, 
hogy az anyagiakból kibontakozva szellemi javak után tö-
rekedhessék ; ezt teste is kivánja, hogy a szüntelen munká-
tól kimerülve össze ne roskadjon, hanem erejét egy napi 
szünet alatt aczélozván, ép s egésszséges maradjon. S vala-
mint a házi gazda az egész bért köteles kifizetni a cselédnek 
éjjeli nyugalma daczára: hasonlag a gyárur s minden mun-
kaadó az egész heti dijat tartozik kifizetni a munkásnak a 
vasárnapi szünet daczára is. E szünidő ugyanis a munkaidő-
bez számítandó, mivel a 6 napi munka után természeti szük-
sége van a munkásnak egy napi nyugalomra, hogy a jövő 
hét munkájához u j erővel foghasson, s azért a szünnap is 
tulajdonképen a munkaadónak gyümölcsöz. 

Ámde nem elég, hogy a vasárnapot visszaköveteljék 
munkaadóiktól a munkások ; hauem ezeknek együttesen oda 
kell hatni, hogy a vasárnap munka által senkitől közölök 

meg'ne szentségtelenittessék. Mig t. i. a mai munkáspártok 
a heti szünnapot zászlajokra irták, sajnálattal meg kell val-
lani, hogy vannak munkások, kik nem szükségből, hanem 
merő kapzsiságból, vasárnapokon, magokra hagyatva is, dol-
goznak. Ily mukások nem csak Isten törvénye, hanem az 
összes munkásosztály ellen is vétenek, mivel aljas önzésből 
közreműködnek, hogy más munkásoktól is elvonassék a nvu-
galoni napja. 

A munkás-egyleteknek ezen követelését, mint a ter-
mészeti tehát isteni törvényen alapulót, — minden ker. em-
ber a leglelkesebben pártolni fogja, mivel ebben rejlik a 
munkáskérdés megoldásának egyik biztositéka. Avagy kér-
dem, minő hasznot húznak a munkások a mai alkotmányok-
ban fónnen hangoztatott emberijogokból, ha ezeket a minden-
napi tapasztalás szerint a munkaadók lábbal t iporhatják ? 

A vasárnap megszentelésére példányképül szolgál-
hatnak Éjszak-Amerika egyesült államainak senatusa s 
képviselőházában elfogadott következő határozatok : 1.) A 
vasárnap niegszentelése a közérdeknek követelménye. 2.) A 
testi fáradalmaknak szükséges enyhítése. 3.) Alkalom arra 
nézve, hogv mindenki teljesítse személyes kötelességeit, s 
elmélkedjék azon tévelyekről melyek a társadalmat nyo-
morgatják. 4.) Különös indok arra nézve, hogy otthon s a 
szentegyházban mindenki lerója tiszteletét Isten, mindenek 
teremtője s gondviselője iránt. 5.) Ösztönzés arra nézve, hogy 
az ember a szeretet mű veinek szentelje magát, melyek leg-
főbb diszére s vigaszára válnak a társadalomnak. — Lord 
Macaulay pedig 1874-ben a parlamentben ezeket mondá ; 
„Az alatt mig szünetel a műipar, mig az ekevas a barázdában 
hever, inig a tőzsde csendes, mig nem füstölög a gyári kémény, 
az alatt más munkát teljesítünk, époly hasznosat a nemzeti 
vagyonosodásra. Az ember, ezen munkagép par excellence, u j 
erőt gviijt, hogy másnap ismét munkához foghasson, élénkebb 
értelemmel, szívósabb erélvlvel s több testi ruganyossággal." • o o o 
M. Gladstone pedig: „Hosszú munkásélet után mélyen szi-
vembe van vésve a meggyőződés, hogy nyugalom s munka-
váltakozás, megszentelve a vasárnap intézménye által, szük-
séges az emberi szellemre s testre egy iránt ; s erősen hi-
szem, hogy a nyugaloinnapnak édes öröme elengedhetlenül 
szükséges a népnek." M. John Bright : „A mi országunk ál-
landósága s ereje, a mi fajunk növekvő jóléte, nagyrészt a 
nyugalomnap megtartásától függ, azért ez elengedhetlen a 
társadalomnak." Nem is köteleznek a vasárnap megszente-
lésére sehol sem oly szigorú törvények mint Angolországban. 
Vajha a mi törvényhozásunk ezekből tanulna ! (L. La Se-
maine du Clergé 18. 1878.) 

A vasárnapi nyugalom csak azon esetben fogja a mun-
kás társadalmi helyzetét emelni, ha teljesítve az isteni pa-
rancs másik felét is, a nyilvános isteni tiszteleten való 
részvéte s a szentségek ájtatos felvétele által nyert kegyel-
mekkel a vasárnapi nyugalmat megszenteli; ez fogja őt 
igazán edzeni azon társadalmi erények művelésében, melyek 
egyéni és családi jólétét megalapítják, mivel azoknak ju -
talma egyszersmind ama végtelen boldogság fog lenni, mely-
nek a vasárnapi szent nyugalom csak előképe. Mily képet 
nyújt ellenben az oly munkás-család, mely a vasárnapi nyu-
galmat nem az egyház szellemében, hanem aljas szenvedélyei-
nek sugallata szerint tölti el. Ezeknek rabjai nem az Urban 
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találják örömüket, s azért nincs is áldás rajtok ; hanem in-
kább iszákosságban, fajtalanságban s dobzódásban töltött 
vasárnap által kihívják Istennek büntető kezét; tönkre 
megy egészségűk, vagyonuk, családjok ; átok követi minden 
nvomaikon; életök kétségbeeséssel, öngyilkossággal végződik. " N O. OD O 

Dr. Surányi J. 

A SZENT-ISTVÁN-TÁRSÜLAT 
folyó hó 10-én tartott választmányi ülése. 

Elnökölt gróf Czirálcy János ő exja és dr. Tarkányi 
Béla apátkanonok és társ. alelnök. 

A gróf-elnök ő exja, ki hosszabb idő óta a társulat 
választmányi üléseiben nem vehetett részt, üdvözlé a vá-
lasztmányi tagokat. 

A társ. alelnök ő nga jelenté, hogy Hoványi „Felsőbb 
katholicismus elemei" két kötetben és „ Ujabb levelelek a fen-
jsöbb katholicismusról" szintén két kötetben, a társulat általi 
kiadására nézve semmi nehézség nem forog fönn. Minek 
folytán határozatba ment, hogy I Ioványinak ezen örökbecsű 
és ma már nem kapható művei a társulat által a „Házi 
könyvtárban" tagilletményül kiadassanak, egyúttal dr. Bita 
Dezső egyetemi tanár és társ. censor ur fölkéretett, hogy a 
szöveget, amennyiben elkerülhetleuül szükséges, rövid jegy-
zetekkel kisérje, ugy szintén határoztatott, hogy az idegen 
nyelven előforduló idezetek magyar forditásbau is adassanak. 

Az ezévi nagygyűlés megtartására a választmány 
márczius 17-ikét tűzte ki, s fölkérte a társ. alelnök ő ngát. 
hogy e határozatról társulatunk fővédnökét, bibornok-pri-
más ő eminentiáját értesíteni és őt felkérni sziveskedjék 
hogy a közgyűlést magas jelenlétével megtisztelni és azon 
.elnökölni sziveskedjék. 

A gróf-elnök ő exja a paulai sz. Vincze-egvlet részé-
ről köszönetet mond a társulatnak a szegény gyermekek szá-
mára megszavazott és megküldött iskolai könyvekért. 

Az utolsó választmányi gyűlés óta a társulat tagjaivá 
lettek : alapító tag, Újhelyi István, tápió-szelei plébános ; 
rendes tagok : Bydeskuthv Gyula cz. kanonok, kápolnai plé-
bános ; Albert János sajónémetii kántortanító ; Tyll József 
sajónémetii körjegyző ; Zabb János, Porubszky József, Klá-
rik László, Mojs Ernő váczi növendékpapok; Barabás Ger-
gely gyulafehérvári elemi tanitó ; Földes Kelemen aradi 
gyógyszerész ; Medgyessi Ede pécsbelvárosi segédlelkész ; 
Szentkirályi Mór prém. r. kanonok Jászon; . Kámpis .József 
gyógyszerész Polgárdiban ; Yehofsics Endre kéthelyi plébá-
nos : Gyúrom Antal tapsonyi plébános ; Börzsönyi Antal 
veszprémi segédlelkész ; Baranyovszky Ignácz, Ivöpesdy Sán-
dor kath. főgym. tanárok Budapesten. 

Néhai Hevesy Kabos volt szihalmi plébános 10 forin-
tot, néhai Kovách Ferencz fényszarui plébános szintén 10 
forintot hagyományozott a Szent-István-Társulatnak. 

A krisztinavárosi népiskolai könyvtár, a heresznyei 
fiókközség, Madarász r. kath. község elemi iskolái szegény 
tanulói számára olvasmányok s elemi tankönyvek adomá-
nyoztattak. 

A felolvasott pénztári kimutatás szerint f. évi január 
1-től a bevétel 9288 fr t 3 k r , a kiadás 8809 fr t 30 k r ; pénz-
tári maradék 478 frt 73 1er. 

Az ügynökségben január hóban elkelt 23,280 példány 
könyv, 1300 darab szentkép, 153 darab egyes nyomtatvány ; 
készpénzben bejött 3886 fr t 44 kr. 

Nem levén több tárgy elnök az ülést befejezettnek 
nyilvánította. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, február 18. A germanizáczió vádja a, ,Pesti 

Xapló'-ban. — Egy idő óta, 'hogy a {nagybecskereki kath. 
lelkész meghalt, a .Pesti Napló'-ban már a második támadást 
intézik a Csanádi egyházmegyének honfiúi erényekben ép oly 
gazdag, mint adakozásaiban kifogyhatatlan püspöke ellen. Az 
első támadás alkalmával hallgattunk ; de a második támadás 
már kötelességünkké teszi, h o g y felszólaljunk, — felszólal-
junk, nem a püspök védelmére, ki védelemre nem szorul, mert 
sokkal magasabban áll, hogysem ily érdekszülte vádak csak 
a legtávolabbról is érinthetnék, hanem felszólalunk a táma-
dás visszaverésére és hogy rámutassunk azon intézményre, 
mely a támadó szemeit bántja. Hízelgőnk magunknak avval 
előre is, hogy az egész támadás, mely most a csanádi püs-
pök ellen intéztetik épen ugy halomra dől, mint halomra 
dőlt egykor egy másik püspök ellen, a panszlavismus állító-
lagos pártolása miatt intézett támadás. 

De lássuk már a támadást. Névtelen czikkező a Csa-
nádi püspököt germanisatióról vádolja. Szerinte igaz ugyan» 
liogy a püspök már tömérdek pénzt elköltött, de — apá-
czazárdákra, azonban nem magyar kulturális czélokra, — 
ellenkezőleg, a magyar leányok természetét tán még Po-
roszországban sem lehetne jobban kiforgatni a maga erede-
tiségéből, mint a Bonnaz kultur-intézeteiben és hogy a püs-
pöknek czélja a germanisatió. Névtelen czikkező ezt avval 
véli bizonyíthatni, mert a püspök az apácza intézeteket 
mind Délmagyarországon létesítette, mig Makón vagv más 
magyar városban eddigelé nem építtetett a püspök leány-
neveidét, és igy, a jótékonyság szemkápráztató palástja alatt, 
a legveszedelmesebb germanisatió űzetik ezen intézetek ál-
tal. Mi haszna van, kérdi czikkező, az országnak és különö-
sen Délmagyarországnak Bonnaz német apácza-zárdáiból ? 
Ezen állításokkal czikkező immár a germanisatió vádját be-
bizonyitottnak hiszi a világ előtt és bizonyára feljogosított-
nak tart mindenkit, hogy a csanádi püspök ellen a hadjára-
tot megkezdje és talán a minisztert ez irányban interpellálja 
az országházban. 

Hogy ebben a gcrmanisatioualis vádban, melynek indo-
kát ez idő szerint nem keressük, mennyi bölcseség és mennyi 
igazság rejlik, az kitűnik a következőkből. Czikkezőt bántja, 
hogy Délmagyarországban német apácza intézetek vannak. 
Mi magunk is jobban szeretnénk, ha ott magyar apáczák 
lehetnének, hanem mielőtt ez történhetnék, mi azt a kérdést 
vetettük fel magunknak, hogy mit is csinálnának magyar 
apáczák német községekben, mert hogy azok a német apá-
czák német községekben , vannak, kitűnik abból, mert czik-
kező a magyar városokat ellentétbe helyezi azokkal, me-
lyekben német apáczák vannak. Valósággal nem tudjuk, 
hogy mily culturalis feladatot teljesíthetnének oly vidéken 
magyar apáczák, hol ők nem értenék a nép nyelvét, sem 
őket a nép nem értené. Volna ebben okosság ? Volna ebben 
csak némi belátás is? Annál csodálatosabb pedig az a vád. 
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mert hiszen tudjuk, hogy Magyarországon vannak más f'ele-
kezetüeknek is német, oláh, szerb nyelvű iskoláik és ezek 
ellen semmi támadás nem intéztetik, hanem mert vannak az 
országban katholikus németek, kik e nyelven oktattatnak, ez 
már megérdemli, hogy egy katholikus püspök gyanusittas-
sék. Hol itt a következetesség ? Nincsen szerencsénk czik-
kező kilétét ismerni, hanem állitásának bölcsesége után kö-
vetkeztetve valami nagy genie-nek kell tartanunk, ki az 
arabs nyelven tartott tudományos előadást is megértené, 
habár valószinüleg az arabs a—b—c-nek betűit sem ismeri, 
Hogy német gyermekeket német apáczák saját nyelvükön 
tanítanak, áz, ügy véljük, nagyon természetes ; de hogy ez 
már azonnal germanisatió lenne, azt határozottan tagadjuk. 
Ami már nemes Makó városát illeti, mint magyart, hol a 
püspök nem állított magyar zárdát, ez talán csak nem bizo-
nyít a germanisatió mellett. Különben pedig, hogy nemes 
Makó városa minő érdemet szerzett a püspöki bőkezűségre, 
arról jobb nem beszélni. Czikkező ur különben egy nagy, 
nem akarjuk mondani szándékos, tévedésben van, hiszen 
másképen tudnia kellene, hogy a germanisatió vádjával il-
letett püspök, a legelső magyar városban, Szegeden, nagy-
szerű leányneveidét alapit, mely hogy még fel nem épült, 
csak annak lehet tulajdonítani, hogy az ilyen nagyszerű épü-
leteket nem lehet ugy felfújni, mint a germanisatió vádját 
kimondani. Egyébiránt czikkező bölcseségétől még az is ki-
telik, hogy a püspököt germanisatióval fogja vádolni azért 
is, ha Szegeden apáczazárdát fog épittetni, hiszen katholikus 
püspököt megtámadni, bármily alaptalanul is, napjainkban 
mindig érdem. E pontra válaszolókig azonban még felemlít-
het jük azt is, hogy egy pár év előtt Trefort ő excja Temes-
várott járt , ott tapasztalatokat szerzett magának és kérdjük, 
feltehető-e magyar miniszterről, hogy nem intézkedett volna, 
lia a czikkező vádjának csak legkisebb alapja volna? Hanem 
ilyesmit felemlíteni kath. magyar püspökről még nem is 
szabad, kik a magyar nemzetiségnek mindenkor első sorban 
pártfogói, védői és előmozdítói voltak. 

Ugy is látszik nekünk, hogy a czikkező szivét főleg 
az apáczazárdák bántják, különben aligha ritkított sorokkal 
közölte volna az apáczazárda elnevezést. Ez az intézmény az 
ugyanis, mely ellen már nem egy támadást volt alkalmunk 
regestrálni. De az ez irányban intézett támadás egy katholi-
kus püspök ellen őt mindenki szemeiben inkább nagygyá, 
magasztossá teszi, hogysem abban okot találna a támadásra. 
Csak azok, kik a katholikus intézményeket, a katholikus ne-
velést, különösen pedig a zárdai nevelést ki nem állhatják, 
csak azok előtt megrovás tárgyai a női zárdák alapitói; és ha 
ezt vesszük tekintetbe, akkor Csanád ez idő szerinti nagy-
nevű püspöke az ilyen emberek előtt csakugyan a megrovás 
tárgya lehet, mert a katholikus nőnevelés terén annyit tett , 
hogy neve örökké fennmarad és minden zárda az ő di-
csőségét, bőkezűségét és nagylelkűségét fogja hirdetni, me-
lyet a katholikus nőnevelés elleni gyűlölet elhomályosíthatni 
nem fog. Mindenesetre nem czikkiró lelkülete kell hozzá, 
hogy méltányolni tudja a nemzetre egy-egy zárdából há-
ramló áldást, ehhez vallásos, a püspöki állást és egyházi in-
tézményeket becsülni tudó lelkületre van szükség, melyek 
nélkül, sem helyes, sem igazságos Ítéletet mondani senki sem 
képes a zárdai nevelés felől. A nép, melynek körében e zár-

dák emeltettek, mely érzi azok áldásos kihatását, bizonyára 
máskép és áldólag itél azon bőkezű kéz felől, mely neki e 
zárdákat adta, úgyannyira, hogy a nemzet érdekében óhaj-
tandó volna, miszerint minden község birna ily intézetekkel, 
mert ez által a vallásosság és igy a nép boldogsága emel-
kednék. Mi meg vagyunk győződve, hogy csanádmegye kath. 
hivei buzgón kérik a Mindenhatót, és kérjék is, hogy a kath. 
nevelés kifogyhatatlan bőkezüségü pártfogóját még sokáig 
megtartsa, hogy nemzetünk mennél tovább érezhesse azon 
közjótékonyságát, mely csak áldásra és jótékonyságra látszik 
hivatva lenni ! i x 

Kozsnyó. Fölhívás a Sz. László- Társulùt ügyében. •*— 
A Sz. László-Társulat itteni egyházmegyei igazgatója a kö-
kező lelkes felhívást intézte paptársaihoz: 

Krisztusban szeretett testvéreim ! Mélt. megyés püspö-
künk mult év s hó 30-án 1871. sz. a. kelt kegyes intézvénye 
által a Szent-László-Társulat székhelyi igazgatójává nevez-
tetvén, legyen szabad szeretett paptársaim pártolását és köz-
reműködést kikérni. 

A hitélet ébresztését tűzte ki feladatul e magyar el-
mében megfogamzott, hazánk szivében született és sz. László 
apóst, királyunk nevére keresztelt társulat, hogy a szeretet 
filléreivel a mindenéből kifosztott szentséges Atyánkat segé-
lyezze, keleti magyar testvéreinknek segélyt nyújtson és a 
szegényebb sorsú egyházakat, iskolákat és egyéb jótékony 
kath. intézeteket gyániolitsa. 

A b. e. alapító elnök, a hallhatatlan emlékű Lonovics 
József érsek szava gyújtott , példája vonzott. Isten kedvezett 
e vállalatnak, csakhamar támadtak az ügynek pártolói, tá-
mogatói és a társulati tagok száma évről-évre szaporodott. 

A hatvanas években az érdeklődés fokozására gyűlé-
sek tar tat tak Esztergomban s Győrött. 

A központi elnökség ezután is mindent megtett, hogy 
a társulat magasztos czéljának megfelelő tevékenységet fejt-
sen ki, de ez csak ugy és akkor lehetséges, ha a kath. közön-
ség részéről kellő pártolásban részesittetik. Eszköz nélkül 
nem lehet czélt érni. Epen azért kell, hogy minden az egy-
ház és haza ügye iránt érdeklődő kath. honfi a legmélyebb 
fájdalom érzetével vegyen tudomást a társulat jelen láng-
buzgalmu elnökének, főt. Schlauch Lőrincz szatmári püspök 
ő nagyméltóságának a n m . püspöki karhoz intézett tolhivás-
bau tett e nyilatkozatáról : „A Szent-László-Társulat iránt 
az utolsó években a kath. közönség érdeklődése napról-napra 
érezhetőbben kezd ellankadni s azon lelkesedés helyébe, 
melylyel ügyei kezdetben országszerte felkaroltattak, mind-
inkább közöny kezd lépni." 

E szomorú jelenség folytán a mult évi közgyűlésen 
határozatba ment, hogy az érdeklődés hatványozásának 
czéljából az egyházmegyék székhelyein igazgatók neveztesse-
nekki, ki knek feladata: magakot a megyebeli plébánosokkal 
érintkezésbe tenni s oda hatni, hogy egyes egyházközségek-
ben az alapszabályok 3. §-nak keretében fiók-egyletek ala-
kitassanak, vagy a hol ez nem lehet, ott legalább tagok 
gyűjtessenek ; az eredményről a központi elnökségnek jelen-
tés tétessék s a tagdijak és adományok beszolgáltassanak. 

Ismerve paptársaim buzgalmát és áldozatkészségét, 
melylyel minden egyházi ügyet felkarolnak és tehetségeik-
hez mérten istápolnak, a legnagyobb készséggel s azon biz-
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tos reményben fogadtam el a kegyesen reám ruházott tiszt-J O OJ 
séget, hogy egyházmegyénk jó hírnevének érdekében kezet 
fognak velem a társulat felvirágoztatására. 

Kérem tehát, szíveskedjenek a gonjaikra bizott híve-
ket a közeledő böjti idő tar tama alatt, a midőn fogékonyabb 
a kebel a jó tanítások befogadására, a társulat hármas czél-
jával megismertetni, figyelmeztetvén őket a szeretet azon 
kötelékére, mely bennünket mint gyermekeket a mindenéből 
kifosztott s egyedül a hivek adományaira utalt Atyánkhoz, 
a római pápához, s mint magyarokat azon testvéreinkhez fűz, 
kik annyi balszerencse közt s oly sok viszály után kebleink-
ről száműzve, idegen földön nyomorognak ; megmagyaráz-
ván nekik azon ker. kötelességet, melynél fogva a templo-
mok, iskolák s egyéb jótékony intézetek jólétét előmozdí-
tani tartozunk. 

Tájékozás végett ide igtatom az alapszabályok három 
első §-át. 

„1. §. A Szent-László-Társulat czélja : a katholika 
egyház közszükségei fedezéséhez telhetőleg járulni, főleg a) 
a pápa ő szentségét, különösen jelen zaklatott állapotában 
segélyezni ; b) a szűkölködő keleti keresztényeknek és ezek 
közt kivált az ott letelepedett magyaroknak nevelő, oktató 
s egyéb jótékony intézetek felállítása- és fentartására segít-
séget nyújtani ; c) hazánkban a szegényebb sorsú egyházak 
építését és mind ezek, mind egyéb kath. jótékony intézetek 
fen tartását gyámolítani. 

„2. A Szent-László Társulat tagjai rendesek és 
rendkívüliek. Rendes tagja a társulatnak a magyar szent 
korona területén lakó minden katholikus kor- és nemkii-
lömbség nélkül, ki magát a társulat tagjául beíratja és an-
nak fónnebb előadott czéljára hónaponkint hat vagy éven-
kint hetvenkét krt adakozni fog; továbbá azok, kik 20 fo-
rintnyi tőkét örök alapitványkép letesznek. 

„Rendkívüli tagjai a társulatnak pedig mindazok, kik 
annak czéljait bizonyos időszakhoz nem kötött, sem meny-
nviségökre nézve meg nem határozott bármily csekély ada-
kozásaik vagy imáik által is előmozdítják. 

,.3. §. A egyes plébániában a lelkész vallási buzgal-
máról ismert s általa felkérendő egy vagy több világi tag-
gal, részint felvilágosítás, részint buzdító szónoklatokkal 
oda működik, hogv minél több tag gyűjtessék, kiknek nevei 
feljegyeztetvén, tőlük a havonkinti s illetőleg évi tagdij be-
szedessenek, a mutatkozó évi hátralékok különösen sz. László 
napján befizettessenek s a befolyt pénzek, valamint a tagok 
névjegyzéke évnegyedenkint az egyházmegyei hatóságokhoz 
beküldessenek, hogv ezek kegyes közvetitése által a társulat-
hoz juthassanak, különben ugyanaz leend feladata a plé-
bánia területén lakó tagok által választott vagy ezután vá-
lasztandó egy világi katholikus és az illető plébános közös 
elnöksége alatt eddig alakult, vagy netán ezentúl még ala-
kulandó helyi bizottmányoknak is. 

„E helyi bizottmányok tagjai az illető egyházközségi 
területen megyebeli főpásztoraik helybenhagyása mellett 
magukat önnön legjobb belátásuk szerint szervezhetik, saját 
statútumokkal bírhatnak s a főczéllal más, nevezetesen a j ta-
tossági és kegveleti gyakorlatokat is összeköthetnek." O Of O J 

Bővebb és kimerítőbb utasítást találhatnak b. e. Kol-

lárcsik István püspöknek 1861. aug. 24-én 935. sz. a. kibo-
csátott páratlan körlevelében. 

Lelkes felszólalásuk és buzdításuk után, — melynek 
bizonyára sikere leend, — szíveskedjenek a jelentkező tago-
kat névlajstromba beírni, mindenkinek tetszésére bizatván, 
mily részletekben akar ja az évi (72 krnyi) dijat, illetve ado-
mányt fizetni. 

Czélszeriinek gondolnám, a községeket a lakosok száma 
vagy utczák szerint kisebb-nagyobb kerületekre felosztani, 
a buzgóbb hivek közül biztosokat kinevezni, kiknek köte-
lessége lenne a tagsági dijakat kerületenkint beszedni és a 
plébános uraknak beszolgáltatni. 

Ilyetén intézkedés által nagy teher és sok kellemetlen-
ségtől szabadulnának meg különben is minden oldalról igény 
be vett paptársaim, és a kerületi biztosok evident iában ta r t -
hatnák a tagokat, sőt évről-évre szaporíthatnák azok számát. 

A fiók-egyletek megalakulásáról ne terheltessenek en-
gem mielébb értesíteni, a begyült pénzt pedig minden év 
deczember első felében kérném akár az egyházmegyei hiva-
tal utján, akár egyenesen hozzám beküldeni, a tagok számá-
nak jelzésével, hogy a részletes kimutatást annak idején a 
központi elnökséggel közölhessem és a megyében köröz-
tethessem. 

Szeretett paptársaim ! A hitközönyösség és erkölcsi 
romlottság napról-napra nagyobb mérvben terjed, láthatá-
runk évről-évre szomoritóbb. Társadalmunk beteg, fent s 
lent egyaránt. 

Általános, közös baj ellen egyesek keveset tehetnek, 
tömörülésre van szükség; már pedig ennek előőrsei, csapatai 
a vallásos társulatok, melyek, mint a tapasztalás igazolja, az 
egyház ügyei iránti érdeklődést fokozzák, a vallásgyakorlat-
bani buzgalmat növelik és az egyház-ellenes társulatokat, 
egyleteket ellensúlyozzák. „A hol ketten vagy hárman egy-
begyűlnek az én nevemben — mond isteni üdvözítőnk — 
körükben vagyok ;" pedig ha Jézus velünk, ki ellenünk ? ! 
„Viribus unitis." „Vállat a vállhoz s a nap alat t nincs, mi 
ledöntse a sziklafalat." 

Előttünk külföldi : franczia, belga, német stb. kath. 
testvéreink dicső s utánzásra méltó példája. A vallásos tár -
sulatok és egyletek tették s teszik őket oly rendithetlen, hi-
tökért halni kész katholikusokká s „midőn a külföld katholi-
kusai —• úgymond a nm. elnök ur — lelkesedve karolják föl 
vallásos és humanistikus czélu egyleteiket s azokat bámulatos 
virágzásra emelik, valóban mélyen lesújtó, mindnyájunkra 
fájdalmas érzet lenne, ha egy napon talán a Szent-László-
Társulat, pártoláshiány, a katholikus közönség közönye mi-
att, oda jutna, hogy nem folytathatná többé oly szép kilátá-
sok. oly kecsegtető remények között megkezdett működését. 

Tud juk és érezzük mindnyájan, hogy pénzszük időket 
élünk, nagy a nyomor és számosak a szükségletek, kivált 
szegény egyházmegyénkben. Isten irgalma és áldására van 
szükségünk, de ennek megnyerésére leghathatósabb és leg-
biztosabb mód : a jótékony szeretet gyakorlata. 

I Ia valaki nem képes havonkint 6 krajczárt fizetni, 
adjon egy-két fillért és nagy lészen jutalma, mert Isten nem 
annyira az adomány nagyságát, mint inkább a sziv jóságát 
tekinti, melyből az jő. „Ha bővelkedel, mond az irás, adj bő-
ven, ha kevesed van, csak szívesen add, habár kevesetis adsz 
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Egy nagv és magasztos czélok megoldására hivatott 
társulat életkérdéséről, lévén szó, erősen hiszem, hogy pap-
társaim saját körükben minden lehetőt meg fognak tenni 
annak megmentésére és felvirágoztatására, s legyenek meg-
győződve, hogy részemről kötelességemnek tartandom me-
gyénk szegényebb templomait s iskoláit a társulat pártfo-
gásába ajánlani. 

Becses tudósításaikat kikérve, az ügyet lelkipásztori 
buzgalmokba, magamat pedig imáikba ajánlva, szeretettel 
maradtam 

Eozsnyón, 1881. január 8-án. 
Krisztusban testvérük Dr. Podraczlcy István, 

kanonok, papueveldei kormányzó s a Szent-László-
Társulat székhelyi igazgatója. 

IRODALOM. 
Általános Dogmatika vagyis Alapzatos Theologia 

stb. I r ta : Répászky József, kassa-egyházmegyei áldozár s 
papn. hittanár II . kötet 2-ik rész. (Vége.) 

Az eddig előadottakban bennfoglaltatik s azokból ön-
kényt következik a keresztény hitszabály és a hit anyagi 
kutforrásairól szóló tan. Ezt hitvitázólag s védőleg a protes-
tánsok ellenében, — kik, hogy a tanitó egyház szükségessé-
gét tagadhassák, a keresztényekre nézve a szentírást állitják 
föl egvedüli hitszabálynak, — kell fejtegetni s kimutatni, 
hogy a hitszabály „a forma szerinti és tekintélyes istenige-
hirdetés" (861, 1.), a szentírás pedig és az isteni hagyomány 
anyagi hitszabály vagy hitforrás. (863. 1.) A protestán-
sok által fölállított elv többszörös változáson ment keresztül 
s az eleinte hirdetett supernaturalismus napjainkban merő 
rationalismussá fajult. Mindezeken keresztül kiséri őket 
szerző s fejtegetéseit helyesen az e téren bizonyára illetékes 
•Strausz szavaival zárja be, ki szerint még a Szentlélek különös 
segítségével támogatott szentirásolvasási elv is nem egyéb 
merő rationalismusnál. „Az isteni és emberi között egy hé-
zagot veszek észre, melyet ki kell tölteni : mert csakugyan 
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kell, hogy valami bizonyítsa azt nekem. Az a valami ismét 
vaerv maga azon érzés, azaz senki és semmi, tehát nincs bi-o.7 O 
zonvságom; vagy pedig mégis van valami, ami azt nekem bi-
zonyítja s ez a valami — az emberi ész.'- (882. 1.) Es a mit 
Strausz mond, az nem elvont okoskodás, hanem tény; mert 
a protestantismus tényleg, egyik oldalon a fanatismusba, 
másikon a rationalismusba vezette az embereket. Elvetvén 
az egyház tekintélyét s „egyedül a bibliát" hangoztatván, 
< ívesztette ugy az egyházat mint a bibliát. 

Midőn igy a Krisztustól alapított apostoli és katholi-
ka egyház alkotmányát, folytonos tekintettel az eretnekekre, 
leirta s kimutatta a kath. hit alaki szabályát sa szentírás és 
isteni hagyományban anyagi kutforrását, melyekből mint 
isteni hitletétenlényből a tanitó egyház a kinyilatkoztatott 
hitigazságokat meríti, nem maradt egyéb hátra, mint a kath. 
hitről s a hit- és észismeret közti viszonyról szólani. Hogy 
ez itt csakis röviden történik, (958—891. 1.) azt gondoljuk, 
azért van, mert a munka beosztása igy hozta magával, 
melynek már első kötetében bőven foglalkozott a termé-
szeti és természetfölötti közti viszonyról, a mi sok tekintet-
ben követeli a rokon kérdések tárgyalását. 

A munka tartalmának ismertetése után szóljunk még 
valamit azon benyomásról, melyet szerzőnek e téreni műkö-
dése reánk gyakorolt. Már egyszer volt alkalmunk megje-
gyezni, hogy szerző a legjobb munkák után indult s a hol az 
isteni igazságokat az emberi ész felfogásához legalkalmasabb 
módon előadva találta, nem habozott az ily részleteket művébe 
iktatni, mely ezáltal értékében s használhatóságában semmit 
sem veszített. Az egyház jegyeinek ismertetése, a primátus-
s a vele összefüggő tanok, kevés ujabbkori kézikönyvben ta -
láltak oly szakavatott kezelőre mint, Ileinrichben, kit X I I I . 
Leó pápa ő szentsége e napokban tüntetett ki egy brevével 
s óhaját fejezte ki, hogy nagyszerű dogmatikus munkája 
nemcsak egyházi, de világi körökben is terjedjen és olvas-
tassák. Azért is ha R. őt állitotta föl az előadás példánvké-
peül s egyes helyekenő hozzá ragaszkodott, bizonyosan senki 
sem lesz, ki ezt rosz néven venné s érdemeit elvitatni akarná. 
Dogmatikus kézikönyve mindig bizonyságul fog szolgálni a 
katholikus irodalom fölvirágzását szivén viselő érdeklődésé-
nek, az egyház iránti szeretetének, melynek használni akart 
s kétségkívül használt is, oly munkát adván át a közönség-
nek, mely a mint luven előadja az igazságot, ép ugy hatá-
rozottan megezáfolja a tévelyt. Bővebb ismertetésünknek is 
szintén csakis az volt a czélja, hogy a hasznos munka ajánlása, 
terjesztése által használjunk a szent ügynek, melynek szerző 
idejét s munkásságát szentelte s melyben része lesz a katli. 
közönségnek is, ha a nagy vállalattól anyagi pártfogását 
meg nem vonja. Hogy itt-ott bátorkodtunk saját észrevéte-
leinket is beleszőni az ismertetés fonalába, azt csak azért 
tettük, mert meg vagyunk győződve, hogy a kritikának nem 
az a czélja, hogy valamely munka tartalmáról csak egvsze-
rüen referáljon, hanem hogy feltüntesse az iró fölfogását, 
rendszerét s általában az előadottakhoz való viszonyát ; a mi 
dogmatikus munkánál annálinkább szükséges, minthogy min-
denki előtt ismeretes, hogy egy szerző sem nyújthat ujat anya-
gilag, hanem az örök igazságokat olykép kell előadnia, a 
mint azt a kor, melyben ír, megköveteli. Készséggel elismer-
jük egyébként, hogy a munka korunk theologiai tudomá-
nyának színvonalán áll. 

Szerző panaszkodik a lapokban, hogy a munka folyta-
tásának kiadása az eddig bejelentett előfizetések által nincs 
biztosítva. Részünkről nem akarjuk azonban hinni, hogy a 
kik az eddig megjelent két kötetet oly élvezettel olvasták, 
azok pártolásukat most beszüntessék; inkább azon reményben 
zárjuk be észrevételeinket, hogy Isten segítségével lesz al-
kalmunk e lapok hasábjain a hitágazatos hittan ismerteté-
sével is foglalkoznunk. /,/•. Gs. J. 

VEGYESEK. 
— Freppel ur ! Igy szokta czimezni Gambetta, a f ran-

czia kamra elnöke, Angers nagynevű püspökét, ha hivatala 
kényteleniti őt e nevet kimondani. Igy tett a kamra f. hó 
13-iki ülésén is, midőn msgr Freppel beszédet tartott . Ol y 
sokszor ismételte a genuai parvenu : Freppel ur tegye ezt, 
Freppel ur tegye azt, — hogy ebből az ismétlésből hango-
san kirj t t Gambetta lelkének az az öröme, hogy ő egy püs-
pököt per Freppel ur titulázhat. 

— Belgiumban a lelkészkedő kath. papság létszáma 
1840-ben volt 4327, kik az államtól a confiscált egyházi 
vagyon fejében kaptak évi fizetésül 3,060,705 frankot, azaz 
fejenkint átlag 707 frankot. A jelenlegi létszám 4997, kik 
1880-ban kaptak 4,843,970 frkot, tehát egyenkint átlag 877 
frankot. Negyven év alatt azaz emelkedés csak 170 frank. 
Egy-egy napra ju t 2 frk. 40 cent, az majdnem csak 1 ft. 
Melyik jóravaló kocsisnak nincs ily ellátása ! ? A belga sza-
badkőműves kormány mégis le akarja szállítani e valóban 
szolgai színvonalon álló fizetést. íme, ilyen az az állami do-
tatió ! Isten óvjon meg tőle ! 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi. Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Budapesten, február 23. 16. I. Felev, 1881. 

TARTALOM. A horebi bálvány. — Főm. és főt. Simor János bibornok nagyböjti főpásztori levele. — Egyházi tudósítá-
sok : Budapest. X házasság és a materialismus. Rajka. Népmissió. Bukurest. A katholicismus emelkedésének jelei. Angol-
ország. Egy protestáns lelkész vallomása. — Irodalom : A lourdesi csodák, Weninger Sándor atya sz. beszédei. — Vegyesek. 

A horebi bálvány. 
Ch. Beke kimutatni igyekszik müvében, hogy 

'egei a héberben kerek alakot, kúpot, hengert, golyót je-
lent. En pedig ezzel szemben azt állítom, hogy a 
héber főnév 'egei egyedül csak, vagy legalább is első 
sorban borjut, le veau, Kalb, és per homogeneiam kis 
bikát, juvencust is jelent. 

Vannak ugyan szinte agai törzsből származott 
főnevek, melyek kerek alakot, kúpot, hengert, go-
lyót jelenthetnek, mint ' agalah—kocsi, agÜ—kerek 
alak, golyó, henger, fülbevaló, gyürü és e mellék-
név agol, nn. agullah=votvLndus. Lásd, Gesenius : Le-
xicon Manuale hebraicum et chaldaicuni pag. 451, és 
Meier Hebräisches_Würzelwörterbuch, 37. 1. e szó alatt 
agai az utolsó sorokat; de mindé főnevek s a jel-

zett melléknév jelentéseikkel együtt csak másod-
rendű származékai az 'agai tőnek. A mi pedig 'egeit 
illeti, az, ismétlem, mindig csak borjut jelent, és az 
egész héber szentírásban, alkalmazva a Hermeneuti-
kát, más jelentéssel nem fordul elő. Nincs is egyetlen-
egy héber szótár sem. mely e szónak más jelentést adna, 
mint borjú. Maga Gesenius is i. h. habár szerinte — 
ép ugy, mint Beke szerint, — 'agai törzs—volvit, 
rotavit, e szónak 'egei csak vitulus jelentést ad, és 
ugyanott rögtön következik : eglah=vitula ; sőt ő e 
szavaknak juvencus és juvenca jelentéseket is ad szó-
tárában. 

Föltéve azonban, de meg nem engedve, hogy 
'egei, mint Beke mondja, annyit is jelentene, mint 
kup, henger, kerek alak, golyó; 'egei-nek e jelent-
ményei cs*ak másodrendűek volnának. 

Állításaimat következőleg indokolom. 
'Agai törzsnek, melytől 'egei főnév s a többi 

jelzett szavak származnak, alapjelentései nem azok, 
melyekhöl'egel-neklcúp,hanem azok, melyekből 'egei-

nek borjú jelentése következik. Ugyanis helytelenül 
mondja Gesenius — s utána tán Beke is, vagy lega-
lább, hogy állításának némi látszolagos alapja le-
gyen mondania kell, — miszerint ' agal=volvit, rotavit 
(hengeríteni, köritni, wälzen, kreisen) (Gesenius i. 
h.) ; mert ' agal=hervorbrechen, durchbrechen, mint ezt 
alább etymologice is ki fogom mutathatni. V. ö. 
Meier id. mű 39. 1. „So steht 'egei ursprünglich of-
fenbar vom Durchbruch bei der Geburt und bezeich-
net ein Geborenes, Geworfenes, Junges überphaupt im 
Hebr. dann speciell das junge Kalb." Az arabban 
ugyanezen tő 'adzsela, annyi mint sietni, nyomulni. 
(Lásd Wahrmund Wörterb. arabisch—deutsch 215. 
1.) ; a II. forma arabban=siettetni , tolongni, drän-
gen; a IV. fo rma=zur Eile antreiben, zuvorkommen, 
vorzeitig gebären-, tehát az arab 'edzslon='ege\ annyi 
mint a mi idö előtt, vagy gyorsan, vagy először 
vagy újonnan születik = Geborenes, Geworfenes, 
Junges, nevezetesen ex usu loquendi — Kalb, borjú. 
Az arabban e szónak 'edzslon=bovju többese á'ad-
zselu még mindig általános jelentésű = die Jungen. 

Hogy 'egel-nek törzse 'agai első sorban az álta-
lam Meier után elsorolt jelentményekkel (kitörni, 
áttörni, rohanni, sietni, sietve szülni, szülni, szü-
letni) bír, onnan is kitetszik, mert átvitt értelemben 
'egei foetust is jelent, das Junge im Mutterleibe, 
(Meier u. o.) „welche Gesenius im Thesaur. als erste 
Bedeutung annimmt." Rokon gyökök a jalad=cha-
lad=szülni (a d és 1 fölcserélve) = chul (med. vau) 
szülni. V. ö. arab chadzsálon — die jungen Kamele-
(Meier u. o.) 

Hogy 'egei bor ju t is jelent, azt Beke is megen-
gedi, de csak azon hozzáadással, hogy e jelentést 
csak később kezdték használni a klipé helyett. Eh 
bien! tehát 'egei Beke szerint is jelent borjut\ Ámde? 

ha 'egei — Beke szerint is — bor ju t is jelent, e je-
10 
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lentése nem származtatható le semmiképen 'againak 
ily alapjelentéseiböl : kerekitni, forgatni, tekerni, 
csavarni, hanem csak ebből : brechen, hervorbrechen, 
hervorspringen, eilen, gebären. Hogy 'egei (ha=bor-
]u) törzsének 'agai-nak nem lehetnek az előbbiek, 
hanem csak az utóbbiak alapjelentései, azt azon kö-
rülmény is bizonyítja, hogy a vitulussal homogen 
jelentésű juvencus (bikaborju),der junge Stier, Farre 
is ugyanoly alapjelentésü szóból veszi eredetét, mint 
'egei; vagyis hogy 'agai és a juvencusnak=par tője : 
parach, para', parar, synonimák, egyjelentésiiek. Ugya-
nis, valamint 'agai, ép ugy parar, paroli és para— 
trennen, brechen, zerbrechen, spalten u. s. w. ara-
bisch farfara (négybetűs ige) = quassit, excussit, 
fregit. Der Stier = par, ist nicht wie Gesenius an-
nimt vom Fahren oder schnellen Laufen benannt, 
sondern bezeichnet ursprünglich das Junge, den 
jungen Stier, Farre, juvencus; daher der öftere Zu-
satz ben — bakar Ex. 29, 1. Nach der Etymologie 
aber : das Hervorgebrochende, Geworfene,Geborene, 
daher das Junge überhaupt (ép ugy mint 'egel.) 
Beweisend hiefür ist das arab. /orár=pul lus ovis, 
caprae, vaccae silvestris —farir, pullus vaccae silve-
stris ; forforon, foraferon=id. Das fem. parah (hebr.) 
bezeichnet die junge Kuh üsző, mint 'eglali), 
Färse=jro£rtg; übertragen wie noQuç = (junge) Frau 
mit dem Nebenbegrifte des ITeppigen und Ausge-
lassenen. (Meier id. mü (509.) 

Minthogy tehát 'egei törzsének 'a^aZ-nak alap-
jelentése, mint kimutattam, nem a kerekités, csava-
rás, hengerités, hanem a kitörés, rohanás, sietés, 
szülés, nemzés: következik, hogy 'egei-nek egyedüli, 
vagy legalább első és tulajdonképeni jelentése nem 
kerek alak, golyó, henger, kúp ; hanem etwas Gebo-
renes, Geworfenes, .lunges és pedig ex usu loquendi 
tum liebraico tum arabico = borjú és pedig bika-
b o r j ú m vitulus, juvencus. Ki csodálja tehát, hogy 
igy fordították a héber 'egeit mind a régiek ? ! Meg-
néztem Briaun Waltonnak londoni polyglottáját : 
ott a syr, cliald, arab és a septuaginta mind vitulust 
jelentő szavakkal adják vissza a héber szövegnek 
(Ex. 32, 4.) e szavát 'egei, azt az 'egeit, mely a zsi-
dók bálványimádásának tárgyát képezte. 

Ki nem lát ja be ezek után egyszersmind azt is, 
hogy azon szavak is, melyek 'agai-tói veszik erede-
tüket, és mint pl. agü, annyit jelentenek, mint kerek 
alak, henger, golyó, kúp, az 'agai tőnek általam jel-
zett alapjelentéseiböl kölcsönzik jelentéseiket. V. ö. 
Meier 37.1. „'agîl=d&$ Durchbrochene, Ausgebohrte, 
Rundgemachte, daher Ring, Ohrring" és tán kup is. 

De lia jelent is 'agil kúpot, még sem igaz az, 
hogy „a héberben mind a két szó egyformán mon-
datik ki" t. i. bor jú ('egei) és kúp (agîl). 

Es ha mégis valakinek jobban tetszenék e szót : 
'agíl=kúp, 'agai tőnek e jelentéséből : volvere, rot are, 
kreisen, wälzen leszármaztatni, ám tegye, de ne ki-
vánja senki, hogy én is az állitólagos (fónnebb meg-
czáfolt) alapjelentésböl származtassam az 'egeit s hogy 
annak első jelentését én is /cw/j-nak mondjam; mi-
kor felhozott nyelvészeti érveim tökéletesen meg-
győznek az iránt, hogy 'egei-nek soha kúp, hanem 
mindig csak bor jú jelentése van. Hiszen, ha semmi 
érvekkel sem rendelkezném annak kimutatására, 
hogy 'egei mindig csak vitulust jelent, magának Be-
kének azon vallomásából, hogy 'egei a kúp mellett 
borjut is jelent, czáfolhatnám meg az Origines bibli-
cae tudós szerzőjét. Mert, ha szerinte 'egei kúpot is, 
boi'jut is jelent, honnan tudja ö, hogy Mózes máso-
dik könyvének 32-ik fej. 4. versében az 'egei nem 
borjut, hanem kúpot jelent, s mely alapon von-
ja kétségbe a századoknak tudományvédte hagyo-
máuyos hitét, hogy a zsidók a pusztában bor jút 
imádtak ? 

De tudom már, mely alapra fekteti Beke állí-
tását; vagy legalább, tudományosan irván, kell, 
hogy azon alapra álljon Beke Geseninssal, miszerint 
azért lesz agai tőnek alapjelentése volvere, rotare, 
mert rokon gyökei is birnak ily jelentéssel. Ezek: 
'alal, chalal. Jckalal, halai, galal, gûl, gîl. 

De vigyázzunk csak egy kissé ! 

Mind e törzsek birnak ugyan a jelzett jelenté-
sekkel ; de mihelyt etvmologizálni kezdünk, látni 

J J O 

fogjuk, hogy e jelentések a felhozott rokon gyökök-
nek csak mellékes, másodrendű jelentései, ép ugy, 
mint 'agal-nük, melytől 'egei származik. 

„Es gehören offenbar zu einer und derselben 
Familie die Urstämme : 'alal, chalal, kkalal, kalal 
und galal, denen sämmtlich die Bedeutung der Tren-
nung, Scheidung, Durchbrechung zu Grunde liegt. " 
Meier, 45. 

Vegyük e törzseket sorba : 
chalal (ezt 'alal elé teszem mégis, mert az alap-

jelentés jobban ki van benne fejezve) - durchboh-
ren, zerreissen, auflösen (Meier 4(5.) V. ö. az arab-
ban ghalla = vágni, szakitni. 

'alal-nál megjegyzi Meier „Es ist im Semiti-
schen nichts gewöhnlicher, als dass die Wurzeln, 
welche ein Spalten und Trennen ausdrücken, zu-
gleich das scheinbare Gegentheil, zusammenbringen, O O 7 O ' 

festmachen bedeuten; eine Uebertragung die sehr 
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nahe liegt und aus der Anschauung der Trennung, 
als eine Absperrung un Abhaltung sich selbst er-
giebt. Die Bedeutungen von \ilal sind demnach so zu 
vereinigen : 

1) spalten = sperren \ festhalten daher 'olel (parti-
cip) das, der Mutter sich anhängende, anschliessende 
Kind, Säugling. 

Mily önkénytelenül folyik itt az 'egei-nek e je-
lentménye : etwas Geborenes, speciell Kalb, vitulus. 

2) spalten, durchs/meiden —- eindringen — ghalla 
(arab) ; tehát ép ugy mint agai, 

&&a/aí=abschneiden, beenden, volenden, 
halai—gespalten, getrennt, ungehemmt sein, da-

her 1) leicht 2) schnell sein. Tehát ép ugy mint 'agal 
és 'adzsela az arabban. 

Galal. Ez az a törzs, melyre Beke legjobban hi-
vatkozhatnék, hogy kimutassa againak ez alapjelen-
tését : volvere, rotare : mert galal Gesenius szerint =  

wälzen. Téved azonban Gesenius ; mert, mint Meier 
mondja 46. 1. „Die erste Bedeutung von galal liegt 
vielmehr noch ganz deutlich in dem Subst. gal — 1) 
zerbrochene Steinhaufen, Trümmnr die sich brechenden 
Meeresivogen, 3) insbesondere ein hervorbrechendes 
Quell. Cant. 4, 12. Ferner in galîl—Abschnitt, Gräme, 
daher Umgebung, Kreis; daher das Granzland der 
Heiden im äussersten Norden Jes 8, 23, das spä-
tere Galiläa. Dann bedeutet es allerdings auch et-
was Rundes, einen Ring, Cant. 5, 14; im Verbum 
kommt aber die Bedeutung, ivälzcnerst von der des 
Trennens. 

Az emiitetteken kivül agal-wak rokon törzsei 
még : gûl és gîl, de mindkettő a törés, kitörés, rohanás, 
sietés alapjelentéseivel bir. Lásd Meier 619. 1. „Der 
Stamm gûl, oder gîl aus gavai—qabal, arab. dssafala= 
celeriter incessit, cucurrit, (mint ezt 'agal-vól mond-
tuk) ; daher gîl—gîlah=Jubel, Frohlocken 

Mondja már most valaki, hogy a kérdéses 'egei-
nek törzse "agai, akár önmagában, akár rokon gyökei-
ben tekintve, oly alapjelentéssel bir, hogy 'egel-nok 
első, vagy mi több egyedüli jelentése, henger, kerek 
alak, kúp legyen ! S nem következik-e inkább, hogy 
az 'agai-ból származott 'egei vagy egyedül •—• mint 
én állitom, — vagy legalább első sorban, etwas Ge-
borenes, Junges, ex usu loquendi vitulust, vagy ju -
vencust jelentsen ? ! 

Ennyit Bekének azon állitására, hogy a héber 
szó 'egei kúpot jelent. 

Menjünk tovább. 
Dr. Kanyurszky Gy. 

(Folyt., köv.) 

Főm. és föt. Simor János bibornok nagyböjti főpásztori 
levele. 

Pro eo, quo e misericordia Dei magna nimis, tűn gor 
mutiere, annuncianduni mihi est, adpropinguare nobis tem-
pus acceptabile, proxime affuturos dies, quos S. Mater Ec-
elesia dies salutis vocat ; quoniam eos redimendis peccatis, 
evellendis vitiis, implantandisque virtutibus peculiari et cura 
et opera impendi iubet, „ne in vacuum gratiam Dei accipi-
amus."1) Huuc in finem ab Apostolorum aevo institutum in 
Ecclesia fuit quadragesimae tempus, quod Christi fidelibus 
ad solemnitatum primam ac maximam Resurrectionis vi-
delicet D. N. J . C. rite ac sancte peragendam praeparandis 
inserviret ; ut sacro hoc tempore admissa per anni circulum 
delicta non plangerent modo, sed etiam expiarent, carnem-
que abstinentia ab escis vetitis ac ieiunio macerantes, ani-
mum ab illicitis voluptatibus cohiberent, seque velut hostiam 
viventem Deo Creatori suo exhiberent. Non enim nisi expur-
gato veteri fermento, fermento malitiae et nequitiae, nec 
nisi praevia et sincera ad Dominum conversione, cuiquam 
fas est ad coelestem accedere mensam, ubi sumitur Agnus 
Immaculatus, qui Pascha nostrum immolatus est Christus.2) 
Qui proinde vult et contendit gratiam, quam peccando perdi-
dit, recuperare, perseverare in virtute, et certain suam voca-
tionem facere, eum ferventer, ac perseveranter orare, opera 
charitatis pro suis facultatibus exercere, corpus per veram 
ac sinceram poenitentiam in servitutem redigere oportet. 
Imitemur Doctorem Gentium, qui extraordinariis licet cu-
mulatus gratiis, vir tutum omnium exercitio formatus, vic-
toriam de carne et sanguine, de inimicis salutis absque car-
nis af'flictatione, ieiunio, abstinentia sperare non audebat. 
„Castigo, ait, corpus meum, et in servitutem redigo : ne forte 
cum aliis praedicaverim, ipse reprobus efficiar."3) Si S. Pau-
lus, quem Jesus Christus, tamquam Vas electionis4) ad apos-
tolatum vocavit, de salute metuit, ni carnem castigando in 
obsequio continuerit, quid nobis, fragilibus arundinibus, 
quibus eius nec sunt gratiae, nec mérita, est metuendum ? 

Qui carnem suam moll iter, intemperanter, et otiose 
nutrit, is inimicum suum pascit, illi vires addit, arma in se-
metipsum praebet : „Qui delicate nutri t servum suum, in-
quit Spiri tus Sanctus, postea sentiet contumacem."5) Volu-
mus autem sincere inimicum hunc domesticum domare ? id 
non assequemur, nisi temperantia, ieiunio, oratione, et Sacra-
înentorum frequentatione : „hoc genus (daemoniorum), iuxta 
Christi oraculum, non eiicitur, nisi per orationem, et ieiu-
niurn."6) 

Si consideremus, quanta fuerit apud fidèles praeceden-
tium saeculorum severitas in observandis ieiuniis, caeteris-
que poenitentiae praeceptis ac institutis, quid superest, nisi 
ut confundamur erubescentes super socordia nostra. I l lorum 
temporum Christiani, cum peccatum velut a facie colubri fu-
gerent, tamen peccati poenas non tantum obvias fortiter subi-
bant, sed etiam ultro quaesitas amplectebantur ; nos vero, quo-
rum iniquitates multiplicatae sunt super capillos capitis nostri. 
vix patimur ullam coërcendi corporis legem nobis ab Ecclesia 
praescribi, et a poenitentia, quae unica est iustitiae recupe-

') II. Cor. 6, 1. — '-) I. Cor. 5, 7. - =<) I. Cor. 9. 27. — *) Act. 9, 
15. - ») Prov. 29, 21. — 6) Math. 17, 2. 

21* 
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randae sémita, recedimus, et abhorremus. Uli, postquam per 
totius auni decursum temperantiam et sobrietatem coluis-
sent, vix a l i q u a m solidae pietatis partem sibi videbantur as-
seeuti, nisi advenientibus paschalibus festis ieiunia duplica-
rent, vigilias augeretit, severioremque parsimoniam in cibo, 
potuque sequerentur ; dum nos, quasi partim sit reliquis die-
bus et mensibus suaviter, et laute vivere, mensarum delicias 
quaerere, et profanas obleetationes amare, 11011 veremur 
etiam tempore Quadragesimae iisdem indulgere, vitamque 
nihil minus, quam eastigatam ducere. Quodsi iam vivendi 
norma, eorum, qui uobis exemplo praeluxerunt, vitae, quam 
nos vivimus, dispar sit, disparem oportebit esse etiam exi-
tum. Si oratio, ieiunium, abstinentia, charitatis ac poeniten-
tiae opera, observantia praeceptorum Dei et Ecclesiae, illos 
ad coelestem gloriam evexerunt ; qui luxum, intemperan-
tiam sequuntur, qui Dei leges et Ecclesiae praecepta vio-
lant, qui poenitentiae operam dare nolunt, procul dubio in 
via gradiuntur, quae non potest non ducere ad interitum. 
„Intrate, ait Fil ius Dei, per angustam portám ; quia lata 
porta et spatiosa via est, quae ducit ad perditionem, et multi 
sunt, qui intrant per earn. Quam angusta porta, (deiiule ex-
clamat cum admiratione, quae ex ore Dei in mentem et corda 
nostra transire deberet, eaquemetu et tremore concutere) ar-
cta via est, quae ducit ail vitam, et pauci sunt, qui inveniunt 
cam." ') Dicit porro : „Regnum coelorum vim patitur, et vi-
olenti rapiunt illud."8) E t iterum : ,Si poenitentiam 11011 
egeritis, omnes similiter peribitis."9) „Multi vocati, pauci 
vero electi."10) Atque ut S. Lucas testatur : „Dicebat ad 
omnes (ergo non solos Apostolos) : si quis vult post me ve-
nire, abueget seroetipsum, et tollat crucem suam quotidie et 
sequatur me."11) Hand aliter loquuntur et doceut Apostoli. 
„Christo igitur, ait S. Petrus, passo in carne, et vos eadem 
cogitatione armamini : quia qui passus est in carne, desiit a 
peccatis : ut iam non desideriis hominum, sed voluntate Dei 
quod reliquum est in carne vivat temporis."19) S. Paulus 
vero asserit, nos Fil i i Dei sanguine redemptos haeredes qui-
dem esse Dei, cohaeredes autem Christi, sed addit : „si ta-
rnen compatimur, ut et conglorificemur,"13) „semper mortifi-
cationem Jesu in corpore nostro circumferentes ut et vita 
Jesu mauifestetiir in coporibus nostris."14) Non aliter sense-
runt et docuerunt Sancti Patres : „Augusta, inquit S. Leo 
M., et arcta est via, quae ducit ad vitam, et nemo in earn 
gressum inferret, nemo vestigium promoveret, nisi difficiles 
aditus ipse Christus viam faciendo reseraret, ut auctor iti-
neris sit possibilitas ambulantis."15) Eodem sensu S. Hiero-
nvinus: „Lata via est, ait, saeculi voluptas, quam appetunt 
homines. Augusta quae per labores et ieiunia pahditur. Per 
latam multi ambulant, angustam pauci inveniunt. Latam non 
quaerimus, nec inventione opus est, sponte se offert, et erran-
tiitm via est."16) Non dissentit S. Augustinus, iuquiens: „Ex-
eelsa est patria, humilis via. Pa t r ia est vita Christi , via est 
mors Christi ; Pat r ia est mansio Christi, via est passio Christi. 
Qui récusât viam, quid quaerit patr iam?" 1 7 ) Ecclesia igitur 
ieiunium non per se sed ideo praecipit, ac commendat „ut 

') Matth. 7 .13 sp. — Matth. 11, 12. — •) Luc. 13. 5. — '•) Matth. 
22, 14. - ») Luc. 9, 23. — '*) 1. Ep. 4, 1. 2. — " ) Kom. 8, 17. — " ) I I . 
Cor. 4, 10. — **) Serm. 4. de iei. 7. mens. — ") in cap 7. Matth. — 
" ) Tract. 28. in Joan. 

dignitas conditionis humanae, per immoderantiam sauciata, 
medicinalis parsimoniae studio reformetur," l 8) atque liunc 
vult esse, petitque salutarem effeetum ieiuniis nostris, „ut 
castigatio carnis assumpta ad nostrarum vegetationem tran-
seat aniinaruin." , 9) Observare proinde legem ieiunii, si men-
tem Ecclesiae attendas, parum est, nisi iniquam deposueri-
mu8 voluntatem.Quid prodest ab eseis carnalibus abstinere, 
et a noxiis vit.iis et voluptatibus non cessare? Audiamus S. 
Joannein Chrvs. adpopulum Constantinopolitanum disseren-
tem : „Ne mihi dixeris, ait, tot dies ieiunavi, hoc et illud non 
bibi, illuviem pertuli : sed ostende mihi, an cum iracundus 
esses, lenis fact us sis, et cum esses crudelis, benignus evase-
ris : quoniam si ebrius iracundia sis, quid carnem affligis? si 
intus sit invidia et avaritia, quid prodest aquae potus? Non 
quaero nunc qualis sit mensa, sed an malae mentis facta sit 
mutatio ? Si Domina, nimirum anima, fornicatur, cur aneil-
lam, ventrem inquam, flagellas? Si anima seducitur, cur cor 
pus macéras?"90) Tunc quod per observantiam ieiunii profi-
temur exterius, debituni in nobis operabitur effeetum inte-
rius, si, quemadmodum S. Leo M. loquitur : „si, inquam, pel-
latur lascivia. si abdicetur ebrietas, et carnalis concupiscen-
tia castitatis legibus edometur. Si odia transeant in dilectio-
nein. si inimicitiae convertantur in pacem. si tranquillitas 
extinguat iram, si mansuetudo remittat iniuriam."21) Cum 
ieiunio insuper oratio et eleemosyna conjungantur, necesse 
est. ..Tria vero sunt, observât idem S. Leo M., quae maxime 
ad religiosas pertinent actiones, oratio scilicet, ieiunium, et 
eleemosyna. quibus éxercendis omne quidem tempus accep-
tum, sed illud est studiosiUs observandum, quod Apostolicis 
accepimus traditionibus consecratum : ut t r ia illa. de quibus 
locutus sum, diligentius exequamur. Oratione enim propi-
tiatio Dei quaeritur, ieiunio concupiscentia caruis extingui-
tur, eleemosynis peccata redimuntur, simulque per omnia 
Dei in nobis imago renovatur, si et ad purificationem no-
stram sine cessatioue solliciti, et ad sustentationem proximi 
indesinenter simus intenti."93) Oratione autem non solum 
quaeritur propitiatio Dei, sed etiam invenitur, prout liquet 
e divinis promissionibus, quibus Deus ea omnia, quae recte 
postulantur, se esse concessurum orantibus, pollicetur : 
„Clama ad me, et. exaudiam te."23) „Invoca me, et eruam 
te."94) „Petite et dabitur vobis, quaerite, et iuvenietis, pul-
sate, et. aperietur vobis."25) „De omni re, quamcunque peti-
erint. fiet illis a Pâ t re meo."20) „Si quid petieritis me in no-
mine meo, hoc faciam.,,27) „Quodcumque volueritis, petetis 
et fiet vobis."28) „Amen, amen dico vobis, si quid petieri-
tis Pat rem in nomine meo, ilabit vobis."29) Cuiusmodi pro-
missionibus refertissimae sunt Sacrae Scripîurae. Bene-
fico igitur divinae providentiae consilio in oratione facultas 
nobis data est, et bona omnia, quibus indigemus impetrandi, 
et mala omnia, quae reformidamus, averteudi. Quare si aut 
caro nostra concupiseit adversus spiritum, aut adversarius 
noster diabolus tamquam leo rugiens nos quaerit, ut devo-
ret, aut mundi huius illecebrae nobis blandiuntur, ut fal-
lant ; clamemus ad Dominum, et ipse de inimicis nostris eri-

18) Coll. Miss. fer. 5. post Domin. Pass. — «) Coll. Miss. Sabb. 
post Dom. 2. quadr. — Serm. 1. de iei. — *') de Quadr. serm. 2. — 
!S)De iei. serm. 1. — " ) Jerem. 33. 3. — s4) Psalm 49, 15. — Matth. 7, 
7. — ibid. 18. 19. - " ) Joan. 14. 14. - "») ib. 15, 7 - »•) ib. 16, 23. 
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piet nos, iuxta illud vatis Regii : „Laudans invocabo Domi-
num, et ab inimicis meis sal vus ero."30) Si peccatorum pondéré 
premimur, et peccatorum irretiti viuculis, cum Deo in grat iam 
redire, et amissam filiorum Dei l ibertatem volumus recupe-
rare, preçes nostra« imo e corde dir igamus ad Dominum, et 
ipse evellet de laqueo pedes nostros. Si ignorautiae tenebris 
obeoecati nesciamus, quid age re debeamus, sapientiam pos-
tulemus a Deo, et ipse illam nobis dabit affhienter, teste S. 
Jacobo : „Si quis indiget sapientia, postulet a Deo, qui dat 
omnibus at'Huenter, uec improperat."3 1) Quidquid tandem 
illud sit, quo indigemus, pauperrimi autem suinus, et rerum 
omnium egeni, ab Omnipotente petamus, „qui dives est in 
omnes, qui invocant illum"3 '2) et ipse abundantia suae pieta-
tis méri ta supplicantium exeedet et vota. Quamobrem ea, 
(|uae ad fovendam tempore sacrae Quadragesimae in populo 
pietatem et excitandum orationis Studium sta tute X X X . 
Svnodi Dioecesanae a. 1860. disposita, ordinataque sunt, 
maiori usq'.ie diligentia observentur, ac executioni dentur. 
Si autem oratio omni bomini ad salutem consequendam sit 
utilis imo necessaria, S. Augustino, vel ut aliis placet, Gen-
nadio dicente : „Nullum credimus, ad salutem nisi Deo in-
vitante, venire ; nullum invi ta tum salutem suam, nisi Deo 
auxiliante, operari; nullum, nisi orantein, auxi l ium prome-
reri ,"3 3) orationis S t u d i u m et exercitiiim cum destiuatione 
nostra, cum cura et magisterio animarum ita coniunctum 
est, ut nisi hoc coelesti pabulo reficiamur et roboremur, defi-
ciamus atque ad omne opus bonum inertes efficiamur, ne-
cesse est. I line est, quod Apostoli ne per ministerium vidu-
abus impendendum in oratione et praedicatione impediren-
tur , septem diaconos elegerint, hoc munus obituros. „Nos 
vero, dixerunt , oratioui et ministerio verbi instantes eri-
nuis."34) Oration! primo, deinde praedicationi. Deus in Sacris 
Scripturis non semel virtus nostra vocatur, ut intelligamus 
ab Eo, ut ab Auctore omnem vir tutem impertir i , eoque ad-
iutore servari, et omnes nostros conatus ad virtutes capes-
sendas irritos esse, nisi Domini auxilio roboretur, e t h u m a n a 
imbecillitás ope coelesti fu lc ia tur . Testis est S. Joannes 
Chrvs . : „Arbi t ror , inquit, cunctis esse manifestum, quod 
semper impossibile sit absque orationis praesidio cum virtute 
vi tam degere, et vitae huius peragere cursum. Etenim qui 
fiat, ut quis vir tutem exerceat, nisi continenter adeat, et 
supplex ad genua accedat Dei, qui v i r tu tem omnem suppe-
di ta t , et largi tur hominibus."35) Quamobrem sicut piscis ex-
tra aquam positus, din vitam conservare nequit, ita [»lane 
ministri Chris t i et dispensatoris mysteriorum Dei mens, si 
se a Dei colloquio, sen ab oratione abstraxeri t , paulatim 
aressit. Ideo S. Ambrosius ingeminat : „Yae tibi Sacerdos, 
si omissa paulat im oratione, ac proinde cognitione tui, et 
officii atque oueris tibi impositi, ineipias sine sanetis et ra-
tionalibus scrupulis vivere, cum oporteat illis in die pungi, et 
corrodi, et lumen semper a Deo petere."39) Nemo igi tur mira-
bitur, S. Joaunem Chrys. ex oratione diiudicare, qualis quis 
sit Sacerdos. „Cum, inquit, video non amantem orandi Stu-
dium, nec huius rei fervida, vehementique cura teneri, mihi 
continuo palam est, eum nihil egregiae dotis in animo possi-

5«) Psalm. 17, 14. — 31) epist. 1, 5. — ») Rom. 10. — «) libr. de 
Eccl. dogmat. inter opera S. August. — M) Act. tí, 4. — s i) lib. 2. de 
orand. Deo — '«, lib. 10. ep. 18. 

dere. Harsum, tibi quem eonspexero insatiabiliter adhaeren-
tem divino cultui , idque in sununis damnis numerantem, si 
non continenter oraverit : Coniecto, talem, omnis vi r tu t is esse 
possessorem, ac Dei amieum."3 7) 

Ex Apostolomul proinde exemplo novimus, praeci-
puum nostrum Studium in orando ponendum esse, i ta tarnen, 
ut externa charitatis, et proprii muneris officia non negligan-
t u r ; „neque euim, inquit S. Gregorius M., praedicator per-
fectus est, qui vel propter oontemplationis Studium operanda 
negligit, vel propter operationis instantiam contemplanda 
postponit."38) 

Dum autem de oratione sermo est, obligationem divilli • o 
officii persolvendi omnibus beneficiatis, et omnibus item in 
sacris maioribus ordinibus constitutis, ut neniini ignotum 
est, impositam iam vel ob momentum, quod illi inest, prae-
terire silentio non licuit. Qui enim Officium divinum negli-
git, legem sub gravi obligantem transgredi tur , et f ructus 
benefieii, (|Uod tenet, non facit siios ; quia vero abyssus abys-
sum iuvocat, testé experieutia fit, ut qui boras canonicasnon 
orat, paullat im eo delabatur, ut nihil oret, vivatque Dei in-
memor, suaeque salutis prorsus incurius, sacras functiones 
peragens velut quaepiam machina sine zelo, sine attentione. 
Caeterum liane nostram obligationem alias fusiori calamo 
pertractavi , ut adeo ignorautia nec, ij>sius legis, nec motivo-
rum eius cuiquam opitulari queat. (Vége. kfiv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, február 22. A házasság és a Materialismus. 

— Mint minden kigondolható téren, ugy a házasság kérdé-
sében is, két hatalom küzd egymás ellen, t. i. a keresztény-
ség és a materialismus, az az ideális, ez az anyagiság állás-
pontján. Az az emberi tá rsadalmat a műveltség magasla tára 
emelte, a miben nem csekély részt foglal el tani tmánya a 
házasság felöl ; ez az emberiséget a házasságról táplá l t fo-
galmának érvényesítése által ama magaslatról le akar ja ta-
szítani. E materialist icus felfogásnak lehet és kell tu la jdo-
nítani azon törekvéseket, melyeknek Franczia- és Olaszor-
szágban a házasság körül napjainkban tanúi vagyunk. A 
material ist ikus világnézet ugyanis, nemcsak egyes részben 
áll ellentétben a kereszténységgel, hanem egészen. Ez a fel-
tétlen tagadást képezi a kereszténység áll í tásával ' szemben. 
Sót többet mondunk és kell mondanunk : a material ist icus 
világnézlet nem csak a kereszténységet tagadja , hanem ta-
gadja egyáltalában a vallási eszmét, mert minden érzékfe-
letti t , minden szellemit csak emberi agyrémnek tar t és igy 
önként következik, hogv a házasságra nézve is tagad min-1 o . o o 
dent ami az érzéken felül emelkedik, tagadja és megtámadja 
mindazt, a mit a kereszténység a házasságra nézve hirdet. 

Minek is voltunk tanúi e napok alat t az említet t két or-
szágban ? Annak, hogy részben kétségbe vonatott a házasság 
vallási természete, részben pedig kísérlet té tetet t a házasság 
felbouthatat lanságának megdöntésére. Mindez nem egyéb 
mint a materialismus kifolyása. Az első lépés, melyet a ma-
terialismus a házassági szövetség lealacsonyitására és szét-
szakítására tesz és természetszerűleg tennie kell, abban áll, 
h o g y a házasságot a vallástól elválasztja és a h á z a s s á g k ö t é s t 
tisztán civiljogi ténynyé alacsonyítja le, mely, mint ilyen, 

3:; loc. cit. — M) lib. 5. mor. e. 25. 



nem tartozik a vallás, hanem az állam fóruma elé. Azt mond-
juk, hogy ez nagyon természetes. A materialisticus világnézet 
t. i. egyáltalában nem ismeri el a vallási eszme jogosultsá-
g á t ; tagadja a vallási viszony lényeges előfeltételeit, az Is-
tent és a lelket, és igy önmagától érthetőleg a vallás ösz-
szeköttetése a házassággal, valamint a házasság vallási jel-
lege előtte csak borzalmat kelthet ; ezért igyekszik is, min-
den tőle telhető módon, a házasságot vallási jellegéből kivet-
kőztetni és egyszerűen polgári intézménynyé lealacsonyítani. 
A polgári házasság ugyanis nem egyéb lényegileg, mint a 
materialisticus világnézlet szülöttje, e tan elveinek követ-
kezménye ; és ha a polgári házasság intézménye a mi libe-
rális államainkban már csaknem mindenütt behozatott, az 
arról tanúskodik, hogy mily mélyen behatolt már a mate-
rialistikus világnézlet az uralkodó pártok öntudatába és 
mennyire uralkodik azok gondolkozásmódján és tettein. Ne 
mondja senki, hogy túlzunk ; hiszen, hogy a házasság mint 
polgári intézmény csak ott hozathatik be, hol a vallási ön-
tudat már vagy elenyészett, vagy elenyésző félben van, 
tehát hol a materialistikus világnézlet uralkodik, erre a tör-
ténet nyúj t tanúságot ; mert a polgári házasság Francziaor-
szágban a mult századi forradalom alatt létesíttetett legelő-O O 

ször, midőn a materialistikus világnézlet a keresztény társa-
dalmi rendet romba döntötte, akkor választották el a házas-
ságot is a vallástól. A franczia miniszter is tehát, midőn ta-
gadta, hogv a házasságnak a valláshoz köze van, evvel ki-
mondta, hogy ő materialista. 

De ha a házasságot a materialismus a vallástól elvá-
lasztja és polgári szerződéssé teszi, akkor vége van a házas-
ság felbonthatlanságának is. Ennek ismét tanúi voltunk a 
franczia kamarában. A materialistikus világnézletnek, amint 
nem kell keresztény, vallásos házasság, ugy nem kell neki 
felbonthatlau házasság sem ; de nem is lehetséges, hogy a 
felbonthatatlanságot akarja. A materialismus nem ismer 
semmi fensőbb szellemi szeretetet, mert a szellemet tagadja , 
ő csak érzéki szeretetet ismer; és lia ez egyszer elmúlik, ak-
kor semmivel sem bir, mi által azt helyettesíthetné. Igen, 

•< O 

materialismus nem ismer semmi erkölcsi kötelezettséget sem, 
mert az erkölcsi kötelesség fensőbb erkölesi rendet feltéte-
lez, de ezt ő el nem ismeri. H a tehát ő a házasságkötésben 
elismer is polgári szerződést, attól még is távol van, hogy 
elismerje, miszerint e szerződésből a házasfelekre azon köte-
lezettség hárul, hogy egymás iránt és mellett szeretetben 
és odaadásban egész a halálig kitartók legyenek. Erkölcsi 
kötelezettség, lelkiismeret, stb előtte csak üres szavak. A 
házasság szerinte csak szerződés, és ha csak szerződés, ugv 
itt is csak azon törvények lehetnek irányadók, mint bármely 
más szerződésnél. Már pedig minden szerződés felbontható, 
ha a szerződő felek a felbontásban megegyeznek, vagy ha a 
szerződő íelek egyike vagy másika képtelen a szerződési vi-
szonyt fenntartani ; hogy azután az egyik vagy másik eset 
bekövetkezzék, arról majd gondoskodik az emberi szenve-
dély, durvaság és önzés. Szóval a materialismus álláspontja 
mellett elvileg a házasság felbonthatlanságáról szó sem le-
het, sőt esztelenség volna azt ez álláspont mellett fenntartani 
akarni. Mit ér ily elv mellett az állami törvényhozás? Sem-
mit. Mindaz amit az állam tehet, csak külkényszer, amivel 
a benső baj t orvosolni nem lehet ; — lehet egvidőre feltar-

tóztatni a teljes felbomlást, de hogy ez be ne következzék, 
azt megakadályozni az állam sem képes, mihelyt elismeri a 
polgári házasság jogosultságát. 

Csakugyan, hogy a vallásnélküli és felbontható házas-
ság magának a házassági intézménynek megsemmisítéséhez 
vezet, az kétségtelen. Minő helye is van a világon a mate-
rialismus mellett a házassági intézménynek ? Hiszen az em-
ber a materialismus mellett nem egyéb, mint tökéletesebb, 
kifejlettebb organismussal biró állat: esztelenség volna tehát 
természeti ösztönének határt szabni akarni. Hogv ez nem 
valami phantasia, hanem valóság, annak élő példái a socia-
listák, a liberalismus e gyönyörűséges virágai. A legfelvi-O J J o o o 
lágosultabb és igy természetesen legelőhaladottabb socia-
listák csakugyan már magát a házassági intézményt is meg-
támadják ; ezek nem maradtak meg a félúton, hanem a ma-
terialismus elvét egész a végletekig kifejtették. Ezek előtt a 
polgári házasság csak egyik, hogy ugy mondjuk, episodját 
képezi a házasságnak mint intézménynek eltörlésére. 

Im' ide vezet, és ezt akartuk bemutatni, a materialis-
mus ,elvileg' a házasság terén. Az ő végszava : semmi házas-
ság. Hogy azután ez hova vezet, azt bővebben, ugy hisszük, 
nem kell fejtegetni ; hiszen azt belátja mindenki első tekin-
tetre, hogy a materialisticus elv érvényesítése által a házas-
ság terén a társadalom alapjában van megtámadva és mind-
azok, kik bármily alakban a polgári házasság mellett kar-
doskodnak, azok a társadalom alapját ássák alá. Nálunk is 
készülőben van ilyesmi, és mi ennek láttára a tizenegyedik 
órában is azt k iá l t juk : videant consules ! 

Ra jka , Mosonm. febr. (Népmissio.) — Gyertyaszentelő 
B. Asszony napján kezdett nálunk három Jézus-társasági 
atya, u. m. P . Heller, a pozsonyi ház rectora, P . Karpf és P . 
Zimmermann népmissiót, mely 9 napon át tartott . Napon-
kint volt két szentbeszéd, a három első napon ezekhez já ru l -
tak az állapoti kötelességekről szóló oktatások. A templom 
mindannyiszor megtelt hallgatókkal, kik közt nem hiányoz-
tak más felekezetűek sem. A szónokok az örök igazságok-o o 
nak egyszerű, világos, de fölöttébb vonzó előadásával min-
denkinek figyelmét lekötötték. Mint rendesen, itt is egyike a 
legmeghatóbb mozzanatoknak volt az Oltári szentségben jelen-
lévő U r Jézusnak ünnepélyes megkérlelése. A gyóntatószékek 
mindig körülfogva voltak. Az egy községből mintegy 600-an 
járul tak a szentségekhez. Meglepő az ily eredmény rövid né-
hány napi lelki munka után ! 9-én volt a missiói emlékkereszt 
ünnepélyes megszentelése. A helybeli apáczák tehetségök sze-
rint diszesen fölékesítették a bün s halál fölötti diadal jel-
vényét, P . Karpf megszentelte, s beszédet mondott, melyre 
következett a keresztségben tett fogadások megújítása. Ezen 
alkalommal a környékbeli plébánosok is szép számmal jelen-
tek meg. 10-én befejezésül requiem volt a község megholt-
jaiért, utána szentbeszéd, mely alatt folyton hangos zokogás 
hallatszott. 

A missió egész tar tama alatt az esti órákban ájtatos-
ság volt a bűnösök megtéréseért! — Facta loquuntur. Vi-
vat seejuens, már t. i. népmissio ! -(-

B u k u r e s t , február hó 17-én 1881. Főtisztelendő Szer-
kesztő U r ! Nagy vigasz árasztá el a napokban mgos Paoli 
Ignácz püspök ur, valamint a bukuresti kath. papság és 
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katli. nép szivét; oly vigasz, melyet hasonlíthatni azokéhoz, 
kikről a 125-dik zsoltárban írva van: „A kik könyliullatás-
sal vetnek, örvendezéssel aratnak. Menvén mentek és sírtak, 
elvetvén magvaikat, megjővén pedig örvendezéssel jőnek, 
hozván kévéiket." 

Ugyanis alighogy az emlitett főpap megbízatott e mis-
sio kormányzásával : azonnal minden törekvését oda irá-
nvozta, hogv a maga körében vesse el a seminarium lelki-' O. o 
magvát. S oh, mily leverő aggodalmakkal kellett küzdenie, 
mennyi nehézsegeket legyőznie a végre, hogy azt niegálla-
pitsa s fóntartsa ! Már néhány évvel ezelőtt kezdette ő mga 
fáradalmainak édes gyümölcseit élvezni, mindazáltal mond-
hatni, hogy csak most érkezett el a bő aratás ideje. Folyó hó 
13-án — azaz hetvened vasárnapján szentelte ő mga semi-
nariumának 4 növendékét áldozárokká a bukuresti plébánia 
templomban, mely zsúfolásig volt telve — nemcsak ajtatos 
hívekkel, hanem protestáns és szakadár nézőkkel is. 

Hogy mily hatást gyakorolt e sz. ünnepély a katholi-
kusok.ia, eléggé megmutatja azon tény, hogy egy jelenvolt 
kath. férfiú a szertartások alat t sirva fakadt s azok befejez-
tével rögtön benyitott egy hitküldér szobájába s mély meg-
ihletődését kifejezvén jelentékeny összeget tett le a semina-
rium számára. 

Ilyen érzelmek nem csodálni valók igazi katholikus 
szivben ; mert napnál világosabb, hogy belföldi klerus-
képezése legszilárdabb alapja az egyháznak, s csalhatatlan 
jele az igaz hit, hóditásainak e népek közt, melyek századok 
óta elválvák a katholika egység központjától. E négy uj ál-
dozárral, — kik mind értenek magyarul, sőt egvikök csíki, 
másikuk pedig szebeni sziiletésü, — mindössze már 10 pap 
került ki a seminariumból ; s igy méltán örvend az ittvaló 
katholikusok lelke látván, hogy velők egy nemzetiségű és 
saját keblökben nevelt papokkal birnak. 

A nagyobb seminariumban, — hol a bölcsészet s tlieo-
logiai tanulmányok képezik a tantárgyakat, — jelenleg 14 
növendék van. S alighogy ezek idővel felszenteltetnek, azon-
nal elfoglalhatják az ő helyeiket a kis seminarium növendé-
kei, kik mintegy tizenheten vannak,— nem is emiitvén azo-
kat, kik részint a kisebb részint a nagyobb seminariumba 
belépni kívánkoznak s a helyiség és közegek szükvolta miatt 
föl nem vétethetnek. * 

Mindez elégséges arra, hogy minden keresztény, Isten 
ügyéért verő szivet megihletődéssel s édes örömmel áraszszon Ö J O 
el. Legyen áldott a mindenható jóságos Isten, ki egy mód-
nélküli, szegény missionarius püspök törekvéseit ily csodá-
latos módon gyámolítani, s nem remélt sikerrel megáldani 
kegyeskedik ! Azonban a dicséret és őszinte hála adója illeti 
e fáradhatatlan, önzetlen apostolt is, valamint mindazon jó-
tevőket, kik nagylelkű adakozásaikkal őt e szent ügyben 
segítették s folyton segitik. Mert ők az isteni gondviselés-
nek — ha szabad ugy szólnom — segédkezői a drága lelkek 
üdvének előmozdításában. 

Áldja meg őket mindnyájokat az édes Jézus szive 
mindazon kegyelmekkel, melyeket azoknak igért, kik rá 
fényt deritenek ! György István. 

Angolország. Egy protestáns lelkész vallomása. Az 
anglikán egyház egyik igen tisztelt és megkülönböztetett 
szolgája, aki London környékén nevezetes plébánia élén áll, 

egyik sógorának következő vallomást tett, melyet ez nyilvá-
nos közlés végett a Par is Journal-lal tudatott . 

„Régóta beláttam már azt, — igy szól e vallomás —• 
hogy mennyire hasznos a papi nőtlenség az egyházi hivatal 
gyakorlásában. Ámbár ugyanis illő függetlenségnek örven-
dek, mégis gyakran kénytelen voltam tapasztalni, hogy a 
családi gondok igen számos szórakozottságot okoznak. Je -
lenleg azonban, midőn gyermekeim pályaválasztásuk és há-
zasulásuk korába léptek, többé már sem időm, sem szabad-
ságom nincsen arra, hogy magamat, amint akarnám és amint 
kellene, plébániám ügyeinek szentelhetném. Mindennap van 
okom e miatt sóhajtozni, minden kellem s gyönyör daczára, 
melyet családomban lelek. Avagy lehetséges-e, hogy ne ér-
deklődjem enyéim jövője iránt ? Sőt az irgalmasságot sem 
lehet gyakorolnom azon gondtalansággal, amint tevém, mi-
dőn még fiaim és leányaim kicsinyek voltak. 

Néhány hónapja, hogy Londonba tett egyik utániból 
visszatérve, nőm ekként szólt hozzám : „En az ön távollété-
ben a kath. hitre tértem. Fölkerestem egy müveit, tekintélyes 
papot, akit ön is ismer. Tudtára adtam elhatározásomat, 
megértetvén egyúttal vele helyzetemet is, a melyben vagyok. 
() azt az észrevételt tette, hogy ezen oly fontos és komoly lé-
pésről önnel is kellett volna értekeznem. Erre én azt vála-
szoltam neki, hogy a szomorúság miatt, melyet e tettem ön-
nek okozhatand, félelemben voltam az iránt, nehogy szándé-
komban megingattassam. O arra utalt , hogy gondolkodjam, 
még mielőtt megtérésem nvilvánossá leszen. Mire válaszom O Ö J 
az volt, hogy az én elhatározásom visszavonhatatlan. Rövi-
den, keréseim- és könyeímre végre fölvett az egyház közös-
ségébe." 

Mint gondolhatja, e vallomás engem nem kis mérték-
ben meglepett. De minthogy az ön nővére e világon a leg-
becsesebb és legokosabb lény, arra szorítkoztam csupán, hogy 
ezt mondám neki : „Kegyed jól cselekedett, midőn lelkiis-
meretének engedelmeskedett. És én nem teendettem volna 
kegyednek a legkisebb szemrehányást sem, lia értesit vala ez 
ügyről, amelyről kegyedet lebeszélni tartózkodtam volna. 
S vájjon nem ez volt-e tisztelendő. N urnák is véleménye és 
tanácsa, kinek erényeit és fölvilágosultságát, miként kegyed, 
én is tisztelem ?" Nőm bocsánatot kért tőlem, melyet én tel-
jes szivemből adtam meg neki. Azonban bizalmasan még 
tudositom önt arról is, amit nőm fönnebbi vallomásához még 
hozzácsatolt, és amit tett. Ebből látni fogja ön, hogy meny-
nyire megérdemli mind becsülésemet, mind elismerésemet. 

„Én meggyóntam ezen papnál, folytatta nőm. Meg-
kérdezem őt, lia vájjon segédkezlietem-e önnek jótékony mű-
ködésében, habár ezek protestáns jellegűek ? O azt felelte, 
hogv nemcsak segédkezhetem, de sőt kötelességem ezt tenni, O. CT 7 Ö 

először, mert a kath. vallás azt tanít ja, hogy férjemet az 
élet terheinek viselésében gyámolitsam, azután mert ezen 
cselekedetek amennyiben erkölcsösek és szeretetbeliek, jók 
önmagokban véve. H a kegyed valóban meg vau győződve 
hittanaink igazságáról — tévé hozzá a kath. pap •—• ugy ke-
gyednek meg kell kettőztetnie buzgalmát és odaadását, — 
és férjének oly példát nyújtania, hogy elmélkedni kénysze-
rüljön a tökélyesbülés amaz okairól, melyek azt lelkében és 
magaviseletében előidézték." 

Azon iilő óta tehát nőm protestáns felekezeti jótékony-
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sági körömben : az iskolákban, kisdedóvókban, mii- és men-
helyekben oly buzgóság- és illetékességgel foglalkozik, hogy 
ezt felőle soha föl nem tételeztem volna. Mindaz, amit ed-
dig takarékosság miatt elhanyagolni voltam kénytelen, 
most legyen ezért neki hála, teljes virágzásban van. Honnan 
származik e kedve és érdeklődése, amit eddig nem mutatot t? 
Kénytelen vagyok beismerni, hogy mindezt a gyónás okozta. 
Lelki igazgatója, ezen jeles és tiszteletreméltó pap, nőmben 
egy feláldozó segédet képezett számomra. Egy szóval hiva-
talom csak azon idő óta lett valóban egészszé és gyümölcsö-
zővé, amióta nőm katholikává lett. En valóban szerencsés 
vagyok közreműködése miatt és röstellem, hogy én nem Q,7 ' GJ 
tudtam megihletni nőmet minderre. 

Oh mily csodákat képes a gyónás előidézni! Ön tudja, 
hogy a gyónás egyike a katholikusokkal való viszályunk 
tárgyainak. Milyen ellenvetést tegyek most önnek ? ! Az 
én plébániám le van kötelezve ezen intézménynek, melyet az 
anglikán egyház elvet, mindazon szép- és jóért, amelyet itt 
hat hónap óta előidézett. Megvallom, hogy ez reám nagy 
vigasztalás. Csakhogy a gyóntatok nem mindig tudják azt 
felhasználni a lelkek Js a társadalom javára ! — Végre is, 
nem tehetek róla, a példa, amely szemeim előtt lebeg, ér-
telmet öntött minden eszmémbe." 

IRODALOM. 
4- Die Wunder von Lourdes. Bearbeitet von Alexan-

der Weninger, Priester der Gesellschaft Jesu. Mit Erlaub-
nisz der Obern, Regensburg 1881. Druck und Verlag von 
Friedrich Pustet. 8-rét, 406 lap. Ára 1 fi-t. 60 kr. 

Weninger Sándor, jézus-társasági áldozár, a szatmári 
székház s tápintézet ez idő szerinti főnöke s a Budapesten ala-
kult ima-apostolságnak évtizeden át apostoli lelkű, nagy szó-
noka, fenn jelzett májushavi szentbeszédeivel a lourdesi 
hold. Szűz anyai hatalmát, dicsőségét s diadalát hirdeti. A 
lourdesi csodákról szóló eme Mária-szentbeszédek legszoro-
sabb összefüggésben állnak azon Mária-havi szentbeszédek-
kel, melyeket a jeles hitszónok 1878-ban eme czim alat t : 
Maimonat. O mächtige, o gütige, o getreue Jungfrau ! oder 
der Gnadenort „Unserer Lieben Frau von Lourdes" adott ki. 
Igen találóan mondá az „Uj M. Sión lelkes szerkesztője, 
Zádori János, hogy a „lourdesi kegyhely a tizenkilenczedik 
század szószéke !'• A keresztény világ hivő figyelme, a népek 
es nemzetek szent kegyelete, a szenvedő emberiség gyermek-
ded bizalma a lourdesi hold. Szűz kegyelmi trónja felé van 
irányozva ! S lia korunkban e világhirü kegyhely eredetének 
hiteles történeti adataiból fennen ragyogni lát juk az Úristen 
hatalmát s irgalmát : ugy ama csodákból, melyeket Is-
ten hatalma e kegyhelyen számos szorongó sziv vigasztalá-
sára s örömére művel, mintegy kézzelfoghatólag látjuk ki-
sugározni a szeplőtelen Szűz azon anyai szeretetét és jó-
ságát, melynek üdvhozó áldásait a szenvedő emberiséggel 
éreztetni meg nem szűnik. A bold. Szűz e kegyelmi trónjá-
ról szüntelen kiáradó kegyadományokat nem szabad titok-
ban tartanunk ; kell, hogy anyai könyörületének jótékony 
sugárait, szeplőtelensége titkának üdvös hatásait s áldásait 
lássa, ismerje az egész világ, hogy igv újból meggyőződjék 
az ő ajkairól elhangzott s azóta minden századon át minden 
nép és nemzet szive mélyében viszhangzó azon isteni jöven-
dölés igazvoltáról : „Ex hoc beatam me dicent omnes gene-
1, 48.) A kegy teljes Szűznek eme diadala s győzelmének eme 

rationes." (Luk. dicsőitése lebegett a szerző előtt, midőn fenn 
czimzett Mária-havi szentbeszédeit sajtó alá bocsátá. Har -
minczkét szentbeszédet foglal magában a mű; mindenegyes 
szentbeszéd kiválóbb csodatényt ölel fel, melynek történetim 
elbeszéléséhez azután korszerű erkölcsi alkalmazás fűződik. 
A szentbeszédek nagy ügyszeretettel, az egyszerűség fensé-
gével s a szakavatott szónoklat fensőbb légköréből merített-
ihlet emelkedettségével vannak kidolgozva. Valódi minta-
beszédek ezek, melyeken szivünk, lelkünk épül s Mária va-
lódi tiszteletére ragadtatik. — A tárgyalt csodák megválasz-
tásában következő könyvek szolgáltak szerző művének kut-
forrásaiul: 1) Sommergespräche über Lourdes von Cacilia-
Mary Caddell. Mainz 1875 bei Kirchheim : 2) Novene zu 
Unserer LiebenFrau von Lourdes, von M. Meschler S. J . 
Freiburg im Breisgau, 1877 bei Herder s főleg 3) Annales de 
Notre Dame de Lourdes 10-re Année Lourdes 1877 chez 
Betrand Pujo, Imprimeur de la Grotte ; 4) Bordoni József 
Antal jezustársasági olasz hitszónok hires szentbeszédei az 
erkölcsi alkalmazás anyagát szolgáltatták. 

A szerzőnek hazánk fővárosában ismeretes apostoli 
működése s szónoki hirneve elég biztositék arra, hogy jelen 
művére mindazon katholikus hitszónokaink becses figyelmét 
felhivjuk, kik „Magyarország védasszonyának" tiszteletét 
főleg május hóban terjeszteni egyik legkedvesb áldozári s 
honfiúi feladatuknak ismerik. 

A czimlaphoz „Vera imago B. Mariae Virginis de 
Consilio" szép aczélmetszetii kép van csatolva. 

VEGYESEK. 
— Meghívás. A Szent-István-Társulat 1881. márczius 

17-én, délelőtt 91/2 órakor Budapesten, a központi papnö-
velde földszinti nagy termében tartamija X X V I I I . rendes 
közgyűlését (9 órakor szent mise az egyetemi templomban 
s utána közvetlenül az ülés megnyitása), melyre a társulat 
t. cz. tagjai tisztelettel meghívatnak. Budapest 1881. fe-
bruár 17-én. Az igazgató választmány megbízásából Ágos-
ton Antal titkár. 

— I>r. Werner Károly, az uj-szövetségi sz. irati tudo-
mányok tanára a bécsi egyetemen, az ottani vallás- és köz-
oktatásügyi ministerium vallásügyi előadójává neveztetett 
ki. Werner a legtudósabb és legtermékennyebb német hit-
tudósok egyike. Mint a lapok emliték, uj hivatala köréhez 
tartozik a bécsi tud. egyetem ügye is. Ugy látszik ennek kath. 
jellege iránt- máskép gondolkoznak Bécsben mint nálunk 
kath. anyaintézetünk jellege iránt. Pedig a jog ugyanaz 
mindenütt, sőt a korona felsége s legfőbb patrónusa nálunk 
talán bizonyos elsőbbségi joggal nevezhető Ausztria fejett 
apostolinak, a miből igen sok következnék, ha a következte-
tést levonnék Igénytelen meggyőződésünk az, hogy, ha sike-
rülend az állam feneketlen zsákjának elnyelnie a Pázmány 
alapította kath. egyetemet, ez oly archimedesi pont lesz az 
egyházi javak saecularisatiójának ,lassan de biztosan' ké-
szülő utján, melyet kiforgatni többé soha senkinek sem lesz 
hatalmában, mig ellenségeink arra, mint a saecularisatio te-
rén sikeresen elfoglalt positióra támaszkodva, könnyen min-
denünkből kiforgathatnak akkor, a mikor nekik tetszik. A 
taktika kulturharcz nélkül is tud győzni . . . ellenünk. 

— IX. Pius pápa 52 szentet canonizált, kik közt 45 
vértanú; az Ur 221 szolgáját beatificálta és 109-nek emléke-
zetet megelőző tiszteletét szentesitette. Három szentéletü O 
nagy egyházi tudóst nevezett ki az egyház dectorává, u. m. 
poitiersi sz. Il i lárt , lig. sz. Alfonzot és szalezi sz. Ferenczet. 
Sz. Józsefet az egész egyház védnökévé proclamálta, sienai sz. 
Katalint pedig Róma második védszentjévé nyilvánitá. 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM. A horebi bálvány. — Főm. és főt. Simor János bibornok nagyböjti főpásztori levele. — Egyházi tudósítá-
sok : Budapest. Az elégtétel. Róma. X I I I . Leó pápa levele a lombardiai zarándokokhoz. Amerika. A pápai zuávok Cana-

dában. — Vegyesek. 

Mély fájdalommel öltünk gyászt, mert a kegyetlen halál e szent szellemű papi élet kioltásával érzékenv vesz-
teséget okozott egyházunk ügyének. Mélt. és főt. dr. Kubinszky Mihály, kalocsai kanonok, knini fólsz. püspök, sz. László-
társulati alelnök, a kalocsai érseki megye kath. elemi iskoláinak főfelügyelője, egyházi tudományára, papi erényeire s ezek 
alapján fáradhatlan buzgalommal s igazi keresztény önzetlenséggel sőt önfeláldozással kifejtett üdvös munkálkodására 
nézve a magyar kath. papság disze volt. Tanügyi útjában érvén őt utói a halál, elmondhatni róla, hogy : hivatásának élt 
és halt : ez életének rövid története. Jézus legszentebb szive, a melynek tiszteletét mint ennek elsőrangú magyar apostola 
ápolta, emelte és terjesztette, hatalmas szószolója lelke örök -üdvének az isteni Biró széke előtt. Áldás lebeg emlékén ! 

Az ö. v. f^ n. 

kellene visszaadni = iiszöborju, még sem következ-
nék az szükségképen, amit Beke mond, hogy, ha 
Áron az egyiptomi Apis-tisztelet hatása alatt volt 
volna is, nem bor ju t (értsd üszőborjút) imádtatott 
volna népével, hanem bikát. Ugyanis olvassa el ké-
rem Beke ur a régi Egyiptom történetét, — annak 
az állatkultuszáról szóló czikkét, — akár Eberstől 
akár mástól, kinek ily müve hamarább kezébe akad, 
s tudni fogja, hogy az Egyiptomiak, hábár legin-
kább az Apis-bikát, de azonkívül egyéb állatokat, 
nevezetesen macskát, kost, kigyót és üszőt is, meg 
tehenet is imádtak. Ha tehát Áron az egyiptomia-
kat akarta utánozni, vagy mint mondatik a la-
pokban, az egyiptomi Apis-tisztelet hatása alatt volt 
is: nemcsak bikát, taurum, juvencum, hanem per 
absolutum tehenet vagy üszőborjút is imádtathatott 
volna népével. Hogy azonban üszőborjút, vagy te-
henet imádtatott, én nem állítom, csakis Beke kö-
vetkeztetésének czáfolására mondtam ezeket ; mert 
magam véleménye, meggyőződése az, hogy a zsidók 

— miután a hebér szövegben 'egei és nem 'eglali áll 
— himborjut, Ids bikát imádtak. Kis bikát (bikabor-
jú t ) öntetett pedig az összegyűjtött aranyból Áron 
— és pedig jóval alább látni fogja a szíves olvasó, 

17 

A Iiorebi bálvány. 
Azt mondja Beke, liogy különben is alig téte-

lezhető fel, miszerint ha Áron az egyiptomi Apis-
tisztelet hatása alatt volt volna is, akkor is borjút 
és nem bikát imádtatott volna népével. 

Hogy állott-e Áron és mennyire, mily értelem-
ben az egyiptomi Apis-tisztelet hatása alatt, azt 
majd értekezésem vége felé fogom kifejteni: i t t csak 
csodálkozásomat fejezem ki a fölött, hogy se Beke, 
se az ő müvét kivonatoló lapok nem tudják, miszerint 
borjú, vitulus közös fogalom, mely ha him kis bikát, 
ha pedig nőstény és egy kicsit nagyobbacska üszőt 
jelent. Innen ez elnevezések: bikaborju és iiszö-
bor ju ; és azért van a latinban vitulus és vitula a 
héberben 'egei és 'eglali: az előbbi bikaborjut, az 
utóbbi üszőborjút jelent. Minthogy pedig Ex. 32, 4. 
a héber szövegben nem 'eglah hanem 'egei áll, me-
lyet sz. Jeromos vitulusnak fordított, következik, 
liogy a zsidók bálványimádásának tárgya is vitulus, bi-
kaborju volt. Beké-nek ez ellenvetése tehát semmi, 
vagy hogy mégis ne mondjam semmi, hát nevetsé-
ges alapon áll. Risum teneatis ! De ha a héberben 
nem is volna 'egei, hanem 'eglaJu melyet vitulával 
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annak is csak fejét — nehogy sok fogyjon, vagy 
inert nem is volt sok arany rendelkezésére, és mert 
a nép kívánsága szerint az imádandó tárgynak hor-
dozhatónak kellett lennie. Fac nobis deos (deum e'lo-
him) qui nos praecedant. 

Azt is olvastam az Ellenőr-ben, hogy „a kúp a 
tűznek jelképe volt, ebben nyilatkozott az Ur legin-
kább." Ez syllogismus akarna lenni, melynek fogla-
lat ja az, bogy mivel az Ur tűzben nyilatkozott leg-
inkább (mint pl. Mózesnek az égő csipkebokorban s 
egyébkor) s mivel a kúp a lakjánál fogva a tűznek 
jelképe, azért szükségképen következik, hogy az, 
amit a zsidók imádtak, az 'egei, kúpyolt ! ! A alóban 
Deus ex machina! 

Anélkül, hogy ezúttal philosopliiai vitába bo-
csájtkoznám, s megengedve azt is, hogy az Ur tűz-
ben szokott volt nyilatkozni leginkább, valamint, 
hogy a kúp a tűznek symboluma: csak annyit jegy-
zek meg, hogy a borjú, illetve a b ikabor ju sokkal in-
kább és praegnansabb jelképe a tűznek, (úgyis mint 
világító, ugyis 'mint melegítő és termékenyítő anyag-
nak s magának a szellemi értelemben vett tűznek) 
mintsem a kúp. 

Előre is kijelentem, hogy én a bor júnak és bi-
kának a tüzliöz való viszonyából nem akarok tőkyt 
csinálni, semmit sem akarok következtetni s csakis, 
hogy Beke következtetését gyöngítsem s helytelen-
nek mutassam ki, utalok a borjúnak és bikának a 
tűzhöz való viszonyára, melyből sokkal könnyebben 
lehetne azt következtetnem, liogv a zsidók vi tulust 
imádtak, mintsem Bekének a kúp és tűz közti vi-
szonyból lehoznia azt, hogy a zsidók bálványa kúp 
volt. S ha én nem következtetek, annál kevésbé te-
het Beke komoly dologban oly szép, de veszedelmes, 
mert hibás saltus lyricust, melytől nem Pegazusa 
sántul meg, hanem tudománya szenved kétséget 
keltő csorbát. 

Lássuk tehát mikép volt a pogányoknál s a 
zsidóknál is jelképe a tűznek a borjú, a bika. Alig 
hinné ezt egyik-másik szives olvasóm; pedig igazat 
mondok. Ugyanis a bikának már szarvai is (mint-
hogy a szarvak a sugarakhoz hasonlítanak, — azért 
mondja a Vu lga t aa hegyről lejövő Mózesnek arczát 
„cornuta facies"-nek) a sugaraktól, tehát, a fénytől, 
tűztől kölcsönzik elnevezésüket. Héberben szarv= 
keren a r. kar an = eradiavit ( lumen); ép igy az arab-
ban kam többes Horn (a németben is) — 
lásd Wahrmund Ai*ab.—deutsch. Wörterb. 483.1. — 
a lat inban cornu, görögül MQUVHOÍ. 

Amit a Vulgata „cornuta faciès "-nek fordít, az 

a héber szövegben Ex. 34, 35. igy á l l : v 'ra 'u b'nê-

lschrael eth—p'nê Moscheh kî karan or p'nê Mo-

seheh —promicuit cutis facierum Mosis. 

A septuaginta, chald, syr, arab a karan-nak 

fénvleni jelentést adnak. Sept : ..TO XOÁOI-IXOI' . . . . ort 

SeSoÇacsai = quia glorificata esset (seil, a splendore), 

syr : „quod splendida facta esset," clmldr. „quia inul-

tus erat splendor gloriae Movsis", arab: „quod ipse 

iam splenduisset." 

Maga a bika is a fénytől b í r ja nevét a régi nyel-
vekben. Heb. tJior=.rav()oq=taurus=StieT a. r. thur — 
niQtM—tueor (szemlélek, látok), rspas; v .ö .sanskr . tar , 
]>erzsa star-=aaTi;o (csillag) ; továbbá v. ö. liéb. schür 
—taurus a r. schür, oeiçicuo, snskr. swar, annyi mint 
fényleni. 

Ep igy a német Oshs (skr. oksha) nevét vette 
e t tő l : auye (skr. a k s h a ) — o c u l u s , szlávban oko ; 
A", ö. oaat és Saaouai=látni. 

A héber bakar—marha, nevét vette a regg-tői 
(fény)— boker és a tavasz-tói (a na]) első e r e j e ) = 
'Jojpay.ig (a x és n transpositiójával.) A német Osten= 
Kelet tehát fény, tűz, a sanskr. ostemnek—bika, fe-
lel meg. 

A bikának a tűzhöz való viszonyát, vagyis, 
hogy a bika a tűznek jelképe, a régi szláv és ger-
mán mythologiai eszmékben is föl talál juk. 

Ismeretes, hogy Thor vagy Tyr a skandinavi 
hónapistenek (Asen) közt az első, és symboluma a 
villámnak (v. ö. Jup i t e r tonans.) A bika az európai 
Északon a mennydörgő Istent jelentő á l la t ; mert a 
villámvetö Perkun, kinek fejét 12 sugár (szarv) 
övedzi, — mint képeken és faragva nyokon látható 
— jobb kezét egy bikán nyugta t ja , mig bal jában 
fáklyát tar t , melyből két vil lám rohan ki. (Hanusch. 
Slav. Myth. S. 213.) 

A szláv tavaszünnep (tűzünnep) Twucannak ne-
veztetik. (Hanusch id. mű 194. 1.) A májusfának ez 
ünnep alkalmával való fölállítása a bikára, mint a 
termékenységnek, mely tavaszkor nyilatkozik, jel-
képére vonatkozott. 

A szlávok Tur istene megfelel a római Mars-
nak (tűz isten Hadúr) Lásd Appendini : Notizie is-
tor. erit. Ragusa 1802 I. p. 56. ,,Marte que in loro 
linguaggio scitico o slavo chiamasi Turoü és 62. 1. 
„J . Russi e Polacchi conoscevano Marte col nome di 
Turo. F ra essi dura sempre un tal nome." 

A bika tehát a tűznek határozott és praegnans 
jelképe. Azért a mózesi könyvekben is a tűzoszlop-
ban és lángban megjelenő Jehova (2. M. 14, 24; 
I. M. 15, 17; 2. M. 19, 18. „totus autem mons Sinai 
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fumabat, eo quod descendisset Dominus super eu m 
in igne) a bikafejű Cherubim fölött áll (Zsolt. 98, 1. 
héber szöv. 99, 1.) Azért állott Jehova templomában 
12 érczbika (3, kir. 7, 25. (a Vulg. taurus helyett 
bos), héb. szöv. 1. kir. 7, 25. Ebből kifolyólag 
mondja Nork (Etym. symb. mythologisches Real-
Wörterbuch, Seite 327): „Ihn (Jehova) glaubte das 
Volk im goldenen Kalbe zu verehren; daher Jeroboam 
zwei solche Bilder zu Dan und Bethel aufstellen 
liess.u Hogy azonban Jehovát vélte-e a nép az arany-
bikában imádni arról később, most ez nem tarto-
zik ide. 

A bika annyiban is jelképe a tűznek, a meny-
nyiben a melegséf) (a tűz sajátsága) a termékenységnek 
(ugy a nemzésnek, mint a toldtermésnek) nélkülöz-
hetlen kelléke. Hogy pedig a bika és a borjú is a 
termékenységgel és nemzéssel szoros etymologiai 
összefüggésben áll, azt már fonnebb lát tuk egei-nek 
elemzésekor. Ezt muta t ja a bikának héber neve is 
joar—farre (német) a r. parah=parere, ge-bár-en, szül-
n i ; és a borjúnak neve: vitulus, ITCCXOÇ et től: l&VS === 
nemző erő, =nemzeni, sanskritban ad, a hon-
nan t\?i/o£=gens, natio. 

Áaon körülmény, liogy a termékenységnek fo-
galma a bikával (par, vitulus, és üszővel parali, vi-
tula) köttetett össze, — akár mivel szarvaik a ter-
mékenyítő sugarakat jelképezik, akár mivel a tehén-
tej a legismertebb jelképe a táplálásnak, akár pe-
dig, mivel a régiek a szántóökörre gondoltak, mely 
a szántás által a földet termékenynyé teszi, — okul *r J ' 

és alapul szolgált arra, bogy a házasság (a nemzés 
jogos módja) conjugiumnak neveztetett el attól : ju-
tja m. iga. 

Hogy a bika és a tehén a föld termékenységé-
nek jelképei, muta t ja a sanskrit, mindkettőt jelentő 
szavaiban : bhu és glio (Ramag I. 35, 51. 55. a : plaga 
—vacca, Gau und Kuh. 

E fogalmaknak : anya és fold, gyermek és ara-
tás, összefüggéséből ér t jük meg most már a római 
menyasszonyok mondását, melyet vőlegényeikhez 
szoktak volt intézni : ubi tu Gaius, ego Gaia (Plutarch 
(A. R. 30); inert yctiog volt az ekehúzó ökör, bika 
ugyanaz a sanskrit gau-n\. 

Többet mondok. A bika nemcsak fizikai tűznek 
volt jelképe, hanem átvitt érteleinben a szellemi tűz-
nek is ; a szellemi fénynek, világitásnak, tanitásnak. 
Azért is bir ja a zsidó törvény e nevezetét tor ah 1) a 
fénytől, mert a héb. orali —fény és jaár—fényleni 
(v. ö. ooíu = tanitás ettől : ó<T<ro»rr/—látni) ; 2) a bikától, 

mert ulpan (kezdő elifïel)=jog, törvény, és tief— 
marha, bika, mindkét szó radikalisai: el i f , lamed és fe. 

E szerint bika — az isteni törvény tanítója. Es a 
mythologia szerint az irásfeltaláló Morgen-Stier-ral 
Kadmussal (Kadmac - Orlens) azonos Ilerostól-tól — 
'E—xcc&>igoç— vagy 'A—xuttyiios-tól veszi elnevezését 
az első athéni Akadémia. 

Látható mindezekből, hogy a b ika=himbor ju 
sokkal inkább jelképe a tűznek,— mind a fizikai, mind 
pedig szellemi értelemben vett tűznek — és a tűz 
sajátságainak, a világitásnak és melegítésnek, mint-
sem a kúp. Helytelen tehát Bekének azon következ-
tetése, hogy mivel az Ur a tűzben szokott leginkább 
nyilatkozni, a zsidók kúpot imádtak. Ezzel azt hi-
szem eléggé megfeleltem Bekének és a lapoknak. 
Sed venio nunc ad fortiorem virum. 

Vizsgáljuk csak röviden azon ellenvetéseket, 
melyek azon állításra, miszerint a zsidók a pusztá-
ban aranyborjút , illetve aranybikát imádtak, vo-
natkoznak, s melvek már Beke előtt ismeretesek 
voltak. 

Dr. Kanyurszky Gy. 
(Folytatjuk.) 

Fom. és föt. Simor János bibornok nagyböjti fő-
pásztori levele. 

(Vége.) 

De eleemosyna jux ta mentem Ecelesiae, et doctrinam 
S. Leonis M., omni unique SS. Pa t rum cum ieiunio conjun-
genda, ut huius meritum omne ferat punctum, hac vice bre-
viorem esse licet sermonem, quandoquidem in proxime prae-
teritis pastoralibus pro sacrae quadragesimae tempore di-
missis litteris de misericordiae et charitatis operibus eo ex 
incideuti fusius scribere oportuerit, quod ob malam praece-
dentis anni messem, ab inundantia imbrium, et eluvionibus 
repetitam, maiorem populi partem in egestatem doluerimus 
redactam, ac idcirco nostrarum part ium esse existimaveri-
mus, substantiam huius mundi, ut verbis loquar S. Joannis 
Apostoli,1) habentium corda et voluntates ad largiendam 
eleemosynam afflictis et pauperibus excitare. Quia vero, 
Christo Domino dicente „pauperes semper habetis vobis-
cuin"-) nunquam proinde deest occassio benefaciendi, Eccle-
siae in mitigando ieiunii quadragesimalis praecepto indul-
gentiam largioribus elemosynis ii imprimis compensent, qui 
habent, unde tribuant, imo omnes pro suis facultatibus dent 
inopibus velut fratr ibus Chris t i : quatenus a Salvatore nos-
tro audire mereantur : „Venite benedicti Patr is mei, possi-
dete paratum vobis regnum a constitutione mundi. Esurivi 
enim et dedistis mihi manducare; sitivi, et dedistis mihi bi-
bere . . . . Amen dico vobis, quamdiu fecistis uni ex bis f ra -
tribus meis minimis, mihi fecistis."3) 

J u v a t animadvertere multum differre christianam 
charitatem a beneficentia legali,qualem in nonnullis regnis 

>) 1. ep. g 17. — 2) Matth. 2(i. 11. — Matth. 25, 34. sq. 
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introductam noviiiius. I l la opulentiorum et pauperuni ani-
mos suavissimo amoris vinculo copulat, quando quidem be-
nefacere voleutes ipsi sua opera in pauperum inopiam et in-
digentias inquirunt, lias propriis oculis usurpant, misericor-
diaeque opus alacrius et eo modo exequuntur, qui largiti-
onem benigniorem, magisque hunianioreni, ut ita dicam, effi-
cit. Dum e contrario legális beneficentia facit, ut benefactor 
opulentus nedűm pauperum miseriam, sed ne pauperem qui-
dem unquam videat, et taxa velut contributione depensa, 
nulla deinceps illorum sollicitudine teneatur. Unde etiam 
fieri sólet, ut taxa velut de iure débita consideretur et acci-
pientibus nunquam sufficieus appareat iuxta illud poëtae: 
„quo plus sunt potae, plus sitiuntur aquae." Romani iinpe-
ratores nova semper donaria — panem et circenses — otio-
sae plebi largientes, liac legális beneficentiae specie nec sibi 
noc rei publicae bene consuluerunt, plebs enim, ut a uovis 
imperatibus nova et ampliora consequeretur, frequentes 1110-
vit. seditiones, et donariorum largitores e medio sufferre co-
nabatur, et baud raro sustulit. Mira christianae charitatis 
opera in stabiliendo, quod prius ignorabatur, pupillorum, 
viduarum, et quomodocuniqus languentium iure, in erectis 
porro omnis generis 'beneficis institutis relucent, quae nulla 
unquam aetas obliterabit. 

Quae respectu concedendae dispensationis in lege ab-
stinentiae quadragesimalis alias a me disposita sunt, liac 
quoque vice valere declarando, sistere iam gradum possem 
concludereque liuuc ad vos directum sermonem. Sed vero et 
temporum, in quae incidimus, et muneris mei ratio urget, ut 
quarumpiam pastoralis mihi et vobis impositi officii obliga-
tionum specialem mentionem iniiciam earumque implemen-
tum impensius commendem. Nostis, primam ac praecipuam 
eorum, quibus cura animarum crédita est, obligationem esse 
christianae traditionem, verbi divini praedicationein. „Fides 
enim, sine qua impossibile est placere Deo, et ad filiorum 
eins consortium pervenire,4) ex auditu, auditus autem per 
Verbum Dei. Aut quomodo credent,ei, quem non audierunt? 
quomodo autem andient sine praedicante ?" Verba sunt 
Apostoli5) qui inter caetera Pastoris officia hoc docendi et 
praedicandi munus tanta sollicitudine a Timotheo discipulo 
suo requirebat, dicens :6) „Testificor coram Deo, et Christo 
Jesu, qui iudicaturus est mortuos, et per adventum ipsius et 
regnum eins, — praedica verbum, insta opportune impor-
tune," et tandem „opus fac evangelistae, ministerium tuum 
impie," aperte significans 11011 impleri ministerium uisi verbi 
Dei praedicatione. In hac Christi legatione praecipuam par-
tem curae pastoralis positam esse, ipsi Apostoli declarave-
runt, dicentes : „Nou est aequum, nos relinquere verbum 
Dei, et miuistrare mensis,"7) et gentium Apostolus dum ad 
Corintliios seribit :9) „Non misit nie Christus baptizare, sed 
evangelizare," indicare voluit, inter duo Pastoris officia : 
praedicare verbum Dei, et Sacramenta administrare, maius 
et principalius, idemque magis arduum ac necessarium esse 
verbi divini praedicandi officium, in quo proinde studiosius 
oporteat eum versari. De cuius officii gravitate adeo convic-
tus fui t Apostolus, ut declarare non dubitaverit :9) „Vae 
mihi si non evangelizavero," vult dicere : aeternam mihi 

*) Cone. Trid. Sess. VI. c. 8. — Rom. 10. 14, 17. - ß) 2. Tim. 4, 
1 sq. — •) Act. 6, 1. cit. — 8) I. ep 1, 17. — ') ib. 9, IG. 

maledictionem accersam, tamquam Dominici praecepti trans-
gressor, si non evangelizavero, id est, si munus Evangelii 
praedicandi negligam. Hoc vae Dominus exponit, ubi ser-
vum, ([Iii talentum sibi commissum non dederat ad usuram, 
sed absconderat in terra, damnat hac sententia : „Servum 
inutilem eiicite in tenebras exteriores. Illic erit fietus et 
stridor dentium."10) Praedicationein verbi Divini praeci-
puam nostram esse obligationem his indicat verbis S. Gre-
gor ins M. : " ) „Praeconis officium suscipit, quisquis ad Sa-
cerdotium accedit, ut. ante adventum Judicis, qui terribiliter 
sequitur, ipse scilicet claniando gradiatur. Sacerdos ergo si 
praedicationis est nescius, quam clamoris A ocem daturus est 
praeco mutus? Hinc est enim, quod super pastores jirimos 
in linguarum specie Spiritus Sanctus insedit, quia nimirum 
quos repleverit, loquentes facit. „Ubi autem populus Pasto-
ris sui incuria spirituálém famem coelestis doctrinae patitur, 
ibi est omnis pietatis, et Religionis exterminiuni," observât 
S. J o aunes Chrys.12) Docemur hoc etiam a S. Tlieronvmo 
illis verbis:13) „Ex quo intelligimus, déficiente inter Christi 
fidèles salutari doctrina, quasi alimento laborautes, extiugui 
pudicitiam, castitatem omni labe infici, virtutes omnes 
amisso nomine in peius mere, omniaque retro prolapsa re-
ferri." Non miremur itaque, quod S. Doctor in liaec verba 
proruperit : „Si namque canes latrant pro Dominis suis, et 
tu non vis latrare pro Christo ?"14) Si autem praedicandi 
munus, ad quod omnes, quibus cura animarum commissa est, 
praecepto divino obligantur,14) sine grandi piaculo nullo 
tempore negligere licet, profecto ad illud duplicato zelo 
nostro incumbendum est tempore, quo „diminutae sunt veri-
tates a filiis hominum,"16) quo nihil tarn sanctum, nihil tarn 
pium, et Christi fidelibus tarn venerandum, quod homines 
corrupt! mente et reprobi circa fidem17) perversis suis asser-
tionibus, astutitiis et exemplis subruere non conentur, quo 
non iam adversus singulos errores, sed adversus incredulita-
tem pugnandum est, quam per totum orbem disseminari 
conspicimus a veritatis inimicis, quos S. Cyrillus Alex, de-
pinxisse videtur, scribens:18) „depravati corde, omnisque 
divinae lucis expertes, adversus pietatis placita insurgunt, 
contumeliosisque vocibus emissis iniustitiam in altum lo-

quuntur quorum conatus eo impietatis processif, 
ut etiamnum in alios tani foedae superstitionis malum trans-
mittere velint, tamquam serpentes aliqui trivia obsidentes, 
qui praetereuntibus illac iusiliunt, ita acerbum virus faci-
lius animis iufundentes, de quibus iure dici possit, : Serpen-
tes, generatio viperarum, quomodo potestis bona loqui, cum 
sitis mali ? Nec aberret a vero Dominus dicens : Bonus homo 
de bono thesauro profért bona, et malus homo de malo the-
sauro profért mala." I taque nisi Deo, Divinaeque legi re-
pugnare, nisi terrorem damnationis, et minas conteninere, 
nisi tanti munus officii perdere, et profligare, nisi omnes Ec-
clesiae spes eludere, expectationemque de nobis fraudare 
nolumusj ea muneri praedicandi et docendi navanda opera, 
hocque pacto ea salus animarum curanda a nobis est vigi-
lantia et constantia, ut e negligentia nostra nemo unus nobis 
cominissorum decipiatur per philosophiani, et inanem falla-

">) Matth. 25, 30. - l l) r. pass. p. 2. — l s) horn 45. in Genes. — 
") in. cap. 8. Amos. 14) adv. Ruf. 1. 2. — >5) Cone. Trid. sess. XXIII. c. 1 
de reform. — I6) Psalm. 11, 1. — 2,'Tim. 3. 8. - '") Adv. Julianum 1.1. 
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ciain secundum traditionem hominum secundum elementa 
mundi,19) sed occurrant omnes in unitatem fidei, et agnitio-
nis filii Dei, in virum perfectum, uec iam sint parvuli 
fluctuantes, et circumferantur omni vento doctrinae in ne-
quitia hominum, in astutia ad circumventionem erroris."20) 
Nemo aiulitorum exiguum numerum ad excusandam excusa-
tionem in peccatis adferat, id, quod haud raro fieri assolet, 
ait enim S. Joanues Chrys. :21) „Licet unus auditurus sit, 
audiat : non enim exiguum est unam ovem servare, quando-
quidem et Pastor ille, qui nonaginta reliquerat oves, ad 
unam cucurrit, quae aberraverat. Hominem non contemno, 
licet unus sit homo." Praedicationis verbo sociandum est 
conversationis éxemplum. Etenim „cum libentius ilia vox 
auditorum cor penetret, quam dicentis vita commendat, illi, 
quibus administratio Verbi comtnissa est, metiri sollicite 
studeant, quanta tenendae rectitudinis necessitate constrin-
gun tu r ; quia qua necessitate exiguntur summa dicere, eadem 
necessitate compelluntur summa monstrare : sint ergo cogi-
tatione mundi, corde humiles, spiritu fervidi, actione prae-
cipui in silentio discreti, in verbo utiles, in sermone breves, 
ac in omnibus praebeant seipsos exemplum bonorum operum, 
ut non vituperetur ministerium Yerbi, quod acceperunt a 
Domino Jesu.,,2'-) Tametsi ut Angeli de coelo praedicatores 
Verbi evangelizaverint, nonnisi aërem verberabunt, nisi 
eorum dictis vitae tenor respondeat. „Habet namque, S. Au-
gustino teste,23) ut obedienter audiatur, quantacunque gran-
ditate dictionis magnum pondus vita dicentis." In cuius rei 
commonitionem ipse Dominus Jesus factis primum, tum 
doctrina hominibus praeluxit, de quo scriptum est24): „Coe-
pit Jesus facere, et docere." 

Sed quid prodestut fideles, curae suae creditos, docue-
rint, et eos praedicationibus et exhortationibus suis ad con-
versionem, et poenitentiam permoverint animarum Pastores, 
si prae fastidio et negligentia illos postea poenitentes in S. 
Tribunali audire nolint, tamquam molestos ac importunos 
repellant, misericordiaeque ianuam ipsis praecludant? Sunt 
enim, utinam non essent, Sacerdotes, quinimo parochi,'qui vi 
officii ovibus suae creditis curae Sacramenta administrais te-
nentur, quoties illae indigent, et rationabiliter eadem petunt, 
sunt inquam, adeo ab audiendis Confessionibus abhorrentes, 
ut poenitentes ab hoc Sacramento arceant, eosque in damna-
tionis aeternae periculum coniicere non reformident : non 
pastores hi, sed pastorum coecorum idola et simulacra, qui 
ad propria commoda, non ad labores et sollicitudines pro 
Dei gloria et animarum salute sibi videntur vocati. Sunt 
alii, qui hoc onus sibi, qua proprio ovium pastori imposi-
tum, ne digito quidem attingunt, verum illud, non etiam 
beneficii quod tenent emolumenta, in humeros aliorum saepe 
ineptorum et nondum exercitatorum Confessariorum prae 
ignavia devolvunt, non perpendentes, quod hi extranei pro-
prios fidelium Pastores de manibus Dei viventis liberaturi 
non sint, nec sint ipsis opitulaturi, si ministerium illis impo-
situm perfunctorie peragant. 

Boni e contrario, hocque nomine digni Pastores ani-
marum, pro ovibus suis animam, multo igitur magis vitae 

commoditates ponere parati sunt. Libentissime impendunt 
se, imo superinpenduntur pro peccatoribus, nullos refugiunt 
labores, nulla fatigia, semper accincti, semper promptissimi 
ad dispensandum Poenitentiae Sacramentum, quod lapsis 
post baptismum ad salutem necessarium est, ut nondum re-
generatis ipse baptismus. Norunt enim/nullibi efficacius Dei 
gloriam et salutem animarum promoveri posse, quam in 
Sacro Tribunali, norunt, illic se posse boni pastoris officium 
implere, dum animas e faucibus inferni eripiunt ; quod 
aegrotum est curant, quod infirmum est consolidant, quod 
confractum est, alligant. Quod abiectum est, reducunt, quod 
periit, quaerunt ; quod pingue et forte est, custodiunt. Ibi 
oves suas cognoscuut, peccatoris conversionem perficiunt, ut 
periti medici congruis remediis animas fidelium peccatis 
vulneratas curant, sanant ; ibi homines, a via salutis aber-
rantes et per latam portám, et spatiosam vitiorum semitam 
ad damnationis abyssum gradientes, viam Coeli docent, et 
per angustam portám intrare compellunt. Ibi peccatores in 
sanguine Agni, et ab omni inquinamento carnis mundantur. 
Quotiescunque igitur Confessarii, imprimisque animarum 
Pastores ad audiendas Confessiones vocantur, alacri hilarique 
animo Sacramentum administrent, neque unquam fastidio 
affecti videantur. Quod enim salutiferum magis officium 
praestare poterunt, quam illud, per quod fidelium animae in 
viam salutis diriguntur, ac cum Deo reconciliantur, quove 
rite ac bene impleto officio, teste S. Pio V. omnium Chris-
tianorum haberetur reformatio. Quot meritis cumulantur ii, 
qui hoc ministerio sancte et assidue funguntur, quum neque 
minimum charitatis opus absque ampla mercede relinquen-
dum esse solemuiter edixerit, promiseritque Christus Domi-
nus ? Hinc omnes Christi ministri, qui apostolico imbuti 
fuerunt spiritu, in audiendis peccatorum confessionibus in-
defessos se exhibueruut, unde uberrimos in vinea Domini 
collegerunt fructus. Ii autem, qui inviti hoc Sacramentum 
administrant, et malunt aliis detineri curis, vel otio et igna-
via torpere, quam ad hoc saluberrimum ministerium dignos, 
idoneosque se reddere, serio recogitent Vae per prophetam 
in officio suo frigidis et negligentibus Pastoribus intenta-
t n m : 2 5 ) „ V a e Pastoribus — qui gregem meum non pasce-
batis. Haec dicit Dominus Deus: Ecce ego ipse, super Pasto-
res requiram gregem meum de manu eorum." Rénovent 
ergo, qui taies adusque fuerunt, zelum suum, et resuscitent 
grat iam in sacra ordinatione ideo acceptam,26) ut digni sint 
ministri Christi et assidui dispensatores Mysteriorum Dei, 
aut ab officio désistant, velut arbor illa fici, quae quia fruc-
tum non tulit, succidenda proponitur in Evangelio,47) ut mi-
nisteria eorum accipiant alii, — dignius illa impleturi, re-
moveaturque ab aniiuabus, Christi sanguine redemptis, rui-
nae periculum, cui exponuntur, si Sacramenti tam neces-
sarii ob supinam Pastoris negligentiam participes non fiant. 
A Christo Deo et Salvatore Nostro petamus, ut omnibus 
nobis aliud propositum non sit, quam fideliter exequi munus, 
quod divinorum divinissimum est, cooperari nempe Deo in 
salutem animarum. Repleat nos ad hoc Spiritu et lumine 
suo. Det nobis gratiam et pacem, et quia cum peccatis in 
pace non vivitur, delicta nostra miseratus absolvat et nu-

'") ef. ad Colos. 2, 8 — 10) Ephes. 4, 13. sq. — S1J liom. G. serin. 5 
— 22) S. Gregor. 11 Past. p. 2. — 23) de doctr. Christ, c. 1G. — " ) Act. 1, 1. Ezech. 34. — 2B) cf. 2. Tim. 1, 6. — ") cf. Luc 13, G. sq. 



141) 

tanti a corda ipse dirigat, qui via, veritas et vita est, et vi vit 
ac reo-nat in saecula saeculorum. Amen. 

Datum Striä'onii in t'esto Purificationis B. M. V. die 
2-a Februarii, 1881. 

Joannes Cardinalis Simor m. p. Archi-Episcopus. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, február 25. Az elégtétel. — Egy pár szám-

mal ezelőtt kötelességünknek tartottuk felszólalni ama rend-
szeresen űzött vád ellen, —• és a vád alaptalanságát, valamint 
következetlenségét kimutatni, — mintha a nemzeti művelődés 
körül eléviilhetlen érdemeket szerzett ezidőszerinti páratlan 
jótékonyságit csanádi püspök u r ő e x c j a egyházmegyéjében 
a germanisatiót mozdítaná elő az apáczák által. Oly kézzel-
fogható volt e vád alaptalansága, hogy azt bárki is, még ha 
az ottani viszonyokat részletesen nem is ismeri, a czáfolat 
minden félelme nélkül tagadhatott. Végtelen megelégedé-
sünkre szolgál, hogy kifejezett nézetünk azóta nem csak 
nieo- nem ezáfoltatott, amitől nem is tarthattunk, hanem in-o ' 

kább a legkétségbevonhatlanabb módon megerősíttetett, és 
igy ő excjának, a csanádi püspöknek, a nemtelen vád elle-
nében elégtétel nyújtatott . Megengedik nekünk t. olvasóink, 
mit mi kötelességünknek tartunk, hogy az elégtételt bemu-
tassuk, annyival is inkább, mert ez által felismerhetik a lel-
kületet is, melyből a tökéletesen alaptalan vád származik és 
rágalomnak bizonyul be. 

Az elégtétel megadására és igy a vád tökéletes tönk-
retételére hivatottabb bizonyára senki sem lehet, mint épen 
az állami tunfelügyelő, ki mint ilyen hivatalos állásánál 
foo-va köteles a kerületében létező tanodák irányáról, szel-
leméről tapasztalás utján nyert ismerettel birni, és kit, mint 
,állami' tanfelügyelőt, még a gyanú árnyéka sem terhelheti, 
hogv érdekből keljen védelmére valamely katholikus püs-
pöknek. 11a tehát ily részről nyújtott elégtétel létezik a fenn-
forgó ügyben, akkor a vád minősége is kellőleg jellemezve 
van. Már pedig a jelen esetben birunk ily elégtétellel. Temes-
megye állami tanfelügyelője ugyanis, Marx Antal ur, elég bá-
tor volt, hogy védelmébe vegye a csanádi püspök ő excját 
és a képzelhető legalaposabb módon tönkre tegye a vádat 
épen azon lap hasábjain, melyben a támadás többszörösen 
ismételve megjelent, t. i. a ,Pesti Napló'-ban. A követke-
zőkben tehát bemutatjuk a tanfelügyelő ur válaszát, melyet 
a támadásra írni szíves volt. 

A tanfelügyelő ur válaszában azonnal megjeleli a for-
rást, honnan a támadás származott és ez szerinte nem más, 
m i n t a ,ealumniare audaeter ' ; minthogy névtelen támadó 
ugyanis nem tagadhatta a csanádi püspök kifogyhatatlan 
jótékonyságát és bő áldozatkészségét, legalább rágalmazni 
akarta a germanisatióval, de állításával egészen adós ma-
radt, és én, úgymond a tanfelügyelő ur, állítását egyszerűen 
valótlannak nyilvánítom. De nem, a tanfelügyelő ur nem 
elégszik meg egyszerűen a tagadással, hanem hiteles okmá-
nyok alapján részletesen kimutatja a vad alaptalanságát. 
Lássuk tehát. A tanfelügyelő ur szerint nem igaz, mit a 
támadó mond, hogy a temesvári apácza ,főházat' a mostani 
püspök ő excja alapította, ki csak 1860-ban foglalta el püs-
pöki székét, holott az apáczák már 1858-ban Csajághy alatt 
hozattak be. kit bizonyára senki sem fog germanisatióval 

vádolni akarni. Ez a factum tehát a támadó tájékozottságá-
ról (?) tanúskodik. De nem igaz az sem, mintha az apáczák 
vezetése alatt levő iskolák és intézetekben a magyar nyelv 
elhanyagoltatnék és a püspök a magyar kulturális czélokkal 
nem törődnék. Nem igaz, mert a tanfeliigyelü ur névszerint 
felemlíti mindazon magyar nyelvű, mondhatjuk liberális 
körben is magyaroknak tartott szerzők tankönyveit, melyek-
ből a növendékek oktattatnak. A támadás oktalanságának 
kimutatására a tanfelügyelő ur felemlíti, hogy az apáczák 
községi iskolákban is tanítanak, már pedig ezekről csak 
nem lehet feltenni, hogy germanisálni engedjenek. Felem-
líti, hogy a temesvári és vidéki apáczatanitónők alatt álló 
tanintézetekben működő apáczatanitónők közt 6 olyan van, 
kik a budapesti állami polgári iskolai tanitóképezdében tette 
le a magyar és német nyelvű polgári iskolára, 30 pedig, kik 
részint a szegedi képezdében, részint miniszteri engedélylyel 
összeállított vizsgáló bizottság előtt Temesvárt tették le 
magyar és német tannyelvű elemi iskolákra a tanképesitesi 
vizsgát, ezenfelül pedig annyi magyar születésű világi segéd-
tanítónő alkalniaztatik, a mennyi csak szükséges. Sőt, hogy 
a magyarság érdekében a püspök ő excja mit tett ezenfelül, 
annak is fényes bizonyítékát nyújtja a tanfelügyelő ur. Mint-
hogy ugyanis a 60-as évek elején magyar-ajku apácza taní-
tónő a zárdában még nem volt, a magyar nyelvet a temes-
vári nőueveldében Németh József jelenlegi felszentelt püs-
pök és püspöki helynök ur és Jiiger Adám kanonok ur tani-
tották, sőt ugyancsak a püspök meghagyásából az akkor 
fennállott városi r. kath. főiskolákban is taníttatott a ma-
gyar nyelv, minek bizonyságául a tanfelügyelő ur az akkori 
időből fennmaradt iskolai körlevelek jegyzőkönyveire hivat-
kozik. Hogy pedig a tanfelügyelő ur állításának igazságát 
méginkább bebizonyítsa, hivatkozik a szülőkre, a vendégekre, 
kik a nevezett tanitézeteket a zárvizsgálatok alkalmával meo-

o o 
látogatták; hivatkozik a budapesti és szabadkai m. k. állami 
tanitónőképezde igazgatói és igazgató-tanácsosaira, kik előtt 
a temesvári polgári leányiskolát végzett azon tanítók, kik a 
tanítói pályára lépni óhajtottak, a felvéti vizsgálatot leteszik 
— és mi egy perczig sem kételkedünk, hogy a hivatkozottak 
a tanfelügyelő ur állításának igazságát s a támadó vádjának 
alaptalanságát mindannyian megerősítenék. 

íme tehát egy nagyszerű elégtétel, tie egyúttal a rá-
galom tökéletes tönkretétele. A csanádi egyházmegyének 
apáczák által vezetett nőneveldéi nem csak nem fészkei a 
germanisatiónak, hanem ellenkezőleg a magyar kultura ter-
jesztői ; nem csak nem igaz, hogy ott a társalgás, tanulás, tan-
könyvek, cselédség, eledel, tán még, mint mondatik, a levegő 
is német, hanem ellenkezőleg magyar szellem leng ott, tan-
terv, tankönyvek, előadás stb. magyarok: hogy e mellett a né-
met nyelv is használtatik, az természetes és mint magunk is 
már megjegyeztük, a tanfelügyelő ur is megjegyzi, hogy ez 
máskép a tanítási eredmény koczkáztatása nélkül nem is le-
hetséges ; de azért ez nem germanisatió, amint hogy nem is 
lehet ott, hol túlsúlyban van a magyar oktatás; germanisa-
tiónak ezt csak azok mondhatják, kik behunyják szemeiket 
csakhogy a napot ne lássák és igy azt mondhassák, hogy se-
tétség van. De nem foglalkozunk tovább e tárgygyal: a köz-
löttek elegendők lehetnek mindenki előtt, annak bebizonyi-
tasára, hogy minő lelkület vezethette a támadót és hogy mit 
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ítéljen a közönség jövőre, hasonló támadás intéztetnék vala-
mely kath. püspök ellen? Nem zárhatjuk be sorainkat még 
sem a nélkül, hogy ezennel köszönetet ne mondjunk a tanfel-
ügyelő urnák, hogy tönkre silányította a vakmerő támadót 
és fellépett egy kath. püspök mellett, kimondva, hogy ma-
gyar nemzeti szempontból is oly kitűnő intézeteket pellengérre 
állítani az ügynek nem hasznára, de ártalmára van. | | 

Róma. XIII. Leo pápa beszéde a lombardiai zarán-
dokokhoz, a kath. actio, társulás és sajtóra vonatkozó része 
miatt általános és kiváló becsű, a miért is egész terjedelmé-
ben közöljük. 

„Atyai szivünknek nagyon jól esik a ti jelenlétetek, 
szeretet fiaink; a hodólatot, hűséget és szent bátorságot ki-
fejező szavak pedig, melyeket mindnyájatok nevében a za-
rándoklat elnöke az imént hozzánk intézett, édesen visz-
haugzanak szivünkben. — Már más alkalommal Olaszor-
szág különféle vidékeiről, Liguriából, Piemontból, a nápolyi 
királyságból és más tartományokból válogatott csapatok 
zarándokoltak ide Rómába, hogy előttünk letegyék fiúi ke-
gyeletek hódolatát, hogy szabadon és nyiltan tanúságot 
tegyenek hitökről, mely oly ősrégi Olaszországban oly 
mély gyökeret vert, és mely amint egyrészt legszebb dicső-
ségét képezi, ugy másrészt a mostani idők ellenségeskedése 
daczára a jövőbe helyezett legszebb remények alapja. Ama 
hívek példáját akartátok követni ti is, szeretett fiaink, és 
igy mintegy megkoronáztátok ájtatos zarándoklataitokat 
Caravaggio, Crema, Como szentélyeihez, amit mi csak di-
csérhetünk. 

Már régóta mindenki előtt világos az aljas terv és a 
végezel, melyre törekszenek a katliolika egyház ellenségei. 
Ezek a tagadás és a kétkedés által a keresztény népekből ki 
akar ják oltani a hitet és a legföltétlenebb közömbösség és 
hitetlenség fagyával ki akarják ölni a népek szivéből a nemes 
érzelmeket, melyeknek anyja és dajkája Jézus Krisztus val-
lása. Az ellenségek a népeket el akarják távolítani az igaz-
ság e tanszékétől, a vallás központjától, elvonni a Jézus 
Krisztus helytartója iránti engedelmességtől, hogy velők 
kényök szerint bánjanak aztán el és hogy fölhasználják saját 
kancsal czéljaikra. Valóban maguk a népek jóllétére, mint 
a vallás érdekeire nézve gyászosabb tervet ennél képzelni 
sem lehet. Az egyház ellenben szorgos anyaként gondosko-
dik fiainak nem csak túlvilági boldogságáról, hanem üdvös 
tanításaival és megszámithatatlan eszközeivel, melyek ren-
delkezésére állanak, bámulatosan elősegíti az ideiglenes em-
beri életben is azon jóllétet, melyet az isteni gondviselés jó-
tékony befolyása nélkül reményleni sem lehet. 

Ti, szeretett fiaink, bizonyságot tesztek róla, hogy jól 
felfogjátok ezt a nagy fontosságú igazságot. Hűen elődeitek 
dicsőséges hagyományaihoz, mint tanulékony fiai szent Am-
brus és Károly püspököknek és szent egyházaitok többi véd-
szentjének, minden emberi tekintetet félretéve, nemes és 
szent bátorsággal eljöttetek, hogy tanúságot tegyetek ra-
gaszkodástokról Krisztus vallásához. — Szeretteink ! Az 
idők, melyekben élünk, a katholikusokra nézve vészteljesek. 
Ezen veszélyek közöl kiemeljük azt a meggondolatlan köny-
nyelmüséget, melylyel sokan Ítélnek a mostani idők leggyá-
szosabb viszonyai fölött, — a kötelességek elhanyagolását, 
a közömbösséget, a tétlenséget és az egyenetlenséget, mely 

legnagyobb szerencsétlenségre észlelhető a most vitatott val-
lás-politikai kérdésekben. — Es külösen ami titeket illet, az 
emiitett veszélyeken kívül, nem hal lgathat juk el, hogy nem 
régen épen a ti vidékeiteket különös előszeretettel válasz-
tották ki a téves és : csalárd tanok terjesztői," hogy elves-
sék a tévely magvait és belétek öntsék az idegenkedést a ró-
mai egyháztól, s annak legfőbb tekintélyétől, ki azt kor-
mányozza. 

Azért is szükséges, hogy követve azon számos honfiai-
tok példáját, kik nagy dicsőségöknek tartot ták tanúságot 
tenni arról, hogy észben és szívben ragaszkodnak az apostoli 
székhez, ti is szeretett fiaink, ahhoz szorosan ragaszkodja-
tok, és minden viszony közt védelmezzétek annak sérthetet-
len és szent jogait. Szükséges, hogy mindig erősek és állha-
tatosak legyetek szent elhatározástokban, és hogy az ellen-
séges ármányok és incselkedések növekedtével bennetek is 
növekedjék az erély és bátorság. •—• Szenteljétek magato-
kat lelkesedéssel a jó társulatoknak, melyek által köztünk 
terjed a katholikus élet. - Öszpontositsátok erőtöket a ka-
tholikus if júság egyleteibe, a katholikus congressusok kü-
lönféle bizottságaiba és a munkás-egyletekbe; törekedjetek, 
hogv a jelzett határok közt tevékenységiek mindinkább nö-
vekedjék és amellett fegyelmezett maradjon. - Segítsétek 
elő a jó sajtó fejlődését, terjedését és gyarapodását. E sajtó-
nak föladata a napi tévelyek ellen küzdeni és visszaverni az 
ellenfelek támadását . — Végül gondoljátok meg, hogy je-
lenleg veszélyeztetve vannak legvitálisanb érdekei nem csak 
a mostani, hanem a jövő nemzedékeknek is, s hogv har-
czolni kell a vallás, a család és társadalom védelmében. 

E harezban legyen támasztok az U r malasztja és szent 
Ambrus és Károly püspökök pártfogása, kiknek védelmébe 
titeket melegen ajánlunk. Erősítsen titeket az apostoli áldás 
is, melyben kiváló rokonszenvünk zálogul szivünk mélyéből 
részesítjük a lombardiai püspöki kart , a klérust, mindnyá-
jatokat, kik jelen vagytok és családjaitokat." 

Amer ika . A pápai zuávolc Canadában. — A pápai 
hadsereg dicső maradványa, az itteni pápai zuávok, egész 
mostanig fenntartották szervezetöket s különféle ünnepélyes 
alkalmakkor testületileg szoktak fellépni. I ly testületi fel-
lépésről értesit a quebeci ,Canadien' czimü franczia lap. Az 
u j év alkalmából a guebec-i hadosztály pápai zuavjai — 
úgymond a ,Canadien' — Cáron A. P . urnák „katonai és 
védelemügyi miniszterré" történt kinevezése alkalmából, — 
ainelv állás működési körére azonos az európai hadügymi-
niszterekével — emlékiratot nyújtottak át, melynek főbb 
érdekű helvei a következők : 

Szeresd Istenedet és teljesítsd kötelességeidet ! 
Allet-i egyesület, quebee-i osztály. 

Tisztelt Cáron urnák, katona- és védelemügyi miniszternek. 
Tisztelt U r ! 

A qubec-i osztályhoz tartozó pápai zuávok gyakran 
voltak figyelme- és tekintetének tárgya ; gyakran folyamod-
tak befolyása- és nagylelkűségéhez, és ön részéről mindig a 
legjóakaróbb fogadtatásban részesültek. 

A részvétel ama jelei, melyeket ön a nemzeti nagy 
fellépés idejében irányukban tanúsított ; ama nagyjelentő-
ségű szolgálatok, amelyeket ön érdekükben tett, különösen 



ama körülményben, mindmegannyi czimek ön iránti hála-
datosságnnkra. 

Háladatosság ! igen ez fő kötelessége a zuávoknak az 
ön figyelmeért, és ők szerencsések lesznek, hogyha ezt ön-
nek, ahányszor erre csak alkalmuk nyilik, tanúsíthatják. Ily 
szerencséjüknek tart ják, önnek Canada katonaügyi miniszte-
rének kiváló állására való felemeltetését, és hogy e fölötti örö-
müket kifejezzék, jelentek meg a mai nap önnek szine előtt. 

Tisztelt U r ! nekünk pápai zuávoknak volt szerencsénk 
lehetni ; nekünk azon vigasz jutott volt osztályrészül, hogy 
felfegyverezhettük karjainkat az anyaszentegyház védelmére, 
és az Isten tudja, hogy nagylelkűen és bátran ontottuk volna 
vérünket az ő fölkent helyettesének győzelmeért. Vérünk-
kel tanúbizonyságot tehetni elhatározásunkról, nem volt al-
kalmunk ; és mi visszatértünk hazánkba. Itthon királynénk 
hű alattvalóiul akarunk élni. Legyen meggyőződve, hogy 
mi főnökeink parancsainak mindig engedelmeskedni fogunk, 
amint ezt tenni minden igazi katona kötelességének ismeri, és 
hogy mi hazánk jóléteért készek vagyunk mindenha azon 
bátorsággal harczolni, amelyre csak képesek vagyunk. 

A tiszteletre méltó miniszter a zuávoknak következő 
magasztos feleletben válaszolt. 

A quebec-i hadosztálv pápai zuávjainak. 
Elnök U r ! 

Uraim ! 
Az u j év előestéjén nem lephettek volna meg engem 

kedvesebb ajándékkal, mint jelen magukviseletével, amely-
lyel, midőn egyrészt megtisztelnek engem, másrészt azt bi-
zonyítják be, hogy mennyire bírják és átérzik önök ama 
tulajdont, amely minél ritkább annál becsesebb, értem a 
szívnek háladatosságát. 

A szolgálatok, melyekről az imént említést tettek 
önök, valóban csekélységek és én már kárpótlást nyertem 
értök önök fényes sikereiben. Az természetes, hogy szeretvén 
hazámat és honfitársaimat, indíttatva érzem magamat te-
hetségemhez képest segédkezet nyújtani nekik, amidőn erre 
alkalom kínálkozik, és miután a pápai zuávok a kanadai elő-
kel ő fiatalság' közt kiváló helyet foglalnak el, hajlamom, 
melyet irántok érezek, teljesen kimagyarázható. 

Önök uraim, a rend emberei ; önök szent elveket 
vallanak, amelyek védelmére fegyvert ragadni kötelességök-
nek ismerték. Az egyház önökben engedelmes gyermekekre 
talál köznapi életökben, vitéz katonákra a harczmezőn és az 
igazság: védőire minden időben. Az állam nem ismerheti félre, O O 
miszerint önök a társadalomban is hasonló helyzetet terem-
tettek magoknak, és hogy a hazájokhoz legbivebb kanadaiak 
egyszersmind pápai zuávok. 

En csak arra serkentem ezúttal önöket, hogy tartsák 
meg szép hagyományaikat, amelyek alapul mindig a vallá-
sos hitet bírták, és amelyek oly tökéletesen vannak kifejezve 
önök nemes jelmondatában : „Szeresd Istenedet és tedd meg 
kötelességedet. 

Zuávjaink csapatai ! utjuk Francziaországon át, I ta-
liában való időzésük, nagy mértékben működtek közre Eu-
ropa figyelmének országunkra való terelésében, és önök ez 
által oly szolgálatot tettek Canadának, amelyet ez el nem 
felejthet. 

Vallási és nemzeti ünnepeinknél való jelenlétök által 
a zuávok azon emlékeket idézik lelkünkben fél, melyekre 
büszkék vagyunk és amelyek napról napra kedvesebbekké 
lesznek népünknél. 

Ezen magasztos példa a zuávok által a fiatalság közt 
meghonosítva, nagvobb befolvással lesz — mint kezdetben O O«/ J 
hinni lehetett, — az ó világ legtöbb országaiban jelenleg oly 
annyira meglazult fegyelmi szellem emelésére. 

Mig tehát azon meggyőződésben lesznek, hogy taná-
csaim némi hasznukra lehetnek, ugy mindig szerencsémnek 

fogom tartani, ha önöknek azokkal szolgálhatok, és amikor 
szükségök leend csekély befolyásomra, legyenek biztosítva, 
hogy az az „allet-i egyesület" szolgálatára mindenkor ké-
szen leend. 

Deczember 31. 1880. Cáron A. P. 
Cáron hadügyminisrter azután meghívta a pápai zuá-

vok küldötteit asztalához ozsonnára. Az étkezés a legfeszte-
lenebb vígság között folvt le. A zuávok elvoltak ragadtatva 
azon szívélyes fogadtatás miatt, melyben őket a quebec-i 
grófság méltó képviselője részesítette. 

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

jesztésére, a kassai székesegyháznál i anilovics Mihály szé-
kesegyházi főesperesnek az őrkanonokságra ; Vandrácsek 
Károly idősb mester kanonoknak a székesegyházi főesperes-
ségre ; Weiss Vilmos ifj . mesterkanonoknak az idősb mester-
kanonokségra való fokozatos előléptetését jóváhagyván, az 
ekként megürült ifjabb mesterkanonokságot Eépászky Jó-
zsef kassai egyházmegyei áldozár, szentszéki ülnök s theo-
logiaí tanárnak adományozom. 

Kelt Bécsben, 1881. évi február hó 5-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s k. 

VEGYESEK. 
— A Vatikánból. X I I I . Leo pápa f. hó 20-án mint 

pápává választatásának évfordulóján fogadta a bíbornoki s 
s praelatusi testület tisztelgését. 34 bibornok volt jelen. Di 
Pietro bibornok-püspök, a sz. collegium dékánja, hódoló be-
szédet olvasott fel, mire a szent atya hosszabb allocutióban 
válaszolt. Érintvén az egyház helyzetét, tekintettel az ellene 
mindenfelé többé kevésbbé duló ellenségeskedésre és üldö-
zésre, kijelenté, hogy szándéka a folyó évben rendkívüli ju-
bilaeum által alkalmat adni a hiveknek az isteni irgalom 
leesdésére. 

— Egyház és állam közt az iskoláért vivottt harcz leg-
nagyobb erőfeszítéssel folyik Belgiumban. Másfélév előtt az 
uralkodó szabadkőműves kormány minden községi és állami 
iskolát vallástalanná nyilvánított. Az ifjúság tehát csaknem 
egészen az ő keze alá került, mert a katholikusok az ily ál-
lam-csinvra nem voltak elkészülve, minthogy az 1842-ki 
népiskolai törvény szerint minden népiskolának vallásos jel-
legűnek kellett lenni. A liberális kormány arra számított, 
hogy a katholikusok nem fogják győzni pénzzel, nem lesznek 
képesek a vallástalanná tett állami s községi iskolákkal 
szemben mindenütt vallásos jellegű iskolákat alapítani. 
Azonban a szabadkőműves kormány és pártja csalódtak. Az 
általok kezdett közoktatásügyi harcz el van döntve. A ka-
tholikusok rendíthetlen elvhüsége és bámulatos áldozatkész-
sége fényes diadalt aratott. A bruggei ,Patrie' közlése sze-
rint Belgium 4 kerületében katholikus iskolába jár jelenleg 
összesen 259,383 tanoncz, mig az uralkodó szabadkőműves 
párt által vallástalanokká tett községi és állami iskolákba 
csupán (53,577. E két összeget összehasonlítva mathemati-
kailag lehet a modern parlamentarismusban rejlő absurdu-
mot kiszámitani. A katholikus iskolákba járó tanonczok 
számának megfelelő számú családapát mint politikai szava-
zattal biró jjolgárt véve, velők szemben a kormány által 
pártolt iskolákba járó tanonczok számának megfelelőleg 
négyszerte kisebb számú kormánypárti családfő áll, vagyis 
az ellenzéki belga családapák négyszernél is többen vannak, 
mint azok kik a kormány pártján állnak s mégis a négy-
szer kisebb fractio uralkodik a négyszer nagyobb többség 
fölött ! Kell-e ennél kézzelfeghatóbb következetlenség azon 
tannal szemben, mely azt mondja, hogy a parlamentaris kor-
mányrendszer nem egyéb mint a többség ura lma?! 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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zeum-körut 10. sz. alatt, i 
hova a netaláni réclama- ; 

; tiókis, bérmentes nyitott ! 
levélben, intézeudök. . 

NEGYVENEDIK ÉVFOLYAM. n5CT\S 

Budapesten, márczius 2. 18. I. Félév, 1881. 

TARTALOM. Szabó Imre püspök -j*. — Havi szemle. — Mi jelentésük van a római misekönyvben előforduló Statióknak ? 
— Részletes segédeszközök a socialis kérdés megoldásához. — Egyházi tudósítások : Budapest. A katholika egyház hely-
zete hazánkban. Róma. X I I I . Leó pápa allocutiója a szent collegiumhoz. — Irodalom: A 18-ik századbeli magyar egyházi 

énekekről. — Vegyesek. 

S z a b ó I m r e 
Sz. 1815. — m. 1881. 

Megdöbbentő gyors egymásutánban haj t ja végre a kérlelhetetlen halál gyászos hivatását a ma-
gyar katholikus papság körében. Mintha csak titokban valami nagy veszély fenyegetné a kath. tanügyet ; 
vagy mintha magasabb hatalmak figyelmeztetni akarnák a magyar kath. clerust, hogy a nevelés és tanügy 
terére vesse magát tevékenységének összeszedett minden erejével: főleg a tanférfiak, a magyar ker. ka-
tholikus tanügy jeles munkásai s elsőrangú oszlopai azok, kiknek elhunytát egymásután kénytelenek va-
gyunk siratni. Szabó Imre püspök jeles volt sok tekintetben, de legnagyobb érdemeket a szombathelyi 
egyházmegye tanügye körül szerzett, <), kinek fent ki i n nevét csak kimondani kell, liogy halála hirére 
minden magyar katholikus szivén a legélénkebben érzett veszteség fájdalma ny i la l joná t ; ő, kinek halálá-
val a magyar katholikus megyés püspöki karnak évek óta oly örömmel szemlélt teljes sorában rés t ámadt : 
ő, — ó vajha még sokáig ne kellett volna nevét a nemzet nagy halottjai közt emliteni ! — ö egy háznagy és 
országnagy volt a szó) teljes értelmében. lm' ezért oly nagy az iir, a kár, a fájdalom, mely nyomában kél ! 
Erényeit, melyekkel például ragyogott előttünk mint ember, mint pap, mint hazafi, mint iró, mint szónok, 
mint püspök s apostoli magyar tanférfiu, a gyászba borult szombathelyi székesegyház s a magyar akadé-
mia szószékei vannak hivatva nagy érdemök teljességében hirdetni: mi csak messziről üdvözöljük azokat, 
hogy már most, a veszteség első lesújtó hirére, vigasztalást találjon mindenki azon tudatban, hogy ö,kit. 
méltán oly keservesen sirat minden érző sziv, halála után is a mienk marad nemes példája által, mely papi 
s hazafiúi erényeinek fényében ragyogni fog nemzedékről nemzedékre örökön. 

Nyugodjék békében s az örök világosság fényeskedjék neki! 

Havi szemle. 
Az isteni gondviselés ugy intézte a pápaság 

sorsát 1878 elején, hogy ezentúl február hava, — 
adja Isten, hogy még igen sokáig ! — mig XIII. Leó 
fog uralkodni, a pápaság hava lesz azon kettős nagy 
eseménynél fogva, melyeket e hóhoz az 1878-iki év 
kötött. Február havába esik ugyanis a feledhetlen 
emlékű IX. Pius halálának és a bölcseség dicsősé-
gében mint lumen de coelo ragyogó XIII. Leó pá-
pává választásának évfordulója. E két esemény gyors 
egymásutánban hivja fel az egész anyaszentegyház 

figyelmét s éleszti ragaszkodását kétszáz millió ka-
tholikusnak sz. Péter székéhez, a világot rendben 
tartó elvek e szikla-alapjához, melyre épité Krisztus 
Urunk anyaszentegyházát, hogy menhelye legyen 
az igazságnak s a népeket boldogitó erkölcsi elveknek, 
szóval az igazi ker. bölcseségnek, melyet az atheis-
mus- és materialismustól sugallt világ szenvedélye 
napjainkban mindenütt, majd ádáz dühhel, majd 
gondosan takargatott ravaszsággal üldöz, nyomor-
gat és száműz. 

Róma, bár már harmadik éve hogy IX. Pius 
meghalt, a legmélyebb gyászszal tiszteli az elhuyt 
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pápa emlékét. Nem tudja feledni. Rendkivüli alakja, 
mintha még mostis élne, ellenállhatlan varázszsal 
lebeg a kath. elmék előtt. XIII. Leó kedvencz lapja, 
az ,Aurora', csodálkozva tekint fel reá, s mint rend-
kívüli ember, mint az isteni gondviselés kiválasz-
tot t ja előtt, mély hódolattal leborulva kiált fel : Sin-
golare Pontefice, e meraviglioso quanto forse non è 
stato mai nessun altro!1) A pápasága alatt történt 
események, számukra, jelentőségükre nézve, igy foly-
tatja, a legkétségbeejtőbb átalakulások, maga ural-
kodásának hosszú ideje, minden, valami sajátságos 
jelleget kölcsönöz az elhunyt pápának, mi nem for-
dul elő más pápák történetében, vagy legalább nem 
ily nagy arányokban. IX. Pius egyike azon pápák-
nak, kik éltökben a legfőbb fokig tudták meg-
nyerni a világ rokonszenvét, s kiket haláluk után is 
oly szeretet környez, melynek őszinteségéből s 
élénkségéből annak a hideg kőnek, mely hamvait 
takarja, nem sikerült elvenni semmit. Az a tiszteletre 
méltó alak. vidám tekintetével, ezüst ragyogású haj-
fürtjeivel, ajkain a szelídség játszi mosolyával, még 
most is lelke előtt lebeg mindenkinek, ki öt ismerte; 
még most is uralkodik minden sziv felett, mely sze-
rencsés vala vele közelebbről érintkezni. Ks mégis, 
ha végig fu tunk hosszú pápasága eseményeinek so-
rán, elmondhatjuk, hogy egyike vala azoknak, kik a 
legsúlyosabb s legméltatlanabb csapásokon mentek 
keresztül. Ámde lelkének s egész jellemének sajátsá-
gos nagysága épen e szerencsétlenségek közepett 
emelkedett érvényre. Alatta vesztette el a pápaság 
sz. Péter örökségének tényleges birtokát. Fölötte 
győzött az erőszak. Hanem IX. Pius az erőszakkal 
szemben oly magasztos erkölcsi fölényt fejtett ki, 
hogy a vatikáni fogságba vonult pápa iránt a tiszte-
let, í'okonszenv és szeretet még inkább növekedett. 
Az általános erkölcsi bomladozás. az államok és régi 
társadalmak összeomlása s e rohamos átalakulásokat, 
a maga hasznára vakszerencsével kizsákmányoló is-
tentelenség túlsúlyával szemben IX. Pius szelleme 
csak még inkább megizmosodott, megfelelően a sze-
rencsétlenségek növekedésének. Maga Isten ébreszté 
fel földi helytartójában azon öntudatot, hogy benne 
központosulnak az események által sújtott katboliku-
sok reményei s hozzá vannak kötve az egyház hall-
hatatlan igényei. Az általános istentelenség azt hitte, 
hogy lealázta s minden szellemi erejétől, hitelétől s 
tekintélyétől megfosztotta a pápaságot. Az aggastyán 
IX. Pius ellenben megmutatta, hogy a pápák ele-

l) Rendkívüli pápa és csodálatraméltó, milyen talán 
soha sem volt senki más. , 1 mora1 f'ebr. 8. 

nyészhetlen if júsággal vannak megáldva, melyen az 
idő vas foga nem fog semmit. Ezt IX. Pius mutat ta o O 
meg. Az ö pápasága egy hatalmas, monumentális 
apologiai diadalív, melynek hamlokán fényesen ra-
gyognak az egyház isteni alapitójának szavai: Nec 
portáé inferi praevalebunt ! 

Ily rendkívüli pápaság után, midőn az Ur el-
vette öt szemeink elöl,az egyház hiveinek szeme fo-
kozódott érdeklődéssel tekintett a halandók előtt 
bizonytalan jövő leplére, kíváncsian megtudni, kire 
száland vala a pápaság félelmes öröksége. Midőn az-
tán a jövőt fedő lepel lehullott és IX. Pius sirja 
mögött méltó utódjának nagy szelleme feltűnt, a 
világ örömzajjal üdvözölte XIII. Leó nevét, e hőn 
tisztelt nevet, mely most már három éves bölcs 
uralkodás nagy tetteinek fényében és dicsőségében 
ragyog. 

Adja Isten, hogy a lumen de coelo fénye alatt 
még igen sokáig evezzen sz. Péter hajója ! 

Mi jelentésök van a római misekönyvben 
előforduló Státióknak ? 

A római misekönyvben igen gyakran fordul 
elő az ily kifejezés : Statio ad S. Sabinam, Statio ad 
S. Georgium, Statio ad S. Mariam Majorem stb. 
Mikor fiatalabb voltam és észrevettem amisekönyv-
ben e kifejezéseket, többször ju to t t eszembe az a 
kérdés: mi lehet ennek a jelentése? Sőt midőn már 
pappá is fel voltam szentelve, akkor sem volt vilá-
gos előttem a fennemlitett kifejezéseknek az értel-
me. Tudván pedig, hogy senkisem született ta-
nú ltan, és hogy a tudományt magának az ember 
csak lassankint, lépésenkint képes megszerezni és 
elsajátítani, abban a hiedelemben vagyok, hogy nem 
állottam igy csak én magam, hanem hogy találkoz-
tak, és találkoznak talán jelenleg is többen még 
paptársaim közül is, a kik e tárgyra vonatkozólag 
nem birnak tiszta fogalommal, ámbár a misekönyv 
a papnak mindennap használt könyve. Nem lesz te-
hát talán haszonnélküli fáradozás, ha én ezen tárgy 
fölött egy rövid értekezést tartok. 

„Statio," mint a szó maga is mondja, általá-
ban véve annyit jelent mint állomás. Igy szokás 
nevezni a katholika egyházban a keresztúti kápol-
nákat vagy képeket, a hol jámbor hivek egyik ká-
polnától vagy képtől a másikhoz menvén s mind-
egyiknél megállapodván ott egy ideig Jézus Krisz-
tus kínszenvedése fölött elmélkednek. A közönséges 
életben is azon helyek, a hol a vasúti vonatok vagy 



a gőzhajók szoktak rendesen megállani, statióknak 
vagy állomásoknak neveztetnek. Azonkiviil „statio" 
kifejezéssel a katonák örtanyáit is szokás megje-
lölni, a hol azok talpon állva ügyelnek, hogy va-
lami ellenség táborukat meg ne támadja. Es ezen 
utolsó értelemben legvalószínűbb, hogy a régi ke-
resztények használták metaphorice a „statio" elne-
vezést; hiszen tudva levő dolog, hogy a keresz-
tény katholika egyház valóban erődhöz hasonlít-
ható Krisztus szavai szerint : „et portae inferi," 
etc. (Math. IG, 18.), hivei pedig valóságos hadsere-
get képeznek, liarczolván a láthatatlan ellenség tá-
madásai ellen ; miért sz. Pál apostol is tud tukra 
adja azt a keresztényeknek, mikor őket inti : „(Su-
mite) scutum fidei, in quo possitis omnia tela ne-
quissimi ignea extinguere; et galeam salutis assu-
inite, et gladium spiritus vigilantes in omni 
instantia.•'• (Ephes. VI. 16 — 18.) Tudták tehát a ke-
resztények, hogy ők harczosok, és hogy az imádság, 
az önmegtagadás és az Istenről való elmélkedés a 
legélesebb fegyver, a leghathatósabb óvszer a go-
nosz lélek támadásai ellen; s azért bizonyos napo-
kon összejöveteleket (avval-tg, conventus, congrega-
tio) tartottak, és egészen délutáni három óráig 
böjtölve imádságaikat végezték, és a napokat, me-
lyeken ez történt, statióknak nevezték el ; s miután 
a böjt volt itt a fő, azért a „statio" és „ jejunium" 
ugyanazon jelentésű volt ; „castra nobis sunt nostra 
jejunia — ir ja sz. Ambrus, — quae nos a diabolica 
infestatione defendunt : denique stationes vocantur, 
quod stantes et commorantes in eis inimicos insi-
diantes repellamus." (Sermo XXI. de S.Quadr.) 

Azonban a római misekönyvben előforduló sta-
tiók még sem egészen azonosak a böjti napokkal; 
mert ha szemügyre vesszük a stationalis napokat, úgy 
a mint fel vannak jegyezve a misekönyvben, látjuk, 
hogy^olyan napokon is tar tat ik statio, melyeken a 
böjtölés már ugyancsak nem illenék s nem is tarta-
tik, p. o. kax'ácson napján, húsvét napján, pünkösd 
napján. Hogy a „statio" és a „jejunium" ugyanazon 
értelemben szokott volt használtatni, az azokra az 
időkre vonatkozik, a mikor még sem a statióknak 
száma, sein ideje, sem pedig a mód miképen kell 
azokat megtartani, meghatározva nem volt. Nagy 
sz. Gergely pápa volt az, ki a Róma városában 
tartandó statiókat ily alakban, a mint mai nap is 
tartatnak, elrendelte és szaporította. A római bre-
viáriumban sz. Gergely napján márcz. 12-én ezt ol-
vassuk : „Gregorius Magnus . . . . litanias, stationes 
et ecclesiasticum officium auxit." 

A statióknak tehát egész ünnepélyessége abban 
áll, hogy a jámbor nép már nem akár micsoda na-
pon, helyen és időben ta r t ja a synaxist, hanem kije-
lölt napokon bizonyos meghatározott templomba jön 
össze és ott a pápa vagy valamely általa felhatalma-
zott pap mond imát „super populum," mint pl. a 
Rit. S trig, szerint a keresztjáró napokon nálunk : 
„Parce Domine, parce populo tuo" etc, és ezután kör-
menetileg indul az egész nép egy másik templomba, 
a hol ismét vagy maga a pápa vágy más általa fel-
hatalmazott pap végzi a szent ténykedéseket, t. i. a 
szent beszédet és a szent misét. „Diebus stationum 

mondja Nilles —confluxus fiebat ad aliquem lo-
cum sacrum, ubi illo die publica missarum solemnia 
fieri debebant." (Kalend. manual, utr. Eccl. pg. 53.) 
Igv tehát h a a r ó m . misekönyvben ez ál l : „Statio ad 
S. Pet rum," az annyit jelent, hogy az nap a hivő 
nép körmenetileg megy valamely szomszéd templom-
ból sz. Péter basilikájába isteni tiszteletre. Maga sz. 
Gergely pápa többször végzett ilyen státiót, maga 
gvakran szónokolt, maga misézett is. Leghíresebb 
OJ * o o 

ilyen ünnepélyességet emlit Rigler (Pastoralis Li-
turgica pg. 133), midőn t. i. 590. évben egy ragá-
lyos betegség alkalmával nagysz. Gergely alatt Ró-
mában hét különböző kar, u. m. az alsó papság, fér-
fiak, szerzetesek, apáczák, nők, özvegyek, gyermekek, 
hét különböző templomból vovonul taSt . Maria Mag-
giore bazilikába. 

A római egyház rendelete szerint 87 ily an stá-
tio tartatik Rómában 84 napon, a mint ez a római 
misekönyvből kiviláglik. Hogy a statiók száma nem 
egyezik a napok számával, az onnan van, mert két 
napján az évnek több olyan statió tartatik, és pe-
dig Karácsony napján 3 statió, és a Dominica Lae-
tare u tán következő csütörtökön két statió ; mi ál-
tal épen kijön az idézett 87 szám. Szokás pedig 
megtartani a statiókat 44 templomban, az úgyneve-
zett Ecclesiae stationales-ekben, a melyekhez bi-
zonyos búcsú fis van kapcsolva, — indulgentíae, 
stationales" (Gassner Past, suppl. pg. 38). A legne-
vezetesebb stationalis templomok: Sz. Péter bazili-
kája, Sta Maria Maggiore bazilika,Laterani bazilika, 
éssz. Pál bazilikája. A felhozott számokból az is ki-
tűnik, hogy némely stationalis templomban nem. 
csak egy statió tartatik, hanem több egy évben; hogy 
egyben-egyben hány, a t. olvasó, kit e tárgy érdekel, 
a római misekönyvből könnyen megtudhatja, 

i Szvacsina. 

17* 



141) 

Részletes segédeszközök a socialis kérdés megoldásához. 
IV. 

A munkáskérdés megoldását elősegíteni fogja az egy-
háznak s államnak vállvetett törekvése arra, hogy a tanköteles 
gyermekek az iskolától vissza ne tartassanak s már zsenge ko-
rukban különféle nehezebb munkára ne szoríttassanak. A 
szülőknek, gyámoknak, s a kikre átalán a gyermekek bízva 
vannak, ezen rosz szokása testi s erkölcsi kárral jár a gyer-
mekek jövőjét tekintve. Ezek ugyanis a korai munka mi-
at t testileg nem képesek kellően kifejlődni s azért hiá-
nyozni fog bennök a munkaerő akkor, midőn arra legna-
g y o b b szükségük volna; mint ilyenek a társadalom haszna-Ö«/ O ' J 

vehetlen tagjai, csak terhére válnak. Másrészt pedig nélkü-
lözvén a vallás erkölcsi nevelést nem leendenek képesek azon 
erkölcsi erőt megszerezni, mely egyedül képes a szertelen 
vágyakat megfékezni, s a fensőbb szellemi javak kedvéért 
az önmegtagadás erényét gyakorolni. 

IIa már a gazdasági munkák károsan hatnak a gyer-
mekekre, ^mennyivel nagyobb lesz ezeknek tudatlansága s 
romlottsága, ha iskolák helyett gyárakba küldetnek. Elr i-
asztó például szolgáljon Angolország, melyről Aikin imi-
gyen ir : „Pamutgyárainkban leginkább gyermekek használ-
tatnak munkára. Alig felnevelve a szeretet-házakban sere-
gesen hozzánk vezettetnek. Senkisem ismeri őket, senkisem 
érdeklődik iráutok. Elzárva, sziik szobákban, hol a lámpa- s 
a gépolaj által a levegő meg van rontva, naphosszat sőt még 
késő éjeiig is dolgoznak. E fulasztó légkör, minden tiszta-
ság hiánya, a hőmérsék változása, melynek folytonosan ki 
vannak téve, egy egész sereg betegségnek, főleg az idegláz-
nak szülő oka szokott lenni, mely oly közönséges gyári nya-
valya. Tanéveik után a figvermekek elsatnyult egyének, kik 
minden hosszú s fárasztó munkára képtelenek ; a leányok 
pedig sem varrni sem kötni nem tudnak, s mindazon tula j -
donságokat nélkülözik, melyek jó családanyáknak szüksé-
gesek." (Description de la ville de Manchester.) 

A legkirivóbb visszaélések törvényhatóságilag be lettek 
ugyan szüntetve, de a ba j nagyban mégis megmaradt, amint 
azt a kiküldött bizottmány a következő szavakban kife-
jezi : „A gyermekeknek hosszura kinyújtott munkája leg-
több esetben okozza : 1.) testük elsatnyulását, 2.) sokszor 
gyógyíthatatlan betegségeket vagy korai halált, 3.) majd tel-
jes majd részletes képtelenséget, hogy a nevelésökre szol-
gáló üdvös eszközöket felhasználhassák. 

Továbbá a jelenlegi gyáriparosok egyik legvészesebb 
hatása egyesekre s az egész társadalomra abban áll, hogy a 
nők, különösen a családanyák is, már a gyárakban dolgoznak. 
Azon erkölcsi s anyagi nyomor, mely a munkások helyzetét 
súj t ja , nagy mértékben eme visszásságból származik, vagy 
legalább nagyobb kiterjedést nyer általa. 

A mi különösen az anyákat illeti, elég itt egyszerűen 
hangsúlyozni hivatásukat a családban, hogy felfoghassuk, 
mennyit szenved a társadalom, ha a gyárimunka őket távol 
t a r t j a a családi tűzhelytől. Az anyák adják gyermekeiknek 
az első nevelést, mely egész jövő életükre döntő befolyást 
gyakorol. Éber gondjuk és szeretetteljes odaadásuk nélkül 
hogyan volna lehetséges a zsenge i f júkort megóvni azon er-
kölcsi s anyagi veszélyektől, melyek azt mindenünnen kör-

nvezik? Avagv hogvan lehetne abba beleoltani a vallás sz. «/ O. o« 
elveit, a ker. erények szeretetét, melyek nélkül az ember nem 
volna képes a szenvedélyeken uralkodni. Az anyának gyön-
géd tekintélye, természetes vonzalmának s meggyőző erejé-
nek hatalma fogja egyedül megkedveltetni a gyermekekkel 
azon nehéz kötelességeket, melyek hű teljesítésétől függ 
jövő boldogságuk. 

Mint feleség, mily áldásos befolyást gyakorol férjére ! 
Női természetének gyöngédebb érzelmei mérsékelni fogják 
mindazt, ami férjének jeliemében önző s a vadságig nyers. 
A háztartás rendje és sikeres vezetése is első sorban tőle 
f ü g g ; avagy milyen lehet a lakásnak, az öltözetnek tiszta-
sága, s milyen lesz a családnak élelmezése, ha az asszony 
naponként 12—14 óráig távol van? M. Audiganne a franczia 
gyárimunkások családi életéről a következő sötét képet festi: 
„A család szervezete egyáltalán nagyon laza, s ritkán tün-
teti fel azon egységet, melyet a kölcsönös vonzalom s a kö-
zös életsors kötelekei megszilárdítanak. Mindegyik házasfél 
saját szakállára él, s az életközösség csak külsőleg, ugyan-
azon helyen való lakásban nyilvánul, mig az erkölcsi köte-
lék egészen hiányzik. A/, asszonynak nincs azon szerepe, 
mely természetszerűleg őt megilleti, s többnyire nem hit-
vestárs — hanem szolgálónak tekintetik, melylyel durván 
bánni lehet. E lealacsonyitás onnét származik, mivel, a gyári-7 7 O./ 

munka elvonja a nőket s családanyákat természetes hiva-
tásuktól, s a nagyipari termelés gépezetében egyszerű kere-
kekké aljasittatnak le." (Les populations ouvrières de la 
France, I . p. p. 68. 1-er edit.) 

S mivel a műipar természetes hivatásától távol t a r t j a 
a nőt, azért ez anuál mélvebben fog sülvedni erkölcsileg. O J O 

minél inkább hivatva van, hogy női természetének megfelelő 
életviszonyok közt a legszebb de egyszersmind a legkénye-
sebb életfeladatot teljesítse. A legélénkebb színekben le van 
már irva a gyárakban dolgozó nőknek erkölcsi sülyedése. 
Tanúbizonyságul szolgáljon M. Villermé, tanúsága, szerzőjé-
nek jelleme s tudománya, nemkülönben azou tapasztalatok 
miatt is, melyeket az a különféle gyári központokon tett, 
nyomós. „Ti úgymond Villermé a gyáruraknak, összekeveri-
tek a férfiakat s nőket, midőn azokat könnyen lehetne egy-
mástól elválasztani. Nem ismeritek-e ama faj ta lan beszéde-
ket, melyeket az együttlét előidéz, a rosz könyvek olvasását, 
melyek belőle következnek, még mielőtt egészen felébredt 
volna az érzékiség, valamint azon ingerlő szenvedélyeket, 
melyeknek tüzét szítjátok, mihelyt azok a szívben lángra lob-
bantak? S ha most választjátok el őket, váljon azt hiszitek-e, 
hogy minden jól van? Avagy sikerülend-e fóntartani az il-
ledelmet azon helveken hol fiatal leánvok dolgoznak ? A 
nyelv feslettsége, az irigység, melyet azoknak ártatlansága 
okoz olyanoknál, kik azt már elvesztették, nem-e mind meg-

*' 7 O 
annyi okai az erkölcstelenségnek, melvet ti láttok, de meg 
nem akadályozzátok ? Sőt a gyermekeknél is a két nem ezen 
összedobása nem idéz-e elő egymással való érintkezésükben 
s legközönségesebb ténykedésükben oly szabadságot, az illem-
nek oly megsértését, mely későbben bizonyosan megtermi fa-
nyar gyümölcseit? S ha a fiatal leány az erkölcsi romlásnak, a 
rosz példának ellent is áll, ha meg is marad az erény ösvé-
nyén egy ideig, azt hiszitek-e, hogy mindig meg fogja ta-
lálni az erőt a nyomorúság ellen? Nincsen-e ezernyi körül-
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ménv, mely őt munka hiánynyal fenyegeti? S akkor kitéve 
minden szükségletnek, műhelyében magára hagyatva, távol 
anyjától, vezér, vallás nélkül, a fényűzés kísértete, a becste-
lenség díjjá, melylyel társnői pompáznak, váljon hogyan áll-
hatna ellen a csábitásoknak, melyek őt minden oldalról hí-
vogatják ? E veszélyes, majdnem elkerülhetlen szirtek ott 
vannak a nagy gvárakban anélkül hogv uraik valaha erre 
gondoltak volna, vagy ha arra gondoltak is, kényelmesebb-
nek ta r t ják semmitsem tenni. Ez a gyárak képe mihelyt egy 
kis munkaszünet áll be. Még csak azt jegyzem meg, hogy a 
gyárakban divő erkölcsi feslettség adja amaz aljas nőknek 
nagy számát, kik Párisban a prostitutióból élnek" (Les Po-
pulations ouvrières de la France, t. I I . p. 51.) 

E sötét képhez adjunk még egy vonást melyet ugyan-
azon Yillermé bizonysága szerint azon gyártelepek adnak, 
hol sok nő dolgozik : „Sedanban, mondják nekem, a nő-
munkások nagy számára nézve az erkölcstelenség már a 
13-ikéletévtől kezdődik : s i t t valamint más gyárvárosokban 
is kevésbé a csábításoknak, mint inkább a velők dolgozó 

' o 
rosz nők átkos tanácsainak esnek áldozatul. Hajszolva, ösz-
tönözve szüntelenül, beszédjeik, élczeik és szemtelen példá-
jok által végül elesnek, s ezen ismételt ingerlések ereje oly 
nagy, miszerint a fiatal áldozat siet másnap reggel beval-
lani az éjjel elkövetett esést." (Les populations ouvrières de 
la France, t. I . p. 259.) 

Mindezen bajokat nagyban elősegíti a műiparnak ki-
fejlődése. Az általa alkalmazásba hozott gépek s ezáltal 
eszközölt u j munkafelosztás előnyössebbé teszi a nőknek s 
a gyermekeknek munkáját a nagy gyárakban. Másrészt nem 
is fogja semmisem a munkának ezen ujabbi átalakulását s 
megosztását megváltoztatni, mivel ez az emberi elmének fé-
nyes diadalát jelzi a természet fölött. De különben is az em-
beri szellemnek nagyszerű felfödözései a műipar terén nem 
okai a bajnak, hanem legfölebb alkalmul szolgáltak annak 
kitöréséhez. Annak igazi oka a gyárurak s a munkásokban 
keresendő. Köztudomásu dolog, mennyire szokták a gyárurak 
kiaknázni a nők s gyermekek munka-erejét minden szemé-
rem s lelkiismereti furdalás nélkül mindenütt, hol szabad-
elvű törvényhozás pénzvágyuknak szabad folyást enged. 
Nem kevésbbé bűnösök a munkás szülik, is. Mindazok, kik 
-ezeknek életrendjét tanulmányozták, bizonyítják, hogy egye-
dül a vágy gyermekeik keresete által pénzhez jutni, viszi az 
apákat reá, miszerint saját vérüket a gyári életnek zsákmá-
nyul oda vessék. E bajon utóvégre sem kormány sem tör-
vényhozás segiteni nem képes, mivel mindabban, mi az 
egyéni szabadság- s a családapa jogaira vonatkozik, az min-
dig csak bizonytalan s korlátolt befolyást gyakorol. I t t elő-
ször ker. lelkületre, azután pedig minden társadalmi ténye-
zők közreműködésére van szükség ; főleg a munkaadók s a 
munkások kipzsiságának meg kell szűnnie." (Ducpétiaux, de 
la condition physique et morale des jeunes ouvriers, t. I . p. 
5. et suiv.) 

A személyes szabadságot s az apai hatalmat megszo-
rító rendszabályok azonban eléggé igazolva vannak azon 
esetben, midőn az erkölcsi rend s a társadalom megmentése 
forog veszélvben. o . 

A társadalmi élet egyik alaptörvénye abban áll, hogy 
valahányszor az erkölcsi érzet fogyatkozik az emberekben, a 

törvény lépjen hatályba, és szüntesse be mindazon visszaélé-
seket, melyek romlással fenyegetik a társadalmat. Midőn 
munkaadó s munkás megfeledkeznek arról, hogy mivel tar-
toznak a gyermekek s a gyöngébb nem méltóságának, a tör-
vényhozó kötelessége azt nekik emlékezetükbe hozni, ki 
ezáltal ama nemes tisztet fogja teljesíteni, melyről a csa-
ládapa megfeledkezett. Nem arra kell tekinteni, váljon na-
gyobb vagy kisebb lesz-e a kereset, hanem inkább arra, vál-
jon az emberiség nagyobb fele i f jú korától kezdve az okta-
lan állatok életmódjára legyen-e szoktatva, vagy a gépekhez 
hasonlóan végleg elkoptassék-e, mielőtt még tökéletesen ki-
fejlődhetett volna azon erkölcsi erő, mely nélkül még az 
anyagi rendben sem képzelhető semmiféle jólét s haladás. 

Végre valahára az államkormányok hosszú habozás 
után napjainkban kezdik belátni kötelességöket. Először 
Angol ország törvényes határidőt szabott a gyermekek, ké-
sőbben a nők munkájának. Bizonyos munkák, pl. bányákban, 
feltétlenül til tatnak a nőknek s a 10 éven aluli gyermekek-
nek. A munka-idő maximuma 10 órára szabatott naponta 
azon fiatal nőkre s asszonyokra nézve, kik már dolgozhatnak . o 
a gyárakban. 9 év aluli gyermekeknek a munka tiltva van. 
Francziaországban az 1841 marcz. 22-ki törvény kiegé-
szítve az 1851 febr. 22-ki az inaskort meghatározó törvény 
által, elfogadta s több pontban kiterjesztette az angol tör-
vény elveit a gyermekekre nézve. Minden éjjeli munka meg-
van tiltva a 13 éven aluli gyermekeknek. A vasár- s törvé-
nyes ünnepnapok megtartandók. Valamely kézmüvet tanuló 
gyermekek 12-ik életkorukig iskolába járni tartoznak. Ha-
sonló rendszabályok divatoznak Németország több tartomá-
nyában is. 

Nálunk Magyarországon, hol a gyáripar még távolról 
sincs annyira kifejlesztve mint az említett országokban, te-
hát a belőle származó bajok sem oly nagymérvűek, — legin-
kább a földmivelés s a kisipari munkánál alkalmaztatnak a 
gyermekek ; de itt már gondoskodott a törvény — ha az ille-
tők végrehajt ják, hogy azok a 12-ik, illetve a 15-ik év be-
töltéséig a nyilvános nép- polgári- ismétlő s vasárnapi isko-
lába jár janak. (1868: 28. t. cz.) Dr. Surányi J. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , márczius 1. A katholika egyház helyzete 

hazánkban. — Eveken keresztül, ''naponkint felmerülő ese-
mények oly annyira i l lustrálják a katholika egyház hely-
zetét hazánkban, hogy talán feleslegesnek látszhatnék e te-
kintetben szót vesztegetni, hacsak azt magasabb indokok 
nem követelik. Magunk is hallgattunk volna e kérdés fe-
lől, ha az csak nem régen is oly eclatans módon nem lett 
volna illustrálva az országgyűlésen, hogy azt ignorálni tel-
jes lehetetlen annál is inkább, mert az esemény csak mellék 
incidens levén, nagyon könnyen sokak figyelmét kikerülhette. 

A magyarországi magyarajka görög-katholikusoknak 
azon kérelméről volt szó, melyben kérik, hogy részükre 
Hajdu-Dorogon görög szertartású katholikus magyar jel-
legű püspökség és káptalan állittassék fel. Yécsey Tamás 
előadó meleg szavakkal ajánlotta e kérvényt a vallás- és 
közoktatásügyi miniszternek, a miniszter pedig kijelenté, 
hogy a tárgyalásokat megkezdte ez irányban, mielőtt 
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még a kérvenyi bizottságtól utasítást kapott volna. Ezt nem 
elégelve meg Orbán Balázs, figyelmezteté a minisztert, hogy 
ez ügyet ne ugy karolja fel, mint az erdélyi evangélikusok 
sorsát, a kik egészen elnémetesednek és bár petitionáltak, a 
miniszter nem akar gondoskodni arról, hogy ott magyar 
a jkú püspökség vagy bár esperesség állittassék fel. E fel-
szólalást Yécsey Tamás előadó, mint protestáns, szó nélkül 
nem hagyhatván, kijelenté, hogy nem lehet a miniszternek 
Orbán kívánságát teljesíteni, mert a suprema inspection 
kivül a miniszternek a protestánsok ügyébe avatkozni nin-
csen joga. 

íme a február 19-ki ülésen történt e kis incidens ; és 
mennyi-mennyi megjegyzés fér hozzá; mily reminiscentiákat 
kelt fel, minden, egyházát szerető katholikus lelkében ! 
Egyet-mást ime ezennel felemiitünk, és pedig kezdjük azon-
nal Yécsey Tamás replicájával, vagy ha jobban tetszik, a 
protestáns autonómia védelmével. Mily csekély, hogy ne 
mondjuk semmis és mellékesen tett észrevétel, hozzá még 
jóakaratú észrevétel a protestantizmus iránt volt az, melyet 
Orbán Balázs tett , és Yécseynek mégis már ez is elég volt, 
hogv kardot rántson a protestantismus mellett ; megfordítva 
pedig mily rendszeres autonomellenes eljárás követtetik mái-
éveken keresztül a katholicismus ellen, és mégis hol az a kath. 
világi képviselő, ki szavát felemelnrmerészelte volna egyháza 
érdekében, pedig bármily túlnyomó befolyással legyen is a 
protestantismus a törvényhozásra, hitfeleinek számát a katbo-
likusok száma ugy a kormányban mint a képviselőházban fe-
lülmúlja. A protestantismust az alkotmányos aera alatt nem 
bántotta senki, nem csak, hanem az reá ellenkezőleg nagyon 
kedvező volt: számtalan előnyt vívott ki a katholicismus fe-
lett : és mégis, egy képviselő észrevétele, habár ez csak jót 
akart, bizonyára minden autonomiai jog sérelme nélkül, de 
mert látszólag a legtávolabbról az autonómiával némi vi-
szonyba hozható, már is a másik protestáns képviselő fel-
szólal a sérelem ez árnyéka ellen. A katholicismus ellenben, 
hogv többet ne említsünk, csak legközelebb is a legsötétebb 
üldöztetésnek tétetett ki, s még sem találkozott egyetlen egy 
világi képviselő sem, ki megbélyegezve a magyar nemzetre 
megszégyenítő eljárást, legalább interpellálta volna a kor-
mányt, hogy szándékozik-e még tovább is fenntartani a ka-
tholikusok üldöztetését a szabad (?) magyar hazában? Ki 
nem látja be, hogy ily körülmények közt, minő helyzete van 
az egyháznak hazánkban? Támadó van számtalan, védő 
— senki. 

Azt mondja \ écsey, hogy a miniszternek a suprema 
inspection kivül nincsen joga a protestons ügyekbe avat-
kozni, vagyis hivatkozik a protestáns autonómiára. Jó l van. 
De hogy vagyunk e tekintetben mi katbolikusok ? H a mi 
katbolikusok azt követeljük, hogy a kormány ne avatkoz-
zék a katholikus ügyekbe, mint nem avatkozik a protestáns 
ügyekbe: akkor nekünk azt válaszolják, hogy nincsen auto-
nómiánk ; ha pedig erre követeljük és pedig a jogegyen-
lőség alapján a katholikus autonómiát, melynek alapján áll 
állítólag a modern állam, tehát a mienk is : akkor megta-
gadják jogos követelésünket, és nem találkozik senki, ki e 
kétféle mértéket a kormány és a világ szeme elé állítva a 
teljes egyenjogúságot követelné, vagy oly értelemben, hogy, 
lia a kormány beavatkozik a mi ügyünkbe, ugyanezt tegye 

másokéval is, vagy pedig hát ne avatkozzék senki ügyébe. 
Ez a jogegyenlőség : aut-aut. Mert mégis anomál egy hely-
zet, hogy mig a vallásfelekezetek egészen szabadon rendez-
hetik ügyeiket; mig ott politikai befolyás a kormány részé-
ről nem érvényesíthető : addig a kormány a katholika egy-
ház beléletének fejlődését politikai befolyásával akadályozza, 
vagyonával is oly szabadon rendelkezik mintha az állami 
tulajdon volna : minek köszönhető, hogy a kezelése alatt levő 
egyházi vagyon mármár az állami vagyon sorsára készült 
jutni, hacsak a legújabb intézkedések e catastrophától az egy-
házat egyelőre meg nem mentik. Mint ebből látszik tehát, az 
egyház helyzete autonomicus függetlenség tekintetében is 
sok igen sok, hogy ne mondjuk, minden kívánni való tekin-
tetben a lehető legroszabb helyzetben van, annál roszabban, 
mert nemcsak semmi kilátása nincsen, legalább a jelenben, 
arra nézve, hogy e nyomasztó gyámkodástól meneküljön, 
hanem inkább, oka van tartani attól, hogy a protestantis-
mus befolyásának növekvésével, mely pedig napról napra 
mind nagyobbá lesz, még nagyobb szolgaságba, hogy ne 
mondjuk rabságba sülyed. 

Még valamit. Yécsey Tamás a miniszternek a suprema 
inspectiót megadja. A mi laicus felfogásunk szerint ugyanez 
illetné meg tehát a mindenkori minisztert a katholikus egy-
házzal szemben is, sem több, sem kevesebb : és azért az a leg-
főbb kegyuraság gyakorlata, mely ezidőszerint a mindenkori 
vallás- és közoktatásügyi miniszter kezében van, onnan kive-
endő és a püspökök, kanonokok, egyházi javadalmasok kine-
veztetése, szóval az egyházi ügyeket érdeklő kérdések vezetése 
más alakba öntendő, mert különben nagyon könnyen összeza-
varható a miniszter miniszteri állása avval, melyet, mint az 
apostoli király megbízottja, a legfőbb kegyúri jogok gyakor-
lásánál elfoglal, és a miniszter miniszteri befolyását ott is é r -
vényesíteni törekedhetik, a hol ezt érvényesíteni nincsen joga. 
De ismét csak azt kérdezzük, ki fogja e nagy fát megmoz-
gatni ? Ki fog ez anomalia megszüntetésére törekedni ? Mert 
hogy ez anomalia, hogy ez is setét szinben tüntette fel az 
egyház helyzetét hazánkban, azt kétségbevonni lehetetlen. 
Mind ez csak egy pár pont a számtalan közül, melyek Yé-
csey Tamás replikája alkalmából elménkben felmerültek ; 
elég fontosak azonban, hogy egyházunk helyzete felől el-
mélkedjünk és — e helyzet javítására mindent megtegyünk. 

Rónia. febr. 20. XIII. Leó pápa allocutiója a szent 
collegiumlioz, melylyel a Di Pietro bibornok-dékán által 
február 20-dikán hozzá intézett üdvözlő beszédre válaszolt : 

„Igen szívesen fogadjuk és nem kis vigaszunkra vál-
nak a nemes érzelmek és a jó kívánságok, melyeket megvá-
lasztatásunk mai évfordulóján a sz. collegium nevében önf 

bibornok ur, előttünk kifejezett. Pápaságunk lefolyt három 
éve alatt a szent collegium állandó próbáját adta személyünk 
iránti hódolatának és kiváló ragaszkodásának, és mindé te -
kintetben hasznos és erőteljes segitséget nyújtott az egyház 
nehéz kormányzatában. Ez okból kész örömmel teszünk 
nyilvánosan tanúságot egyaránt hálás és élénk megelégedé-
sünkről, meg levén arról is győződve, hogy kitartó és szak-
avatott támogatása a jövőben sem fog hiányozni. Annál in-
kább számítunk e támogatásra, minél súlyosabbak az idők, 
melyek azt nelkülözhetlenné teszik. Valóban súlyos aggo-
dalmak kíséretében lépünk pápaságunk e negyedik évébe ; 
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mert mint a bibornok ur az imént találóan jegyze meg : a 
viharok dühe növekszik, a felbőszült tenger hullámai csap-
kodnak és uj veszélyek fenyegetik sz. Péter mysticus ha-
jócskáját. 

Az egyháznak a jelen pillanatban tényleg oka van pa-
naszkodni a fölött, hogy szent jogai ellen merényleteket kö-
vetnek el, azokat érzékenyen sértik a világ csaknem minden 
részében : szabadsága elnyomva vagy akadályozva majdnem 
mindenütt ; békítő és üdvös befolyása ezer módon zavarta-
tik. Azon hatalmas segitség, melyet az egyház nyújtani ké-
pes a társadalomnak, s melyet mi pápaságunk kezdetétől 
fogva felajánlottunk azoknak, kik a népek sorsát intézik, 
legnagyobb szerencsétlenségre nem részesült kellő fogadta-
tásban. A közben a népek, melyeknek különösen szí vökön 
fekszik ősi hitök sértetlen megőrzése, és melyek iparkodnak 
meg nem szegni a dicső vallásuk által rájok szabott kötel-
meket: épen azok már hosszú idő óta nyögnek a legnehezebb 
megpróbáltatás és a legsúlyosabb nélkülözések nyomása 
alatt . 

Ami pedig magunkat illet: a szent collegium napon-
kinti tapasztalatból tudja és látja, milyen szomorú viszo-
nyok közé juttattunk. E viszonyok nem egyeztethetők össze 
sem hatóságunkkal, sem az isteni hivatással, melyet Jézus a 
világegyház előnyére helytartójára ruházott. E szomorú lát-
vány elszomorit ugyan, —• de épen nem gyengíti reménvün-
ket és nem csüggeszti bátorságunkat. Tudjuk, hogy az egy-
házra nézve a harcz nem valami uj, s hogy edzettsége min-
dig szembe tudott szállani az emberekkel és az igazságta-
lansággal. Azért mi ezentúl is az egyház szolgálatára fog-
juk szentelni erőnket és életünket, egyedül arra törekedvén, 
hogy érdekeit előmozdítsuk, hogy jogait, tekintélyét védel-
mezzük, s hogy visszaszerezzük azt, ami elveszett. 

Másfelől pedig meg levén győződve, hogy a szükséges 
támogatást főleg az égből kell várnunk, ami nélkül hiti 
minden fáradozásunk és erőlködésünk ; és megemlékezvén, 
hogy a legviharosabb időkben és legborzasztóbb pillanatok-
ban az egyház nyilvános imákat szokott elrendelni és bűn-
bocsánatot osztani : elhatároztuk, hogy ez évben keresztény-
ség számára rendkívüli jubilaeumot fogunk engedni, hogy az 
imát és jó cselekedeteket megsokszorozva, Isten könyöriile-
tességét megindítsuk, hogy jobb időket készitsen az egy-
háznak. 

A jubilaeutn, a mig egyrészt jele a legsúlyosabb viszo-
nyoknak, melyek az egyházat szorongatják, másrészt tanú-
sága az élő reménynek, és vigaszt nyújt ; mert nagy mérv-
ben megnyitja a katholikus hivők javára ama becses kincse-
ket, melyekkel Isten rendeletéből Jézus Krisztus bőven ren-
delkezik. Es e hírrel, mely, reméljük, a sz. collegiumnál 
örömteljes fogadtatásra talál, befejezzük szavinkat, szivünk 
egész mélyéből apostoli áldásunkban részesítvén a szent col-
legium egyes tagjait, a főpapokat és mindazokat, kik itt 
jelen vannak. 

Benedictio etc. 

IRODALOI. 
A 18-ik századbeli magyar egyházi énekekről tar-

tott értekezésével foglalta el Bogisich Mihály székét az aka-
démiában liova a régi zenetanulmányok buvárlásaiért s az 

egyházi zene történetéről irt nagyterjedelmü műveért vá-
lasztották meg. 

Bogisich mind a protestáns, mind a katholikus egyházi 
zenét részletes és szorgalmas katatások után ismertette. 
A magyar protestánsok kezdetben kath. egyházi énekeket 
használtak : de a 18-ik században a magyar protestánsok 
éneke már hanyatlott, mert a cseh, husszita, belga, franczia 
dallamok kezdtek terjedni a régibb szép magyar énekek 
közé. Az értekező leginkább a szenczi Molnár Albert-féle, 
Debreczenben megjelent énekeskönyvnek tulajdonit ilv ha-
tást — s erre nézve Révész Imre véleményét is felhozta, — 
mely a magyar egyházi zene fejlődését akadályozta s a pro-
testáns egyházi zenét visszavetette, mert szenczi Molnár a 
zsoltárok franczia nótáját is átvette. A reformátusok a mult 
században rendkívüli mozgalmasságot fejtettek ki egyházi 
ügyeik körül, s azzal együtt a templomi énenek tekintetében 
is. Az ágostaiak már kevesebb befolyást gyakoroltak a ma-
gyar egyházi zene fejlődésére. Daczára a protestánsok nagy 
munkásságának, magyar zenetörténelmi szempontból mű-
veikben mégis némi hanyatlás észlelhető. A protestánsok-
nak szép magyar zainatu énekeik voltak a múltban is, de an-
nál inkább kitűnt ez, minél jobban közeledtek a katholicis-
mushoz. A franczia dallamok, melyeket szenczi Molnár Albert 
vett föl, nehezen terjedtek el. Szólt ezután a hangjegy nél-
küli prot. énekekről, melyekből többet idézett. 

A katholikus énekekről szólva, ezek jellemzésénél em-
líti az akadályokat, melyek miatt nem adathattak ki oly 
nagy számban, nevezetesen a török uralom alatt. De ezek 
béltartalomra nézve s a magyar zene szempontjából a protes-
tánsokét felülmúlják. Ezekben találjuk meg az ős magyar 
énekeket, a mohácsi vész előtti latin hymnusokat stb. Fölem-
liti itt Nárai Görgy esztergomi kanonok ..Lvra coelestis" 
latin-magyar énekeskönyvét. Nárai nemcsak költő, de ze-
nész is volt ; énekeiben a népies, könnyű, s az ünnepies ma-
gyar rythmus egybeolvad s igen el voltak terjedve (1693-
ben adta ki) ; továbbá Illyés István „Zsoltárok könyvét" 
(1693), a mely magyar rythmusu dalaival a franczia dallamu 
prot. zsoltárokat ellensúlyozta. Legnevezetesebb a hivatalos 
kiadású „Cantus catholici," melyek eleje a X V . századig visz-
szanyul. Ezután szünet állott be, mig nem Bozóky Mihály 
marótlii kántor kottás énekes könvve megjelent 1797-ben. 
Ebben már nagy haladás észlelhető. Áttért ezután az egye-
temi könyvtárban levő e nemii kéziratokra, melyek a kath. 
egyházi népének fejlődési történetéhez becses adatokat nyúj-
tani. Uvenek Verseghy Ferencz eddig ismeretlen kéziratai: 

* o o 
„A Parnaszus hegyen zengedező magyar múzsának szózata" 
1781-ből. Az írás eredeti kézirata Verseghynek. A kéziratok 
közt van a magyar cantionale a XVII . századból, azután 
Cantilenae 1771. és Liber pro organo, mely két utóbbit 
Koncz Gábor pálosrendi szerzetes irta, vagy másolta. Can-
tionale et passionale Hungaricum a X V I I . századból, a tu-
róczi jezsuitáké volt ; a „Cantus chorales" kézirat, melyben 
sz. István, sz. László és sz. Imre latin hymnuszaival találko-
zunk. A második rész 52-ik lapján ez olvasható : „Scriptum 
Gyöngyösini, anno 1618 per Andreám Szántó, alias Gyön-
gyösi." A zeueelméleti iratok közül Maróthy Györgynek a 
„harmóniai éneklésről való rövid tanitás"-át hosszasabban is-
merteti értekező. Jellegére nézve a katholikus énekek fő-sa-
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játsága volt a hazafiság és vallás, mely különösen a magyar 
szentek tiszteletére irt énekekben nyilvánul. A protestáns 
énekekben a magyar nemzeti elemet képviselik a liymnuszok, 
melyek a debreezeni énekes könyvben (1778.) csaknem teljes 
számban megvannak. 

Ezután a katholikus és protestáns énekeket zenei tekin-
tetben hasonlitá össze. A prot. énekek a régi kath. népénekekre 
emlékeztetnek, a melyek a mult századi népdalokban is 
visszhangzanak. A mennyivel gazdagabb és változatosabb a 
kath. isteni szolgálat, annyival kifejlettebbek a katholikus 
énekek is. Yégül zongorához ült értekező és szépen csengő, 
jól képzett hangon bemutatott a protestáns énekekből hatot, 
a katholikusokból kilenczet. Valamennyiben tiszta magyar 
rythmus zeng, s Bogisicli ugy válogatta össze, hogy minde-
nik valamely kiváló jelleget képviseljen. 

= lieküldetett. „ Válogatott magyar r. k. egyházi be-
szédek gyűjteménye" czimü müvem felől van szerencsém a 
tisztelt közönséget értesiteni, hogy a müvet már sajtó alá 
adtam. Nem sok fölösleges példányt nyomatok ugyan ; de 
mégis megrendelhető még a 4 kötetben megjelenendő munka 
akár 20 Intentió elvállalása által. 

A kik pénzért rendelik meg : azoktól a fizetést csak a 
mű megküldése után kérem hozzám megküldetni. (Pátka, 
u. p. Lovasberény) Azon i. t. papnövendék urakat, a kik 
könyvemet intentiókra kérték, vagy még ezután kérni akar-
ják, bátorkodom kérni arra, hogy tudassák velem teljes czi-
mét, azon nt. vagy főt. áldozár uraknak, a kik az „inten-
tió"-kat elvállalják, hogy azon nt. vagy főt. uraknak le-
hessen szerencsém az „intentió"-kat mennél előbb utalvá-
nyozhatni. 

Megjegyzem egyszersmind azt is, hogy félannyi en-
gedélyt csak is azon nt. fehérmegyei káplán uraknak és or-
szágszerte csak is azon t. papnövendék uraknak van szeren-
csém nyújthatni, a kik művemért kész pénzt fizetnek akár 
előlegesen akár a mű megküldése után. Különösen az „in-
tentió-" kra való megrendeléseket kérem mennél előbb meg-
tétetni nem csak azért, mert talán később ekkép nem szol-
gálhatok, de főkép azért, mert mennél előbb akarnám as-
signálni. 

Maradtam tisztelettel 
Pátkán tébr. 25. Dr. Seidel Pál, 

pátkai plébános. 
= Becses irodalmi újdonságokat van szerencsénk t. ol-

vasóinknak a következő müvekben bemutatni. 
1) Kempis Tainás négy könyve Krisztus kövelésé-

röl. Pázmány Péter fordítása nyomán kiadja Molnár László 
S. J . főgymnásiumi tanár. Kalocsán 1881. 

Szép, gondos kiadás. Ara csak 45 kr. 
2) Csevegő Habok. Vigan folyó locsogás modern fur-

csaságok fölött. Összeirka-firkálta : Ribizke (Répássy János.) 
Második gyütet. Budapest. A ,Hunyady Mátyás' intézet 
nyomása. 1881. 477 lap. Ara 2 frt. 

VEGYESEK. 
— Milyen az a liberális jellem ! Németország egyik 

legjelesebb jogtudósa volt Wächter Károly György. 

Neve magyar jogtudósaink előtt is tisztelt név, és pedig 
mint tudósé, méltán. Épen most jelent meg Lipcsében élet-
rajza. Ir ta Wächter O. Ugy látszik, az elhunyt fia. Ebben 
az 53. lapon van egy nyilatkozat, mely mig egyfelől a napi-
renden levő zsidó-kérdésre, másfelől a modern nagy emberek 
jellemére vet jellemző világosságot. Wächter ugyanis egy ba-
rátjával közügyekről beszélgetvén, az eszmecsere fonala a zsi-
dóemancipatióra vezetett. Wächter barátja azt mondta, hogy 
ő, miután mindent, a mit országgyűlési képviselői minőségé-
ben tett és mondott, utóbb tüzetesen átgondolt, semmit sem 
talált, a mit megbánnia kellene. Csak egy pontra nézve 
merült föl lelkében aggály, és e pont az, hogy a zsidók to-
vábbi emancipatiójára szavazott. Ez, úgymond, végre is nem 
egyéb, mint a keresztény államnak félig elzsidósitása. Wäch-
ter hallgatott, mert barátja eljárását több tekintetben nem 
helyeselte. A zsidó-emancipatióra vonatkozólag azonban 
igazat adott barátjának és szóról szóra ezt mondta : „Ezen 
egy kérdés miatt örülök, hogy nem voltam tagja a (würtem-
bergi) kamrának. Aliásom és elveim miatt kénytelen lettem 
volna mellette nyilatkozni, holott meggyőződésem ellene van." 

-j- A halál e napokban gyorsan szedte áldozatait a ma-
gyar kath. világi és szerzetes papság köréből. Egymásután 
következő gyászjelentést kaptunk : 

A kalocsai főszékesegyházi káptalan saját és az illető 
rokonok nevében mély szomorúsággal jelenti méltóságos és 
főtisztelendő Kubinszky Mihály ur tolsz, lenini püspök-, pápa 
ő szentsége házi főpapja-, főszékesegyházi olvasókanonok-, 
bibornok-érsek ő főmagassága segédpüspöke-, cs. kir. udvari 
káplán-, érsekmegyei főtanfelügyelő-, bekebelezett hittudor-
nak stb. stb. hivatalának lankadni nem tudó buzgó teljesí-
tésében támadt betegeskedés és a haldoklók szentségeinek 
ájtatos felvétele után február 23-án életének 57-ik évében 
Baja sz. kir. városban türtént elhunytát, Hül t tetemei ugyan-
csak Baján f. hó 25-én reggeli 9 órakor az ottani plébánia-
templomban tartandó engesztelő sz. mise után fognak a sz. 
Rókusról nevezett temetőben eltakarittatni s ugyanaznap 
szintén 9 órakor a kalocsai főszékesegyházbnn fog érette az 
ünnepélyes szent-mise áldozat a Midenhatónak bemutat-
tatni. Az örök világosság fényeskedjék neki ! Kalocsa, 1881. 
február 24. 

A jászóvári premontrei kanonok-rend nagyváradi rend-
háza febr. 20-án dr. Krausz (íodefried László, kir. taná-
csos, koronás arany-érdemkeresztes tankerületi főfelügyelő ; 
kassai rendháza pedig febr. 27-én Pápay Jeromos Zsig-
mond áldozár s főgvm. ny. r. tanár elhunytát jelenté. 

A pannonhalmi szent-Benedek-rend rév-komáromi szék-
házának tagjai gyászlapot küldtek be Holler Engelbert-
iiek, volt gymnásiumi igazgatónak, jószágkormányzónak és 
házfőnöknek, folyó évi februárhó 23-ik napján, délutáni ®/4 
5 órakor, a halotti szentségek felvétele után, életének 66-ik, 
— szerzetesi fogadalmának 44-ik — áldozó papságának 
41-ik évében bekövetkezett, tüdőgyuladás okozta haláláról. 

A kegyes-tanítórendiek nyitrai társházának tagjai sze-
retett rendtársuknak Wagner Kai. József házi lelkiatya- és 
gymnásiumi tanárnak, néhány napi súlyos szenvedés és a 
halotti szentségek ajtatos felvétele után, f. 1881. évi februárhó 
24-én reggeli 4 órakor, korának 67., áldozárságának 44., ta-
nárkodásának pedig 45. évében történt csendes elhunytát je-
lentették. 

A nagyváradi gór. kath. káptalan ngs és ft. Korhány 
János nagyprépost, prinói apát, püspöki helynök s általános 
ügyhallgató halálát gyászolja. Elhunyt febr. 24-én életének 
72-ik évében. 

Az örök világosság fényeskedjék nekik ! 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM. Ivenetesség és pathosz az egyházi ékesszólásban. — A lelkipásztorság köréből. — Részletes segédeszközök a 
socialis kérdés megoldásához. —- Egyházi tudósítások : Budapest. A kulturharcz és a debreczeni ,Protestáns Lap.' Róma. 
Di Pietro bibornok-dékán beszéde, típanyulorszáij. „Katholikus unió Spanyolországban." — Irodalom: Das alte, christliche 

und heutige Aegypten. — Vegyesek. 

Ken&tésség' és pathosz az egyházi 
ékesszólásban. 

A kenetesség, unctio, vagy mint apáink mon-
dották ,bibliai kenetteljesség', az egyházi beszéd 
egyik fö kelléke. Mi miben ál l? Egy-e a pathosz-
szal ? Vagy vele rokon, vagy töle különböző elem ? 
Ime, itt van egy egyházszónoklati kérdés ! 

Hirneves egyházi szónoklattani irók, mint Gis-
bert, Maury a kenet feliratú fejezetben a szenves-
í'öl — pathetikus — értekeznek. Szerintök tehát a 
kenet és pathosz egymástól nem különböznek. Ámha 
a kenet és pathosz egymástól semmiben sem kü-
lönböznek, akkor Demosthén, Cicero, Mirabeau és 
mindazon profán szónokok, kik szenvesek tudtak 
lenni, egyszersmind kenetteljes szónokoknak ne-
vezhetők. 

De hát ki hallott valaha ilyet? A profán szó-
noklat soha sem lehet kenetteljes, az egyházi szó-
noklat lehet szenves is, lehet kenetteljes is. Pathosz 
és kenet bizonyára, tekintve forrásukat, nem külön 
elemek. A sziv dolga mind a kettő. Indulat, vagy 
érzelem az egyik, mint a másik; hanem igenis for-
mailag különböznek egymástól, mint p. o. a hó az 
esőtől. Igen a pathosz és kenet az érzelem két for-
mája. Miért ne vennők tekintetbe ezt az alaki kü-
lönbséget? 

A pathoszt ismerte a philosoph, a szónok, a 
rhetorikus több mint kétezer évvel ezelőtt. Az érze-
lem ama formáját pedig, melyet kenetnek — unctio 
— nevezünk nem ismerte. Hiszen az, úgyszólván 
nem is létezett a pogányoknál. Ez a kereszténység 
tulajdona és privilégiuma. Itt van története néhány 
szóban. 

Jézus, mint az újszövetség főpapja felkentnek 
mondatik, bár soha olajjal fel nem kenetett is, mint 

Áron és fiai. Az ö felkenetése abban állott, hogy a 
Jordán mellett kapta asz. Lelket, „spiritum clescen-
dentem quasi columbam de coelo." (Ján. 1, 32.) Ez 
az „unctio per Spiritum Sanctum." Igy felkenttek 
voltak az apostolok és mások is. Szokás volt ekkor 
az isteni malaszt ajándékát kenetnek nevezni. „Sed 
vos unctionem habetis a Sancto," ') i r ja sz. János a 
kis ázsiai hivekhez, „unctionem quam accepistis ab 
eo."2) Miután pedig ez a kegyelemkenet az aposto-
lok és evangélisták irataiban szembetlinőleg mutat-O o 
kozott, ezen iratok kenetteljes iratoknak neveztet-
tek, és ezen a nyomon máig is mindazon könyvek, 
iratok, imák stb., melyek az újszövetségi sz. irás e 
characterét hordják magukon, kenetteljeseknek hi-
vatnak. De hát miben áll az újszövetségi sz. irás e 
charactere ? 

Az ó- és újszövetségi sz. könyvek sty Íj e közt 
szembetűnő különbség van. A sz. Lélek hangja mint-
egy megváltozni látszik az újszövetségben. Igen, itt 
már nem a haragos Jehova beszél villámlás és meny-
dörgés között a néphez, hanem a szelid istenember 
szól testvéreihez. A próféták el vannak telve forró, 
szenvedélyes kivánságával egy jobb jövőnek. Ök 
leikök egész hevével vágyakodnak az után, a ki 
Izraelt megszabaditani fogja, a kinek jönni kell. A 
földről úgyszólván az égbe hágnak, és a Magasság-
beli t rónjáig nyomulnak, —- keresve Megváltójokat. 
Az újszövetségben pedig nyoma sincs ennek a heves 
láznak. E helyett a birtoklás szelid békéje, a vágyak 
kielégítését követni szokott nyugalom uralkodik. 
Hiszen a mi után az ember oly forrón epedett, meg-
valósult. Az eljövendő eljött. A fóldszine inegujult. 
A képletek kora lejárt. Az üdv ideje elérkezett. In-
nen a lelki béke, az isteni nyugalom. Nézzétek csak, 
hogy az évangeliom tanításait mily kimondhatatlan 

') Ján. 1. levél 2, 20. — 2) U. o. 
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gyöngédség, azokat az elbeszéléseket mily páratlan 
naivság és egyszersmind nyugodtság lengi által. A 
legcsudálatraméltóbb dolgok, mint valami köznapi 
események a meglepetés és megindulás legkisebb 
jele nélkül beszéltetnek el egyszerűen, világosan. 
Események, melyek különben alkalmasak lehetné-
nek a sziv, a kedély felizgatására, egész nyugalom-
mal és egyszerűséggel adatnak elő. De a m i mégis 
különös, az, hogy ezen egyszerű nyugodt elbeszélés, 
ez a szelid békére mutató előadás nincs az érzelem, 
az indulat híjával. Valami gyöngéd, szelid szenves-
ség jellemzi azt, mely nem heves, nem viharos in-
dulatokat, nem fellángolást, hanem jámbor, kegyes 
érzelmeket, majd elmerengést, el lágyulásta könnye-
zésig — szül a szívben. Oh ez a gyöngéd, szelid 
szenvesség hányszor nem fakasztotta a hivő ember 
szemeiből a jámborság vagy bűnbánat könnyeit, de 
a mely könnyek soha sem folytak a megkönnyebbülés, 
a lelki vigasztalódás édés érzete nélkül. íme ebben áll o 
az újszövetségi sz. irás charaktere. Ez a, bibliai kene-
tesség, mely tehát nem egyébb, mint a nyert kegye-
lemkenet melege s viszfénye az irott műben. íme ez 
az egyházi ékesszólás legíőbb kincse. < )ly kincse ez 
az egyházi beszédnek, mely valamennyi mással felér. 
Ez kipótol más hiányokat és fogyatkozásokat, mig 
ennek hiánvát a világon semmi sem pótolja. Kit 
Párisban a XVII. század végén egy Honorius nevű 
capuczinus atya. A tudósok, irodalmi celebritások, 
a nagy világ keveset tudtak ö róla, de a jámbor lii-
vek özönlöttek beszédei hallgatására. Egy alkalom-
mal XIV. Lajos megkérdezte Bourdalouet, hogv mi 
véleményben van Honorius szónoklatáról. ».Sire — 
válaszolt a kérdezett -— Honorius atya sérti a füle-
ket, de megsebzi a sziveket."3) Meghatni a sziveket, 
ez a bibliai kenetteljesség hatalma. 

Korunk egyházszónoklati termékeiben, fájda-
lom, — ug}- a szenvesség, mint a kenetesség majd-
nem teljesen hiányzik. Legtöbbnyire csak az ész be-
szél ott. Az ész pedig csak az észhez, az értelemhez 
szól, és nem a szivliez. Ám az ember morális értéke 
nem az értelemben áll. Nem az ész, bármennyire bá-
mulatos müvei, nem a szellem ragyogása, nem az ér-
telem mélysége tesznek Isten előtt kedvessé, hanem a 
jámborság. Ez pedig a szívben székel. Miért beszéljte-
hát a szónok mégis csak az észhez? Mert nem tud 
beszélni a szívhez. Nem tud lenni beszédében ke-
netteljes, miután hiányzik szivében a kegyelemke-

3) Síre, le père Honoré écorche les oreilles et déchire 
les coeurs; on rend h ses sermons les bourses que l'on a vo-
lées aux miens. 

net. Es miért hiányzik ez? Azért mert ennek elnye-
réséhez nem elég a tudomány, a szorgalom és be-o «' ' o 

csiiletes törekvés, hanem a mitől a mai ember any-
nyira fázik, a magány, az aszkézis, a jámbor élet 
szükséges. A magányban, távol a világ zajától, a 
megfeszített Jézus lábainál, a folytonos meditatiók 
hevében képződik az érzelem ama formája, melyet 
bibliai kenetnek mondunk. Mi pedig itt, egy corrum-
pált kor társadalmában az élet piszkos küzdelmei-
nek tanúi és részesei távol vagyunk attól, hogv be-
szédeinkben a sz. irók- és atyákhoz hasonlóan ke-
netteljesek lehessünk. 

A keuetteljességnek gyönyörű mintái azUr be-
szédének fenmaradt töredékei az evangeliomokban. 
„Jöjjetek hozzám mindnyájan, kik fáradoztok és 
terhelve vagytok, és én megnyugtatlak titeket. Ve-
gyétek rátok az én igámat, és tanuljatok tőlem, 
mert szelid vagyok és alázatos szivü, és nvugodal-
mat találtok lelkeiteknek, mert az én igám gvönvö-
riiséges és az én terhem könnyű."4) De miért töltsük 
az időt hosszabb idézetekkel? A kinek szive még elég o ~ 

romlatlan arra, hogy benne szelid, édes emotiók 
gerjedhessenek, olvassa az evangéliumokat és főleg 
sz. János evangéliumát. A szeretett tanitvány e 
nemben legeiül áll. Azután olvassa Gersen Imita-
tióját, mely a kenetesség szempontjából a biblia után 
következik. 

De amint fentebb mondottuk az egyházi beszéd 
lehet erősen szenves, — patheticus — is. Nem csak 
az ó szövetség irói, de sz. Pál is ad reá példát. Néz-
zétek, mily patheticus ö, midőn az Isten haragjának 
napjával fenvegeti azon zsidókat, kik az idegeneket 
elitélik. „Vagy azt véled, óh ember, ki azokat Ítéled, 
kik efféléket cselekszenek, s magad ugyanazokat cse- • 
lekszed, hogy te megmenekedel az Isten ítéletétől ? 
Megveted-e az ö jóságának, türelmének és hosszu-
várakozásának gazdagságát? Nem tudod-e, hogy Is-
ten kegyessége bűnbánatra vezérel téged? De te 
megátalkodásod és töredelmetlen szived szerint ma-
gadnak haragot gyűjtesz a harag napjára, melyen 
Isten igaz Ítélete kijelentetik."5) 

De lássunk végül egy példát a pathoszra a mű-
szónoklat mezejéről. 

Massillon a választottak csekély számáról — 
petit nombre des élus — mondott beszédének egy 
helyét idézzük, mely a párizsi fényes hallgatóság-
nál oly meglepetést, oly zajos megindulást szült, 
hogy a szónok maga is megzavarodott, és ez a zavar 
csak növelte a hatást. „Nem szólok most már embe-

4) Máté XI . 28. - s) Római. 2. 3 - 5 . 
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rekröl, ugy veszem a dolgot, mintha ti egyedül vol-
nátok a földön. És iine ez a gondolat az, ami engem 
e perczben elfoglal és elrémit. Felteszem, mintha itt 
lenne utolsó órátok, itt a mindenségnek vége, — és 
az egek megnyílnának fejetek felett, és Jézus Krisz-
tus megjelenne dicsőségében e templom falai kö-
zött. — De kérdelek titeket — a félelemtől álhatva 
kérdelek — nem választva el itt sorsomat a tietek-
töl és azon hangulatba téve magamat, melyben, hogy 
ti lennétek óhaj tóm: igen, lia Jézus Krisztus meg-
jelenne a templom falai közt, itt az egész világ leg-
fényesebb gyülekezetében, hogy ítéletet tartson, 
hogy a juhokat a bakoktól elválassza, gondoljátok-e, 
hogy itt köztünk a nagyobb rész lenne az, mely 
jobb felöl ál l í t tatnék? Grondoljátok-e,hogvtalálkoz-
nék csupán tiz igaz, mennyit az Ur egykor öt vá-
rosban lelni nem tudott ? Ti azt nem tudjátok, és én 
magam sem tudom. Te egyedül, én Istenem, tudod, 
hogy kik a tieid ! De ha mi nem tudjuk, hogy kik az 
övéi, tud juk legalább azt, hogy a bűnösök nem az 
övéi. De hát kik ezek az itt összegyűlt liivek ? A 
czimek és méltóságok nem jöhetnek számításba, 
azok le fognak tépetni Jézus Krisztus előtt. Kicso-
dák tehát ők? Részben oly bűnösök, kik nem akar-
nak megtérni, részben olyanok, kik akarnak ugyan, 
de napról napra halogatják azt, majd olyanok, kik 
valahányszor megtérnek ú j ra elesnek, végre pedig 
egy nagy szám nem is hisz a megtérés szükségében, 
[me a kárhozottak csoportja. Vágjátok el már most 
e sz. gyülekezettől a bűnösök ama négy faj táját , — 
mert el fognak onnan vágatni ama nagy napon. . . . 
És most jöjjetek elő ti igazak! Hol vagytok? Jézus 
Krisztus gabonája, válj el attól a tűzre itélt szalmá-
tól ! Istenem, hol vannak választottaid ? Hol itt a te 
örökséged ? !" 

Ez az a szenves passus, melyet Voltaire csodá-
lattal eltelve idézett. Oly gyöngy ez, melyhez ha-
sonló az összes világirodalomban kevés van. 

Egy kassa-egyházmegyei áldozár. 

A lelkipásztorság' köréből. 
A papi fizetéssel járó erkölcsi látványokról épen nem 

szabad megfeledkeznünk. Aki ezeket soha össze nem hason-
lította, aki ezekről fájó szívvel és komolyabban nem gon-
dolkozott, az előtt bizonyosan nem birnak ily végzetteljes 
kárvallások életbevágó fontossággal. Arról előre van min-
denütt gondoskodva, napjainkban már nyilvános összeeskü-
vés utján, hogy hátralékok legnagyobb számban legyenek, s 
hogy a lelkipásztor azon évre, mely folyónak neveztetik, 
egészen, de még kétharmadrészben se legyen kielégitve, 
még azok által sem, kik a jobbmóduak közé tartoznak. Egy-

házi censura nem létezik, a polgári törvényhatóság bele nem 
avatkozik, járásbiróság elé az ügy nem vihető, mert ugy 
nevezett bagatell ; ügyvédi uton ép ezen ok miatt be nem 
pörölhető, mivel a biróság perköltséget ötven forinton alul 
meg nem itél ; a község birája ugyan kidoboltatja, de minél 
többször, annál nevetségesebb lesz ezen eljárás, háta mögött 
nincs semmi tekintély. „Az ágybért, pap-, kántorfa árát , gye-
rekpénzt mindenki vigye meg, mert kijön a jégrehajtó s ak-
kor j a j lesz mindenkinek ! punctum." Legfölebb üt rá egy-
kettőt a bakter, aztán marad a régiben. Hogy a templom-
ban szokás-e ilyesmiről szónokolni ? nincs róla hiteles tudo-
másom. Hogy a gyóntató-székben elővehetők-e ezen égető 
kérdések? megpróbáltam. A roszakaratu hátralékosok egy-
átalában nem járnak gyónni. 

Nemde égbekiáltó bün, szolgák és munkások bérének 
megtartása? Valljon ide számitadók-e a lelkipásztorok is? 
Hogyan értelmezhető azon szentírási mondat : „Qui altari 
servit, de altari vivat?" En hajlandó vagyok hinni, hogy a 
pogányok hajdan sokkal dúsabban látták el bálványoltáraikat 
személyes áldozatokkal, mint ker. kath. híveink az újszövet-
ség papjait . ( )nkénytes adakozásokról már szó sem lehet. A 
községet terhelő középületek mióta a felekezeti megkülönböz-
tetés a pótadók kivetésénél szerepel, omladásnak indultak. 
Népiskoláink minden oldalról elhagyatva, még a legújabban 
emeltek is — zsidó korcsmákul volnának tekinthetők, ha vé-
letlenül egy egy kis torony nem jelölné tetején a szétbomlott 
kémények között a váltságot, melyre országos törvények által 
vannak jogosítva. Sokszor feltűntek már ama fensőbb hely-
ről visszaérkezett hivatalos megjegyzések számadás alkal-
mával : „A hívek tartoznak, a hivek kötelesek, a liivek szo-
ritandók" Hanem az a kérdés, kik által ? Ily vajúdó 
ügynek nincs pártfogója, nincs birája. I t t vau ugyan még az 
ezerfélekép rászedett, megkárosított lelkipásztor, aki nem 
rest nyilvánosan megajánlani a roskodozó épületek kijavít-
tatását sajátjából, csak a község elöljárósága vállaljon ke-
zességet a párbér beszolgáltatásaért : „de már olyan nincs" 
— ez a szivreható válasz az autonom községi képviselő-tes-
tület részéről. 

A buzgalom, a jóakarat , a készség nem hiányzik. De' a 
hivek alkotmányos érzülete meg van vesztegetve. Válasz-
tani ugyan szeretnének legalább is minden hónapban csapra 
ütött hordó mellett, állna az bár a parochia udvarán : ha-
nem a közköltségek kiállításához járulni filléreikkel, az már 
sértené az ő kikiáltott hazafiságukat. „Adjon a pap ! neki 
se kisebb, se nagyobb" — ez a bevett jelszó. — Iczig — uram 
csak ugy dörzsöli a kezét mintha saját malmára hajtaná 
a vizet, aminthogy ugy is van. 0 mennyi lefut ott azon az 
átkozott zsilipen ! — Ugyan van-e törvényünk, hogy a zsidó 
ne merje a szegény adózó ker. népet demoralizálni? Részeg 
hordák vonulnak ki egymás után a korcsmák gőzköréből 
éjnek idején, s ezek fölháborit ják a közcsendet újmódi dal-
lamaikkal, melyeket tiszti rangra emelt önkénytes urak ve-
zényelnek utczaszerte. A templom szentélye is viszhangzik 
az éktelen bőgéstől . . . . csak a lelkes községi elüljárók id-
dogálnak észrevétlenül magukban ott a sutt alatt . 

ö O 
Nem mellőzhetem itt azon megható látványt, mely egy 

kolostor pinczebejáratánál megragadta figyelmemet. Az a j -
tóval szemközt napkeletnek egy jókora ablak van, melvnek 
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közepén szines üvegből kirakva ezen két szó ragyog a nap-
fénytől : ,, Dnis videt." Alig tudtam az ősök eme jeles talá-
lékonyságától megválni. Ez még nevezetesebb, mint az én 
templomablakom fölirata (1794). A községek házaiból sem 
kellene ily kirakatnak hiányzani. Vagy már ennek sincs 
kellő értéke az elszilajult erkölcsök előt t? Pedig valljuk be 
őszintén, csak addig volt a világ boldog, mig ama fönséges 
jelentőségű két szóra ájtatosan figyelmezett. 

Nehogy eltérjek a kitűzött czéltól, ime sietek consta-
tálni, hogy a papi fizetéseknek eddig szokásban levő kiszol-
gáltatása általános erkölcsi hátrányokat, végső megátalko-
dást a bűnben, s henczegő törvényszegést, boszuállásokat, 
megvetést, rágalmat s kötelességmulasztást von maga után. 

Megengedjük, hogy a községek nagy része még nem 
áll a becsületérzés szinvonalán alul ; s ezen nagv résznek 
volna föladata a tömegnek üd vóscl )b irányt apni a jó példa 
hatásával. De mi történik ? Csak Isten a megmondhatója, 
mennyi tényezőnek hozzájárulásával, eme nagy rész enged, 
ez fogyatkozik és zsugorodik össze, mint a tárcza, melyből 
a pénzt kilopták. Mert lia még a nagy rész józan belátása és 
méltányossága támogatná a minden oldalról fenyegetett jövőt; 
ha p. o. nálunk is ugy volna, mint Francziaországban, hogy 
egy házból kiverik erőhatalommal a szerzetes testvéreket, a 
másik palotában pedig tár t karokkal fogadják be : lianeni 
Isten mentsen meg minket az üldözésnek csak szinétől is ; 
minket a vész egylábig elsodorna. Epeu ami birtokos csalá-
dainkról tette nem rég egy köztünk időzött előkelő franczia 
azon észrevételt, hogy itt az első katholikus családok sem 
vallásosabbak, mint az ő lutheránusaik. Lépten nyomon bot-
rányokba ütközött, melyekre, ami magyarjaink, a mágnáso-
kat, sem véve ki, nem is refiectáltak, mint általánosan bevett 
napi szokásokra. Tehát hol találnánk mi menedéket? A kol-
dusok (saját hiveink) kevés biztonságot nyújtanának az ül-
dözötteknek. 

Miként és milv belátással lehet a lelkipásztornak azon 
nyilvánosan makacs, lelketlen liivét föloldozni, aki évek 
hosszú során át máskép nem fizet neki, lia csak erőszakot, 
végrehajtást nem alkalmaztat ellene ; holott tehetséggel bir 
a törvényes illeték megadására ? Aki ínég pártot csinál az 
ellenszegülésre, gúnyt űz a magánál szegényebb robotolásá-
ból, mint ő mondja ; akinek nem kell a szellemi vigaz, s 
csakis azért tesz egyet mást, hogy a lelkiatyát próbára te-
gye ; aki templomba csak nagy ünnepeken vetődik el s ak-
kor is mindig kancsal szemmel néz ; akit megszólitani vét-
kes hanyagságaért nem volna tanácsos, bevádolni pedig 
hasztalan dolog. S ilyenek is vannak? — kérdezné valaki. 
H a vannak olyanok, kik házasságra kelésök idejétől az 
anyaszentegyházzal soha nem közlekedtek : hogy ne volná-
nak olyanok, kik nem fizettek ? 

Mily élelmesség — hogy ne mondjuk — arczátlan ra-
vaszság kezd divatba jönni már a fizetésekre nézve, egyes 
példák világosítsák meg. N. N. tartozik a lelkipásztornak 
három kila rozszsal. Egy kila rozs ára 4 ft. Kapja magát, 
cserél egy czimborájától három kila rozsért öt kila árpát, 
ennek ára 2 frt 20 kr. Elhoz a papnak három kila árpát es-
küdözvén, liogy neki más termése nem volt. A jó lélek el is 
fogadja. A hazug semmirekellő pedig, akinek még otthon 
elegendő rozsa maradt, a markába nevet s prozelitáskodik 

az árpa mellett ugy annyira, hogy csak győzze a rászedett 
lelkipásztor az egyeseket elutasitgatni. Másik szerető hive a 
békés szellemű papnek elviszi gabonáját a harmadik szom-
széd padlására, és jelenti a birónak, hogy gyújtassa föl a 
házát egy szem buzáérh ! ! —• Es még találkozik lelkipásztor, 
ki, ezer kétszáz mérőnvi gabona-követelés maradván nyu-
galmaztatása után künn, volt híveinél, ezer frtnyi ala-
pítványt tesz a hivek könnyebbségére. Ér t ik ezt a makran-
czos emberek, tudja-e a világ méltányolni a valódi nagylel-
kűséget? Mi lenne a világból áldozatkész papok nélkül? 

Mikép lehetne a bűnöket egymástól elválasztani oly 
formán, hogy maga a lelkipásztor ellen elkövetett vétségek 
máskép volnának elitélendők, mint egyebek? Föl vagyunk-e 
jogosítva saját előnyünkre a gyóntató székben bíráskodni? 
Megmondjuk-e nyilvános kártevő híveinknek szemükben, 
hogy akik eddig tolvajok voltak, immár többé ne lopjanak ? 
Fejökre móndjuk-e a sententiát, melynek alapját saját két-
ségtelen tapasztalásunk alkot ja? — E kérdések megszűnné-
nek azonnal, mihelyt a papi fizetések a hivek vállairól más 
alakban levétetnék, vagy az egyház önmaga gondoskodnék 
fundusról, melynek mérsékelt kamataiból lehetne fódözni a 
nélkülözhetlen járandóságokat, — ma-holnap végső lehetet-
lenségig hajszolt törvényes követeléseit a jobb sorsra méltó 
kath. alpapságnak. Él lehet mondanunk, a véka sor behajta-
tott ugyan, de a mindent megelevenítő bizalom halálos se-
bet kapott. 

Mind ez pedig annál fájdalmasabb, minél buzgóbb 
lelkigásztorokkal lát ja el a megye egyes plébánia-közsé-
geit. Qui post aurum non abiit, nec speravit in pecunia et. 
thesauris. Látván önfeláldozó munkásságunk előtt a nagy 
chinai falat, mely magához hasonló árnyékot vet a legma-
gasztosabb tettekre : f i i fölsóhajtunk : „Dabit Dens his 
quoque finem !" '(**) 

Részletes segédeszközök a soeialis kérdés megoldásához. 
(Vége.) 

Azon egyedüli tényező, mely bizton működhetik anél-
kül, hogy az egyéni szabadságot sértené, azt mondom : az er-
kölcsi erő. Szükséges, hogv munkaadók s munkások áthatva O 7 O J 
legyeneka kereszténység szellemétől, mely az önmérséklet s 
az áldozatkészség szelleme, ; felülemelkedjenek a határtalan 
kapzsiság nemtelen számításain, s az anyagi élvezetek szer-
telen vágyain. A mely munkáskörökben az életet magaszto-
sabb szempontból tekintik, ott a baj sokkal kisebbmérvü. 
Több mint egy helyen, a gyárakban dolgozó fiatal leányo-
kat munkaadójok gondos felügyelete az őket környező ve-
szélyektől megóvja. Igy olvasom a ,Les ouvriers des deux 
mondes"-ban leirt fonó és szövőgyár napi rendjét : „A gyári 
helyiség távol esvén egvéb lakhelyektől, a fiatal leányok a 
munkásszemélyzetnek nagyobb részét képezvén, közös háló-
teremben alusznak. Reggel 5-kor felkelnek, vallási köte-
lességök elvégzése után munkához fognak. A nap folya-
mába étkezésük idejében 2 teljes órájok van szünidőre. 
Ezalatt alkalmas helyiségben énekkel s tánczczal foglal-
koznak, miben nagy szórakozást lelnek. Este 8 1/2 óra-
kor lefeküsznek 9 1/2 órakor pedig a gyertyák eloltatnak s a 
legnagyobb csend uralkodik." Ezen napirend, mint látni 
való, az u. n. pensionatusokéhoz hasonlít. A fiatal leányok 
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tanulékonyak és szivesen engedelmeskednek a házszabályok-
nak. Éltesebb asszonyok, kiknek jelleme s tekintélye elég 
kezesség, azok megtartására felügyelnek. Azonkívül a fia-
tal leányok folytonos összeköttetésben vannak családjaikkal. 
Szombaton délután 3 órakor megszűnik a munka, s a gépek 
s a műhelyek tisztogatása után hazamehetnek szüleikhez, 
kiknél az egész vasárnapot töltik. (Monographie IX , note 
D. par M M. de Saiiit-Leger et Delbet.) 

Hasonló módon vannak szervezve agyárak, melyekben 
nűmunkások dolgoznak Amerika egyesült államaiban s Fran-
cziaország némely vidékein, hol a ker. szellem még föntar-
totta magát, pl. Auvergne-ben. Spanyol és Francziaország-
ban, valamint Amerikában az eredmény fölötte örvendetes. A 
fentvázolt szervezet mindenütt megőrzi a tiszta erkölcsöket 
főleg azon helyeken, hol eddig a legundokabb erkölcstelen-
ség tanyázott. Vajmi óhajtandó tehát, hogy ezen szervezet 
mindenütt meghonosittassék, és pedig nálunk Magyarorszá-
gon is, mihelyt a nagyobbmérvü gyáripar nőmunkásokat 
nagyobb számmal fog igénybe venni. De hogy ez sikeres le-
gyen, szükséges a nö munkásokban az eleven vallásos érzüle-
tet gondosan ápolni, különben minden ily kisérlet sikertelen 
fog maradni. 

Bizonyos egyébiránt, hogy az ilyen intézkedések nem 
mindenütt lehetségesek. De lia nem is vagyunk képesek 
minden veszedelemtől megvédeni a nőmunkásokat, vájjon 
azért nem kell-e felhasználni eszközöket, melvek lia nem is 
vágják el a baj gyökerét egészen, annak elterjedését mégis 
nagyban akadályozzák. A legilletékesebb körökben már 
nincs kétség az iránt, hogy a legtöbb esetben a férfimunkáso-
kat el lehet választani a nőktől a gyárakban. Némely ker. 
gyárurak gondoskodtak arról is, hogy a nőmunkások a gyá-
ron kivül töltött időben is távol tartassanak anyagi s erköl-J Ö 
esi veszedelmektől. Nem különben némely munkaadó feleba-
ráti szeretete iparkodik helyre ütni ama veszteséget, melyet 
a családanyának a gyárban való foglalkozása a gyermekek 
testi s erkölcsi kifejlődésének okoz. A bölcsődék, óvodák s 
egyéb szeretet-házak nem képesek ugyan egészen pótolni az 
anyai nevelést ; de ott, hol a viszonyok kényszere, vagy az 
embernek hibája miatt a családi nevelés hiányzik, az ilven 
intézetek nem csak hasznosak, de sokszor szükségesek is. 

Leginkább szükséges a gyárakban dolgozó fiatalságot 
gondos felügvelet alatt tartani. A különben olv hasznos liá--D ö. 
ziipar gyakorlása is lehet alkalom a köztük elharapódzó er-
kölcsi feslettségre ; s azért az egyháznak, törvényhozásnak, 
üzleturaknak figyelme terjedjen ki az ipartanonezokra is. 
Nálunk Magyarországon a legújabb, u. m. 1871-ki ipartör-
vénv ez iránt bölcsen intézkedik. Ez kötelezi a tanonezokat 
bizonyos korig iskolába járni. De a törvény egyedül nem 
művelhet nagy dolgokat. Legtöbb függ a szülök, gyámok s 
gazdák Icötelességérzetétöl s az üzletvivök ügyszeretetétől. A 
vagyonosodba s a függetlenség szertelen vágya elfeledteti 
sokszor az atyával azt, a mivel gyermekeinek tartozik s azért 
csupa önérdekből lazulnak a legszentebb családi kötelékek. 
Sőt fájdalom! már annyira vagyunk, hogy csak a legnagyobb 
erőmegfeszitéssel fog sikerülni a kereszténységnek a tiszta 
családi élet iránti vonzalmat ismét meghonosítani s annak 
édességeit újra megizleltetni a munkásokkal. A családiasság 
szelleme nélkül a felsőbb osztálvokuak minden gondossága a » o o 

munkások gyermekei iránt legtöbb esetben meddő fog 111a-O J o O 
radni. A kath. egyház számtalan tanujeleit adja ezen gon-
dosságának. Ide tartoznak az általa életbe léptetett közhasz-
nú intézetek, a vasárnapi, az ismétlő s esti iskolák. Ide tar-
toznak a fentebb vázolt legényegyletek s az iparoskörök, me-
lyekben az igarossegédek különféle hasznos szakmákban in-
gyen oktatást nyernek, különféle rosz társaságoktól elvonat-
nak és kedélyes szórakozásra is szert tesznek, tiszta erköl-
cseik veszélyeztetése nélkül. Ide tartoznak a házi iparnak 
különféle ágai, melyek a esaládi erényeket ápolják a fényű-
zést távol tar t ják s azért a köznép jólétét kiválóan előmoz-
dítják. Igazán kiszámithatlan a haszon, melyet ily intézmé-
nyek hoznak, ha azok nálunk is ugv mint külföldön nagyobb 
kiterjedést vesznek, D,; a biztos siker akkor is két feltételtől 
függ, melyeknek szükségességét nem lehet eléggé szivükre 
kötni az illetőknek, ez az iparos tanonczok és segédek szüleinek 
s üzleturaiknak jó példája otthon, és ker. családéletük. Avagy 
mit használna minden törekvésünk a fiatal iparosokat jó er-
kölcsökre, önmérsékletre, takarékosságra, munkásságra szok-
tatni akarni, lia a szülőházban, vagy a műhelyben egyebet 
sem látnak, mint rendetlenséget, ledérséget s dévajkodást? A 
socialisticus eszmék csakhmar megfogamzanak az ilyenek 
szivében, s ezek köztapasztalatilag csakhamar tettekké fa-
julnak, melyek egyenesen a társadalmi intézmények meg-
döntésére törnek. . . . Dr. Surányi J. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, márczius 1. A kulturharcz és a ,debreczeni 

, Protestáns Lap.' — A magyarorssági összes protestáns la-
poknak, tekintet nélkül azok orthodox, vagy kevésbbé or-
thodox, vagy egyenesen rationalista irányára, tehát mond-
juk mindezeknek egyik universalis buzgó protestáns mun-
katársa szemlét tart az európai kulturharcz, azaz a katho-
licismus üldöztetése felett. El lehet képzelni, hogy az ő pro-
testáns szive mily örömteljes hangulatban volt, midőn át-
tekintve az egész vonalon, azt tapasztalta, miként űzik ki 
mindenünnen a katholikus szerzeteseket, szerzetesnőket, az 
önfeláldozó szeretet e példányképeit, s hogy mily elégtételt 
érzett, látva egyrészt a katholikus papok bebörtönöztetését, 
száműzetését, másrészt pedig a kényelmet, a kiváltságolt 
állást, melyet a protestáns pásztorok elfoglalnak. Oh ! a 
szeretet, a türelem, a vallásszabadság, szóval a protestantis-
mus hiveinek csaknem szive reped meg az örömtől napjaink-
ban, lia szemlét tartanak a katholikusokra vonatkozó vallási 
viszony felett. 

Csakugyan a czikkező ezt nem csak sejteti, hanem 
elég őszinte ki is mondani, ami különben felesleges, mert azt 
úgyis tudjuk, hogy ő a kulturharcz fényoldalának tekinti, — 
mert vannak árnyoldalai is, mikről alább szolgálunk, — azo-
kat, amik a katholicismus ellen Badenben, Poroszországban, 
Belgium és Francziaországban történnek; továbbá kimondja, 
hogy a protestánsoknak az európai kulturharcz szemléje vi-
gasztalásul szolgál és azon következtetésre jut, hogv a jelen 
korban a vallásosság terjedésének két legfőbb rugója a ne-
meslelküség és a türelmesség, azaz, a Krisztus szellemébeni 
szeretet. Mely vallás ezt nem érvényesítheti, lia lassan is, de 
feltartóztathatlanul végfelbomlása felé indul : a mivel czik-
kező bizonyára azt akarja mondani, hogy a katholicismus 
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feloszlik:, a protestantismus terjecl. Mindenesetre érdekes 
nyilatkozatok lennének, ha egyszersmind alaposak is volná-
nak. Világítsuk meg e helyzetet egy kissé nem protestáns 
szemüvegen keresztül. Ami mindenekelőtt azt a kul turhar-
czi fényoldalt illeti, hát nekünk ugy látszik és a statistikai 
adatok mellettünk bizonyitanak, hogy az a fényoldal na-
gyon sötét. Igaz ugyan, hogy a katholicismus üldöztetik 
számos országban, és ha ennek az üldözésnek valami fényol-
dala volna, annak bizonyára a vallásosság emelkedésében 
kellene nyilatkozni, mert in hypothesi elnyomatnék az az 
elem, mely akadálya a vallásosságnak; továbbá abban kel-
lene nyilatkozni, hogy a katbolikusok tömegesen térnek át a 
protestantismusra. De vájjon igy van-e ? Épen ellenkezőleg, 
és ami nevezetesen igen sajátos, hogy a kulturharcz követ-
keztében nem a katholikusoknál lankad a vallásosság, ha-
nem a protestánsoknál. Feltesszük, hogy az, aki e czikket 
irta, olvasta azon statistikai kimutatásokat, ^melyek neveze-
tesen Berlinben kiadattak és feltüntetik a kulturharcz óta a 
protestánsok közt létező vallásosságot. (?) Kitűnik azokból, 
h o g y hány protestáns gyermek nem kereszteltetett meg, hány 
házasság nem köttetett a pásztor előtt, hánv ember temette-
tett el polgári módon, — és ezek az esetek évről évre szapo-
rodnak ; mig a katholikusoknál hasonló esetek nem fordulnak 
elő. Tovább menve ugy talál juk, hogy apostasiák a katholi-
kusok közt az emiitett országban nem igen fordulnak elő, ha-
nem igen is megtérések a katholicismusra. Mindezeket tekin-
tetbe véve, csak elfogulatlanul kell megitélni a helyzetet,lehe-
tetlen azon következtetésre nem jutni , hogy a kulturharcznak 
lényoldalai még protestáns szempontból sincsennek és hogy, 
bár ez tagadhatatlanul nyomasztólag hat a katholicismusra 
is, de a protestantismus, hogy többet ne mondjunk, elte-
kintve még attól is, hogy a feloszlás magvát önmagában 
hordja, a kulturharcz által legalább is 50°/0-kal többet vesz-
tett, mint a katholicismus. IIa ezt nem látják a protestánsok, 
ugy igazán hályog van a szemükön ; ha pedig ezt fényoldal-
nak tar t ják, ugy Ízlésüket nem irigyeljük. 

Vannak azonban a kulturharcznak protestáns szempont-
ból árnyoldalai is és ezek : ,mert a Vaticáu Oroszországgal 
egyezséget kezdeményezett, mert viszonyai a török kormány-
nyal jók, legjobbak azonban Spanyolországgal ; sőt Ausz-
triában sem kedvezőtlen a római kúria ügyeinek állása, 
mert gr. Taaffe kormánya mindinkább egyengeti az ultra-
montán czélok ösvényét.' Mindez természetesen nagy fájdal-
mat okoz ugyan czikkezőnek, de ő avval vigasztalja magát 
e tekintetben is, miszerint a római kúria még csak azon or-
szágokban örvend előmenetelnek, melyek nem haladnak a 
kultura élén; a mely állítás épen oly alapos, mint egyik pro-
testáns egyház-történet iró azon állitása, hogy a magyar 
nemzet sorsa a mohácsi vész után szomorú volt ugyan, de 
Isten a nemzetet megvigasztalta, mert — ki tudná meg-
mondani, hogy itt mi következik ? mert ? . . . . a nemzetnek a 
reformatiót adta. De, hogy azokra az árnyoldalakra vissza-
térjünk, érdekes az a naiv állitás, hogy hol kulturharcz van, 
azok az államok mind a kultura élén haladnak, ami követ-
kezőleg nézhet ki : a badeni nagyherczegség a kultura élén, 
Schweitz hasonlóképen ; lia Bulgária és Szerbia, Oláhország 
stb. üldözné a katholikusokat, mindezek a kultura élén ha-
ladnának, ellenben Ausztria meg tudvalevőleg semmi a vi-

lágon, annyit sem számit a kulturvilágban, mint a monacoi 
köztársaság; mert nem üldözi a katholicismust,nein kultúr-
állam. Evvel kapcsolatosan azt szeretnők kérdezni, hogy mit 
fog czikkező majd mondani Franczia-, Porosz-, Olaszor-
szágra, Belgiumra, lia majd be fog következni az idő, amint 
hogy okvetlenül be fog következni, midőn mindezek belátva 
óriási tévedésüket, melyet a kulturliarczczal elkövettek, av-
val felhagynak és megérdemelt módon pártfogásukba veszik 
a kath. egyházat ? Midőn majd visszaviszik szerzeteseinket, 
támogatni fogják működésükben : vájjon akkor ezeket degra-
dálni fogja mint olyanokat, melyek nem kultur-államok és 
majd a kultura élére áll í t ja a chinai császárt, aki netalán 
ugyanakkor a kath. missionariusokat kivégezteti ? Czikkező 
szempont jából csak ezt és nem mást lehet következtetni ; 
mert ha Porosz- és a többi egyházüldöző ország a kultura élén 
áll, azért, hogy a kath. papokat üldözik, ugyanez alap miatt , 
ugyanazon tisztességtől csak nem lehet a chinai császárt 
megfosztani, és reményijük, hogy czikkező akkor ez árnyol-
dalas világot itt fogja hagyni és oda megy hol a kulturharcz 
napja teljes fényben ragyog. 

Mi katholikusok, kik nem ilyen, hanem másnemű ül-
dözéseket láttunk, melyekből mindig nagyobb fény és dicső-
séggel kelt ki az egyház, csak mosolylyal tekintünk szét, 
valahányszor mérlegelni lát juk az esélyeket, melyek közt a 
katholicismust felbonilani, a protestantismust pedig elter-
jedni jósolgatják. Emberi, hiu jósolgatások mindezek, me-
lyek teljesedni soha sem fognak,'és csak oly emberektől szár-
mazhatnak, kik az egyházban azt, ami isteni, daczára kéz-
zelfogható voltának, felismerni nem akarják. A mostani 
kulturharcz is egv episod az egyház életében, de oly episod, 
mely ismét csak bizonyítékot fog szolgáltatni az ő isteni 
eredete mellett ; de a protestantismus malmára a vizet, vég-
eredményében semmiképen sem fogja hajtani. 

Kóma, Di Pietro bibornok-dékán beszéde, melylyel 
X I I I . Leo pápát megválasztása évfordulóján a sz. Colle-
gium és a római papság nevében üdvözölte, igy szól : 

Szentséges Atya ! 
H a a mai nap ünnepet képez minden jó katholikusra 

nézve : ínég inkább ünnep az a szent collegiumnak, szentsé-
ged senatusának, inely szerencsésnek tar t ja magát megjelen-
hetni trónja előtt felajánlandó általam leghőbb jókivánatait. 

Valóban megelégedéssel emlékezik arra (azóta már há-
rom éve mult), a midőn elsőizben tisztelhette szentségedben 
a katholikus egyház legfőbb pásztorát, és a midőn üdvkivá-
natai által manifestálta azt a földön, amit Jézus neked meg-
hagyott az égből : Pasee agnos, pasce oves, megnyitván szent-
séged apostolsága előtt azon ajtót (ostium magnum et evi-
dens), amelyen át neked is, mint szent Pálnak találkozni 
kell számos ellemel (adversarii multi), az apostoli fáradal-
mak nagy számával, nehézségekkel és folytonos ellenkezés-
sel, melyek legyőzendők, de a melyek dicsőségét képezik a 
katholikus apostolságnak, és következéskép annak, ki az ég 
által kijelöltetett annak vezetésére. 

Mennyire igaza vala aranyszájú szent Jánosnak, mi-
dőn irataiban kiemelé az idők változandóságát és a körül-
mények különféleségét, a melyek közé az egyház juthat , és 
amidőn nyugodtnak látván egy kis ideig, de gyakrabban el-
nyomva kiilellenei vagy belső cselvetések által, ezen szép 
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szavakat irta : „Csodáljuk a hajó kormányosát nem annyira, 
midőn a csendes tengeren és kedvező szél mellett, a kikötőbe 
vezetheti épen és egészségesen az utasokat, hanem amikor a 
tenger dühe, a szelek féktelensége közepette, és amikor nagy 
vihar dul a hajózókon belül és kivül, a hajót képes vezetni 
és fenntartani."*) 

Napjainkban, sajnos, sok ponton a tenger dühöng és 
viharok dúlnak. Vajba szentséged, hosszantartó pápaságban, 
továbbra vezethetné, mint ügyes és dicső kormányos, Péter 
bárkáját és kikerülhetné vele a sok akadályt, melyek min-
den nap mindinkább fenyegetik ezen bárkát, amely száza-
dok óta dicsőségesen és diadalmasan viseli kinyomatva a 
nemzetek apostolának e szavait : Patior sed non confundor. 

A mi minket illet, kik hivatva vagyunk szentségednek 
segélyt nyújtani és szentségedet birjuk élünkön, mi előre fo-
gunk haladni, telve bizalommal és biztosak a jövőre nézve. 
Még inkább azok leszünk, lia szentséged az apostoli áldással 
erősiteni kegyes minket. 

Erre következett a pápa válasza, melyet mult számunk 
közölt. 

Spanyolország. „Katholikus unió Spanyolországban," 
— ezen név alatt létesült i t t a toledói bibornok-érsek, mint 
Spanyolország prímásának egyetemes elnöksege alatt, a ka-
tholikus erölc tömörítése, a napi renden levő vallási, társa-
dalmi, tudományos, köznevelési, ker. művészeti stb. érdekek 
előmozdítására. Rég ismert dolog, hogy a katholikus egyház 
elnyomatása katholikus országokban egyedül onnan magya-
rázható, mert a katholikusok közt vagy semmi vagy oly 
laza az érdekközösség, olv gyenge az összetartás, hogy né-
hány összeszövetkezett hitetlen politikai kalandor tiporja a 
katholika egyház jogait, a hol tetszik, sikerülvén nekik a 
világiakat, az egyház hiveit, elszakítani a papságtól annyi-
ban, a mennyiben a világi katholikusok közt sokkal jobban 
el van terjedve mint nem az oly magatartás, mely azon fel-
fogásnak felel meg, mintha a katholicismus clericalismus 
volna, azaz mintha az egyház ügye azonos volna a papság 
önző érdekkörével. E minden igyekezetet megzsibbasztó ál-
lapoton óhajt segitení Spanyolország néhány lelkes világi 
előkelője a fenczimzett egyesület megalakítása által. Szel-
leme s czélja a spanyol katholikus uniónak ki van fejezve 
alapszabályaiban, melyeknek megismerését kiválóan idő-
szerűnek tar t juk épen nálunk és épen most, midőn száz meg 
száz ok miatt épen napi renden van nálunk is a tömörülés kér-
dése. Lássuk tehát ez alapszabályokat szószerinti hű for-
dításban : 

I. Egyesület jöt t létre Union catolica név alatt, mely-
nek egyedüli s kizárólagos czélja előmozdítani azon katholi-
kusok tömörülését, kik törvényes és megengedett eszközök-
kel azon vallási és társadalmi ezélokra óhajtanak közremű-
ködni, melyek a főt. püspökökhöz intézett levélben s a tőlök 
erre helyeslőleg visszaérkezett válaszban foglaltatnak. 

I I . Tagjai lehetnek a mondott egyesületnek mindazok, 
kik az egyház tanait és elveit teljesen elfogadják, ugy mind-
azok névszerint a Quanta cura kezdetű encyclikában és a Syl-

*) Gubernatoreni admiramur non quod vectores possit in portum 
incolunies ducere, cum mare tranquillum est, cumque navis fertur ventis 
secundis; sed cum insaniente pelago, ventisque saevientibus, magna tem-
pestate intus et foris navigantes esagitante, navim potest dirigere et con-
servare. 

labusban, melv amannak kiegészítő része, előadva vannak és 
ugy magyarázva, értelmezve és alkalmazva, a mint azokat 
a szentszék és a püspökök magyarázzák, értelmezik és al-
kalmazzák. 

I I I . Az Union catolica, mely a spanyol egyház főpász-
torainak áldása és védnöksége alatt jött létre, a püsökök 
legfőbb inspectiója és vezérlete alá van rendelve. A püspö-
kök lesznek akár személyesen, akár helyettesítés utján, szü-
letett elnökei a megyéjökben alakulandó fiókegyleteknek. 

IV. Az egyesület központjául Madrid jelöltetett ki. 
Altalános elnöke a toledói bibornok-érsek. Segélyére lesz a O J 

felsőbb igazgató bizottság, melyet az egyesület tagjai vá-
lasztanak. — Az igazgató bizottság, tagjai közül, választ 
két alelnököt és a titkárokat, biztosokat, vagy másokat, ki-
ket hivatallal vagy megbízással felruházni szükségesnek 
fogja tartani. — A jelen percztől kezdve tagjai e felsőbb 
igazgató bizottságnak a főpásztorokhoz intézett felirat alá-
irói és az egyesület keblében alakulandó szakosztályok le-
endő elnökei. Számuk szaporítható lesz, lia az általános el-
nök, egyetértésben a bizottsággal, szükségesnek fogja látni 
bele meghíni az egyesület más tagjait is. 

V. Hasonlag, lia főt. püspökeink jónak fogják találni, 
egyházmegyei bizottságokat alakithatnak, melynek elnöksé-
gét vagy személyesen vagy helyettesítés utján fogják vinni. 
— Városokban továbbá helyi bizottságok fognak alakíttatni, 
melyeknek elnökeit a megyés püspök fogja kijelölni. E he-
lyi elnökök az egyházmegyei bizottság tagjai lesznek, lia az 
egyházmegye székhelyén laknak. — A bizottságok tagjai 
sorában támadt üres helvet az elnökök töltik be, egvetértés-7 o»' 

ben a bizottság tagjaival. 
VI . A katholikus egyesület jelenleg több osztályra 

oszlik, és pedig : 
1. Vallásos egyletek s intézmények ; 
2. A keresztény szeretet müvei s a társadalmi javulás 

eszközei ; 
3. Nevelés és oktatás ; 
4. Irodalom és tudomány ; 
5. Keresztény művészet ; 
6. Propaganda ; 
7. Spanyolországi s külföldi katholikus intézetekkel s 

körökkel való viszony. 
Minden osztály áll egv elnökből, ki egyszersmind tagja 

a felsőbb igazgató bizottságnak, egv alelnökből, két t i tkár-
ból és több kinevezett tagból. 

VII . A katholikus egyesület közvetlen practicus czél-
ja : erejéhez képest támogatni a hitterjesztés, péter-fillér, 
katholikus társulatok, ifjúság, iparos, munkás- és (egyház-
megyei) egyletek ügyét ; szolgálatára lenni a fővárosban a 
plébánosok és helyi bizottságoknak a templomok tatarozása 
iránti igények pontos és kedvező teljesítése iránt ; forrásokat 
keresni az emiitett plébánosok segítségére, midőn aláírást 
nyitnak a templomok tatarozása ügyében ; segíteni a szerze-
tes rendeket és segélyforrásokat nyitni a püspököknek oly 
szegény ifjak seminariumi nevelésére, kik az egyházi pályára 
lépni óhajtanak. 

VI I I . A katholikus egyesület nem felelős s nem kezes-
kedik tagjai egyikének sem tetteiről ; csakis azon tettek 
iránt vállal felelősséget, melyek aző rendeletére vagy a fel-
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sűbb igazgató bizottság határozatából történnek. Ha vala o ö o 
mely tag oly tanokat talál vallani, vagy nyilvánosan oly tet-
teket visz véghez, melyek ellentétben vannak az egyesület 
elveivel és ezéljával, a főpásztorok és igazgató bizottságok 
véleményével, megszűnik tagja lenni a katholikus egye-
sületnek. 

I X . Szabályok fogják rendezni a bizottságok viszo-
nyait egymáshoz és a felsőbb igazgató bizottsághoz, vala-
mint az egyesület fentartására és fejlesztésére szükséges se-
gédforrások és alapok előteremtésének módozatait, hogy igy 
az egyesület minden szükségletnek megfeleljen, melyek 
czélja körébe esnek. 

Kelt Madridban, 1881-ik évi január 29-én, szalézi sz-
Ferencz, az egyház doctora napján, kinek védnökségébe 
ajálja magát a katholikus egyesület. 

Moreno János Ignácz bibornok, 
toledói érsek. 

D' Orgas gróf. — De Guaqui gróf. -
Vera Leó — De Mirabel őrgróf. 

Galmido y 
- De Canga 

Carbonero y Sol Leó. — Arguelles gróf. ö ö 
Pidal y Mon Sándor. 

IRODALOM. 
Das alte, christliche und heutige Aegypten. Ge-

schildert von F. B. Mit einer Landkarte. Budapest. 1880. 
Szerző sajátja. Nagy 8-ad rétü XI I I . és 781 lap. 

Midőn az apostoli királyi trón örököse épen Egyip-
tomban utazik s a nagyreményű királyfi a közérdeklődést 
magával a pharaok s a legrégibb kulturnép szép országára 
irányozza, azon országra, melynek, hogy előttünk kereszté-
nyek előtt csak egyik kiváló jellemvonását említsük, mindaz 
ó, mint az uj szövetségi kinyilatkoztatás történetében oly 
nevezetes részt jut tatot t az isteni gondviselés, — kedves kö-
telességünknek tar t juk t. olvasóink figyelmét a fennezimzett 
műre felhivni, mely, mint homlokán irva van, oly széles 
alapra van fektetve s oly óriási időközt ölel fel, hogy e te-
kintetben hozzá foghatót aligha lehet találni ; mert csak-
ugyan, művet, mely Egyiptomnak ó, keresztény és ujabb-
kori történetével, és pedig oly szellemben mint szerző, együt-
tesen foglalkoznék, ily művet nem ismerünk. 

(Folytatjuk.) 

— Megrendelési felhívás ily czimü munkára: ,.Hit-
elemzés Példákban" vagyis : a katholikus hit- és erkölcs-
tan rövid foglalata nagyvalasztéku idézetek-, történetek-, 
elbeszélések-, példázatok- s hasonlatokkal megvilágítva. 
Gyakorlati segédkönyv egyházi szónokok, hitelemzők, gyón-
tatók s nevelők számára, nemkülönben épületes olvasmány-
tár katholikus családok részére. JSagy Antal, szőnyi plébá-
nostó . I I . kötet : a parancsolatokról. E munkám I-ső kötetét 
még 1876-ban bocsátottam közre. Akkor mind a nyilvános 
kritika, mind, akiknek tulajdonképen szánva volt, a ft. pap-
ság, osztatlan elismeréssel fogadta azt. A nagyméltóságú fő-
pásztorok majd mindegyikétől szerencsés valék dicsérő s a 
munka folytatására kitüntetőleg buzdító nagybecsű sorokat 
nyerhetni. Lelkésztársaim pedig, ugy a nyilvános lapokban, 
mint számos magánlevélben többszörösen meg-megsürgettek, 

hogy adjam ki ..e praktikus és igen használható" munkám 
további köteteit mielőbb. Hogy daczára a kedvező fogadta-
tásnak a kiadás folytatásával mindeddig késtem, annak több 
mellékes okon kívül (igy : áthelyeztetésem Felső-Galláról 
Szőnyre, ez állomás sokoldalú munkaköre stb.) leginkább 
két főoka volt. Az egyik : a legközelebb mult években elé-
állt azon mozgalom, mely sokáig függőben tartá : marad-e O ' J O ÖO 
iskoláinkban tovább is a Deharbe féle káté, melyet mun-
kámban én is követtem, vagy más rendszerűvel cseréltetik 
föl ? ! A másik főok : azon jelentékeny deficit, mit az I. kötet 
kiadásánál mutatkozék. Mert habár közel 900 példánya el-
kelt, mégis, mivel az igért 23—25 iv helyett 44 ivre szapo-
rodott fel, a csekély megrendelési dij mellett a költségek 
jelentékeny része fedezetlen maradt. Ez okok elseje ma már 
megszűnt. Hogy a második se ismétlődjék, azon ugy véltem 
segitlietni, hogy miután munkám e II-ik kötete még terje-
delmesb lesz, két, 25—25 ives részre osztám azt be, egyik-
nek-egyiknek árát 1.50 krra szabván. (Növendékpapoknak 
tömegesb megrendelés mellett 120.) Amint annyi megren-e o ' J o 
delő jelentkezik, hogy a kiadás költségeit fedezve látom 
(mert hisz mi, magyar katholikus írók, megszoktuk már, 
ingyen dolgozni !) azonnal sajtó alá bocsátom az 1-ső részt, 
nyomban utána a 2 ik részt, s kívánatra egyenkint, vagy 
mindkettőt együtt, utánvét mellett fogom a t. megrendelők-
nek megküldeni. A megrendeléseket márczius 31 ig kérem 
megküldeni. Munkám tartalmát illetőleg legyen szabad any-
nyit jeleznem, miszerint ha „praktikus, hasznos, használ-
ható, czélszerü, régi hiányt pótló- a kézen forgó I-ső kötet 
— mint számos paptársam róla nekem irta, — ínég inkább 
olyanná törekedtem e I l - ik kötetet kidolgozni, tekintettel 
levén többek azon óhajára is, hogy a szentatyák örökbecsű 
müveiből lehetőleg nagyobb választékú idézeteket s kivált 
hasonlatokat vegyek fel. Az I-ső kötet is még mi — o 

indig hap-
ható 2 ír t jával a „Hunyadi Mátyás intézetnél." Budapest, 
zöldfa-uteza 43. szám. Szőny, (u. p. Uj-Szőny, Komárom 
megye) 1881. január 25. X'ugy Antal, szőnyi plébános. 

VEGYESEK. 
— A szent atya, február 20-án tartott allocutiója után 

magán beszélgetés közt kijelenté, hogy sz. Cyrill és Method 
tiszteletére a basilica Clementinában kápolnát fog szen-
telni. Ledochowski bibornokkal a szláv zarándoklatról, Guil-
lemin cantoni ap. praefectussal a chinai, Ilassun bibornok-
kal az uj örmény missiói állomásokról beszélgetett. 

— Bern Kantonban az egyház üldöztetése újra nyo-
masztóbbá kezd válni. Február 8-án a nagy tanács elren-
delte, hogy a jurai katholikus templomokat az ó katholi-
kusok is használhassák. 

-[- f t . Szabó Imre püspök ur ő excljának elhunytáról 
következő gyászjelentést kaptunk : A vasvár-szombathelyi 
székesegyházi káptalan szomorúan jelenti nagyméltóságú s 
főtisztelendő Szabó Imre urnalc, szombathelyi megyés püs-
pöknek, valóságos belső titkos tanácsosnak, bekeblezett hit-
tudornak, a Ferencz-József-rend nagykeresztesének, a ma-
gyar tud. akadémia t. tagjának, a vasmegyei régészeti egy-
let elnökének stb. élete 67-ik, áldozársága 44-ik s püspök-
sége 12-ik évében, hosszabb betegeskedés folytán, a hal-
doklók szentségeinek ájtatos félvétele után, folyó hó 28-án 
reggeli 5 órakor történt gvászos elhunvtát. Az elhunytnak OO O. J J 
hült tetemei márczius hó 3-án, reggeli 9 órakor fognak az 
engesztelő szent miseáldozatok bemutatása mellett, a szom-
bathelyi székesegyházi sírboltba örök nyugalomra letétetni. 
Kelt Szombathelyen, Február 28-án 1881. Nyugodjék be-

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM. A horebi bálvány. — Furcsa dolgok. — Egyházi tudósitások : Budapest. Lucidum intervallum. Spanyolor-
szág. A ,katholikus unió' — Irodalom : Aquinói sz. Tamás napjára. — Vegyesek. 

A horebi bálvány. 
Mózes második könyvében XXXII, 4. foglalt 

azon elbeszélés, hogy a zsidók a pusztában borjút 
(illetve bikát vagy bikaföt) imádtak, egyike azon 
tényeknek, melyek bár elvitázhatlanok, már Beke 
előtt jobbról balról igen hevesen s mondhatom elég 
elmeéllel, de hamis mesterkéltséggel, támadtattak 
meg egyesek által. Azt mondták ugyanis, hogy e 
tény a mily lehetetlen önmagában, ép oly fölfogha-
tatlan körülményeiben ; és ha igaz volna is, telve 
van igazságtalansággal és kegyetlenséggel véres kö-
vetkezményeiben. Miértis azt valószínűtlennek, ab-
surdumnak álliták, sőt hogy a jelzett tényt megha-
zudtolják — különösen Voltaire — számtalan el-
lenvetéseket gyártottak ; meghamisítva természete-
sen a tényállás nem egy körülményét. Ezek egy ki-
csit okosabbak is voltak Bekénél. Dehogy mertek 
valami határozottat állítani: féltek, hogy csakhamar 
megezáfoltatnak. A pillanatnyi siker, szemfényvesz-
tés és a hitetlenség emberei lévén, törődtek is ők 
azzal, hogy a horebi bálvány kúp volt-e, vagy akár 
kocsikerék ; ők nem azt akarták feltüntetni, hogy a 
latin fordítás hibát rejt magában, hogy 'egeit nem 
borjúval kell visszaadni, hanem tagadták magának a 
héber szövegnek axiopistiáját. S ha sikerül nekik ki-
mutatniok, hogy Mózes elbeszélése nem igaz, vagyis, 
ha a szentírásnak csak ez egy helyét is megczáfol-
ják — (megtámadták ők azonban a szentírásnak több 
helyét is:) — hajh akkor ünnepet ülnek a megvén-
hedt, afölvilágosult korba már nem való szent köny-
vek romjain. 

Voltairenek erre vonatkozó ellenvetései külön-
féle müveiben, úgymint különösen a „Bible expli-
quée«,Dictionnaire philosophique, Traité de tolérance,u 

Questions sur /' Encyclopédie" (article : fonte, fonte 

du veau d ' o r , or portable stb.) szórványosan ol-
vashatók. 

M. Guénée {Lettres de quelques Juifs, torn. I. lettr. 
5 ét 6) és M. Du Clot a „La sainte Bible vengéea  

czimii négy kötetes miiben, melyet M. A. Crampon 
jegyzetekkel ellátott (megjelent 1875-ben, legújab-
ban Louis Vivèsnél Párisban, lakik Rue Delambre 
13; igen ajánlom e rendkívül jeles müvet minden-
kinek,) ez ellenvetéseket lehetőleg egybeállítva ipar-
kodtak megezáfolni. E müvek nyomán a fönt elso-
rolt kútfők segélyével és egybevetésével s a hol kell 
M. G uenée és M. Du Clot czáfoló érveléseiket meg-
világítva, erösbitve, vagy a mennyiben kétesek, ke-
veset bizonyítók, megróva és mellőzve, Voltairenek 
ellenvetéseit, a mennyire értekezésem kerete s az 
olvasók türelme megengedik, csak röviden kivona-
tolva s ugyancsak röviden érvelve iparkodom a ma-
guk értékére leszállítani, hogy lássa az olvasó, hogy 
mivel mind eme, a sz. szöveg hitelreméltósága ellen 
felhozott ellenvetések, legyenek bármily fortélyos 
művészettel szerkesztvék, a történeti és nyelvészeti 
kritika igazságos Ítélőszéke előtt meg nem állhat-
nak : azon tény, hogy a zsidók csakugyan bálványt, 
és pedig aranyborjút készítettek és imádtak a pusz-
tában, erős sziklaként épen állja ki az erős habok 
csapkodását. 

Azt mondja Voltaire, hogy lehetetlen volt a zsi-
dóknak a pusztában aranyborjút késziteniök, miután 
semmi valószínűség sem forog fönn az iránt, hogy 
ügyes, nagy egyáltalán bármilyen aranyöntő mesterekkel 
rendelkeztek volna, kik csak nagyobb városokban ta-
lálhatók. 

Olvasta volna csak Voltaire Mózes ugyanazon 
könyvének további fejezeteit (XXXVL 13 s kk.) ép 
oly figyelemmel, mint a XXXII-iket, láthatta volna, 
hogy mily ügyes művészekkel rendelkeztek a zsidók 
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a pusztában, kik a szent sátornak arany, eziizt és 
bronz ékítményeit és edényeit öntötték vala. Két-J J 

ségtelen, hogy ök ezt Egyiptomban tanulták, midőn 
évek liosszu során át gyakran megfordultak és mint 
alárendelt közegek mindenféle nehéz bánya- és egyéb 
munkákhoz alkalmaztatának Egyiptom nagyobb vá-
rosaiban. S nem hihetö-e, hogy sokan a született 
egyiptomiak közöl, meghatva a csodák által, melye-
ket Izrael Istene, Mózes szolgája által szemök láttára 
müveit, követték Mózest a pusztába? No de e fölte-
vésre nincs szükségünk. 

Hogy pedig az egyiptomiak nagyon ügyesen 
tudtak bánni a fémekkel ; hogy e művészet Egyi-
ptomban már Mózes idejében nagy tökélyre emel-
kedett : azt maga Voltaire sem tagadhatja. Az ó- és 
újkori művészeteknek kétségkívül nagy ismerője 
Caylus, igy szól Recueil (ï Antiquités czimü művében 
„Les Egyptiens avaient une profonde connaissance 
de la chimie. Les Etrusques, les Grecs et les Ro-
mains, avec des moyens beaucoup plus abondants et 
plus faciles, n'ont jamais pu atteindre en ce genre 
la même degré de perfection." Vagyis, hogy az egyi-
ptomiak túlszárnyalták ebben még a görögöket és 
rómaiakat is. 

Nem különben nyilatkozik de Saulcy (Hist, de 

V art judaïque cz. müvében 37. lapon) „Ajoutons qu' 
en effet à V époque de Moise, 1' art de travailler les 
métaux avait atteint en Egypte un haut degré de 
perfection. Ce que 1' abbé Guenéene pouvait savoir 
que par les textes des historiens de 1' antiquité, nous 
pouvons aujourd' liui, grâce aux découvertes récen-
tes de 1' archeologie égyptienne le voir de nos yeux 
et le toucher de nos mains. Le plus obscur voyageur 
en parcourant 1' immense salle du British Museum, 
où sont amoncelées les richesses de 1' antique Egypte, 
les statues d ' o r de ses dieux, les bijoux ciselés avec 
une perfection irréprochable, les pierres gravées 
avec une delicatesse qui n' a rien à envier à notre 
habilité moderne, comprend maintenant que les 
Egyptiens de Sesostris (Ramses II.) n' en étaient pas 
à 1' enfance de 1' art, et que les Hebreux, leurs escla-
ves et leurs ouvriers depuis plusieurs siècles possé-
daient. toute la science pour fondre V idole du veau 
d'or, ou la réduire en poudre." (V. ö. Darr as. Hist, de 

V Église, torn. I. p. 660 s köv.) Éppenséggel nem volt 
tehát a zsidóknak aranyborjút önteniök vagy öntet-
niök — lehetetlenség. 

Lássuk Yoltairenek egy másik ellenvetését. 
Megengedvén, hogy a héber 'egel=vitulus, azt ál-
lit] a, hogy a héber szöveg (Ex. XXXII, 4.) transpo-

sitiót, hysteron-proteront, eszmezavart foglal magában ; 
tehát absurdum. Szerinte ugyanis a héber szöveget : 
..vajjiJckach mijjadam vajjazar otho bachéret vajjáasehu 
'egei massekliah" szóról szóra igy kell fordítani : 
„il prit (t. i. les pendants d 'orei l les , vagy csak egy-
szerűen 1' or) de leurs mains, et il le fit un veau au 
burin et il 1 a jeta en fonte;" magyarra téve Voltaire 
fordítása— „és elvéve kezeikből (t. i. az arany füg-
gőket, vagy csak egyszerűen az egybegyűjtött ara-
nyat,) bor jút készített vésővel és azt az olvasztó ke-
menczébe dobtaHozzá teszi: „c' est une transposi-
t ion: on jette d' abord en fonte, ensuite on répare 
au ciseau ;" vagyis, hogy — mint mondja — előbb 
kell az aranyat olvasztó kemenczébe vetni, azután le-
het csak a vésőt igénybe venni. 

Es Voltairenek tökéletesen igaza volna, hogy c " O./ 

itt fordított sorrend van, lia ugyan igy állana s szent 
szövegben, vagyis, ha fordítása kifogástalan volna, 
Fordítása csak egy hibát tartalmaz, azt, hogy ő e 
szót vajjá asehu igy fordította: et il lej eta e s n e m 
igy et il le fit. Nyelvtanulóknak ez egy hiba daczára 
talán kitűnőt kellene adnom a különben jó fordítá-
sért ; de a nagy tudóst meg kell e hibáért keményen 
bélyegeznem, annál is inkább, mert Voltaire nem tu-
datlanságból hibát, hanem előitéletböl, hogy ne 
mondjam gonoszságból, szándékos rontást követett el 
s megcsalni akarván másokat, meg-csalta önmagát. o O O 
Dehogy nem tudta Voltaire, hogy 'asah—facere és 
soha sem annyi mini iacere ; de neki szüksége volt 
ez igére : jeter, hogy a szentírást, bárgyúnak, észsze-
riitlennek, absurdnak tüntethesse fel. 

Ep ma lévén Voltaire valakivel beszélgetésem 
tárgya, azt hallottam róla, hogy ő nagy tudós volt, 
de nem volt, linguista. Kn mindakettöt elismerem 
benne s határozottan állitom felöle, hogy nagy tu-
dós volt és nagy l inguista; azonban, hogy előítéle-
teit támogathassa, hogy a hitetlenséget önmagában 
ápolja, másokban fölkeltse: föláldozta a valódi tu-
domány és valódi nyelvészet később nyerendett, de 
hervadhatlanul viruló babérját a hitetlenség, az ál-
felvilágosultság pillanatnyi, füstként eloszló dicső-
ségének, olyanokat állítván, miket nyelvészeti szem-
pontból s igy az általános tudomány szempontjából 
maga sem tartott valóknak, csakhogy a félmüvei-
teknek, azoknak, kik a tudományt csak Encyklo-
paediákból mintegy kanállal merítik és soha meg 
nem emésztik, szemeit kápráztatván kitűzött czél-
ját, ha mindjár t csak pillanatnyi gloire jutalmával, 
elérhesse. 

De tér jünk vissza e kis reflexió után a dologra, 
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hogy lássuk, van-e a sz. szövegben transpositió, 
eszraezavar. 

Tökéletesen igazat adok Voltairenek abban, 
hogy e szó cheret igy fordítandó : burin, ciseau, scal-
prum, véső, Meissel. Ebben még Du Clot, a ,La sainte 
Bible vengée' szerzője es a Vulgata ellenében is meg-
fogom öt védeni. Fordítását azonban, az előbb jel-
zett, véleményem szerint czélzatos hiba miatt, egész-
ben elvetem. A héber szöveg szerintem szóról szóra 
csak igy fordítható : „et sumsit e manu eorum et 
formavit illud (sc. aurum) (in) scalprô et fecit illud 
in vitulum fusionis (fusum, seu conflatile; pro-
prie: ut existeret fusio, seu opus fusum —vitulus 
fusus.) Magyarul : „és elvevé kezükből és alakitá 
azt (t. i. az összehordott aranyat) vésővel és el/cészité 
azt öntött borjúvá (vagyis: és elkészült az öntött 
borjú.) 

Hogy jazar = for mare, 'asah=facere, massekhah 
pedig e tőtől származik : masakJi, fundere ; mind azt 
senkisem tagadja, s mint mondám, Voltaire is na-
gyon jól tudta. 

Már most kérdem, lia igy hangzik a szószerinti 
fordítás ; következik-e az, amit Voltaire mond, hogy 
a szent szövegben eszmezavar, liysteron-proteron 
létezik? Semmi módon. Mózesnek nincs szándéká-
ban, hogy leirja, miként készült el a bálvány; eszeágá-
ban sincs elmondani az arany borjú készitésinódjá-
nak sorrendjét; csak az lebegett főkép könyezö sze-
mei előtt, csak azt irja le az utókornak, hogy a 
zsidók aranyborjút készítettek, hogy azt imádták. 

Mellékesen ugyan és csak ugy odavetőleg az 
aranyborjú mikénti készültét is megemlíti, hogy a 
zsidók vésőt is használtak s utána teszi az egész 

© 

műveletnek — (tehát nemcsak a vésővel való fara-
gásnak, alakitásnak, hanem azon ténykedéseknek is, 
melyeket elhallgat, t. i., hogy az aranyat előbb tűz-
ben megpuhiták, hajlí tható lemezekre vágták stb.) 
— végeredményei: azt t. i., hogy Áron egy 'egei 
massekhat, öntött aranyborjút készíttetett, vagyis, hogy 
az elkészült. 

Egyébként nem is szükség azt felvennünk, hogy 
'egei massekhah mindig—vitulus fusus, veau de fonte. 
S ha ez áll, akkor még kevésbé van Mózes elbeszé-
lésében eszmezavar, mint Voltaire állítja. Ugyanis, 
habár massekhah-nak tője masakh mindig csak annyit 
jelent mint fundere, önteni: maga massakhah ex 
usu scribendi sacro nem mindig annyi, mint opus 
fusum, ouvrage de fonte, vagyis, massekhah a szent-
írásban nem csak egészen öntött bálványról hasz-
náltatik. Ezt kimutat ja egy jeles német tudós, Keil 

Commentarius-eàb&n (500. 1.), a mennyiben elmondja, 
mint késziték a régi pogányok bálványaikat, me-
lyeketa zsidók s különösen profetáik különbség nél-
kül ép ugy mint az öntött bálványokat massekhah-
nak neveztek. 

A bálvány belseje (nucleus, noyau) fából ké-
szült s e fába volt kimetszve a bálvány alakja. Azu-
tán a fémeket (aranyat, ezüstöt, bronzot) íinom apró 
lapokká, lemezekké, (Platt, plaque) olvasztották, 
melyeket a szakértő munkások kalapácscsal még fi-
nomabbakká nyújtottak, s különféle diszitményeket, 
leggyakrabban virágokat alakítva e fémlapokból, 
azokkal a fabálványt beborították. Az igy készült 
bálványok massekhahnak neveztettek, ép ugy mint 
egei massekhahnak nevezi Mózes Áronnak aranybor-
júját. Keil szerint tehát a zsidók aranyborjúja is, mely 
szintén massekhahnak mondatik, ily készitménv le-
hetett, t. i. fából készült bikaborjú (fő), mely tűzben 
tömlesztett aranyból nyúj tot t , kalapácscsal kivert, 
vésővel kimetszett s fogóval ékítményekké, díszjel-
vényekké alakított lemezekkel volt beborítva. E föl-
tevés még elfogadliatóbbá lesz, lia tekintetbe vesz-
szíik a módot, mint lön (v. ö. e fejezet 20. versét) a 
bálvány Mózes által elpusztítva : „arripiensque vi-
tulum, quem fecerant, combussit et contrivit usque 
ad pulverem," azaz, hogy a fa benső (a nucleus) tűz 
által megemésztetvén, a tinóm s gyönge lemezekből 
álló boriték porrá, — értsd hyperbolice, mert itt a 
szerző hévvel irt, v. ö. a héb. szöveget, is — apró da-
rabokká (alább erről is szó lesz bővebben) töretett. 

A héber szöveg tehát, melyben mondatik, hogy 
Áron aranyborjút készíttetett, semmiképen sem tar-
talmaz eszmezavart ; az abban foglalt elbeszélés csak 
az Fmcyklopaedisták előtt, valószínűtlen, kétséges. 

Igy meg lévén czáfolva Voltairenek ez ellen-
vetése is, nem látom annak szükségét, hogy Guenée 
és Du Clot után — habár az ö műveikből meritem 
egyébként a főbb és legtöbb érveket Voltaire ellen-
vetéseinek czáfolására — Voltaira fordításában még 
azt is hibának mondjam, hogy ö e szót cheret ezzel 
adja vissza: burin, ciseau, scalprum, véső; annál ke-
vésbbé, mert, mint fönnebb Ígértem volt, Voltaire-
nek ebben védelmére kell, hogy keljek. 

Ugyanis tévesek Guenée-nek és Du Clot-nak 
azon állításai, hogy cheret annyit jelent, mint moule 
ou forme ; nem kevésbé téves az is, hogy tán annyi 
mint ..bourse et plus particulièrement un sac y mert 
a törzs char at — és minden rokongyökei, legalább 
10, melyeket, hogy itt elősoroljak, nem tartom szük-
ségesnek. utalván egyszerűen a jelesb héber szótá-

20* 
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rokra, u. m. Meier i. m. Gesenius i. m. Buxtorf i. m. 
stb, — mindig csak annyit jelentenek, mint sculpere, 
incidere, schneiden, einschneiden, eingraben, graver. 
V. ö. a rokon dialectusokat, hol pl. arabban ugyan-
azon tö — durchbohren, einschneiden. V. ö. Wahr-
mund szótárát e szónál. Clieret tehát mindig = scal-
prum, burin, ciseau. Igaz ugyan, hogy char it jelent-
het annyit is, mint zseb s ha tetszik zsák, de ez elő-
ször nem clieret, s mászdszor charit-nak is első jelen-
tése ^Einschnitt, daher Tasche. V. ö. Meier id. mű 
292. lap. 

AVulgata e szót bacheret praeoccupative s csak 
szabadon, értelem szerint fordit ja ig)': opere fusorio. 
A syrus : in tvpo (tupso), a chald : bezifa=circino, 
az arab forditás : bekaleben — in forma. Mind e fordi-
tások csak az értelmet iparkodtak visszaadni, nem 
forditván e szót chcret scalprum-msd. A görög septua-
ginta jó l fo rd i tá : év yQaxfjiSi— in scalpro. Nem mond-
hatná tehát Voltaire és nem mondhatják az ency-
lopaedisták, hogy én elfogultan Ítélek, hogy részre-
hajló vagyok; mert Voltairenek azon véleményét, 
hogy cheret= bur in ciseau, még Guenée, Du Clot, a 
Vulgata, a syr, chald és arab szövegek ellenében is 
megvédtem. Nagyon természetes azonban, hogy for-
dítását egészben véve s az abból vont következte-
tést, vagyis az ellenvetést, a felhozott érvek alapján, 
vissza kellett utasítanom. Dr. Kanyurszky Gy. 

(Folyt, köv.) 

F u r c s a d o l g o k . 
I V . 

Főt . Beleznay István pleb. ur múltkori sorait olvasva 
(Religio, 1881. I. 11. az.) mindinkább megerősödtem ama vé-
leményemben, liogy a lelkipásztori functiók ^végzésénél,"— 
még a kicsinyeknek látszó dolgokban is—-egyöntetűséget sür-
getni nem ol v hálátlan dolog, mint azt már is egy-két colle-
gám értésemre adta. Elhiszem, hogy az egyes helyeken divó 
ferde szokások elleni fellépéshez a lelkészben erkölcsi bátorság 
gkell, és vénasszonyokat capacitálni igen nehéz ; de azt már 
mégsem hiszem el, hogy a gyávaság egyenlő a lelkipásztori 
eszélyességgel. A prudentia meggondolva, módjával, lassan-
kint nyesegeti a kinövéseket, egyenesítgeti a ferdeségeket, de 
a gyávaság mit sem tesz, lianem hágy mindent a „réginél", 
akkor is ha — „rosz". Egyébiránt, mint Ígértem, legkivált 
oly szokásokat és gyakorlatokat szellőztetek, melyek a nép 
fejébe és vérébe átmenve, a lelkész-utódnak helyzetét meg-
nehezíthetik. És ezt teszem mindenkor a f t . lelkész urakhoz 
intézett azon nyilt kéréssel, hogy az oly szokásokat, melyek 
a krit ikát ki nem állják, vagyis helytelenek, még akkori is, 
ha ők maguk kezdték vagy eddig folytatták, igyekezzenek 
megszüntetni, vagy erre legalább az első lépést megtenni. 
Nem mondom, pedig mondhatnám, hogy ezt megkívánja a 
lelkiismeretes hivatali buzgalom, hanem csak azt mondom, 

hogy ezt követeli az egyház egysége. Az egyház egy ; s az 
egyháznak ezen jegyét az egyöntetű lelkészi praxissal is kell 
ragyogtatni. A ki a különféle, egymástól eltérő, egymással 
néha ellenkező, és gyakran egyházi szempontból határozottan 
helytelen és t i l tott praxisokba nagy bölcsen bele nyugszik, 
azokat maga is dédelgeti, s nebánts-virágoknak tekinti, an-
nak az egyház egysége iránt kevés érzéke lehet. 

Tehát ha lassankint is, de mégis tegyünk valamit, és 
ezerféle lelkipásztori praxisunkkal ne negélyezzünk minden-
hez alkalmazkodni tudó prudentiát, mikor ez talaj donképen 
vagy az egyház rendeleteinek nem tudása, vagy pedig, ami 
még roszabb, azok fitymálása. A nemtudásra vonatkozólag 
megjegyzem, hogv ha a pap nem mindentudó is, de a „jó 
pap holtig tanul". És tanulni, okulni, javítani a magunk el-
járásán is, nem szégyen, sőt kötelesség. A népre való hivat-
kozással nem bújhat ki senki e kötelesség alól. Igenis, a népre 
való tekintet megkívánja, hogv a szobába ne rohanjunk be 
ajtóstul, tehát a helytelen szokásoktól való eltérés is pru-
dentiával történhetik és történjék ; de ugyan e tekintet nem 
kiváuja azt is, hogy minden absurdumhoz ragaszkodjunk. 

A kellő felvilágosítás megteszi a hatását a népre, mely 
végre is mindig ecclesia discens ; ennek pedig a lelkészi 
functiók miképi végzésébe nem lehet beleszólása. 

Ne határozzon itt sem a pap, sem a nép Ízlése és tet-
szése, hanem az egyház, mely nem azért hoz határozatokat, 
hogy a theologusoknak legyen mit bemagolniok, hanem 
hogy a lelkészeiben azokat végrehajtsuk. Akkor aztán nem 
fogja a nép más papnak functióját látva, azt gondolni, 
amint most gondolja, hogy mindegyik pap ugy tesz, amint 
neki tetszik, nincs gazdája, nincs törvénye. 

Van, aki ezen ügyben tett és teendő felszólalásaimra 
azt mondja a száz éves naptár bölcs komolyságával : „Pra-
xis est multiplex, qui non capit est simplex", amint ezt hal-
lottam ; de ez a szépen rimelő axióma, az én felfogásom sze-
rént, csak sophisina. Sophisma azért, mert a rosznak, a hely. 
telenségnek és rendetlenségnek minden áron való mentege-
tése. Ez az axióma "annyit tesz, hogy az áldott béke és ké-
nyelem kedveért és a nép tudatlanságának legyezgetése vé-
gett hozzuk áldozatul a dogmákat, s canonokat, a rubriká-
kat és a lelkiismeretet. Ilyen áldozatot hozni nem szabad, 
és azért nem fogadom el a fenebbi,mindent és bármit is iga-
zolni akaró „elvet", legfelebb oda módosítom, hogv „praxis 
est multiplex, et qui maiam et incorrectam ut boiiani et 
rectam aestimat et fovet — est simplex. — És most in no-
mine Domini folytassuk a megkezdett eszmecserét. 

Még valamit a gyermekgyóntatásról. — Igen fontos 
dolog az, hogy a gyermekek a gyermekévekben már, vala-
mint átalán a vallás egyél) gyakorlataihoz, ugy legfőkép a 
gyónáshoz és pedig a jó gyónáshoz hozzászokjanak. Hanem 
ehhez nemcsak a lehető legjobb és leglelkiismeretesebb elő-
készítés kivántatik meg, hanem még a gyónásnak megkedvel-
tetése is. Fog-e a fe lnőt t j f ju és férfiú, hajadon és asszony ren-
desen, kedvvel gyónni menni akkor is, mikor már nem jár is-
kolába, az attól is függ nagyrészt, minő hatást szültek benne 
és minő benyomást tettek reá gyermekkori gyónásai. IIa a lel-
kész a gyermekgyóntatást csak olyan bagatelle-ügynek tar t ja 
s elég meggondolatlan ezt többféleképen elárulni a gyerme-
kek előtt is ; ha a gyermekeknél az isteni igazságszoltatást 
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mindjárt ott loco a gyóntatószékben gyakorolja, s teszem 
egyik-másik bűnért megpofozza, megczibálja őket, vagy lia 
nagy bűnt mondanak, rájok förmed, elkergeti őket, ugy 
hogy lármáját az ajtón kivül, vagy a gyóntatószék körül vá-
rakozók hallhat ják : akkor világos, hogy ezzel a gyermeke-
ket nemcsak az őszinte gyónástól, hanem egyátalán minden-
féle gyónástól elriasztja ; s lia mint iskolás gyermekek el-
mennek is mindig, mert kell, de utóbb nem mennek el, mert 
a gyónással járó kellemetlenségek, a kilátás- és szokás sze-
rént előre biztos kipirongatások, és a lelkiatya statarialis 
eljárása még folyton emiékökben vannak s félelemmel töltik 
el őket. Az olv lelkésznek, ki a gyermekhez gyónáskor go-
romba, s egészen ugy tesz, mintha a gyermek bűnei által 
őt, és nem az Istent bántotta volna meg ; a ki feltűnően 
„brennel", talán 2—3-mat egyszerre maga előtt vallat, som-
másan absolvál, vagy a ki az Isten igazságát és haragját a 
bűnös ember iránt pofonokkal és dörgedelmes ráfórmdések-
kel érzékiti és szemlélteti s ekkép statariumot tar t a gyer-
mek felett (ez más gyóntatásoknál is áll), az oly lelkésznek 
felfogását a gyónás mivoltáról ós czéljáról, valamint eljárá-
sát superlativus furcsaságnak tartom. 

A gyónási pecsét oly kényes valami, amit igen köny-
nyen meg lehet törni, s épen ezért vigyázni kell. Vigyázni 
kell akkor is, ha mindjárt gyermek is a gyónó. Sőt már a 
gyermekeket figyelmeztetni kell a gyónási pecsétre, mert a 
ti toktartás tudata ráviszi a gyermeket is, hogy ő is titokban 
tartsa mások előtt a gyónáshoz tartozó dolgokat. H a a gyer-
mekeket eziránt nem oktatjuk, formális mulatságot kezde-
nek csapni azzal, hogy bűneiket egymásnak elmondják vagy 
felolvassák, a feladott poenitentiájukat összehasonlítgatják, 
s kölcsönösen egymásra sütik a kisebb vagy nagyobb bűnös-
ség bélyegét. Az által, hogy igy kölcsönösen elbeszélgetik 
egymásnak bűneiket, azt lát ják, hogy egyik sem jobb a de-
ákué vásznánál, s kezdenek közömbösek leuui, a helyett 
liogy javulnának. Holott ha titok uralkodik köztük, s nem 
fecsegik ki egymás közt gyónásaikat, akkor mindenki a maga 
lelki ügyében egy önálló lelki ügyet lát, s azzal foglalkozik, 
nem pedig a máséval ; mert az összehasonlitgatás rendesen 
mentegetődzésre visz, mások bűnösségének tudata igen köny-
nyen önigazolássá fajul, ez pedig az őszinte gyónásnak és ja -
vulásnak ellensége. Ezen érdekből oda kell hatni, hogy a 
gyermekek ne beszéljék ki gyónásaikat, a felkapott poeni-
tentiát, s a kapott intézeteket ne mondogassák el, hanem 
inkább kiki foglalkozzék csak magával, hogy dolgát jól vé-
gezze, másokkal ne bíbelődjék. S csak ha igy szoktatva lesz-
nek arra, hogy a gyónási t i toktartás nemcsak a papot köte-
lezi, hanem őket is ; csak igy lesz lehetséges, hogy másnak 
megtalált felirt bűneit ne mutogassák, hanem pl. eltépjék, 
elégessék. — Aztán az is nyilván megsértése a sigillumnak, 
pedig gyermekeknél némely lelkész számba sem veszi, hogy 
pl. áldoztatáskor egyik-másik gyermeket elkerget az oltár-
tól s hozzáteszi : hogy mersz idejönni ? — nem megmond-
tam, mikor a gyóntatószékből elkergettelek, hogy nein sza-
bad áldoznod ? ! — Már most akármicsoda okból nem absol-
válta, ha csak ez okból is, mert tán nem mondta el hiba nél-
kül a „kérem a lelkiatyát ' ' , ezzel directe vagy legalább in-
directe megszegte a sigilluniot. Az áldozáshoz járulót még 
akkor is meg kell áldoztatni, lia a pap bizonyosan tudja. 

hogy az illető nem lett absolválva valami bűn vagy körül-
mény miatt . Az ily absolutio nélkül elkergetett gyermekek 
sokszor nem mernek elmaradni a többi áldozóktól, csupa 
szégyenkedés, zavarodottság vagy féleleni miatt . H a a lel-
kész ezt észreveszi, igyekeznie kell kellő oktatás által már 
a gyermekekkel megértetni azt, hogy absolutio nélkül nem 
szabad megáldozniok, s emlitse fel előttük, miszerint lehet-
nek esetek, hogy valakinél az absolutio megtagadtatik egé-
szen, vagy elhalasztatik bizonyos időre. 

Ezt jó tudni átalában a hiveknek is, akkor aztán nincs 
átalános megütközés és tátogatás, lia valamely gyónó, akit 
gyónni láttak, esetleg nem áldozik meg. Ezt annak hangsú-
lyozása által is el lehet érni, hogy az absolutio néha nem-
csak valami igen nagy bűn miatt, hanem más okokból is el-
halasztathatik, és hogy a gyónás és áldozás 2 különálló 
szentség, melyek bár rendesen együtt vétetnek fel, de nin-
csenek ugv összenőve, hogy áldozás nélkül a gyónás maga (DJ 7 O J O v' o 
nem volna teljesen bevégzett szentség. Egy plébános. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , márczius 8. Lucidum intervallum. — A leg-

újabb népszámlálás eredményeként már most is biztosnak 
mondható, hogy a nemzet száma fogy. Ez a maroknyi ma-
gyar nemzet, melynek oly annyi nemes tulajdonai vaunak, 
hogy megérdemelné, miszerint számának szaporodtával, ha-
talmát is mindinkább kiterjessze, — körülvéve idegen fa jú 
és nemzetiségű népekkel, a helyett hogy számban szaporod-
nék, alábbszáll. Egy nemzet fogyatkozásának okát keresni, 
a baj forrására rámutatni, hogy ezt orvosolni lehesen, min-
denesetre érdemes munka, és mindazok, kik ezt teszik érde-
met szereznek a nemzet körül. I ly , szerintünk érdemes mun-
kát végzett a ,Pesti Napló' kétizben, midőn nem csak jelezte, 
liogy a nemzet fogy, hanem elősorolta mindazon összevágó 
okokat, melyek a nemzet számának apadását előidézték, és 
ugyanazon okok fennmaradása mellett a jövőben is kétség-
telenül előidézni fogják. 

Nem szándékozunk mindazon okokkal foglalkozni, me-
lyek a ,Napló' szerint az apadást előidézték; de egyet, melyre 
ő is rámutat és liogy rámutat , az józan pillanatáról tanús-
kodik, mi is felemlítünk, hogv annak fonalán egy kis refle-
xiót tehessünk. A magyar nemzet fogyásának egyik okául a 
többek közt a ,Napló' ugyanis felemliti, hogy a nemzetben a 
vallástalanság és a vele kapcsolatos erkölcstelenség, nem kü-
lönben az iszákosság terjed ; lazákká lettek a vallási fogal-
mak, lazákká ennélfogva az erkölcsök, úgyannyira, hogy a 
népben az úgynevezett vadházasságok napirenden vannak és 
már feltűnést sem okoz, hogy lia valakiről azt mondják : 
együtt élnek ; mihez hozzájárul az iszákosság, ami nem csak 
bün, hanem forrása is számtalan bűnnek. Ez az értelme kö-
rülbelül annak, amit a ,Napló' a nemzet fogyásának egyik 
okául felemlít. 

Távol vagyunk attól, hogy a ,Napló' felfogását csak 
egy pillanatra is kétségbe vonjuk ; — annyira nem vonjuk 
kétségbe, hogy inkább föoknak t a r t juk a nemzet apadására 
nézve a ,Napló' által elősoroltakat. Csakkogy a ,Napló' vég-
telenül téved, midőn minden létező és nem létező bajért 
csak a jelen kormányt teszi felelőssé ; nem csupán itt, hanem 
az egész liberális rendszerben rejlik a baj forrása, mert a li-



141) 

beralismus vallástalan és i<jy erkölcstelen. Valóságos őrültsé-
gig fokozódott lázassággal hajtották be a nemzetet a liberá-
lis igába, kik az u j aera kezdetén a nemzet sorsát intézték. 
Ezek nem láttak, nem hallottak semmit, kivéve, mit a libe-
ralismus szelleme sugallt. Ezek letették az alapot, utódaik 
folytatták. A mult hagyományaiból, melyek a nemzet fenn-
tartó erejét képezték, lassankit, de mindig következetesen 
haladva, le-letörtek egyes darabokat. Kiválólag pedig a val-
lásos térre volt irányozva az uj ,reform' törekvése, e téren 
igyekezett a liberalismus a múlttal leginkább szakítani, és 
ma szerencsésen (?) odajutott a nemzet, hogy a szerzők is 
kezdenek saját művöktől megijedni. 

Vau, igenis van vallástalanság, van erkölcstelenség és 
pedig igen nagv; de mindennek oka a liberális kormány-
rendszer, a liberális törvényhozás. Vagy kik szerzői a kö-
zősiskoláknak, a hitetlenség e fészkeinek ? A liberálisok. Kik 
engedték meg, hogy ezekből az iskolákból a századokon ke-
resztül mindig tisztelet tárgyát képező sz. képek, feszületek 
kidobassanak ? Es kik felelősek azért, hogy igy a kegyelet e 
tárgyak iránt sokat veszitve a népben, a vallásosság is meg-
fogyatkozott ? A liberálisok. Kik azok, kik a vallásváltozta-
tást oly szabaddá tették, mintha nem egyébbről lenne szó, 
mint valami ruh a változtatásról és igy ismét, kik azok, kik a 
népben felköltötték a hitet, hogy a vallásosság nem is szük-
séges, törvényei nem kötelezik ? A liberálisok. Kiknek uralma 
alatt terjed burján módján a vallástalan és erkölcstelen, 
minden szeméremből kivetkőzött sajtó ? Még a tisztessége-
sebbnek láfszó sajtó is, nem hoz-e számtalanszor közle-
ményeket, melyek gúny tárgyává teszik a vallásos érzelme-
ket, mint a ,Napló'-nak épen mai tárczája is, az erkölcsiség-
nek pedig valóságos megölői ? Mind ez a liberalismus ural-
ma alatt történik. Vagy ismét minő uralom volt az, midőn a 
miniszterelnök kijelentette, hogy a színházak erkölcstelen 
iránvát nincsen hatalmában megakadályozni ? Talán ultra-
montán uralom ? Es az iszákosság mellett ki lépett sorom-
póba, midőn azt katholikus papok megakadályozni akarták 
egyesületi uton ? Vagy mióta nem nyújt segédkezet a pap-
ságnak, a politikai hatóság, a törvénytelenül együttélő házas-
felek szétválasztására ? De nem lennénk készen, ha mindent 
felsorolni akarnánk, a mi a vallásosság rovására történt a li-
berális uralom alatt. Egyet azonban, ami nagyon jellemző, 
még felemiitünk. A liberális kormány alatt történt, hogy a 
büntető codex elkészült. Ennek indokolásában ki van mondva, 
liogy a codex nincsen erkölcsi alapra fektetve. Ez ugy 
hisszük, megfejt mindent; megfejti, hogy miért nincsen val-
lásosság, miért lazák az erkölcsök. Nem másért, hanem egy-
szerűen azon okból, mert a liberalismus oda működik min-
den tettében, hogy ne legyen vallásosság, ne legyen erkölcsi-
ség ; mit még fokozni fog az által, lia majd, mint az régen 
hirdettetik, a zsidók és vallástalanok kedveért behozza a pol-
gári házasságot. 

A tény tehát megvan, a nemzet előttünk áll, mint 
olyan, mely meg van fosztva hitétől és erkölcsétől ; de meg-
van a forrás is, honnan a vallástalanság és erkölcstelenség 
származik. A ,Napló' lucidum intervallumában a tényt elis-
meri : elismeri-e a forrást is, melyet megjeleltünk, forrásnak, 
honnan a baj származik, mely okozója, hogy a nemzet szám-
ban kevesbedik? Vagy, holnap talán elfelejtve amit ma mon-

dott, nem fog-e ismét azon irányban czikkezni, melynek tu-
lajdonítja ő is a nemzet számszerinti apadását ? Bármiképen 
legyen is azonban, az az egy bizonyos, hogy a ,Xapló--nak 
nincsen joga szemrehányást tenni senkinek, mert ő is azok 
közt volt, kik mindazt pártolták, a mi a nemzetet odajuttatta, 
a hol fájdalom ma van. A ,Napló'-nak nem szabad a bűnt 
másra tolni, hanem mellét verve el kellene mondani: mea 
culjia, mea maxima culpa ! A kinek joga van szemrehányást 
tenni, az nem más, mint maga a nemzet : az kérdezheti csak 
jogosan mindazoktól, kik 13—14 év óta kormányozzák, hogy 
mivé tették a nemzetet, milv irányban vezették ? Es lia 
volt alkalma, most, midőn el van ismerve a vallástalan-
ság és erkölcstelenség terjedése, és az ebből származott nem-
zeti hanyatlás, most a válásztások idején lesz itt az alkalom, 
számon kérni a beszámoló képviselőjelölt uraktól, hogy mivé 
tették a nemzetet ? Hogy akarnak-e még tovább is a meg-
kezdett uton haladni? Es a választások alkalmával a nem-
zetnek bebizonyítani kell, hogy neki az eddig követett irány 
nein kell. A nemzettől függ, hogv az eddig követett nemzet-
ölő irány uralkodjék-e tovább is, vagy sem. De hol az a 
bátor ember, vagy azok a bátor emberek, kik a választási zász-
lókra a valláserkölcs cziniét tűzik ki, kik ez irányban kezdjék 
meg az agitatiót ? Quis est hic, et laudabimus eum?! Szegény, 
szegény Magyarország ! ! 

Spanyolország. A ,katholikus unió' név alatt tervezett 
tömörülése a katholikus erőknek Spanyolországban két igen 
nagy akadálylyal kénytelen megküzdeni. Epen ugy mint 
Francziaországban, itt is igen kényes politikai kérdés, — t. 
i. a trónkérdés, hogy ki a legitim fejedelem, — két pártra 
tar t ja megosztva a katholikusokat, a mi a vallási egységre 
nézve is azon káros hatással van, hogy a két párt, a carlista 
és alfonzista párt feleinek vallási czélokra való közreműkö-
dését megbénítja. A katholikus elmék egyetértésének s köz-
reműködésének másik nagy akadálya Spanyolországban, 
mint körülbelül mindenütt, az, hogy a kath. intelligentia az 
u. n. liberális katholicismus hive. 

Minthogy a spanyol ,kath. unio'-t kezdeményező világi 
férfiak előzetes nyilatkozatukban e két kényes pontra nézve 
nem eléggé világosan jelezték szándéklataikat, de Daulia 
püspök az indítványozó előkelők elsejéhez következő erélyes 
nyílt levelet intézett. Örömmel lehet jelenteni, hogy a mit a 
lánglelkii püspök óhajtott, az megtörtént. A k e t vitás pontra 
nézve megnyugtatást nyújt a mult számunkban közlött alap-
szabályok II . pontja. 

De lássuk mgr de Daulia sok tekintetben érdekes és ta-
nulságos levelét. 

Gróf ur ! 
Vettem a levelet, melylyel ön és még öt más igen tisz-

telt személy tisztelt meg. Igen sajnálom, hogy ez érdemet-
len és váratlan megtiszteltetés kötelességemmé teszi viszont 
ön iránt kifejezést adnom azon hatásról, melyet reám azon 
esemény gyakorolt, mely néhány nap óta szegény Spanyol-
országot nyugtalanságban tart ja. Ezerszer inkább szerettem 
volna csendben siratni a mit fájlalok, mint azt nyilvános-
ságra hozni. 

Ön nem hitte volna, meg vagyok győződve, hogy én, a 
katholikus püspöki kar legcsekélyebb tagja, sirok, midőn né-
hány katholikus egyesülését látom, kiknek elhatározott szán-
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ilékuk, mint ön mondja, oda törekedni, hogy segitve legyen 
azon bajokon, melyek a vallásnak Spanyolországban az utóbbi 
ötven év alatt okoztattak. Távol vagyok attól, hogv felte-
gyem, miszerint ön nem hiszi el nekem, ha azt mondom, hogy 
én ép oly lelkesedéssel óhajtom mint az Unió catolica leg-
lelkesebb hive, hogy a bajokon segitve legyen. Vájjon tehát 
mi okozhatta, bogy könyeim félig nyilt sírom fagyos szellője 
által már csaknem megdermesztett arczomra peregnek ? 

Látva annyi jeles, kiváló s társadalmi állásuknál, tu-
dományos műveltségűk és elveik tisztaságánál fogva oly 
tiszteletre méltó személyt egyesülni s összekeveredni annyi 
másokkal, kik nem adták fel, s valószínűleg nem is fogják 
feladni a liberális nevet, lelkem felháborodott s visszaemlé-
keztem arra a nevezetes mondásra : llniversus orbis ingemuit, 
videns esse se Arianum. 

Az arianismus a IV. század nagy eretneksége volt, 
miként most századunk rákfenéje a liberalismus. Midőn visz-
szaemlékezve az ariánok ravasz cselfogásaira, melyeket ta-
naik terjesztésére használtak, a liberálisok csalfa fogásait 
tekinti az ember, melyeket a beavatlanok elcsábításánál 
alkalmaznak ; midőn amazok sikereit emezek sikerével ösz-
szehasonlitjuk : szive megrendül az embernek s félni kezd, 
hogy már nem messze a nap, midőn arra ébredünk fel, hogv 
a liberalismus hálóiba belebonyolódva vagyunk. 

Szent Athanáz és a többi szent atvák, kik az ariánok 
eretneksége ellen küzdöttek, látva Arius követőinek nagy O ' o J 

számát, elhatározták, hogy az igaz hívőknek tőlük való 
megkülönböztetésére a nicaeai Iiit és e nagy zsinat dogma-
tikai elvei legyenek a próbakő, melyen őket felismerni 
lehessen. 

Szándékosan történt, gróf ur, hogy én válaszommal 
késtem, bevárva mig közzé lesznek téve a katholikus egyesü-
letbe való belépésre szükséges feltételek. Vártam, hogy oly 
zászló lesz kitűzve, mely a reá tett eskü mellett, alkalmat 
fog adni megismerhetni azok igazi szándékot, kik a tervezett 
egyesületbe sorakoztak. Vájjon ez ismérv, gondolám magam-
ban, a Syllabus tekintélyének elismerésében és annak nyilt és 
határozott kijelentésében fog-e állani, hogy azt nem szabad 
máskép magyarázni mint a pápa és püspökök ? Vagy vájjon ez 
ismérv az annyiszor kárhoztatott liberális tanokról való le-
mondásban fog-e állani, még magának a liberális névnek is 
megsemmisítésével ? Azonban mindebből semmi sem történt. 
En csak annyit olvastam egy újságban, — meg lehet, az 
egyesület megbízott közlönyében, — hogy, ha P . v M. ur sz. 
misét hallgatna, nem tagadnák meg tőle az egyesületbe való 
felvételt, ha azt óhaj taná; ugy, hogy e lap szerint, lia valaki 
meg vau keresztelve és sz. misét hallgat, már ez elégséges 
arra, hogy tagja lehessen, lia belépni akar, a katholikus egye-
sületnek, azon phalauxuak, mely a hit ellenségei elleni harcz 
végett szerveződik. 

Ez az eszme semmivel sem kevésbé meglepő sőt még 
nagyobb engedékenységet árul el, mint O' Donnell eszméje, 
ki azt akarta, hogy a ki a Liberális egyesület tagja lenni 
ohajtott, csupán uj kiadásban jelenjen meg. Arról van mos-
tan szó, hogy egyesülés jöjjön létre a kipróbált katholikusok 
és a liberális katholikusok közt : és mi végett 1 Hogy véget 
vessenek, a mint mondatik, azon bajoknak, melyeket a libe-
ralismus okozott az egyháznak. Mily csapásnak tartotta 

volna sz. Athanáz azt az eszmét, hogy katholikusok és ariá-
nok közt szövetség jöjjön létre az arianismus megsemmisí-
tésére, a helyett hogv ez az ellene indított harcz folytatása 
által vétetnének czélba. (Folyt, köv.) 

IRODALOM. 
Aquinói Sz. Tamás napjára. 

Az 1879-ik év aug. 4-ike óta, a mikor dicsőségesen 
uralkodó XI I I . Leo pápánk „Aeterni Patris ' : világhírű en-
cyclicájával megörvendeztette a keresztény katholikus vilá-
got, nagy mozgalom támadt a ,.thomistica philosophia" 
ügyében szeretett hazánkban is. 0 szentségének az a forró 
óhaja, hogy az ész és a szív egyaránt kimüveltessék és 
pedig legczélszerübben azon bölcselkedés szellemében, melyet 
aquinói sz. Tamás lángesze, magasztos fáradozása, gyakori 
virrasztásai és buzgó imái által kiművelt, rendbehozott és 
reánk áthagyományozott, hogy t. i. valamint a középisko-
lák felső osztályaiban úgy a felsőbb iskolákban, egyeteme-
ken, akadémiákon és lvceuniokon aquinói sz. Tamás bölcsé-
szete behozassék és ápoltassák ; mi által ő szentsége a hit-
ben és jó erkölcsökben jobbra fordulást elérni remél. 

Nem titok az, mily állapotban van iskolai ifjuságunk ; 
nem csak hogy tekintete, arczkifejezése, sőt lehelete által is 
nem egyszer bizonyítja, hogv napról napra mind inkább tá-
vozik sz. Alajos erkölcseitől, hanem hitelveiben is annyira 
lazúl és sülyed, hogy némely tanintézet tanítványaira gon-
dolva, eszünkbe jutnak Krisztusnak eme szavai : „Filius ho-
minis veniens, putas, inveniet fidem in terra ? (Luc. 18. 8.) 

Változásra, átalakulásra, reformra van tehát szüksé-
günk. Azonban ami korunk nem igen szeret foglalkozni a O O Ö 
természetfölöttiekkel, mert egészen a természetieknek él és 
ezekben véli találni boldogságának netovábbját, elfojtván 
magában az emberi szellem azon legnemesebb ösztönét, mely 
nem hagyja nyugodni szivünket, mig az Istenben meg nem 
nyugszik. E körülményt tekintve nem csodálkozhatunk rajta, 
ha napjainkban a valódi bölcsészetre sem az iskola, sem a 
tudomány és irodalom, sem az élet kellő súlyt nem fektet, 
sőt arra majdnem semmit sem ad ; hogv a középiskolákba 
járó fiatalságunknak alig van alkalma a bölcsészetnek egy-
két morzsáját nem élvezni, hanem ezt is csak felületesen 
meglátni. Igy aztán még azon sem csodálkozhatunk, lia 
szentséges atyánk forró óhajának, aquinói sz. Tamás bölcsé-
szeiének iskoláinkba való behozatalára vonatkozólag, alig-
alig lehetett némileg eleget tenni. Középiskoláinkban, — 
fájdalom ! — eddig ez nem megy, mert hiszen kath. intéze-
teinkben az állani az ur. Egyetemünkön még kevésbé megy. 
Legfölebb lehetne még némiképen segíteni a bajon, hogyha 
most eleinte legalább a papnöveldékben felkaroltatnék a jó 
ügy és ápoltatnék. A papság volt eddig, legyen tehát ezután 
is a tudományok őre; ő ápolta, lia kellett, reformálta és a közjó 
előmozdítására felhasználni tudta a tudományokat. Most pe-
dig annál szükségesebb ez, minthogy a papság az, ki a scho-
lasticus bölcsészetnek és aquinói sz. Tamás bölcseségének 
hasznát sőt szükségét a hittudományok minden ágában, főké-
pen a dogmaticában, moralisbau és liomileticában igen-igen 
érzi, úgy hogy, — amin t Perrone mondja — „vix theologum 
dixeris, qui s. Tliomae opera, Summám praesertim et libros 
contra Gentes non legerit non pervolutavérit." (Prael. theol. 
volln. 10.) 

A magyarországi püspöki kar ebben a tekintetben 
sem maradt hátra, hanem mennyire csak lehetséges vala, 
behozta egyes lvceumokba sz. Tamás bölcsészetének ta-
nítását. Azonban itt jön a fő bökkenő. Olyan tárgyat ta-
nitani, a melyet a tanitó systematice maga sem tanult, az 
nem csekély nehézséggel van összekötve.*) 

*) Sót kezdetben kepteleuse'gnek lehetne mondani. Nemo enini 
dat. quod non liabet] Szerlc. 
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Az tény ugyan, hogy magán szorgalom által is képes 
az ember nyelveket művészetet, reáltudományt elsajátí-
tani ; azonban lia nincs valaki más, a ki szakértőleg s őszin-
tén megmondaná neki jól-e vagy roszul kezeli a művé-
szetet vagy a tudományt, nagyon könnyen megtörténhetik, 
hogy a legnagyobb fáradozás daczára a tudományban vagy 
a művészetben csak kontárrá, nem pedig tudományosan 
vagy művészileg gyakorlott szakférfiúvá válik. S ez gon-
dolom érvényes a thomisticus bölcsészetre vonatkozólag is. 
A bölcsészeinek különféle kezelési módját tekintve, főké-
pen mikor itt bizonyos meghatározott rendszerről van szó, 
nem merném állitani, hogy philosophus scholasticus nasci-
tur, hanem inkább, hogy magno laboré et studio fit. 

Hogy tehát valaki képes legyen a thomisticus bölcsé-
szetet jó sikerrel tanítani, ahhoz megkívántatik, hogy ő maga 
előbb azt szakférfiú vezérlete alatt elsajátítsa ; mert a ki 
csak bepillantott aquinói sz. Tamás műveibe, tudja, hogy 
azokban olyan kifejezések, olyan definitiók fordulnak elő, a 
melyeket magyarázat nélkül vagy fel nem foghat az ember, 
vagy csak tökéletlenül fogja fel azokat. Másrészt sz. Tamás 
művei oly terjedelmesek, hogy azon esetben is, ha valaki 
azokból saját belátása szerint egy bizonyos systematicus ki-
vonatot akarna magának képezni és aszerint előadásokat tar-
tani, az, gondolom, tömérdek időbe és roppant fáradozásba 
kerülne, holott pedig, hogyha ezt más valaki vezetése mel-
lett elsajátította volna magának, a ki már alaposan be van 
avatva ebbe a tudományba, rövidebb uton és biztosabban 
jutna annak a birtokába Seneca ismeretes szavai szerint : 
„Longum iter est per praecepta, breve et efficax per exem-
pla." (epist. 6.) Igaz ugyan, hogy vannak bölcsészeti vezér-
könyvek is, melyek sz. Tamás szellemében vannak irva, ha-
nem ezen müvek mellett is részint terjedelmük, részint ne-
héz felfbghatóságuk miatt csak nehezen lehet boldogulni a 
tani fásban.**) 

Egy további nehézség abban rejlik, hogy t. i. a mint a 
tapasztalat bizonyítja, az egyes püspöki lyceumokban taní-
tással foglalkozó egyházi férfiak rendesen csak egynehány 
évig tanárkodnak, azután vagy a lelkipásztorkodási térre 
mennek át, vagy valami más állást foglalnak el. Már pedig, 
ha valaki nem gyakorolta magát azelőtt a scholasticus böl-
csészetben, és most egyszerre fellép mint tanitója a nevezett 
tárgynak, azután egy nehánv év múlva elhagyja tanszékét, s 
megint egy beavatatlannak adja át, ennek az a következménye, 
hogv ilyen változások mellett valamint a tanár soha sem éri 
el a tudománynak azon fokát, a mely egy tanárban feltéte-
leztetik, épenugy a tanítványnak sem jut osztályrészül azon 
alapos bölcsészeti kiképeztetés, a melyre jogos igénye van. 

Kívánatos, igen-igen kivánatos volna tehát, hogy ezen 
nehézségek eltávolítása végett először neveltessenek bölcsé-o o 
szettudományi tanárok, t. i. adassék az illetőknek alkalom, 
miszerint magokat tanárokká kiképezhessék. Hála az égnek, 
a mi budapesti m. tud. egyetemünkön és akadémiánkon már 
a régiségtan sőt, a mint halljuk, az egyház ősi zenéje is***) 
előadatik szakavatott férfiak által. A fenntnevezett czél 
elérésére is szükségesek hasonló eszközök, t. i. egy tanár-
nak alkalmazása az egyetemen, a ki rendes bölcsészeti 
tanfolyamon szerzett magának alapos philosophiai tudo • 
mányt és a kezelésben megkívántató jártasságot. Vagy leg-
alább lehetne oly módon segíteni abajon, hogy minden egyes 
egyházmegyéből küldessék egy növendék pl. Innsbruckba 
vagy Rómába vagy más a pápa körirata értelmében bölcsé-

**) Szóval felfoghatatlan dolog, hogyan lehet a legfőbb tudományt 
oly tanár által taníttatni akarni, a ki abból szakszerű kiképeztetést nem 
nyert. Szerk. 

***) Ez utóbbi a budapesti egyetemen nem tantárgy. Történtek — 
inkább csak privatim — lepések, hogy azzá legyen ; de még czélra nem 
vezettek. Szerk-

szeti tanfolyammal biró intézethez*"***) azon czélból, hogy 
ott szerezzen magának valamint a hittudományokban ugy a 
thomisticus bölcsészetben is kellő képzettséget, gyakorlott-
ságot és jártasságot. Erre valamint a kézi könyvek haszná-
latára nézve alkalmazhatók dicsőségesen uralkodó X I I I . 
Leo pápánk szavai : „Ne autem supposita pro vera neu cor-
rupta pro sincera bibatur, providete. ut sapientia Thomae 
ex ipsis eius fontibus hauriatur, aut saltem ex iis rivis, 
quos ab ipso fonte deductos adhuc integros et illimes decur-
rere certa et concors doctorum hominum sententia est." (En-
cvcl, ddto 4. aug. 1879.) 

Nem volna haszon nélkül, hogyha egyes tanintézetek 
t. cz. tanárai, a kik evvel a tárgvgyal foglalkoznak nyilvá-
nosság utján közölnék erre vonatkozó véleménvöket, tapasz-
talt nehézségeiket, kezelési módjukat stb, miáltal egyik tan-
intézet a másikat elősegítené. 

V E G Y E S E K . 
— Angolországban, mult év folytán összesen 5708 könyv 

jelent meg, és pedig hittudományi és ájtatossági 975, paeda-
gogiai 675, ifjúsági olvasmány 719; regény 580, történelmi 
363, politikai és gazdászati 226, útirajzok 285, exact tudo-
mányos és művészeti 479. Ajánljuk ez adatokat azok ellen, 
kik a theologiára képzelt nagyságuk magaslatáról olv ki-
csinylőleg, sőt fitymálólag tekintenek le. 

— Aquinói sz. Tamás tiszteletére a jászóvári prem. r. 
növendékpapság „Remény" nevű jeles önképző-egylet ünne-
pélyt rendezett, melynek programmja következőleg volt össze-
állítva : Elnöki megnyitó. Tar t ja Veress Jenő. Alkonyat. 
Duett Mendelssohntól. Énekli Keil A. és Szmetka László. 
Meliton és anyja. Mindszenti fi.-tői. Szavalja Keil Alajos. 
Alvás és álmodás. I r ta s felolvassa Fábry A. Ex libro Feri 
stephanon Prudentü de SS. AA. Felró & Paulo. Szavalja 
Takács M. Idyll. Dreyschoktól. Zongorán előadja Szmetka 
L. A us dem Passionsspiel in Uberammergau. Szavalja Ficker 
K. Dicsének. Az „Utolsó dolgok" cz. Oratóriumból. Spohr-
tól. Előadja az énekkar. Néhány vonás a ezigánynép eredete-
s jelleméből. I r ta s felolvassa Takács M. Ave Maria. Schu-
berttől. Énekli — zongorakísérettel — Jeney L. Le retour 
dans la Patrie. P . Berangertől. Szavalja Novotny A. Rész 
a Czim nétküli dalokból. Mendelssohntól. Zongorán előadják 
Szmetka L. és Veress J . Csendes éjt. Marschner H.-tói. Elő-
adja ez énekkar. Elnöki zárszó. 

— Elvi, jelentőségű miniszteri döntvény. A kassai köz-
ségi iskolaszék, mint a „F. T," irja, egy előfordult eset al-
kalmából, még a mult év julius havában aziránt irt fel a 
minisztériumhoz, hogy rendeletileg szabálvoztassék a közs. 
iskolaszék és a hitoktatók közötti szolgálati viszony. A mi-
nisztérium e kérdésre kijelenti : „inikép figyelemmel a nép-
okt. törvény 57. §-ban, továbbá az 1876. 28. t. cz. 9. és 13. 
§. 1. pontja 11. bekezdésében foglaltakra, kétséget nem szen-
ved, hogy az egyházi hatóságok részéről megszabott hit- és 
erkölcstani oktatás foganatosításának és sikerének biztosítá-
sára a növendékekkel szemben csakis a közs. iskolák számára 
kibocsátott miniszt. fegyelmi szabályok szolgálhatnak zsi-
nórmértékül ; a hitoktatói állás természetéből tehát önkényt 
foly, hogy az iskolai tanulók felett gyakorolt fegyelmi eljá-
rásbeli intézkedéseknek a közs. tanítókra nézve érvényes és 
törvényes intézkedésekkel mindenkor megegyezőkuek kell 
lenni." — Szeretnők az ügy érdekében meg tudni, miféle do-
log merült fel Kassán. 

****) Szerény véleményünk szerint aquinói sz. Tamás szellemében 
működendő bölcsészettudományi tanárok szakértő kikepeztetése külföl-
dön és itthon párhuzamosan volna már most is eszközölhető. Vannak 
nekünk kitűnő tudoraink, kik Rómában vagy Innsbruckban nyertek ba-
bért. Értékesítsük e becses kincset mindenütt. I t t -ot t már megtörtént, 

Szerk. 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTA LOM. A horebi bálvány. — Nagyméltóságú dr. Schlauch Lőrincz szatmári püspök ő excja nagyböjti körlevele. 
Egyházi tudósítások : fíudap st. A ,Pesti Napló' hirei. Spanyolország. A ,katholikus unió' — Irodalom. — Vegyesek. 

A liorebi bálvány. 
Menjünk át Voltaire legerősebb, legkedveltebb 

ellenvetésére, melyet az aranyborjú elkészittetése 
tényének r r ^ n 7 á f ^ 1 isára oly gyakran ismételt ira-
taiban. 

Rövidség okáért iningyárt magyarul irom ide 
Voltaire szavait a Bible expliquée czimü munkából : 
„Lehetetlenség egy éj alatt aranybor jut önteniMás-
hol ismét (Diction, philos.) : „Lehetetlenség volt egy 
aranyborjút kevesebb idő, mint három hónap alatt ön-
teni A nép (pedig) sürgette Mózes fivérét, még 
azon napnak előestéjén, melyen Mózes lejőve a hegy-
ről, hogy adjon nekik aranyborjút, és Áron elkészité 
azt, (mond Voltaire gúnynyal) egy napi időtartam 
alatt." 

Mily absurdum ez ! gondolá magában s mondá 
másoknak Voltaire. 

Azonban, azt kérdem először is Voltairetöl, hol 
olvasta ö, vagy kitől hallotta, liogy az aranyborjú 
„egy éjjel", vagy „egy napi időtartam alatt" ké-
szült vala el ? A szent szöveg erről bizonyára szót 
sem szól. Még az sincs feljegyezve, hogy mely napon 
kért a nép bálványt s mely napon készült az el. Ha 
tehát, mint mondja, lehetetlenség, hogy az arany-
borjú egy nap alatt elkészült legyen, ha ez megfejt-
hetlen tény, absurdum : nem Mózes állit ily absur-
dumot, hanem maga Voltaire beszél a levegőbe. Ho-
gyan nier ő a szent szerzőnek olyat tulajdonítani, 
amit az nem mond ? ! Könnyű lehetetlenséget, ab-
surdumot találni bármely szerzőnek müvében, ha 
saját bizarr eszméinket, vagy, hogy igazabban szól-
jak, fantazmáinkat erőszakoljuk müvébe. 

Oh mily szépen alkalmazhatnám ez alkalom-
mal Voltairere, e valóban minden tudományt, min-
den történeti kútfőt vakmerő czinizmussal arczul-

csapó hamis önkényeért saját szavait, melyeket ő 
Calmet egy állításról mondott : „c' est une cliarlata-
nerie ; c. est une friponnerie d'imposteur qui trompe 
le peuple." 

Hiszen Voltaire-nek elve volt : mentiri fortiter, 
calumniare audacter : semper aliquid haeret ; elve 
volt : hamis ezélját — a csalást — hamis eszközzel 
— a hazugsággal elérni. Ha ez az encyklopaedisták 
ráfogták a jezsuitákra, hogy az elv: „a czél szente-
síti az eszközt," tölök származik: ugy akkor én bát-
ran ki merem itt a nyilvánosság terén mondani, 
hogy az ennél százszor gonoszabb elv : az „ördögi 
czei, ördögi eszköz," Voltaire, Rousseau, Diderot 
s az encyklopaedisták agyában és szivében szüle-
tett meg. 

Egy jezsuita — kinek nevére most nem emlé-
kezem*) — ezer tallért tűzött ki ju ta lmul annak, ki 
historice kimutatja, hogy azon elv: „a czél szente-
síti az eszközt," ő tölök származik, vagy az ö kon-
stitucziójukban valaha életbe léptettetett. Régen 
volt ez ; de még nem érkezett be pályamű. Tűzzenek 
ki az egyház esküdt ellenségei is ezer tallért és akár 
én, akár más valaki táborunkból historice és philo-
sophice kimutat juk egy év alatt Voltaire, Rousseau, 
Diderot, D' Alambert müveiből magukból — de még 
egyéb kútfőkből is, hogy mindakét hamis és gonosz elv 
tőlük származott és általuk ültettetvén át a gyakor-
lati életbe, lőn szülőanyja annyi és oly mély erköl-
csi romlásnak. 

Igaz, hogy — mert „de mortuis nil nisi bene" 
— nem volna szabad ily keményen kifakadnom Vol-
taire ellen; de százszor "keményebben, szivteleneb-
bül, mert gunyoros szellemben irt és szólt ö az egy-
ház — annak szolgái — és isteni alapitója ellen. 

Egyébként legkevésbé sem akarom az ö ka-

*) P. Roh s. J. Szerk. 
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ján durvaságait viszonozni ; csakis azért, liogy az 
olvasó kellőleg tudja Voltaire-nek jelen tárgyban 
felhozott ellenvetéseit méltányolni ; s hogy Voltaire 
jelleméből s e nyilván hamis ellenvetéséből követ-
keztessen egyéb ellenvetéseinek értékére is, melye-
ket a szent iratok s a ker. vallás majdnem minden 
tétele ellen százszor is elmondott, leirt : szükséges-
nek tartot tam igy közbevetőleg Voltaire-t e néhány 
szóval — azt hiszem elég hűen — lefesteni. 

Nem kételkedem, hogy sokaknak keltem fel el-
lenem bosszúságát, mert egy lángeszű tudósról, egy 
Voltaire-ről igy merészeltem irni. De mit tegyek, ha 
a tudományos igazság érdekében le kell álczáznom 
azt, kinek lángeszét magam is csodálom ; de isme-
rem egyszersmind destructiv szellemét s gonosz 
czéljának hamis eszközeit : ékes, mondhatom igazán 
gyönyörű szavakba öltött ravaszságait, e pompás 
mérges, rothadt szodomai almákat. 

E méltányos hévvel beszőtt epizód után Vol-
taire ellenvetésére visszatérve, azt mondom továbbá, 
hogy sok idő semmiesetre sem szükségeltetett az 
aranyborjú elkészítésére. Vagy talán azt hiszi Vol-
taire, hogy annak valami roppant nagyságú kolosz-
szusnak kellett lennie? De akkor megfeledkezett 
arról, hogy a bálványnak a zsidók kívánsága sze-
rint hordozhatónak kelle lennie : „Fac nobis deos (deuní) 
qui nos praecedant (praecedat)" 1. v. Már pedig a 
római sasok, melyek a hadsereg élén hordoztattak, 
nem voltak nagyobbak három lábnál. Kell e tehát, 
hogy a zsidók aranyborjúja nagyobb, súlyosabb volt 
legyen, mint a római sasok? Hát ha még azt is fi-
gyelembe vesszük, hogy — mint később be fogom 
bizonyítani — a zsidók aranybálványa nem egész 
bikaborjú, hanem csak bikafő volt! 

Sicard atya, egyiptomi missionarius (Lettres 
édifiantes, torn. V. p. 392) elmondja, hogy látta a 
zsidók által imádott bikafőnek kőinetszetét. „E ki-
metszett alak, (moule=modulus) — mondja ö — 
Horeb hegyének tövén van én megnéztem azt 
s láttam, hogy ugy átmérője, mint magassága 3—3 
láb ; vörös fehér márványba van bevésve. Jól meg-
néztük közelről s észrevettük, hogy az csupán bika-
fönek alakja." 

Megengedem ugyan, hogy egy művészi tökélyü 
finoman vésett szobornak elkészítésére nem kevés 
idő igényeltetik; azt is szivesen elhiszem, hogy, mint 
Voltaire mondja, (Questions sur V Encyclopédie, ar-
ticle: fonte) Pigal legalább hat hónapot kivánt egy 
három lábnyi magasságú bronz-lónak elkészítésére. 
De mi következik ebből? Pigal, a gazdag, sok teen-

dővel elhahnazott, hírnevére féltékeny művész, ki 
csak mestermüveket adott a nyilvánosság elé, hat 
hónapot kiván arra, hogy a három láb magas bronz-
lovat elkészítse : következik-e ebből, hogy kevesebb 
idő alatt nem lehet hasonnagyságu arany-bikafőt 
nem művészi, hanem csak, — milyenek lehettek a 
még primitiv műveltségű zsidók igényei a pusztá-
ban, — durva kivitelű, egyszerű metszésű bálványul 
előállítani ? 

Egyébként tegyük fel, hogy három hét, vagy 
ha tetszik, egy egész hónap (de már ennyi csak elég-
séges) szükségeltetett az aranyborjú elkészítésére. 
Mózes elbeszélése mégis igazolható és épen nem válik 
valószínűtlenné. Tudjuk ugyanis, hogy Mózes negy-
ven napig lévén a néptől távol, természetes, hogy 
távollétének negyvenedik napján jöt t le a hegyről s 
látta meg az aranyborjút . Nem történhetett-e meg 
már most — sőt nagyon valószínűen ugy is volt — 
hogy a nép Mózesnek már három, fl^y, vagy töb-
bet engedek, tiz, tizenöt, húsz napi távollétét meg-
unván s nem tudván elmaradását mire magyarázni 
(Moysi enim liuic viro, qui nos eduxit de terra 
Aegypti, ignoramus, quid acciderit. Ex. XXXII, 1.) : 
kérte Áront, hogy készítsen neki aranyborjút, hogy 
azt imádja. 

Nem volt-e tehát Áronnak három-négy hete, 
vagy egy hónapja sőt esetleg több ideje is arra, 
hogy az aranyborjút elkészíthesse? És azt hiszem, 
hogy Áron fel is használta a rendelkezésére álló 
időt, vagyis, hogy az aranyborjú nem is készült el 
hamarább, csak Mózes távollétének utolsó napjai-
ban; mert mihelyt az aranyborjú elkészült s a nép 
ujongva kiáltá : „Ezek a te isteneid (ez a te istened) 
Israel, kik (ki) téged kihoztak (kihozott) Egyiptom 
földjéről" (4-ik vers); s mihelyt „Áron oltárt épite 
előtte s a hirdető szavával kiáltatá, mondván : „Hol-
nap az Ur ünnepe vagyon, és fölkelvén reggel áldo-
zának égő- és békeáldozatokat, és leüle a nép enni 
és inni és fölkelének játszani (azaz tánczolni pogány 
módra. Tárkányi jegyz.) 5-ik és 6-ik vers : „szála az 
Ur (rögtön) Mózesnek, mondván, eredj: menj le, vét-
kezett a te néped, melyet kihoztál Egyiptom földjé-
ről" — 7-ik vers. — Mily szépen összefügg igy a 4, 
5. 6 és 7-ik vers. 

Hogy pedig oly kezdetleges kivitelű arany -
bikafő egy hó alatt, vagy 3—4 hét alatt is köny-
nyen elkészülhetett, azt senki tagadni józanul nem 
fogja. 

Ugyané fejezet 20-ik verse ujabb ellenvetésre 
szolgáltatott okot Voltairenek. E vers a Vulgatában 
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szabadon fordítva igy hangzik : „Arripiensque vitu-
lum, quem feeerant, eombussit et eontrivit usque ad 
pulverem, quem sparsit in aquam et dedit ex eo po-
tum filiis Israel." Tárkányi szintén szabadon: „Es 
..Megragadván (Mózes) a borjút, melyet csináltak 
vala, megégeté és porrá zúzván, a vizbe hinté és inniok 
ada abból Israel fiainak." 

Legkevésbé sincs szándékomban sz. Jeromos-
nak és Tárkányinak forditásait kifogásolni, mert 
egyrészt a héber szöveg értelmét is visszaadják, más 
részt semmi ellenmondást, benső lehetetlenséget 
sem tartalmazván magukban, tökéletesen megállhat, 
mégtörténhetett 3-Zj £1 mit mondanak ; és mert sz. 
Jeromos nem gyanítván, Tárkányi pedig tán nem 
értesülvén, hogy Mózes elbeszélése ellen valaki 
(Voltaire) e versből is ellenvetést fog gyártani, il-
letve, hogy gyártott , mely — minthogy az ellenve-
tés egyes szavak ferde értelmezésén alapszik — csak 
ugy czáfolható meg leginkább, ha az eredeti szöveg-
hez szorosan és szószerint ragaszkodunk, megeléged-
tek azzal, hogy a szövegnek értelmét helyesen visz-
szaadják ; annál is inkább, mert forditásaikkal a syr 
és arab forditás s a samaritán textus többé-kevésbé 
megegyezik. A septuaginta görög és a chald Tar-
gum-Onkelos azonban — mint látni fogjuk — meg-
közelítik jobban a héber szöveget. 

Maga Voltaire az ellenvető kapott a Vulgata 
nyomán készült franczia fordításon ; mert azt alkal-
masnak találta arra, hogy a szent szöveg hitelremél-
tósága ellen kifogást tehessen. Ha megtekinti vala a 
héber szöveget is — nem fogta volna a mingyárt 
következő ellenvetést oly könnyű szerrel, mintegy 
odadobni. Véleményem szerint ugyanis mindenki-
nek, ki plane már közmeggyözödésileg elfogadott 
tényt valamely kútfő szövege alapján megtámadni 
merészel, ép ugy kell azon szöveggel — critice et 
hermeneutice — tisztában lennie, mint annak, ki 
ugyanazon szövegből a tényállás védelmére kel. Na-
gyon megrovandónak tartom tehát Voltairet, az el-
lenvetések mesterét, hogy az eredeti szöveget figyel-
men kivül hagyta. Mert e tüzetesb megfigyelés nél-
kül ellenvetése vagy határtalan könnyelműségéről 
tesz tanúságot egy tudósnak, ki csak ugy felületesen 
foglalkozik a tárgygyal, melyet a tudomány nevé-
ben megtámadni, s az érvekkel, melyeket fegyvere-
kül használ ; vagy pedig már fönnebb megrótt czél-
zatos ámítása lesz Voltairenek nyilvánvalóvá, ki 
csak, hogy megtámadhassa a szentírást, Mózes azon 
elbeszélését, hogy a zsidók a pusztában aranybor 
ju t készítettek bálványul,hogy port hintsen a világ 

szemébe, elskartolja az eredeti szöveget s üstökénél 
ragadja meg a kitűzött czéljukat elért értelem sze-
rinti fordítások egves szavait s kiszakítva azokat az 

Ö«/ 
összefüggés egészéből, előlegezett diadallal hirdeti 
szerinte meg nem dönthető ellenvetéseit. 

Dr. Kanyurszky Gy. 
(Folyt, köv.) 

lagyméltóságu s föt. dr. Schlauch Lőrincz, szatmári püs-
pök ur ő excja nagyböjti körlevele.*) 

Mint minden évben, ugy az idén is, a nagyböjt alkal-
mából, épületes körlevelet intézett ő excja a megye papsá-
gához. Ez évi körlevelében a lelkipásztorkodás terén mű-
ködő papságot ta r t ja leginkább szem előtt, a keresztény csa-
ládot ajánlván mindenek fölött figyelmökbe s azon viszonyt 
tárgyalván, mely a lelkipásztor s a ker. család közt létezik 
és azon befolyást, melyet a családra gyakorolni hivatva van ; 
s melyek mindenkép föltételét, alapját képezik a lelkipász-
tor megszentelő összes tevékenységének. A rideg jog határai 
itt kibővülnek — ugy mond a nagymélt. főpásztor : — a hi-
deg jog helyét elfoglalja a lelkipásztori szeretet és eszélyes-
ség, mely ha nem alkalmaztatik, e mulasztás ki nem mond-
ható károkat vonhat maga után, szentély levén a ker. család, 
hova belépni csak épités és soha rombolás czéljából nem 
szabad ; a kellő óvatosság nélkül foganatosított beavatkozás 
vagy tolakodás, vallás ürügye alatt bár, kárhozatos. 

A családot a társadalmi rendszer és a jogtudomány 
tudorai előképnek, tükörnek mondják, melynek tökéletes 
hasonmása a polgári társadalom. S helyesen. Miként az 
egyedek családot, akként képeznek a családok államot. A 
család és az állam pedig oly szoros összeköttetésben állanak 
egymással, hogy az egyik joga védi és biztosítja a másik jo-
gait ; az egyiknek elhanyagolása maga után vonja a másik-
nak mellőzését is ; megsebzése az egyiknek, megalázása a 
másiknek is. Az emberi egyetemes társulásnak gyökere, 
alapja a család, mely ha elsatnyul, a társadalom fája fony-
nyad, hullat ja lombjait, veszti ágait. Az államra nézve a 
család, a szellemi és erkölcsi művelődést illetőleg, legna-
gyobb fontosságú tényező ; ez határozza meg a kor jellemét 
á that ja szellemével a társadalmi élet minden viszonyait, 
annyira, hogy a család rendezettsége a társadalmi boldog-
ság hévmérőjeül tekinthető. A család rendezettségétől függ 
méltósága a nőnemnek, mely jó felét teszi az emberi nemnek 
s ennélfogva leghatályosabb s legmaradandóbb befolyással 
bír az egész jövő nemzedékre, mely a szerint emelkedik 
vagy sülyed, amint a nő tisztelet- és becsültetésben részesül, 
vagy méltóságban, erkölcsösségben hanyatlik. 

I Ia már ily nyomatékkal bír a család intézménye merő 
polgári társadalomban, elvonatkozva minden vallástól, mily 
nagy a család méltósága keresztény szempontból tekintve ! 
Midőn Krisztus urunk a férj és nő között gyermekek nem-
zése tekintetéből szövődött természeti viszonyt szentségi 
méltóságra emelé, magasztosabb becs-értéket kölcsönz'ött a 
családnak. Krisztus az emberi társadalom ujjáteremtője 
előbb teremté ujjá a családot ; s mielőtt a keresztfán kiszen-

A latin szövegből. 
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vedett s megváltotta vérével az emberi nemet, feloldhatatlan 
házassági kötelékre alapitá a családot, oly annyira, hogy a 
házasságnak s ezzel a családnak is szétbomlása a természet 
rendébe ütközik. (Máté X I X , 1—8.) Szent Pá l apostol is a 
családi intézmény rendkívüli nyomatékosságát az által fe-
jezé ki, hogy a férjnek és a nőnek egymáshoz való kölcsönös 
szeretetét azon szeretethez hasonlitá, melylyel Krisztus öleié 
anyaszentegyházát: „Férjek, szeressétek nejeiteket, miként 
Krisztus szereté anyaszentegyházát, feláldozván magát 
érette, hogy megszentelje, viz-fürdővel (keresztséggel) tisz-
títván meg azt az élet igéje által." (Efez. V. 25, 26.) Sőt 
tétova nélkül főimen hirdeté, hogy a fér j és nő között fen-
álló kötelék, mely kezdeményezője a családnak, „nagy szent-
ség Krisztusban és az egyházban." (u. o. 32.) 

A ker. család tehát természetfölötti jellegét Krisztus-
nak az anyaszentegyházzal való egyességében találja. Kell 
ennélfogva bensőnek, szeretettel teljesnek, szentnek, felbont-
hatatlannak — lennie, ilyen lévén Krisztusnak is az egyház 
iránti viszonya. A férj és nő közötti kötelék külső jelvénye 
a szentségnek, benső láthatatlan nyomatéka e viszonynak az 
isteni kegyelem : aminthogy az egyház látható teste Jézus 
Krisztus láthatatlan jelenléte által szenteltetik meg és igaz-
gattat ik. A keresztény család ennélfogva abban különbözik 
a merőben természetes uton létesült családtól, hogy amazt 
az isteni kegyelem támogatja. A szülék kötelességét gyer-
mekeik nevelését illetőleg „az U r tanitása és fenyítéke ha-
tározza a gyermekek engedelmessége pedig „az Ígérettel 
tett első parancsolatra" vonatkozik. (Efez. ATI. 4, 3.) 

A keresztény család a megváltás által megszentelt 
társadalom, nem különben miként az emberi társadalom a 
megváltás által új í t tatot t meg ; aki tehát szentségtelen kéz-
zel érinti a családot, az szentségtörő Krisztus iránt. A tár-
sadalom képződése, alakulása, hagyománya a családtól függ. 
A ki tehát a ker. családot felforgatni törekszik, az ős ha-
gyomány ellen vét, a jövő nemzedéket megrontja, a szellemi 
és erkölcsi művelődés előhaladását veszélyezteti. A keresz-
tény család alapitója Krisztus, őre az egyház ; az állam csu-
pán védője ez intézménynek ; mi, szolgái az egyháznak, hű 
végrehajtói vagyunk az isteni parancsolatoknak. A ki tehát 
más családot akar, mint Krisztus akart, az felforgatója az 
Isten által megállapított rendnek ; aki az államnak jogot ad 
rendelkezhetni a család természetét illetőleg, oly hatalmat 
tulajdonit az államnak, mely azt semmikép sem illeti : aki 
az egyháznak befolyását a családra elvitatja, Istentől örök-
lött jogát sérti meg azegyháznak ; aki magának tulajdo-
nítja el a mi hivatásunkat, sérelmet követ el a Meg-
váltó ellen. 

H a tehát ily nagy fontosságú a család tekintélye, vi-
lágos, mily nagyon kell becsülnünk kötelmeinket ily ma-
gasztos intézmény ápolása, megőrzése s védelme körül. 
Mégis sehol annyi és oly nagy hibák nem követtetnek el, 
majd hanyagság, majd túlságos buzgalom, majd a család 
értékének nem-ismerése, majd meggondolatlan cselekvésmód 
által, mint éj) e tekintetben. 

Azon lelkészek, kik némely különösen kiválogatott 
családokat látogatnak csupán s ajándékoznak meg vonzal-
mokkal, mig ellenben másokat mellőznek, vagy épen meg-
vetnek, — valóban nem cselekszenek helyesen. Helyeselhető 

lenne e megkülönböztetése a családoknak, lia a lelkészt ez 
ügyben a család jó hirneve, kifogástalan erényessége, kath. 
hitérzülete s az egyházhoz ragaszkodása vezérelné. Ez eset-
ben ugyanis a megtisztelés a látogatóra háromolnék vissza, 
jóra ösztönöztetnének a többi családok, hogy hasonló meg-
különböztetésnek ők is lehessenek részeseivé. Határozottan 
kárhoztatandó azonban minden nemtelen, még inkább tisztá-
talan ürügy. Az ilyen áldozár azon kivül, hogy jobbérzelmü 
hi vei által megvettetnék, szájról szájra járó mendemondák, 
rágalmak, és hazugságok czéltáblája lenne. 

Ez legyen irányelv, ez axiómája minden papnak : 
„Egyenlő szeretettel viseltetni minden hive iránt; csupán mér-
téke és módja a szeretetnek tanúsítson különbséget !" Magától 
érthető, hogy a lelkész családi körben soh'se felejtkezzék meg 
arról, hogy pap, kit ennélfogva komolyság, feddhetetlen ma-
gaviselet, szerénységgel párosult vidámság illet meg, alkal-
matlan tolakodás ellenben megbélyegez. Mulatozás sohasem 
lehet egyedüli czélja a családokkali bizodalmas viszonylat-
nak, viszont folytonos és örökös tanácsadások vagy bölcs 
mondatok s erkölcsi intelmek eldarálása sem ; de a férfias 
komolyságnak s az ártatlan vidámságnak bölcs és okos ve-
gyüléke. Az olyan embert pedig utál ják az emberek, ki 
mindenben és mindenütt csak hasznot keres ; az olyan papot 
meg épen kiküszöbölnék körükből, vagy nehezen tűrnék, aki 
a családokat s a családokkal kötött viszonyait önző czélokra 
zsákmányolná ki. 

Magasztos küldetésének teljes öntudata uralja minden 
cselekményét, összes magatartását . A saját szakmájában 
való járatlanság, önméltóságáról való megfelejtkezés, az 
azokban való járatlanság, melyek szorosan s kizárólag hiva-
tása köréhez tartoznak, vagy megvetést, vagy gúnyt idéz-
hetnének elő. Müveit családok könnyebbnn néznek el egv 
kis ügvetlenséget a külső magaviseletben, mint tudatlansá-o. ~ o 
got azokban, a miket minden papnak tudnia kell. A sok tré-
fát íiző, csevegő, de szakmájában járat lan pap csakhamar 
elveszti mások becsülését. Tanuljon, olvasgasson otthon, el-
mélkedjék s csatolja ehhez az udvarias műveltség utáni tö-
rekvést, és meg lehet győződve, hogy a vallásosság s az egy-
ház érdekében sok jót és üdvöst fog eszközölhetni a csa-
ládokban. 

A családok látogatása ne legyen oly gyakori, hogv 
okot szolgáltasson a megszólásra. Parus charus. A gvérebb 
kedvesebb. A lelkipásztor ne legyen személyválogató, de 
minden oldalról méltányos és igazságos ; adja meg a sze-
génynek szintúgy mint a gazdagnak az őt megillető becsül-
tetést, legkevésbbé pedig vonja meg azt a szerencsétlenektől. 
A kik egyenlő szeretettel kötelesek felkarolni valamennyi 
hiveiket, azoknak nem arra kell csupán törekedniök, hogy a 
községben nagy befolyással bíró hatalmasakat magok iránt 
lekötelezzék, de éber eszélyességgel ügyeljenek arra is, ne-
hogy azok, kiknek legnagyobb sziikségök van vigasztalásra, 
elhanyagoltatásról panaszkodjanak: az irgalmasság csaknem 
mindig biztos ellenszere az irigységnek; és ez kiváló s leg-
gyümölcsözőbb része a mi hivatásunknak. 

Tömérdek az, amit nektek, tisztelendő testvérek és 
kedves fiaim, e tárgyra vonatkozólag mondhatnék, de nem 
vagyok képes mindent egy beszédbe összevonni. Oly sokfé-
lék kötelmeink és számosak a számba veendő tekintetek, hogv 7 O J 
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habár nem aggályosan is, (le igen is óvatosan s körültekin-
tőleg kell eljárnunk. Nem leend mindazáltal fölösleges né-
mely pontokra figyelmeteket kiválóan irányozni. Ezek közt 
leginkább kitűnik a nevelés. 

A nevelés a család kebelében veszi kezdetét. Az iskola 
csupán folytatása a megkezdett munkának, vagy, hogy ugy 
mondjam, átvitele a nevelésnek egy másik térre, az alap 
ugyanaz maradván. Az iskola az apai ház tetőzete, a tanitó 
a szülék helyettese. Ez elven alapul azon jog, melvet ma-
gunknak az iskolát illetőleg fentartunk. Az államnak se 
joga, se hivatása nincs a nevelésre; az a szülék kizáróla-
gos joga. A család körében foganatositott nevelés kihat az 
egész közéletbe. H a a házi nevelés keresztény és jó : az em-
beri társadalom is erkölcsi gyarapodást nyerend azon eré-
nyek nyomán, melyek a családokat ékesitik ; ha pedig az 
erkölcsök romlottsága megvesztegeti a családokban a neve-
lést, a társadalom alapjai ingattatnak meg. Korunk, tanit-
mánya, tévelyei, bűnei következtében a családok felbomlásá-
val fenyeget. Magok a családok, mint a melyek az erkölcsi 
romlottság, a meghasonlás, a fejetlenség következtében majd 
nyiltan, majd titkon és észrevétlenül fokozatos aszályban 
vesznek, a legnagyobb figyelmünket igénylik. De Maistre, a 
legnagvbb franczia írók egyike, levelében, melyet egy nemes 
és buzgó anyához intezett, általa a keresztény hit elveiben 
nevelt gyermekéről igv ir : „Ha az erény oly mély gyökeret 
vert (a gyermek) szivében, lia a bün kebelében meg nem 
sebezhető szivre talált és ha a társaságban fölvértezve jelent 
meg, képes levén visszaverni mindennemű támadást : ezt az 
anyának köszönheti, ki bátran szállott szembe a kor álel-
veivel és kitűnően vallásos nevelésben részesité gyermekét. 
A modern szemfényvesztők, a bölcsész czimét meggyalázva, 
különféle módszert ajánlgattak, melyek arra czélozának, hogy 
választassék el a religio a moralitástól, különösen szivünkre 
kötve, nehogy ifjúságiinkat első éveiben a papokra bízzuk. 
Egyike ezeknek nem irtózott azt hirdetni, hogy a gyermek-
nek mitsem kell Istenről mondani. — Esztelenséggel határos 
szánalomra méltó fonákság !" 

Nagyon is igaz ! A jelenkori liberalismus mitől sem 
irtózik annyira, mint jelenlététől a papnak a családban, azon 
korban kivált, midőn a gyermek minden üdvös behatás iránt 
fogékony. Ezekre, •— a család tagjaira nézve t. i. a p>ap, lia 
szabad magamat ugy kifejeznem, megtestesítője a religió-
nak ; a liberalismus követőire nézve pedig a keresztényelle-
nes merényeknek örökös akadálya. Innen a féltékenység ! De 
ép e körülmény szolgáljon hiteimül, hogy azon helyet, me-
lyet hivatásunk természete nekünk kitűz, méltóan foglaljuk 
el s még méltóbban töltsük be. 

Nem azt akarom ezzel mondani, hogy minden uton 
módon furakodjunk, tolakodjunk be a családokba ; ez bizo-
nyos körülmények közt többet ártana a jó ügynek, mint 
maga az elhanyagolás. De azt akarom mondani, hogy vi-
seletünk, magunktartása, szeretetünk, igazi buzgóságunk 
által magunkat méltókká tenni iparkodjunk arra, hogy a 
család barátaiul tekintessünk, a kiknek misem fekszik in-
kább szivökön, mint teljes boldogítása azoknak, kik gond-
jainkra bizatvák, kiválóan a gyermekek jövendő sorsát ille-
tőlek. A templom és az iskola legelső színhelyei a mi szent 
szolgálatunknak, innen vezet az út a családok körébe. Azon 

pap, a ki nem gondol kötelmeivel, vagy únja az iskolát, soha 
sem fogja a családok bizalmát megnyerni ; a ki pedig a 
gyermekeket nem ismeri, soha sem fogja megismerni a szel-
lemet, mely a családban uralkodik. (Vége köv. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , márczius 11. A , Pesti Napló1 hírei. —A 

magyar kormány néhány tagjának rögtöni Bécsbe utazása, 
hol jelenleg ő felsége tartózkodik, különféle liirekkel kap-
csolatban hozatott a közönség tudomására, melyek ugyan 
bennünket mint magyarokat mindannyian érdekelnek, de, 
minthogy azok közt vannak tisztán vallási ügyek is, azért 
mi csakis e pontokra irányozzuk figyelmünket. A .Pesti 
Napló' nevezetesen az a lap, mely a kormány tagjainak 
Bécsbe utazását vallási kérdésekkel is hozza kapcsolatba. 
Igy a ,Napló' azt mondja, hogy az igazságügyminiszter a 
polgári házasságra vonatkozó törvényjavaslat miatt ment 
Bécsbe, melynek némely intézkedése ő felségének visszatet-
szik ; a vallás- és közoktatásügyi miniszter fennléte pedig a 
katholikus alapítványi ügyekkel függ össze, melyek jövőre 
nem (?) kulturczélokra, hanem szegény papok, templomok, 
iskolák stbre lennének fordítandók. Mind e kérdéseket pedig, 
a protestáns zsinat engedélyezésével együtt, és pedig királyi 
biztos jelenléte nélkül, mi a ,Napló'-nak is feltűnt, a kor-
mány, nevezetesen annak szintén Bécsben levő elnöke, kortes-
kedési eszközül akarják felhasználni a jövő választásra, ez 
uton nyervén meg a kormány a választások alatt, ugy a ka-
tholikusok, mint a protestánsok és zsidók támogatását. 

íme ezek azon hírek, melyeket a ,Napló' a kormány 
tagjainak Bécsben időzéséhez fűz, melyeket kortes-fogásnak 
qualifikál. Ami bennünket illet, mi tartózkodunk qualifi-
kálni a kormány eljárását, de a felemiitett pontokhoz már 
hozzászólunk. Ami nevezetesen a polgári házasságot illeti, 
mi csak fájdalommal veszünk tudomást e hírről, fájdalommal 
keresztény szempontból, mert tanunk a ,Pesti Napló', hogy a 
vallásosság és erkölcsösség, természetesen a keresztény, már 
eddig is igen-igen megfogyatkozott és a családi élet már 
most is igen laza állapotban vau. Ki nem látná be, hogy mi 
lesz majd akkor, lia állami törvényünk mig tovább haladva, 
még inkább hozzászoktatja a népet ama gondolathoz, hogy 
a házassághoz a kereszténységnek semmi köze, lia majd a 
polgári házasságot behozva annak felbonthatóságát is ki-
mondani fogja ? A nemzetnek nem oly intézményekre van 
szüksége, melyek erkölcseit még inkább megmételyezik, ha-
nem oly intézményekre, melyek, midőn szenvedélyeit fékezik, 
erkölcsösségét hatványozzák ; nem arra van szüksége, hogy a 
nem keresztény elemnek kedvezmény és igy még nagyobi) 
befolyás biztosittassék a nemzet életébe, hanem hogy a ke-
resztény elem támogattassék, s annál is inkább, mert feltéve, 
hogy a kormánynak, mint a ,Napló' mondja, czélja a polgári 
házassággal a zsidóságot megnyerve a maga részére a több-
séget a választásoknál biztosítani, a mint egyrészt ily esz-
közt felhasználni tilos, mert egy magasabb rend iránti leg-
alább is közönyről tanúskodik, ugy másrészt felesleges is, 
mert a kormány, ha akarja, a többséget biztosithatja magá-
nak zsidók nélkül, egyedül a keresztényekkel. Ez a mi néze-
tünk, a polgári házasságra vonatkozó hírrel szemben : minek 
végeredménye az : félre a polgári házassággal ! 
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Ami már a protestánsoknak adott zsinatolási enge-
délyt illeti, ámbár ki lett volna az, kinek fel nem tűnt volna 
az a kiváló kegy és gondosság, mely a miniszteri leiratban 
foglaltatik, mely nemcsak arról értesit bennünket, hogy 
ezúttal királyi biztos nem lesz jelen a zsinaton, hanem ezen-
felül, pro superabundant!, még Debreczen városa is felhiva-
tik, hogy kényelemről gondoskodjék, ami tudvalevőleg nem 
történt akkor, mikor a katholikusok autonomicus congres-
susukat a fővárosban megtartották ; ámbár mondjuk mind-
ezek történtek, mégis mellőzve mindezt, mint ultramontánok, 
birunk annyi szabadéivüséggel, hogy a mennyiben az ügy, 
önmagára a protestáns zsinat engedélyezésére vonatkozik, az 
ellen semmi szavunk : zsinatot tartani, vagy nem tartani, ott 
az illető felekezet belügyeit megbeszélni, a mennyiben az 
csak belügyekre vonatkozik és nem érint oda semmiképen 
sem tartozó ügyeket, ez szabadságában áll a mi felfogásunk 
szerint a protestánsoknak ; és mi a magunk részére hasonló 
szabadságot szintén követelünk. Hangsúlyozzuk, hogy ,csak' 
belügyeket, mert az épen ülésező református convent tár-
gyalási pontul már a köz- (?) alapítványokat is felvette és 
igy hatáskörét átlépte. — Hogy a zsinat ügye kortes czélt 
képvisel-e, nem tudjuk, de másrészt ugy véljük, hogy a pro-
testánsok, leszámítva egyes eseteket, a mostani miniszterel-
nököt mint protestáns embert minden zsinati engedély nél-
kül is épen ugy támogatnák a választásoknál, mint támogat-
ták múltban. 

Azt hisszük, hogy mi a fentebbiekben elég szabadel-
viiséget tanusitottunk a protestánsok iránt, mert még csak 
gondolatban sem akarunk útjába állani az őket megillető 
szabadságnak és távolról sem jut eszünkbe a kormánynak 
szemrehányást tenni, mert engedi a protestáns ügyek ren-
dezését ; hanem kérjük szépen vicém pro vice : és evvel elju-
tottunk a harmadik, bennünket katholikusokat illető ügy-
höz. A ,Napló' szerint t. i. a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter ur Bécsben léte a katholikus alapitványi ügyek elin-
tézésével függ össze; és csakugyan, habár a magasabb régiók 
titkaiba beavatva nem is vagyunk, annyit mégis tudunk, 
először, hogy a nm. miniszter ur önmaga is megunva az 
évenkinti zaklatást, nemcsak azt jelentette ki régebben, 
hogy tűrhetetlen, miszerint a katholikusok folytonos nyug-
talanság és aggodalomban tartassanak alapitványaik miatt, 
hanem kilátásba is helyezte, hogy még e sessió alatt akarja a 
kérdést elintéztetni; tudjuk másodszor azt, hogy az ország-
gyűlési megbizottak, Apáthy és Apponyi gróf véleményes 
jelentésüket már beterjesztették és igy a kérdés megoldásá-
nak mi sem áll útjában. Csak az van tehát még hátra, hogy 
ez a kérdés, ámbár az a katholikusokat illeti, és sem a zsidó-
kat, sem a protestánsokat nem illeti, mégis igazságos módon, 
azaz ugy intéztessék el, hogy egyelőre legalább a tanulmányi 
és vallás-alap a katholikusoknak kiadassék. Ha Trefort ő 
excja e czélból jár Bécsben, ugy utazását a legbensőbben 
üdvözöljük és bizonyára munumentum aere perennius exi-
git a katholikusok és minden igazságot szerető ember szivé-
ben, ha e czélt létesiti. A ,Pesti Napló' összes hireinek va-
lósulása közt bizonyára ez volna, mely a katholikusokat a 
legnagyobb örömmel töltené el ; mi azonban ez örömünk ki-
fejezését egyelőre ,in petto' tartjuk, akkorára t. i. mikor a 
hir megvalósul, midőn biztosak leszünk, ha leszünk, a felől, 

hogy Magyarországon a katholikusoknak is igazság szol-O v <_>«/ o o o 
gáltatott. • 

Spanyolország. A ,katholikus unió.'— (Vége.) Hanem 
már maga a harcz megijeszt. 

Mi meguntuk a harczot, mondják némelyek. Egész 
századunk alatt a liberalismus által vivott csatákban mit 
nyertünk, annyi vér, annyi áldozat és annyi hősiesség árán ? 

Atyáink, a mint tudjuk, ezt a megjegyzést nem tet-
ték, habár nem egy, hanem nyolcz századon át harczoltak a 
legnagyobb kitartással és páratlan hősiességgel, hogy ki-
űzzék Spanyolhonunkból a félholdat és fenntartsák Recared 
zászlaját. 

Ámde most nem puskapor és ágyúval vívandó harcz-
ról van szó ; attól sem kell félni, hogy halottak és sebesült-
jeink lesznek. Csupán békés harczról van szó, megengedett 
harczról, melyet törvényeink nem tiltanak s a vallás nem 
kárhoztat. Kényszerű harczról van szó, és hogy ugy mond-
jam, az abstinentia harczáról. Ez az a harcz, melyet jelenleg 
hiveitől, részint egyenesen, részint megbízottja által a „tra-
ditionalisták" feje kíván, és mégis nyakasan nem engedel-
meskednek neki az emberek, kétségbe vonják tekintélyét s 
tagadják az iránta való engedelmesség kötelességét ! 

Ez a kérdés valódi állása, ez azon pont, melyet meg-
vizsgálni kell. Kérdezzék meg, akár tőlem, akár, nem bá-
nom, melyik más püspöktől, vagy a világ összes püspö-
keitől : vájjon helyes, dicséretes-e, vájjon megérdemli-e jó-
váhagyásunkat az, ki a katholikus egység visszaállításán fá-
radozik, melyet Spanyolország Recared óta megőrzött ; kér-
dezzék meg tőlünk, ha jó és dicséretes-e azon lenni, hogy az 
oktatás szelleme keresztény katholikus legyen megfelelően 
az egyház jogainak ; hogy a papság sz. hivatásától követelt 
függetlenség és méltóságnak megfelelő viszonyok közt le-
gyen; hogy a szerzetes rendek a hit e classikus honában 
szabadon, minden akadály nélkül terjedhessenek ; hogy az 
istentelenség és istenkáromlás féktelensége zabolázva legyen, 
a jó olvasmányok terjedjenek, az Ur napjai megszenteltes-
senek, végül, hogy törekedjünk mindezt és még sok mást, 
miket mi sok megróbáltatáson keresztül ment katholikusok 
kivárniuk : bizonyára nem fog találkozni egyetlen katholikus 
püspök sem, nem mondom Spanyolországban, de az egész vi-
lágon, a ki igenlőleg nem felelne, ki lelke mélyéből nem he-
lyeselné ezen elhatározásokat és a ki annak, ki azoknak vég-
rehajtására vállalkozik, szive teljes szeretetével nem küldené 
áldását. 

De hagyjuk ezt és lássuk a kérdést a maga valódi te -
rén. Kérdezzék meg önök a püspököket, ha vájjon az insub-
ordinatio valamikor szabad-e? Kérdezzék meg tőlök, ha 
vájjon „sunt facienda aliquando mala ut eveniant bona ? — 
mint az erkölcstanitók mondják. Kérdezzék meg tőlök, ha 
vájjon a czél valamikor szentesiti-e az eszközöket? Vessék 
fel e kérdéseket főt. püspökeink előtt, és önök látni fogják, 
vájjon oly egyhangúlag igenlők lesznek-e a válaszok, mint 
az uj „unionisták" óhajtanák. 

Minden politikai pártnak, Spanyolországban és Spa-
nyolországon kivül, még a nihilistáknak is, van feje. Nem 
látszhatik tehát különösnek, lia azoknak, kiket „traditiona-
listáku-nak neveznek, szintén van fejők. Ez, vagy maga, 
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vagy megbízottja közvetítésével, azt mondja övéinek : Ne te-
gyétek ezt. Vájjon kötelesek-e neki engedelmeskedni ? 

A feleletet erre az apostol adja meg: Obediiepraepositis 
vestris, úgymond ; és e felelet nem tartalmaz magában mást, 
mint a mire Isten törvényei s az egyház rendeletei kötelez-
nek. Valahányszor annak rendeletei, kiben az ember elöljá-
rójára ismer, nem ellenkezik sem az Isten törvényével, sem 
az egyház rendeleteivel, kötelességünk engedelmeskedni. Ne 
legyen senki az ő alattvalója, lia ezt a viszonyt az illető he-
lyesnek nem ta lá l ja ; ne legyen az ember „traditionalista," 
hiszen senki sem kényszerit rá. Legyen az ember az, amit 
jónak lát. De tagja maradni akarni oly pártnak, mely min-
den mástól fegyelmének szigorúsága által különbözik, és el-
lenállni a fej rendeletének ,uon serviam' által, — ez se nem 
észszerű se nem tisztességes eljárás, és semmikép sem lehet 
dicsérni. „ I n lioc non laudo.ü 

Es ez nem annyi, mint követelni, hogy e jelszó : „Diós, 
Patria y Rey" módosittassék, mint nem régen egy lap mon-
dotta, vagy hogy felforgassuk, p. i gy : „ Rey, Patria y Diós." 
Nem, u ram! Az nem egyéb mint alkalmazni, magának az 
Istennek az evangéliumban adott tanitását. H a meg volnék o o 
bizva annak fordításával, én azt mondanám, hogy a mi ott 
mondva és rendelve van, az : megadni Istennek ami Istené 
és a felsőbbségnek, a mi a felsőbbségé. 

Nem tetszhetik Istennek, a ki annak, kit elöljárójául 
ismer, nem engedelmeskedik, midőn ez neki semmi olyast 
nem parancsol, a mi Isten vagy az egyház törvényével el-
lenkeznék. És vájjon ellenkezik-e Isten, vagy az egyház tör-
vényével, valamely isteni vagy emberi törvénynyel, azon 
szabály, hogy mindenki csendes és békés magatartásában 
maradjon ? Azon óhaj nyilvánítása, hogy kerültessék minden 
szó azokkal, kik azon párton kivűl állanak, melyet eddig 
még ellenségei is annyira tisztelnek, és a tilalom zavarokat és 
vitákat kelteni barátok közt, kik a pártot alkotják, vájjon 
ellenkezik-e Isten vagy az egyház törvényével, ugy hogy 
büntetlenül lehetne mindebben az engedelmességet felmon-
dani ? 

0 insensati Galatae, quis vos fascinavit ! irá, szent ha-
ragra gyuladva, sz. Pá l apostol a galataiakhoz, miután őket 
a ker. hitre téritette s látá, hogy álapostolok őket judaisti-
cus hiedelmek és szokásokra tériték el. Vájjon én is, nem 
haragból, hanem inkább szeretetből és reménytől indíttatva, 
nem kérdezhetném-e sokaktól, kik az Union catolica-ba be-
léptek : Quis vos fascinavit ? K i ragadott el benneteket, hogy 
heterogen elemekből egyletet alkossatok, oly egyesületet, 
melyet inkább az egység megrontásának lehetne nevezni 
mert ez az u j egylet kötelez benneteket tartózkodni oly 
párttól, melynek tegnapig legfényesebb világító fáklyái, leg-
erősebb oszlopai voltatok ; az u j egylet kötelez benneteket 
elhagyni azt a csatatért, melyen annyi tiszteletet arattatok, 
melynek védelmében annyit fáradtatok ; az u j egylet kötelez 
benneteket elválni egész éltetek barátaitól, azon barátoktól, 
kik oly igen szeretnek, — és kezet szorítani ismeretlenekkel, 
kik, talán még tegnapig, nem a legjobb barátsággal viseltet-
tek irántatok ? 

Meg vagytok győződve, hogy Angers nagynevű püs-
pöke, — kinek csendes residentiámból testvéri üdvözletemet 
s lelkesült csodálatomat küldöm azon tehetsége miatt, mely-

lyel eltalálja a módját, hogyan kell hazájában hasznosan 
szolgálni a vallás és haza ügyét, — egyetlen ujonczot sem 
fogadna be az általa hordozott zászló alá, ha e miatt Ven-
déenek egyetlen veteránját kellene elvesztenie, azonVendéét, 
melyet oly hősiesen képvisel a franczia kamrában. O bi-
zonyára le nem szált volna püspöki trónjáról, ő, e lánglelkü 
főpap, hogy a köztársaság szószékére léphessen, ha neki ez 
azon áldozatába kerülne, hogy búcsút kellene vennie a fehér 
zászlótól, e jelvénytől, melyet mgr Freppel, mint minden jó 
franczia, kétségtelenül annak tart , melytől lehet egyedül 
várni sz. Lajos hazájának üdvét. 

Nem akarok azzal dicsekedni, mintha ez alkalommal 
én vercellei Özséb volnék, ki az igaz hitet megmenté s az o o 
arianismus nyomasztó öleléseiből kiszahaditá egy szentnek, 
ki később vértanúvá lett, tiszta őszinteségét. De semmi illet-
lenség sincs abban, ha én is követem azt a példát, melyet e 
szent püspök nekünk a Liberius pápa követének elnöklete 
alatt tar tot t milanói zsinaton adott. H a az Union catolica hí-
veinek igazán egyedüli czéljok segíteni a bajokon, melyeket a 
liberalismus az egyháznak az utóbbi 50 év alatt okozott, ak-
kor követeltessék meg, mint az abba való felvétel mellőzhet-
len kelléke, annak határozott kijelentése, hogy minden tag 
elfogadja a Sylla.bust és azt nem magyarázza máskép mint a 
pápa és püspökök, hogy minden tag szakit a liberális tanok-
kal, melyeket az egyház már annyiszor elitélt, s hogy kész 
magát a liberális nevet is letenni. 

Hogyha e két feltétel, mint múlhatatlanok megkíván-
tatnak azoktól, kik az Union catolica-nak vagy már tagja i 
vagy azzá ezután lesznek, sok nehézség ki lesz kerülve, me-
lyektől előrelátó és bölcs főpásztorok jelenleg tartanak. Ez a 
veto, mely jelenleg annak akaratában létezik, ki kétség kí-
vül fel van jogosítva azt nyilvánítani, talán el fog tűnni ; az 
ie/azi kath. egyesület-be való lépés azonban nem lesz megméte-
lyezve ,non serviam' által és ez az egész törekvés, igy fel-
fogva, könnyen meg fogja nyerni az ég áldását, és a földön a 
jó akaratú emberekét. Akkor, és csakis akkor, ha önök azt 
óhajt ják, fognak számithatni áldására annak, ki önöknek a 
legnagyobb szeretettel szolgájok. 

Ciempozuelos, 1881. jan. 20. De Daulia, püspök. 

IRODALOM. 
— A németországi könyvkerpslc.pdés köréhen az irodalmi 

termelés következő statistikai adatokat eredménvezett : 
1870. 1879. 1880. 

Gvüjteménves művek és irodalomtan 271 278 3 7 7 
Tiieölogia ' 1470 1304 1390 
Á l l am-és jogtudomány 1014 1638 1557 
Orvosi és állatorvosi tudomány . . 412 732 790 
Temészettiulomány és gyógyszertan . 535 841 787 
Bölcsészet . . '. . V. . . . 103 139 125 
Paedagogia, tankönyvek, gymnastika 997 1741 1950 
If júsági iratok . . ' . / . . . 235 434 496 
Régi nyelvek, mythologia . . . . 399 481 533 
Ujabb nyelvek, incl. ó-német . . . 297 485 506 
Történelem 692 680 752 
Földrajz 234 306 356 
Mennyiségtan és csillagászat . . . 114 158 201 
Hadi tudomány és l o v á s z a t . . . . 242 337 353 
Kereskedelmi és ipartudomány . . 411 577 583 
Mérnöki szak 192 384 403 
Földmivelés, erdészet, bányászat, ko-

hászat . . . 442 523 545 
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Belletristika 739 1170 1209 Egész Angolország ismeri s tiszteli e férfiú jellemének teljes 
Szépművészetek, gyorsirászat . . . 346 584 627 függetlenségét s hazafiságának lelkiismeretes tisztaságát. E 
Népiratok, inch naptárak . . . . 271 642 657 körülmény szavait az angol nemzet lelkiismeretének szóza-
Vegyesek 450 399 443 tává magasztosítja. Miután kijelenté, hogy Angolországot 
Térképek 242 300 301 négy század óta faji és vallási szenvedélyekből fakadt nagy 

Összeo- 10,179 14,179 14,941 jogtiprás sulyja terheli ; miután kijelenté, hogy hazáját a 
, , , , , ' . , \ , , -megtorlás históriai törvényétől" szeretné meg'kimélve látni, 

. A tavali termeléshez képest legnagyobb hanyat lasa a Z 0 I f törvénytől, melylyel a Gondviselés a társadalmakat 
jog- es allamtudomanyok terén mutatkozik ; hanyatlott meg e l k ö v e t e t t jogtalanságaikért szokta megbüntetni: szó-
a philosophia és a természettudományok ; ellenben a theolo- n o k t i l t a k o z o t t a karhatalom használata ellen és ünnepélye-
gia, mely 1870-tol 79-ig hanyatlott, a lefolyt évben ismét g e n k é r v e k é r t e h o n f i t á l . s a i t , h o g y tegyék le azt a durva 
tetemes emelkedesnek indult, ugy, hogy jelenleg is a legna- b Ü 8 z k e B é g e t m e i y b ő l , igen gyakran a jog és igazság rová-
gyobb szakirodalmak egyike. sára, magoknak dicsőséget formálnak, ós alkalmazzák a baj 

- f I m á k Sz. Józsefhez. Különnyomat a „Sz. József', a k. ellen azon gyógyszert, mely azon segíthet, az elnyomatás 
egyház védnöke" czimű, a győrmegyei püsp. hatóság engedé- által szült haragvó izgatottság ellen a szeretetet, szelídséget 
lyével megjelent könyvből. Kapható Győrött Klenka Ferencz ^s méltányosságot, melyek a gyűlöletet lefegyverzik. Sub-
könyvárusnál, v. a nagyseminariumi spirituálisnál. Ara 2 ] a t a c a u sa , tollitur effectus. Kijelenté, hogy reá nézve lehe-
kr. 100 drb 1 fr t 50 kr. — A 16 lapra terjedő füzetke 16. tetlenség felfogni, mikép tudnak honfitársai érdeklődni a 
r. lévén legtöbb imakönyvben elfér. Közeledvén az egyház boérok, basutok, bolgárok, montenegróiak, szerbek, görögök, 
nagy védszentjének ünnepe az ő tisztelőinek e füzetet törne- ashantik, fijik, afgánok ügye iránt : mig annyi év óta a leg-
ges terjesztésre ajáljuk. csekélyebb figyelmet sem szentelték azon nép elgondolhatlan 

= Köszönettel vettük a kalocsai, nyitrai, kassai 1881-ik fájdalmainak, mely házuk küszöbe előtt van, s mely hosszú 
évi schematismusokat, valamint a Jézus társ., kegyes tanitó története, erényei, szelleme, megható önmegtagadásai által, 
rendi és a Marianus sz. Ferencz-rendi tartomány ez évi év- méltó az egész világ rokonszenvére. 
könyveit. — A magyar reformátusok zsinata tárgyában, a vallás-

, . és közoktatásügyi miniszter Debreczen városához a követ-
H i v a t a l o s . kezőlei ratot intézte : Debreczen sz. k. város közönségének. O 

Ö császári és apostoli királyi felsége, f. évi márczius császári és apostoli királyi felsége február hó 12-én Bécsben 
„ . „, . , , . , , . -, „ . , kelt legfelsőbb elliatarozasaban legmagasabb engedelyével 

ho 1-én kelt legfelsőbb kéziratával, dr. Kruesz Krizosztom l e„ k e gyelmesebben hozzájárulni méltóztatott ahhoz, hogy a 
sz.-Benedek-rendű pannonhalmi foapatnak, az egyház, tan- m a g y a r reformált egyház czélba vett alkotmányozó „zsi-
ügy és közügyek terén szerzett kiváló érdemei elismeréseül, natja" az egyetemes conventnek 1880. évi decz. 27-én kelt 
a valóságos belső titkos tanácsosi méltóságot díjmentesen legalázatosabb kérvényében elősorolt tárgyak feletti tanács-
legk. adományozni méltóztatott. ' k o z á s és határozás czéljából, a folyó _ 1881. évi okt. hó 31-ik 

napjara Debreczen varo?aba egybeluvassek es megtartassek 
V E G Y E S E K . a nélkül, hogy ez alkalommal az 1790/1 évi 26. t. cz. 4. §-a 

_,„ , .„, ... r . . . . , . . , értelmében fentartott kir. biztos kirendelésére vonatkozó jogát 
- Kom. es fot. Simor János bibornok, herczeg-pnmas „ f e l g é g e é r v é n y e s i t e n i s zükségesnek találta volna ; egyebek-

ő eminentiájának 100,000 frtos nagyszerű alapítványa a le- b e n a z idézett törvény ide vonatkozó rendeletei szorosan 
folyt évben 6000 arany azaz 7042 bankó forintot jövedel- fentartandók lévén. — Mire a város közönségét oly végre 
mezett kamatokban. Ez összegnek egy harmadrésze, vagyis tudósítom, hogy az emiitett zsinat előtt s annak tartama 
2347 frt 331/, kr iskolaépületekre, két harmadrésze, vagyis alatt, a megkívántató előzékenységi intézkedéseket ideje ko-

. nr>Ji i i * X* i -i j. a i i j- rán megtehesse. — Budapest, 1881. évi február hó 20-án. 4694 f r t 66% kr pedig tanítok felsegelyezésére vala fordi- ' p r e f o r t In k 

tandó. Ö eminentiája ez utóbbi összeget 120, 80, 60, 50, 45, J . Államjavak eladása. A pénzügyminiszter legköze-
40 frtos részletekben 82 tanitó közt osztotta fel ; az iskola- lebb ismét egy egész sorát a törvényhozásilag örök eladásra 
épületekre szánt összeget azonban 3036 f r t ta l kegyesen engedélyezett állami ingatlanoknak bocsátja eladásra. Az 
megtoldva 5385 fr t ra emelte fel . . . Még poraiban is áldva ezúttal nyilvános árverés alá kerülő birtokok az apatin-szán-

., ,. . , , . tovai, palánkai, kula-o-becsei s kis-sztapan uradalomhoz 
lesz e jotekony atyai kez. tartoznak s összesen mintegy 40,000 (1600 négyszögöles) 

— Bekeblezett hittudorok. A budapesti kir. m. tud. holdat tesznek. Az ingatlanok márczius 28., 29., 30., 31. és 
egyetem hittudományi kara dr. Schlauch Lőrincz, dr. Pauer április 4., 5., 6., 7. és 8-án reggeli 9 órakor kerülnek a zom-
János megyés püspököket, dr. Kruesz Krizosztom főapátot, b o r i m - . ^ » h e l y i s é g é b e n árverésre. 
. -, r- -KT, , , , , - r> ' i i , , , , összesen 9,12o,000 f r t kikiáltási ar me l l e t t . . . JNo kath. egy-dr. lvnauz JNandor, dr. 1 arkanyi liela apat-kanonokokat és , , . . , , n . n . >m • t c i .i ' J 1 házi javak ! ez a 9 millió az allami dehcit feneketlen zsak-

dr. Czibulka Nándor közp. papneveidei lelkiigazgatót, kik j á b a v e tve közelebb hoz titeket is e zsákhoz ! 
a nevezett tud. egyetem újjáalakításának százéves ünnepélye — Az egyházi festészet emelése tárgyában kiküldött bi-
alkamából tiszteletbeli tudorokká avattattak fel, f. évi feb- zottság megtekintette Lötz Károly műtermében azon szén-
r u á r h ó 11'19-én tartott ülésében bekeblezett tudorainak rajzokat, melyeket e jeles művész a ferenezvárosi tem-

plomban festendő faltestmenyekhez keszitett. liizek szent 
soraba iktatta. László, szent István, továbbá az ablakközökbe Dávid, Re-

— Hogy mily helyes, mily feddhetetlen az az állás pont, beka, szt. Anna és keresztelő szt. János alakjai. A bizottság 
melyet az ir kath. püspökök hazájok kényes ügyében elfog- megjelent tagjai, névszerint Ipolyi püspök elnök, Keleti 
lalnak, — s melyet X I I I . Leó pápához intézett monumentális Gusztáv és Ligeti Antal egyenként bírálat alá vévén a szép 
feliratukban oly megható vonásokkal rajzoltak, — mutatja rajzokat, azokat helybenhagyták s igy a tavaszi idő nyiltá-
Cowen angol parlamenti tag beszéde, melyet honfiaiétól elütő val Lötz újra meg fogja kezdeni munkálkodását a templom-
szellemben az irek mellett az angol alsóházban mondott, ban, hol már tőle és Tbantól több falfestmény van készen. 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM. A liorebi bálvány. — Nagyméltóságú dr. Schlauch Lőrincz szatmári püspök ő excja nagyböjti körlevele. — 
Egyházi tudósítások : Budapest. Protestáns konvent. Az egri, érseki megyéből. Tiltakozás. — Irodalom. Krisztus követésé-

ről. — Vegyesek. 

A íibcÉiiMfálvány. 
Rövidség okáért Voltairenek a franczia szöveg 

ezen (20-ik) verssorán alapuló ellenvetéseit külön-
féle müveiből egybefoglalva irom ide: „On ne peut 
réduire 1' or en poudre en le jetant au feu. L' or 
potable dont parlent plusieurs ignorants est 1' or 
qu' on a] dissous dans de 1' eau regale et c' est le 
plus vio'ent des poisons à moins qu' on n' en a af-
faibli la force. On pourrait aussi dissoudre de 1' or 
avec du soutire, mais cela ferait une liqueur détes-
table qu ' i l serait impossible d 'avaler ." (Bible expli-
quée). Továbbá: „J ai réduit 1' or en pâte avec du 
mercure je 1' ai dissous avec de 1' eau regale — 
je ne 1' ai jamais calciné . . . . L' extrême violence 
du feu liquéfie 1' or, mais il ne le calcine point . . . 
(Questions sur 1' Encyclopédie, art. fonte). Es ismét : 
,,Pour la reduire en poudre (une statue d 'o r ) qu' on 
puisse avaler, 1' art de la chimie la plus savante ne 
suffit pas." (Dictionn. philos, art. Moise). Végre: 
„L' or potable est une charlatanerie ; c' est une fri-
ponnerie d ' imposteur qui trompe le peuple.1' (Ques-
tions sur 1' Encyclopédie, art. fonte). 

Vagyis azt ál l i t ja Voltaire az idézett versre vo-
natkozólag, hogy az aranyat sem tűzben ugy ömlesz-
teni, sem vegyileg ugy föloldani nem lehet, liogy portéi 
törhető legyen-, sem egyátalán mechanice nem lehet az 
aranyat ugy porrá zúzni, liogy az vízzel vegyitve lenyel-
hető legyen, (1' or potable). Miből aztán következteti, 
hogy e vers s igy az egész elbeszélés az aranybor-
júról humbug, absurdum, ostobaság: „une cliarla-
taneire, unt friponnerie d ' impos teur qui trompe le 
peuple." 

Hagyjuk meg Voltaire kedveért előbb a Vul-
gatát és a Voltaire által használt franczia szöveget 
szószerint változatlanul s lássuk, tehetők-e joggal 

igy is, e szöveg alapján, Voltaire fennebbrellenve-
tései ; s ha mégis jogtalanul .és észszeriltleniil ki-
gondolta, meggyártotta ez ellenvetéseit, lássuk, iga-
zat mond-e, vagyis, ha ugy volna is a dolog, mint 
Voltaire a szövegre ráerőszakolja, lehetetlen, absur-
dum volna e Mózesnek e versben foglalt elbeszélése ? 

Igaz, hogy a Vulgata, Tárkányi s a franczia 
szöveg (és még amint lát tuk a syr és arab forditás, 
valamint a szamaritán textus) azt mondják, hogy 
Mózes porréi zúzta az aranyat (az aranylemez borí-
tékját a bálvány fatalapjának) s hogy Mózes azt 
vizbe szórván, megitatta Izrael fiaival. Azonban k<>-
ránsem mondják azt (v. ö. a Vulgatát) hogy mielőtt 
Mózes az aranyat porrá zúzta volna, azt tűzben öm-
lesztette vagy vegyileg föloldotta; mert mint látni 
fogjuk alább érvekkel kimutatva, a megégetés, com-
bussit, nem az aranyra vonatkozik, hanem a bálvány 
fatalapjára, az arany csak a porrá zúzásnak, contrivii 
usque pulverem, objectuma. 

Arról pedig, hogy Mózes az aranyat mielőtt 
porrá zúzta volna föloldotta, sem az eredeti szöveg 
ben, sem a forditásokban szóval sem tétetik emlités. 

Voltaire ellenvetése tehát egészen a szélmalom 
mellé vág. Tagadja azt, amit sem Mózes, sem azok, 
kik elbeszélésének hitelt adnak, nem állítanak. 

Ha tehát a franczia szövegre is hivatkozik Vol-
taire, csak azon ellenvetést teheti e versre vonatko-
zólag, hogy az arany mechanice nem zúzható, nem 
dörzsölhető ugy porrá, hogy az aranypor vizzel ve-
gyülve lenyelhető italt képezzen ; mert csak ennyi 
és nem több mondatik a franczia szövegben. 

Megengedem mégis Voltairenek, hogy a másik 
két ellenvetést is megtegye, hogy t. i. ömlesztés 
vagy vegyi feloldás által sem hozható az arany oly 
állapotba, hogy az porrá törethessék. 

Ez utóbbi ellenvetésekkel csak azért szeret 
22 
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Voltaire előhozakodni, mert azt hiszi, hogy azok, 
kik a franczia és Vulgata forditásokban foglalt azon 
állitást, hogy Mózes az aranyat porra zúzta, fönn-
tartani iparkodnak, nem tudván (szerinte) megfe-
lelni azon ellenvetésnek, hogy az arany mechanice 
nem zúzható porrá, vagyis mert (szerinte) az arany 
mechanice nem dörzsölhető porrá : oda szoríttatnak 
(véli) általa, hogy azt állítsák, miszerint, (ha me-
chanice nem, legalább tűzben) ömlesztés vagy vegyi 
oldás közvetítésével lesz az pulverizálható. 

Mindezen és a még ezekből tovább kifolyó el-
lenvetéseire Voltairenek következőleg felelek. 

Először is azt állitom, hogy igenis az aranyat, 
különösen, amely olyan, minő lehetett a horebi bál-
vány fabensejének aranylemez-borítékja (t. i. nem 
massziv és nem a legtisztább arany) mechanice porrá 
lehet zúzni vagy dörzsölni, őrölni, reszelni. 

Midőn Voltairenek azon ellenvetését tárgyal-
tuk, hogy az Exod. XXXII, 4. eszmezavart, hysteron 
proteront tartalmaz magában, többek közt azt is el-
mondtuk, mint szokták volt a pogányok bálványai-
kat készíteni, melyeket a próféták ép ugy, mint Mó-
zes, az Exod. XXXII, 4. írója Áronnak aranybálvá-
nyát massekhahnak nevezték, s hogy ugyanazért, mint 
kellett a legnagyobb valószínűség szerint Áron 
aranyborjújának is elkészülnie. Elmondtuk, t. i., 
hogy a bálvány belseje (nucleus, noyau) fából ké-
szült s e fába volt kimetszve a kivánt bálvány alak-
ja. Azután fémeket (aranyat, ezüstöt, bronzot) finom 
apró lapokká, lemezekké (Platte, plaque) olvasztot-
tak, melyeket a szakértő munkások kalapács segé-
lyével még finomabbakká nyújtot tak s azokkal a 
fabálványt beborították. Hogy mármost ily finom 
lemezeket porrá törni, illetve porrá dörzsölni, re-
szelni csakugyan lehetséges, hivatkozom Graham 
Ottóra (Ausführl. Lehrb. der Chemie, Braunschweig 
1860. 3-ik köt. 891. lap), ki azt saját és mások kí-
sérlete után tud ja és kimutatja. 

Minthogy tehát az arany mechanice is pulveri-
zálható, Mózesnek illetőleg a Vulgatának s a fran-
czia fordításnak igazolása végett nem vagyunk (mint 
Voltaire véli) arra kényszerítve, hogy az aranynak 
tűzben való ömlesztését vagy vegyi fóloldását kell-
jen szükségképen a 20. versben föltételeznünk a 
végből, hogy — ha már mechanice nem, legalább — 
igy fejtsük meg azt, hogyan zúzhatta Mózes az ara-
nyat porrá. 

Azonban, mert mégis elfogadtam a fölvetett C D 
ellenvetéseket, a tüzömlesztésre vonatkozólag, azok-
ra meg is felelek. Szívesen megengedem, hogy az 
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arany a tűzben való ömlesztés által nem meszesit-
hető s egyáltalán nem vihető át oly állapotba, hogy 
meghűlvén könnyebben törhető vagy dörzölhetö lenne, 
mint volt az ömlesztés előtt ; minthogy t. i. a tűzben 
való ömlesztés (ha a hü magas fokú) az aranyat 
cseppfolyóssá teheti ugyan, de egyébként azon 
semmi változást nem eszközöl; sem nem illantatja 
el (mint pl. a gyémántot) sem nem hamvasztja el 
(pulverisálja) mint pl. a fát, 

Az ömlesztett s meghűlt arany tehát nem zúz-
ható, dörzsölhető ugyan semmivel sem jobban, mint 
az eredeti — nem ömlesztett — állapotában lévő; 
de mert az ömlesztés mitsein változtat raj ta , az öm-
lesztett s meghűlt aranyról is éppen ugy mint fönnebb 
a nem ömlesztettről elmondhatjuk, hogy mechanice 
porrá dörzsölhető, reszelhető. 

Hogy azonban a föloldott arany nem zúzható, 
dörzsölhető könnyebben, mint a nem föloldott, azt ke-
reken tagadom ; vagyis határozottan állitom, hogy 
lehetséges az aranyat ugy föloldani, vegyileg oly 
állapotba hozni, hogy az nagyon könnyen pulveri-
zálh ató. 

Maga Voltaire mondja fönnebb idézett szavai-
ban, hogy ö királyviszel és kénnel föloldotta az ara-
nyat ; csakhogy hozzá teszi, hogy az igy föloldott 
arany vizzel vegyülvén — hacsak nem csökkentik 
erejét — oly erős méreg, illetve oly utálatos folya-
dék, hogy azt az izraelitáknak lehetetlen volt volna 
lenyeln íök. 

Erről az iható vagy lenyelhető aranyviz folya 
dékról, s hogy mint értendő az, hogy Mózes megi-
tat ta az izraelitákat, a logikai rend és összefüggés o o o 
kivánata szerint s nehogy ismétlésbe essem, később 
keilend szólanom ; itt megelégszem azon figyelmez -
tetéssél, hogy im maga Voltaire is, persze szokása-
ként ellenmondva önmagának —- mentita est iniquitas 
sibi,— bevallja, hogy az arany vegyileg föloldható, 
ugy, hogy vizzel vegyítve folyadékot képez. Ámde 
folyadékot vizzel vegyülve csak ugy képezhet, ha 
előbb porrá lesz ; ergo a Voltaire által föloldott 
arany pulverizálható volt. 

Azt is bevallja továbbá Voltaire, hogy Mercur-
ral is föloldotta az aranyat; csakhogy az által az 
arany nem vált porhanyóvá (calciné), vagyis, hogy 
nem vált olyan masszává, mely porrá törethetett 
volna. 

It t ismét tagad Voltaire; de csak ugy félig 
meddig s ugy látszik csak azért, hogy főtendencziája 
sikerüljön s hogy következetesnek látszék. 

Hát legyen, ezt elhiszem Voltairenek. Azonban 
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szaktudósok határozott tantételeire hivatkozom, mi-
dőn azt állitom, hogy van más, ami az aranyat ugy 
feloldja, oly állapotba hozza, hogy könnyen porrá 
törhető. Es e tudós férfiaknak, épen, mert szakem-
berek, inkább kell ebben hitelt adnom, mint a che-
miában velem együtt csak dilettáns Voltairenek. 

Du Clot i r ja (id. mii : La sainte Bible vengée 
2-ik köt. 23!). lap): „A kétségtelenül első rangú ve-
gyész Stahl sokszori tapasztalása után határozottan 
állit ja, hogy a „sal de tar tre avec du souffre," (a sal 
tartarieum kénnel) ugy feloldja az aranyat, hogy az 
könnyen porrá törhető." Azt ir ja továbbá Du Clot, 
hogy a franczia tudományos akadémia Memoirejai-
ban, nem különben a L' origine des lois, des scien-
ces czimü műben és a Le nouveau cours de Chimie 
czimüben olvasható, hogy egy kitűnő orvos bebizo-
nyitotta, hogy a Keleten, különösen Egyiptomban a 
zsidók előbbi tartózkodása helyén nagyon jól ismert 
natron (natrium) ugyanazt képes eredményezni. 

Guenée a Lettres des Juifs szerzője Stahl-on ki-
vül — kit Du Clot egyedül emlit — hivatkozik még 
Senac, Baron, Maquer, Bon,ette és Le Fèvre-ve, mind-
megannyi hirneves vegytudósokra, kik Mózes elbe-
szélését, hogy az aranyat porrá zúzván s a port 
vizbe kevervén, a zsidókkal megitatta, lehetségesnek 
mondja. 

Fölvilágosítást kérdem ez ügyben egykori vegy-
tan-tanáromtól P. Tóth Mikétől is, ki a szerinte leg-
nagyobb v e g y é s z n e k Graham Ottónak fónnebb idé-
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zett müve alapján (pg. 897) kimutatja, hogy az 
arany föloldható e keverékben (mely királyvíz név-
vel bir — 1' eau regale Voltairenél ) légsav 1 rész, 
sósav 4—G rész. E keverék elpárologtatása után 
kapjuk a hátramaradt aranychlorid nevű sárga só-
nemű anyagot, mely ugyancsak porhanyó s könnyen 
is porrá törhető. 

Hogy e por vizbe keverve nem lehetett valami 
kellemes ital, nagyon természetes. Ámde jól jegyzi 
meg erre vonatkozólag Cornelius a Lapide (sz. Je-
romosnak Fabiolához irt leveléből vett szavaival) 
Comm. ad Exod. e vershez: „Fecit id (sc. quod dede-
rit eis bibere) Moses ex zelo, ut idolum vorent apo-
statae et ut contemnere discant, quod in secessum 
pro j ici vident." 

A mily keserűen esett Mózesnek, hogy népe 
megfeledkezve Jehova jótéteményeiről, borjút imá-
dott : ép oly keserűnek érezze ő a bűnt. 

Es nem kell azt ugy venni, hogy abból a zsi-
dók vetekedve, nyakrafőre ittak, vagy ivásra mind-
annyian kényszerittettek volna; elég ha e keserű 

italt egyik-másik megízlelte (ha majd alább Vol-
taire ellenvetésének czáfolására legerősebb érvemet : 
a héber szöveget fogom elővenni, látni fogja az ol-
vasó, hogy ezt sem szükség állítani) az által már 
elérte Mózes czélját, hogy jelképezze a bálvány utá-
latosságát. 

Egyébként minek hivatkozzam én a chimisták-
és alchimistákra. A ki ért a vegyészeihez, olvassa 
el a megnevezett szakértő celebritások idézett mü-
veit s megtalálja bennök a Voltaire által a cheinia 
terén tett ellenvetésnek tüzetesebb, érdemlegesebb 
czáfolatát. 

En nem látom szükségét annak, hogy Áront, 
mint valami jeles müvegyészt tekintsem, ki ahhoz 
is értett, hogyan kell az aranyat vegyileg ugy felol-
dani, hogy könnyen porrá törhető s vizzel vegyitve 
iható legyen (habár Voltaire- legelső ellenvetésének 
czáfolása alkalmával — lásd ott — kimutattam, 
hogy a régi egyiptomiak, akiktől Áron és a zsidók 
sokat tanulhattak, nagyon jól értették a végyésze-
tet), pusztán csak azért, hogy Mózes elbeszélése va-
lószínűtlennek ne tartassék. Dr. Kanyurszky Oy. 

(Folyt, köv.) 

Nagyméltóságú s föt. dr. Schlauch Lőrincz, szatmári püs-
pök ur ö excja nagyböjti körlevele. 

(Vége.) 

H a katholikus szülőké a gyermekek, egy kis figyelem 
és gondosság mellett igen könnyen fog megnyílni az ut jóté-
kony befolyást gyakorolni a gyermekek nevelésére s ez által 
magokra a szülőkre, gondolkodás-, érzés- és cselekvés-mód-
jukra. Nem ritka eset, hogy a szülék jó erkölcsű gyermekeik 
által vezettetnek a jó útra, a melyről netalán letértek. Mi-
ként örömest hallgatják a szülék csevegő gyermekeiket, al-
kalmazkodván gyermeki felfogásukhoz, akként nyit ják meg 
lassan sziveiket a vallásos szellemnek, mely az ártat lan 
gyermekekből kisugárzik. A felelősségnek minő terhe nyomja 
ennélfogva a papot, ki a gyermekeket a templomban, az is-
kolában elhanyagolja ! A kisded lelke, melyet a gonoszság 
fuvallata még nem érintett, barátja Istennek; első és fő tö-
rekvése az Isten, fő szükséglete az Isten, éltető eleme az Is-
ten. A ki tehát a gyermek eme haj lamát kedvező alkalom-
mal felkarolja, könnyen fogja megszilárdíthatni a legfőbb 
lénynek imádását, a kath. vallásosság szellemét a gyerme-
kek szivében szintúgy, mint a szülőkében. 

I Ia a gyermekek vegyes vallásúak, nagyobb óvatos-
ságra, s egyszersmind nagyobb buzgóságra is van szük-
ség. Hogy azon gyermekeket, kiknek katholikus neveltetése 
megígérve lett, még pedig szabad akaratával a szüléknek, a 
keresztségre való félajánlás esetében meg kell keresztelnie, 
kétséget nem szenved. A családok belső életét, kiváltkép a 
gyermekek vallásos nevelését illetőleg ugyanis az államnak 
semmi joga, semmi hatalma. Ez sem szenved kétséget, hogy 
ilyetén gyermekek vallásos neveltetéséről akkép kell gon-
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doskodnia, m in tha a szülék mindketten katholikusok volná-
nak ; s a mennyiben föltételezhető, hogy ez esetben a plébá-
nos a nemkatholikus fél jó akaratát is tapasztalni fogja, mi 
sem akadályozza, miszerint hasonló jó akarattal , bár leg-
nagyobb szerénységgel gyakoroljon befolyást a családra. 
Különösen óvakodjék azonban, nehogy a nemkatholikus fél 
vallásos szokásait valamikép megsértse. Elég, ha magasztos 
hivatás H/t, 8/ kath. religio fensőbbségét az által tanusitandja, 
hogy egész odaadással gondoskodik a kath. kisded vallásos 
neveltetéséről. 

H a végül a vallás különbsége a családban a polgári 
törvények szerint fentartatik, akkép, hogy a gyermekek ne-
mök szerint kövessék a szülék vallását : tartsa meg maga is 
e törvényt. De ne képzelje, mintha e körülmény őt minden 
kötelességtől fölmentené. Azért nem fog megszűnni minden 
kinálkozó kedvező alkalommal a katholikus félt mérsékel-
ten kötelmére figyelmeztetni, s felhasználni mindazon eszkö-
zöket, melyeket az egyház a végből nyújt , hogy jobb szelle-
met közöljön vele ; de legszorosabb értelemben követelni 
fogja a kath. gyermek katholikus neveltetését, gondosan 
ügyelvén arra, hogy templomba és a szentségek vételére 
eljárjon, nehogy cselfogással abban megakadályoztassák, 
vagy titkon készittessék elő más vallás befogadására. Nehéz 
feladat ugyan, s csak is valódi buzgóság, lelkipásztori eszé-
lyesség adand kezébe megfelelő eszközöket, hogv e részben 
se terhelje lelkiismerete, se Isten itélő széke előtt ne vádol-
tathassák arról, hogy azok közül, kik gondjaira bizva valá-
nak, épen azokat veszté el, kik fölött őrködnie leginkább 
kellett volna. 

Egy másik alkalom a családi boldogság terjesztése vé-
gett a gyermekek első áldozása. Magától értetődik, hogy a 
plébánosnak minden törekvését oda kell irányoznia, hogy a 
kellő oktatásban részesült gyermekek csak huzamosb előké-
szület, teljes meggyőződés s hitágazataink kellő ismeretének 
megszerzése után bocsáttathatnak a szent áldozáshoz. A leg-
első alkalom ez, melylyel a kisded nyilván vallja hitét s 
u j i t ja meg a fogadást, melyet a keresztapák és anyák a ke-
resztségben mint helyettesek Istennek tettek. Nevezetes e 
nap a gyermekre szintúgy mint a szülékre nézve. Legyen e 
nap mennél ünnepélyesebb. Az előkészület hozzá történjék 
bár a segédlelkész által, de gondosan ügyeljen fel arra a 
plébános, sőt legnagyobb része neki legyen benne ; az ünne-
pélyt azonban kiválólag ő maga vezesse. Legyenek azon je-
len a szülék, a fogadást tett keresztapák és anyák; alkalmi-
lag már eleve figyelmeztesse a plébános a szülőket a nagy-
fontosságú tényre, mely az egész családot érdekli. Nehéz 
ugyan, kivált népesebb plébániákban a családokat egyenkint 
fölkeresni, eszélves körültekintés mellett azonban meg fogja 
látogatni azon családokat, melyek leginkább szorulnak se-
gédkezésére, intelmére. 

A kath. egyháznak azon intézményei között, melyek a 
plébános gondos őrködését igénybe veszik, helyet foglal a 
hivek házasságának nagyfontosságú intézménye s azon mód, 
melylyel a házasságok köttetnek. Már maga a trienti szent 
zsinat a lehető legnagyobb óvatosságot parancsolja, nehogy 
meggondolatlanul köttessenek meg a házasságok ; előleges 
vizsgálatot rendel, s kivánja, hogy az lelkiismeretes pontos-
sággal teljesittessék. A körlevelek minden egyházi megyé-

ben meghagyják, hogy az esküvőt a házasulandók vizsgá-
lata, oktatása előzze meg, mit a plébánosnak elmulasztani 
soha nem szabad. E vizsgálaton alkalma nyilik a plébános-
nak hiveit bensőbben megismerhetni s nem csak a vallás 
dolgában való jártasságukra nézve magának tudomást sze-
rezhetni, de alkalmas gyakorlati utasításokat is adhatni, 
liogy a megkötendő házasságból valódi keresztény család 
keletkezzék. Oktassa, tanácsolja azokban, amik a jó vagy 
rosz házassági élet körül megtartandó kötelességeket illető-
leg szükségeseknek mutatkoznak ; a mik a gyermekek neve-
lésére s a házbeliek gondozására vonatkozólag múlhatat la-
nul megkívántatnak. S a házasulandók eme vizsgálata oly 
nagy fontosságú, hogy semmi szin alatt ne vélje magát ez 
alól fölmentettnek a plébános még az esetben sem, lia mű-
veltebb hi vei valamelyikével lenne dolga. I ly esetben ugyan 
nem csekély akadályokkal keilend megküzdenie, de a ta-
nácsadásnak mestere alkalmazkodni fog azon jogos igénvek-
hez, melyeket a műveltség minden papban föltételez. Midőn 
plébániájának közönségesebb hiveit minden tétova nélkül 
liivliatja meg bár mely időre magához, nem teheti ugvanezt 
a műveltebbekkel. I t t alkalmat fog keresni, megválogatni 
az időt, módot, melylyel ebbeli kötelmének legczélszerübben 
megfelelhet, akár midőn a megkötendő házasság bejelente-
tik, akár midőn a jegyesek házánál látogatást tesz s kije-
lenti szándékát, óhaját eleget tenni az egyház rendeletének. 
Határozott szobálvokat e tekintetben annál kevésbbé lehet 
megállapítani, miután legkülönfélébb állapotú emberekkel 
van ügyünk ; mások a körülmények ebben, és ismét mások 
abban a plébaniában ; elvül tartsa szemei előtt a plébános : 
mindenkor megtartani az egyház törvényét, kellő óvatosság-
gal azonban, nehogy idétlen cselekvésmódjával több kárt , 
mint hasznot szerezzen. 

E rovat alá tartozik a bánásmód azon hívekkel, akik 
vegyes házasságra lépni kivánnak. 

Az egyháznak e tekintetben kiadott rendeletei és hogy 
minő föltételek mellett tűri az anyaszentegyház a vegyes 
házasságokat, ismeretes előttetek, tiszt, testvérek és k. fiaim, 
azon körlevelekből, melyeket részint magam, részint elő-
deim veletek közöltenek. A mi keveset ezekhez hozzáadni 
kivánok, nem annyira ezen szabályokra, mint inkább a gya-
korlati eljárás módozatára vonatkozik. Mindenek előtt meg-
jegyzendő, hogv soha ne űzze el durván magától a plébános 
azokat, kik nála vegyes házasság végett jelentkeznek. Az 
udvariasság legyen itt legelső gyakorlati szabály, — ezzel 
fogja megszeliditeni a kath. egyház iránti bármi ellenséges 
érzületet. Udvariasságot mondok, nem legvezését a katholi-O OV 

kusellenes véleménynek; — kath. plébánosnak ugyanis kis 
körömnyit sem szabad eltérnie az egyház tanától : — de az 
egyház alapelveinek müveit emberhez illő kifejtését értem. 
— Ne ugy lépjen fel a plébános, mintha az ó tetszésétől 
függne, a mit akar tenni. Szerényen nyilatkoztassa ki. hogv 
kész az engedékenység legvégső határaig menni, de az egy-
házi fensőbbsége által kitűzött határokon tul mennie az enge-
dékenységben nem szabad. J ó indulattal párosult felvilágosí-
tás vagy lefegyverezi az ellenfélt, vagy legalább kellő korié-
tok közé tereli az ellenkezőt. H a sehogysem sikerülne meg-
akadályozni a házasságot, vagy nem volna képes a katholikus 
félt rábirni az egyházi törvények követelményeinek megtar-
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tására, ne vesse el gondját, ne csüggedjen, hanem következe-
tesen haladva s nyugodt kedélylvel tegyen meg mindent, • O J 4 OT O ? 

mit kötelességének t a r t ; különösen pedig még a meg-
ejtett házasság után se mellőzze az ifjú családot, sőt ked-
vező alkalommal látogassa meg és mind a kath. félt mind 
annak gyermekeit atyai szeretetére s gondjaira továbbra is 
méltassa. 

IIa mind ezekhez hozzáadom a családok iránti azon 
viszonyát a plébánosnak, melyet váratlan csapás, betegség, 
a haldoklók ellátása, vagy halálozás mintegy önként idéz 
elő, ugy hiszem megjelöltem, tisztelendő testvérek s kedves 
fiaim, mindazon mozzanatokat, melyeket alkalmilag felka-
rolva, üdvös lelkipásztori ténykedésteket érvényesíthetitek. 
Csupán pontozatokat óhajtottam kijelölni, nem kimerítő 
utasitást adni. Az esélyek sokféleségéhez képest ugyanis az 
eljárás módjának is különfélének kell lennie és lehetetlen az 
összes cselekvésmód irányát s az érvényesítendő lelkipásztori 
eszélyesség minden eseteit pontosan meghatározni. Ildomos-
ságtok terjedjen ki hiveiteknek valamennyi akár szellemi 
akár erkölcsi javainak eszközlésére, mi se kerülje ki figyel-
meteket, a mi a gondjaitokra bizott családok helyi boldog-
ságával összefügg. Lángoljon bennetek a hivatástok iránti 
buzgalom, ehhez járuljon a szent iratok tanulmányozása, a 
papi jellem s emberies lelkület gondos megőrzése ; ezek lesz-
nek tanácsadóitok : lelkipásztori ténykedéstek közben mit 
keilend cselekednetek, mit elhagynotok. Mindezek komoly 
megfontolást és eszélyességet igényelnek. Legyen szeretete-
tek, miként sz. Pál mondja, „tettetés nélküli," (Róm. X I I I . 9.) 
„gyűlölvén a gonoszt s a jóhoz ragaszkodván, buzgalomban 
ne restelkedjetek, hanem legyetek lélekben buzgók, az imád-
ságban serények, a szentek (hivek) szükségeire adakozók, 
áldjátok a ti üldözőiteket, örvendjetek az örvendezőkkel, 
sirjatok a könnyezőkkel." Többiben a mi urunk Jézus Krisz-
tusunk kegyelme veletek! Amen. (Róm. X V I . 24.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, márczius 15. Protestáns convent. — Ma, 

midőn a protestáns, jobban mondva, református convent vi-
selt dolgairól akarunk reflexióink kiséretében t. olvasóink-
nak referálni, nem mulaszthatjuk el mindenek előtt azon 
észrevételt tenni, hogy alig volt hazánkban vészteljesebb, 
következményeiben aggasztóbb korszak a katholicismusra 
nézve, mint épen napjaink, a melyekben élünk ; mert bár 
súlyos csapások érték a katholicismust a mohácsi vészszel 
összeeső protestantismus következtébon, de mégis, nemcsak 
a nemzet nagy többségében volt meg a katholicismus iránti 
törhetlen ragaszkodás, hanem az állam is barátságos viszony-
ban volt az egyházzal és igy e kettős támogatás enyhitette 
az első veszteségeket. Ma azonban a liberalismus következ-
tében az államot szövetkezve látjuk a protestantismussal a 
katholicismus ellen ; és ebből, csakis ebből, nem pedig neta-
lán a protestantismusbau rejlő vonzerőből lehet megfejteni 
annak minden téren szemlélhető győzelmét úgyannyira, hogy 
törvényhozásunk is egészen a protestantismustól függ és csak 
oly vallásügyi törvényeket alkot, melyekre az ő előleges 
plncetumát birja, mig tiltakozása ellen nincsen bátorsága 
bármely törvényt is alkotni. 

Nem szavak ezek, hanem történeti tényeken alapuló 

igazságok, melyeket elvitatni nem lehet. Ily tény ama hír-
hedt 53-ik § is, mely legközelebb annyit foglalkoztatta a 
nyilvánosságot, melynek azonban, mint ezt jó előre meg-
mondtuk, még most sincsen vége és hogv ne legyen vége. 
arról majd gondoskodik az épen most ülésező református 
convent, mert e § is azon eszközök közé tartozik, melyekkel 
a katholicismusra súlyos csapást lehet mérni, ha az a protes-
tánsok értelmében elfogadtatik és ha a katholikus papság 
elég gyáva lenne, miként nem az, hivatását feledni. Csakugyan 
a convent nagy dolgokkal foglalkozik, egyrészt a szellemi 
tudás, másrészt az anyagi téren. A conventből megjelent 
tudósítások jelzik egyrészt, hogy ott sérelmesnek tar t ják a 
királyi tábla által a soproni ügyben hozott ítéletet és azért 
az ellen a lutheránusokkal egyetértőleg akarnak fellépni,*) 
másrészt azonban tudatják a közönséggel, hogy a convent hi-
vatottnak tar t ja magát a köz- (?) (értsd katholikus) alapítvá-
nyok kérdéséhez is hozzászólani és természetesen azt protes-
táns érdekben megfejteni. 

Ha mi a protestáns conventben az 53-ik §-ra vonat-
kozó és a királyi curiát sértő nyilatkozatra gondolunk, ak-
kor valóban aggodalommal kell eltelnünk a jövő iránt, mert 
abból semmi más nem következik, mint az, hogy mindazon 
Ítélet, mely a katholicismusra kedvező, eo ipso semmis, mert 
a katholicismusra kedvező ; hogy tehát ennélfogva a bírák 
ne merészeljenek a katholicismusra kedvező bármely Ítéle-
tet hozni, mert azt a protestánsok tűrni nem fogják; a birák 
tehát ne mérlegeljék a katholicismus melletti okokat, hanem 
minden fontolgatás nélkül, csak azért, mert valamely ügy a 
katholicismusra vonatkozik, azt azonnal kedvezőtlenül in-
tézzék el. Minden országban a birói függetlenség az igaz-
ságszolgáltatás conditio sine qua non-ja ként tekintetik, ugy 
hogy még az állami befolyástól is menten működjék. Ná-
lunk a protestantismus a bíróság függetlenségét is veszélyez-
teti úgyannyira, hogy ha tőle fogg függni, nem csak a ka-
tholi-musnak, hanem majd minden egyes katholikus ember-
nek is kétszer kell megfontolni, hogy legigazságosabb ügyét 
is átadja-e a bíróságnak vagy sem, mert nem tudhatja, hogy 
nem kell-e majd keresztlevelét is az okmányokhoz mellé-
kelni, mely katholikus létét elárulva, ügyét előre is elve-
szettnek kell tartania. Mi tiszteljük bíróságunkat és nem is 
felőlük szólunk, hanem csak azt fejtegetjük, hogy mivé lenne 
az igazságszolgáltatás, lia bármely pártfél uralmat gyako-
rolhatna a biróság felett. 

Nem ! — Azért támadni meg a kúriát, mert lelkiisme-
rete szerint itélt, mert nem szab büntetést a katholikus pa-
pokra, ha az anyakönyvi kivonatot ex offo nem küldi meg a 
protestáns pásztornak, azért a birói függetlenséget kocz-
káztatni, ez nem jár ja . Mi azt hisszük, hogy a protestantis-
mus találhat más utat és módot, hogy hozzátartozóinak szá-
mát evidentiában tarthassa a nélkül, hogy akár a birói füg-
getlenség veszélyeztessék, akár a katholikus papság üldöz-
tessék. Az eddigi tapasztalatok, értve t. i. azt a protestáns 
türelmet, midőn a katholikus papok bepereltettek, elég kéz-
zelfoghatólag bebizonyították, hogy a tiszteletes urak na-
gyon is jól tudják, kik élnek hiveik közül vegyes liázasság-

*) Már fel is léptek. F. hó 13-án adták át a mindenható protes-
táns miniszterelnöknek az uj .csapdáról' s'óló protestáns törvényjavasla-
tot, hogy ez azt az országgyűlés által szokás szerint megszavaztassa. Sz. 
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ban, sőt nagyon is jól tudják, hol, melyik vegyes házasság-
ból született gyermek, hiszen különben, hogy perelhették 
volna be a kath. papot? Már most felteszünk a tiszteletes 
urakról annyi befolyást híveikre akkor, mikor a bíróságra 
akarnak befolyni, hogy azok meg fogják nekik mondani, mily 
nembeli gyermekök született, hogy megkereszteltetett, hogy 
kik keresztszülei és akkor be lehet vezetni a protestáns anya-
könyvbe is és számra lehet tartani a hiveket, ami, ha neta-
lán az 53-ik § mellett lehetséges nem volna, annak nem a 
katholikusok okai, hanem a protestánsok, hiszen ők akarják, 
hogy az 53-ik § olyan legyen amint fogalmazva van. I Ia pe-
dig valamely protestáns szülő ezt tenni nem akarná, annak 
a gyermeke már ügyis elveszett a protestantismusra, mert 
azt szülője soha sem fogja protestáns vallásban neveltetni 
és erre még a convent sem kényszeritheti. Attól függ ott 
minden, akarja-e a convent erőszakkal a katholikus papság 
üldöztetését, vagy sem. H a akarja, akkor a legkézzelfogha-
tóbb indokok sem fogják meggyőzni oly módok létezéséről, 
melyek által a hivek száma evidentiában tar tható ; ha pedig 
nem akarja az üldöztetést, akkor nem egy módot fog találni 
czéljának elérésére, csak azután ne keresse ezt a módot ugy, 
mint a protestantismus az igazságot. 

Bármennyire megütközünk is a protestánsok eljárása 
felett, melyet szemben az 53-ik §-al tanúsít, megütközésünk 
csak növekszik, ha látjuk, hogy oly ügyekhez is hozzá szó-
lanak, melyek hozzájok épen nem tartoznak. Vagy mikor 
volt valaha, és lia nem volt, mi által lett közük a protestán-
soknak most a katholikus alapítványokhoz ? Ki jogosította 
őliet fel, hogy tanácskozásuk tárgyává tegyenek oly alapít-
ványokat, melyeknek a katholicismus, alapittatásuk idejé-
től kezdve háboritlan birtokában van ? Az erőszakos betola-
kodásnak mily foka kívántatik ahhoz, hogy idegen birtok-
jog felett tanácskozzanak azok, kik arra senkitől a földke-
rekségen felhatalmazást nem nyertek, — azok, kik annyira 
hirdetik a felekezeti béke iránti előszeretetüket, kik annyira 
őrködnek tulajdonukat képező javaik felett ? De hát miért 
volnának a protestánsok — protestánsok, ha örökké nem 
protestálnának minden ellen ami a katholicismus tulajdonát 
képezi ? Különben érdekes háttere van ennek a beavatkozás-
nak, melyet jó lesz köztudomásra hozni. Figyelemmel ki-
sérvén ugyanis a protestánsok beavatkozását a katholikus 
alapok elintézésébe és az országgyűlés által e végből kikül-
dött bizottság működését, e két, hogy azt mondjuk, testület 
működését következőleg világithatjuk meg. Az országgyű-
lési bizottságban tudvalevőleg benn vannak Molnár Aladár 
a katholikusok ismeretes kedves barátja és Mocsáry képvi-
selők. Az albizottság megbízottjai Apponyi gr. és Apáthv, 
mint az ismeretes,már benyújtották jelentésüketa bizottság-
ságnak a tanulmányi és vallási alap felől, ugy, hogy a bi-
zottság most már dönthetett volna a kérdés merituma felől. 
Ezt, a történtekből alaposan combinálni lehet. Ámde Molnár 
Aladár és Mocsáry, látva, hogy valószínűleg leszavaztatnak, 
elodázták az eldöntést, Molnár Aladár még bizonyos okmá-
nyokat kérvén a miniszter úrtól, a legközelebbi ülés f. hó 
9-re tűzetvén ki. Igen, de e közben a convent megnyitotta 
üléseit, az országgyűlési bizottság protestáns tagjai tehát 
ugy ítélték, hogy elébb bevárják a convent határozatát és 
igy a 9-iki ülésre nem jelenvén meg, azt határozatképte-

lenné tették. Mindennek a vége pedig az, hogy a protestáns 
convent elébb fog határozni a katholikus alapítványok fe-
lett, mint az országgyűlési bizottság, és akkor Molnár Ala-
dár és Mocsáry majd a convent határozatával fogják terro-
risálni a bizottság tagjait . Igy csinálják a politikát és igy 
döntenek protestánsok katholikus vagyon felett. E combi-
natiót t. olvasóink figyelmébe ajánljuk, a többit pedig majd 
annak idején mondjuk el. 

Az egr i é r sek i megyéből . —- Főtisztelendő és tudós 
szerkesztő u r ! — H a r m a d izben indul meg az egri főme-
gyéből egy figyelemre méltó és következményeiben még ki-
számithatlan mozgalom egyház-politikai életünk terén. S 
minthogy főtisztelendőséged tapintatos vezérlete alatti ked-
ves „lieligiónk" kiválóképen hivatva van arra, hogy vitális 
érdekeink körül előforduló minden nevezetesebb mozzanat-
ról az utókornak tanúságot tegyen, ugy vélem, kedves és 
nem épen fölösleges dolgot végzek, midőn az alább követke-
zőket ezennel becses tudomására juttatom. 

Folyó évi február 15-én tartotta Kis-Tállyán az egri 
alesperesi egyházkerület ez idei első rendes gyűlését, coro-
náját. Ezen gyűlés jegyzőkönyvének egyik pontja i me kö-
vetkezik : 

„6. Dolánszky Alajos felső-tárkányi plébános fölkéri 
a kerületi társakat, hogy f. é. Január 17-én a „Magyar Ál-
lam"-ban közzétett , ,T i l t akozzunk" feliratú czikket saját-
jukká, s ünnepélyes óvást tegyenek, mint két izben óvást 
tet t a magyar katholikus clerus, 1-ör 1871-ben midőn a „pá-
pai tévmentesség" hitczikkelyének kihirdetésekor az alsó 
papságot elszakitaui igyekeztek elleneink főpásztorainktól ; 
— (in vanum laboraverunt, inanis erat conatus eorum ! Ele-
inte csúfolódva kérdezték tőlünk : ki kérdezett bennünket,, 
hogy nyilatkoztunk ? azután pedig pápa ő szentségének bécsi 
nuntiusát holmi instructiókkal gyanúsították, pedig az 
egész dolgot néhány szerény falusi lelkész fundálta ki, kik-
nek elég józan eszök, kellő bátorságuk, és több egyháziassá-
guk és hazafiságuk volt, mint bizonyos jiesti matadoroknak. 
Bizony még ha az égnek angyala — nem is Hatala — szál-
lott volna le, nem hinthetett volna közénk konkolyt)*) és 2-or 
1873-ban, midőn bohl. Deák Ferencz az úgynevezett „ame-
rikai rendszer"--rcl akart minket fölboldogitani ; a mikor 
ugyanis az egész országból száz meg száz egyházkerület 
hallatta tiltakozó óvását, melynek következtében az illető 
körök kénytelenek voltak czélba vett terveiket elodázni. 
(Mindakét esetben a tiltakozás a szabolchmegyei rakomazi 
kerületből került ki, melynek érdemekben megőszült, lelkes 
alesperese, ngs. és főt. Fekete Mátyás cz. kanonok és rako-
mazi plébános ur volt a főtényező, ki a szerény inditványt 
nem csak fölkarolta, hanem lángoló szavakban egyhangú 
elfogadásra ajánlotta. Történt ekkor is szemrehányás és el-
lenvetés elégséges számmal, de több mint másfélszáz kerü-
leti óvással szemben szégyenkezve el kellett hallgatniok. 
Még egy Deák Ferencznek sem volt szabad a liberális párt-
nak kedvéért a kath. közérziiletet büntetlenül megsértenie ! 
Óvakodjanak hát a törpe nagyságok, kik vérszemet kapva 
őt majmolni akarnák !)**) 

A kerület örömmel fogadta az életre való inditványt, 
és elhatározta, hogy az alább irt óvást magáévá teszi, és a 

*) A közlő megjegyzései. — **) A közlő megjegyzései. 
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kerület jegyzőjét megbizza, bogv azt a kath. szellemű la-
pokban közzétegye, fölhiván egyszersmind a magyar haza 
lelkes papságát, hogy ezen ünnepélyes tiltakozásához hoz-
zájárulását mielőbb és tömegesen kijelenteni ne terheltessék. 

Ünnepélyes tiltakozás. 
Az egri alesperesi kerületnek alól irt tagjai ezennel 

komoly és határozott óvást teszünk : 
1-ör az ellen, liogy apostoli fejedelmeink, hitbuzgó 

«gyháznagyjaink, vagy mágnásaink által alapított vallási és 
iskolai alapjaink, a budapesti egyetemet is beleértve, bárki 
által , mint az apostoli királynak felügyelete alatt egyházi 
autonomicus közegeink által kezeltessenek, és bár mi más 
mint katholikus czélokra fordíttassanak. 

2-or Óvást teszünk az ellen, liogy az államhatalom 
bármi módon a szabad vallásgyakorlat őr ve és ürügye alatt 
a katholikusok vallás-ügyeibe, a szentségek kiszolgáltatá-
sába, a kath. családok nevelési ügyeibe avatkozzék. 

3-or Óvást teszünk az ellen, hogy az államhatalom, 
legyen az bár a hongyülés utján, a keresztény meggyőződés 
ellenére az erkölcstelenségre és hitetlenségre vezető polgári 
párosodási valamikor törvényjavaslatba hozni megkísérelje. 

Fülöp Ferencz sk. h. alesperes, eger-szalóki plébános, 
dr Marán János sk. kis-tállvai pleb. Lapsinszky János sk. 
novaji pleb. Dolánszky Alajos sk. f.-tárkányi pleb. Farkas 
Imre sk. baktai pleb. Ludeser Sándor sk. bátori pleb.-he-
lyettes és li. kerületi jegyző, Pamlényi Lajos sk. szalóki 
káplán." 

Midőn a kerületi jegyző szives fölhívása folytán ezen-
nel a jegyzőkönyvi kivonatot megküldeném, még néhány ész-
revételt vagyok bátor koczkáztatni. Többféle ellenvetés té-
tetett jelen indítványra nézve, mind annak időszerűségét 
mind czélszerüségét illetőleg. A félénkek idöelöttinek ta r t ják , 
és azt mondják, kár előre a kedélyeket fölizgatni. Én pedig 
azt mondom : proximus ardet Ucalegon ! Nem szabad egy pil-
lanatot sem elveszítenünk, sőt hangosan, nyiltan föl kell sza-
vunkat emelnünk, nehogy canes niuti, és nec frigidi, nec calidi 
simus, eiieidendi ex ore Dei ! Mások elkésettnek ta r t ják , mert 
általa ugy sem áll i thatjuk meg a gördülésnek indult lavi-
nát, mely egész egyházi életünket eltemetéssel, megsemmi-
sítéssel fenyegetni látszik. Deus avertat ! Nem vagyunk még 
annyira : és az összetartás és a bátor föllépés, mily nagyszerű 
vívmányokat bir elérni, annak kézzelfogható példáját nyú j t j a 
Francziaország, hol a zilált és egyházellenes viszonyok da-
czára a lelkes püspökök fölszóllalásai és a száz meg ezer 
milliónyi aláírásokkal boritott petitiók folytán, melyekkel a 
nemzeti gyűlést elárasztották, sikerült, a legutolsó perezben 
ugy szólván, a házasság fölbonthatóságáról szóló törvényja-
vaslatot megbuktatni. Ergo macte animo ! surgamus et fa-
ciamus similiter. — Vannak azután, kik vagy politikából 
vagy lelkesedés hiányából fölöslegesnek, ezélszerütlennek, sőt 
sikertelennek t a r t ják a jelen tiltakozást : Nem is fognak az 
illetők felőle tudni, vagy lia igen, az az ellenvetésük, sem-
mibe sem veendik. Szomorú volna egyrészt ha ugy volna, 
de másrészt csak magunk lennénk a hibások, lia e fölhívás 
mint a pusztában kiáltónak szava nyom nélkül elhangzanék. 
Ot t ülnek az ország atyái között többen paptársaink közül : 
ők volnának első sorban hivatva arra, hogy az intézők 
figyelmét a kath. hivek és papok érzelmeire és kívánalmaira 

nézve helyes irányba terel jék; ő rájuk nézve tágas tér nyí-
lik az Udvőzitő ama parancsának teljesítésére : „Tanítsatok 
minden népet,'1 mert a tisztelt honatyák nagy többsége a 
katekizmus legprimitívebb igazságaiban is ijesztő tudat-
lanságot tanusit ; ők oktassák, és világosítsák föl tehát a 
tévelygőket és sötétségben tapogatókat, ne rejtsék véka alá 
lumen-jöket, hanem ellenkezőleg az ige kétélű fegyveré-
vel lelkesen és nyiltan tegyék tönkre és csúffá az egyház és 
vallás elleni támadásokat, különben fájdalommal keilend 
elmondani felölök azt, mit a derék egri Népújságban a Nó-
tárus mond. — A jövő Isten kezében van, vakmerő elbiza-
kodástól oly távol állok, mint kislelkü elcsüggedéstől! Nem 
állítom azt, hogy az óvásnál egyebet nem kell tennünk, de 
tántorithatlan meggyőződésem, hogy ez sem maradhat el. 

Szeretett hazánk valódi boldogságát szivemen hordoz-
ván, kész vagyok minden annak előmozdítására irányzott 
törekvést csekély erőmhöz képest pártolni, és előmozdítani. 
Indítványozzon lelkes paptársaim közül bárki üdvösebb, 
czélszerübb és sikeresebb eszközt, ket kézzel ragadom meg. 
De addig mig valamit tehetünk, ne mulaszszuk el szavun-
kat hangosan és bátran hallatni, és ünnepélyesen tiltakozni 
azon merényletek és kísérletek ellen, melyek ha valaha sike-
rülnének, hazánk boldogsága aláásva, megsemmisítve, egy-
házunk szabadsága megrabolva, és letiporva, a vallási béke 
földúlva és örökre száműzve volna, mitől Isten óvjon ! D. A. 

IRODAIM. 
Kempis Tamás négy könyve Krisztus követéséről. 

Pázmán Péter fordítása nyomán kiadja Molnár László S. J . 
íogymnasiumi tanár, Kalocsa, 1881. Ny. Malatin és Holme-
yer érs. nyomd. 16-od. Ara fűzve 45 kr. teljesen vászonba 
kötve, finom aranyozással, 75 kr. 

A katholikus magyar l i t teratura megbecsülhetetlen 
kincset nyert Molnár László kiadványában. A „Krisztus 
követéséről" czimü munka, bárki volt annak szerzője, akár 
Kempis Tamás, akár mint sokan tar t ják, más,*) nemcsak kor-
szakot alkotó mű volt keletkezésekor, de egyedül áll a maga 
nemében ma is, s azt hiszem utolérhetetlen marad mindenkor. 
Alig van mű, melyet a szentírás után oly nagyra becsül-
tek volna minden nemzetek s mely annyi nyelvre ültettetett 
volna át, mely ugy közkézen forogna a katholikus világban 
mint a „Krisztus követéséről" irt mű. Egyaránt olvassák és 
ezerszer olvassák, meditando olvassák és tanulmányozzák 
azt a műveltek és műveletlenek, tudósok és tudatlanok, a 
keresztény tökéletesség legmagasb, vagy csak alantibb fokán 
álló férfiak és asszonyok, i f jak és öregek. Értheti azt min-
denki, érezheti azt mindenki : észhez szól az és szívhez, gyö-
nyörködtet és félemlít, vonz, ragad ellenállhatlanul, a jóra, 
nemesre, szentre lelkesit. Aki ismeri e művet, szememre vet-
hetné még, hogy csak kevéssé méltánylólag nyilatkoztam 
annak elévülhetlen belértékéről. 

Én azonban nemis azt czélozom most, hogy magát a 
művet, mint eredeti productumot magasztaljam ; hanem an-
nak, minket magyar katholikusokat oly hatalmasan, mint 
alig más egyéb és közelről érdeklő, csak imént Kalocsán 
megjelent magyar fordítását oliajtom jelen soraimmal a 

*) A ,Religio' már 1843-ban Eempis Tainás előtti időből szárma-
zottnak tartá e nagyszerű könyvet. Szerk. 
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„Religio'1 t. olvasóinak s azok szives közvetítésével az egész 
magyar uri- ugy, mint néposztálynak bemutatni, tárgyilag 
és részrehajlatlanul igazságosan birálva ismertetni és legke-
vésbé sem a fordító-kiadónak, egy önzetlen, mitsein igénylő 
jezsuitának, lianem a szentügynek érdekében, a legforrób-
ban, és engedjék meg nekem e merész kifejezést, legsürgetőb-
ben ajánlani, hogy a jelzett kiadvány ezreknek és ezreknek 
képezvén becses birtokát és soha meg nem unható, a hegyi 
forrásként soha teljesen ki nem meríthető lelki olvasmányát, 
táplálékát, a ker. erkölcsök újra fakadjanak, sipoltassanak, 
nemesittessenek az ártatlan, vagy a világ ezer csábjai közt 
már már, vagy egészen is romlásnak indult emberi szivek-
ben. E szívből fakadt bevezetés után menjünk a dologra. 

(Folytatjuk.) 

-4- Mai számunkhoz mellékelve veszik t. olvasóink dr. 
Kanyurszky György kalocsai hittanár ur felhivását „A 
klasszikus urab nyelvtan" czimü kézikönyvének megrendelé-
sére. Szerző az ily müvek nyomdai nagy költsége miatt nem 
szándékozik fölös példányokat nyomatni ; azért is figyelmez-
tetjük t. olvasóinkat, hogy megrendelésöket mennél előbb, 
szerző kérelmére két hét alatt megtenni szíveskedjenek. For-
rón óhajtjuk, hogy szerző ernyedetlen törekvése, melytől még 
sokat várhatni, további munkásságra lelkesítő támogatással 
találkozzék az irodalmi tevékenységet nagyrabecsülő ma-
gyar kath. papság részéről. 

= Irodalmi jelentés. „Válogatott magyar kath. egy-
házi beszédek gyűjteménye" czimü munkálatomnak mind-
azon megrendelőit, a kiknek még nem válaszoltam, tisztelet • 
tel kérem arra, hogy hozzám intézett nagybecsű leveleikre 
legyenek szívesek a válaszra szives türelemmel elvárni ápri-
lis 18-áig, vagyis Húsvét hétfőig. Levelezésem a „Váloga-
tott magyar kath. egyházi beszédek gyüjteménnye ügyében 
oly nagy, hogy a legközelebbi 5 nap alatt (márczius 4, 5, 6, 
7, 8) egyszáz negyvenkilencz levelet kaptam. Annyira meg-
lepően nagy mértékben pártoltatik hitszónoklati munkám 
kiadása, hogy kénytelen vagyok a mű kiadása felől jelenleg 
szünetelni a nyomdai munkálatokkal, mert nem tudom ma-
gamat a nyomtatandó példányok miatt tájékozni. A szent 
Istennek és minden bennem bizó paptársaimnak legyen hála 
a miatt, hogy r. k. hitszónoklati, irodalmi, történelmi jel-
leggel birandó munkám oly nagy pártolásban részesül ország-
szerte, hogy művem kiadására anyagilag semmit sem kell 
áldoznom, sőt faradságomért már eddig is nagyon szépen 
biztosítva van az anyagi jutalom is. Fölkérem azonban 
mindazokat, a kik fenjelzett munkám iránt érdeklődnek : 
egyenek szivesek mennél előbb hozzám intézni nagybecsű 

leveleiket, mert márczius 31-én ezen ügyben jegyzőkönyve-
met be fogom zárni akkép, hogy április 18-ára mind azok-
nak, a kik becses léveleikkel eddig szerencséltettek, vagy 
márczius 31-éig szerencséltetni fognak, leveleikre kellőleg 
reflectálhassak. 

Kelt Pátkán 1881, márczius 8-án. 
Teljes tisztelettel : Dr. Seidel Pál. 

VEGYESEK. 
= A Szent Istváu-Társulat folyó évi márczius 17-én 

délelőtti 9 és fél órakor Budapesten, a központi papnövelde 
földszinti nagy termében tartamija XX VIII rendes közgyű-

lését, (9 órakor szentmise az egyetemi templomban s utána 
közvetlenül a gyűlés megnyitása) melyre a társulat t. cz. 
tagjai tisztelettel meghivatnak. Ágoston Antal, t i tkár. 

— Belgium egy szerény ugyan, de annál nagyobb ka-
tholikus férfiút vesztett el. Ez Lernens Jakab Miklós „az 
élő orgonisták fejedelme," a malinesi ..école de musique re-
ligieuse" alapitója és volt igazgatója, a ,katholikus Bach.' 
A római ,Aurora' febr. 11-én mély tisztelettől sugalt necro-
loggal hódol nagy lelkének, érdemeinek s emlékének. Idézi 
programmbeszédét, melyet a nevezett vallásos zeneiskola 
megnyitásakor mondott. Abban, úgymond, az igazi egyházi 
éneklész és karmester eszményi alakját festette le mesteri 
kézzel, midőn a többi közt igy szólt : „Arra, hogy valaki 
zenét igazgasson valamely templomban, vagy érintse azt a 
nemes hangszert, melynek egyedül a templomban helve (az 
orgonát), szükséges, hogy benne összeforrva legyen a buzgó-
keresztény és jeles művész, magas vallásos műveltség s 
mélyre ható teljes művészi neveltség. Ajtatosság, művészet 
nélkül nem tehet semmit, vagyis nem tesz egyebet mint árt 
magának ; mig a puszta művészet, a csupán magáért gyako-
rolt művészet, a helyett, hogy az isteni tiszteletben a lelkek 
épülésére lenne, azoknak inkább csakis szórakoztatására szol-
gál. Egyesítse bár magában az ilyen ember Mozart termé-
kenységét, vagy Weber gyengédségét, avagy Bach hatalmas 
erejét, vagy Bethoven lángszellemének egész megmérhetlen-
ségét, ha Krisztus nem él s nem érez benne s lia viszont ő is 
nem él s nem érez Krisztusban, nem lesz egyéb a hivek gyü-
lekezetében, mint zengő érez és pengő czimbalom. Hogy va-
laki az egyház előtt az egyház örömeit, fájdalmait és dicső 
diadalmait tolmácsolhassa, szükséges, hogy azokat maga is 
érezze, érezze ugy mint az egyház érzi, az egyház, Krisz-
tus e jegyese, a hivek ez édes anyja ! Kell, hogy az egyházi 
zenész az egyház élő tagja legyen. . . . Jeles művész buzgó 
keresztényben : ez az eszmény, melyet keresünk." 

— A hildesheimi, püspök nagyböjti körlevele sokat 
mond és még többet sejtet azon szivrenditő állapotról, mely-
be a katholikus híveket Bismarck lelketlen kulturharcza 
hozta. Megható a lelkipásztor nélkül levő hivek szorgosko-
dása és találékonysága, melylyel papot igyekeznek magok-
nak keriteni, hogy nekik olykor olykor elárvult templomuk-
ban sz. misét szolgáljon. Sokszor ez sokáig nem sikerül. 
Ilyenkor aztán az egész falu felkerekedik ; apraja-nagyja, 
gyenge gyermekek és törődött aggastyánok, if jak és haja-
donok, férfiak és nők, eső és fergeteg, hó és dermesztő fagy 
daczára, messze vidékre elzarándokolnak . . . . szent misét 
hallgatni. De mit tegyenek, úgymond a főpásztori levél, 
azok, kiknek a fennforgó kürülmények közt teljes lehetetlen 
a sz. mise hallgatásra vonatkozó egyházi törvénynek eleget 
tenni és szivÖk vonzalmát kielégíteni ? . . . Szivem vérzik, sze-
retett hiveim, ha elgondolom, hányan közületek vannak már 
azon helyzetben, hogy ily kérdést kénytelenek maguknak 
tenni. Ezeknek kettős utasítást ad a főpásztor. Rendeli, hogv 
legalább a szent misére vonatkozó imákat mondják e l s G o f -
finéből vagymás ily könyvből a napi leczkét és evangéliu-
mot olvasgassák. Másfelől figyelmezteti, hogy az ily ájta-
tosság a szent mise hallgatását koránsem helyettesíti, annál 
kevésbbé teszi fölöslegessé. 

— A spanyol lcath. uniónak már megnyílt az alkalom 
életrevalóságáról tanúságot tenni. Az uj, liberális spanyol 
kormány destructiv vallásügyi politikát kezd űzni. Többi 
közt polgári házasságot akar a spanyol kath. népre ráerő-
szakolni. A ,spanyol kath. unió' erélyes tiltakozásra készül 
s országszerte nagy mozgalmat indított meg a kormány sza-
badonczkodó szándéklatai ellen. 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Főmagasságu és főtisztelendő 

s x o A r v o t s , 
bibornok, Magyarország herczeg-primása s esztergomi érsek 

beszéde, 
melylyel a Szent-István-Társulat f . hó 17-én tartott 

közgyülését megnyitotta. 

Tisztelt Nagygyűlés ! Legyenek általam mind-
nyájan és egyenként üdvözölve az Urban, kiknek 
körében, mint fopásztori örömeim egyik forrásához 
meleg vágygyal siettem, hogy megnyitván a nagy-
gyűlést, társulati működésünk alapelveiről tanusá 
got tegyek s működésünk irányának némely főpont 
ját az elvi harezoknak e homályaiban kiemeljem. 

Krisztus Urunknak uralkodása a sziveken és 
lelkeken — ez a negotium saeculorum — a száza-
dok életkérdése, az elmék küzdelmeinek kimozdít -
hatlan határköve. Krisztust keresik, a kik gyűlölik, 
keresik a kik szeretik; azok, hogy Öt az emberek 
szivéből kiöljék, ezek, hogy örökre birják s minden 
szivbe, mint uralkodót, bevezessék. 

Több országban a már meghozott vagy tárgya 
lás alá vett iskolatörvényeket és a katholikus csa-
ládoknak nagy pénzáldozatokkal járó ellentörekvé-
seit csak igy ér the t jük: — azokat; hogy a kisde-
dektől az Ur Jézust elkobozzák, ezeket, hogy életök 
legdrágább kincsét, magzatjaikat az Urnák, az Urat 
pedig magzatjaiknak megőrizzék. 

Századok látták, liogy a keresztény religióval 
minden áll, minden él és áldásban gyarapszik: ma 
látja a ki látni akar, hogy nélküle, miként szent 
atyánk, XIII. Leó, utolsóelőtti uj évi körlevelében 
jelezte, azon intézvény, azon törekvés is, inely ha 
szonnal kecsegtet, méhében átkot rejt. Körülbelül a 
német nemzet legünnepeltebb Írójának, Göthének is 
ez volt meggyőződése,'melyet igy fejezett ki : (West-

licher Divan czimű munkájában) „A hit s a hitet-
lenség közti harcz, ez a világtörténelemnek egye-
düli, igazi, legmélyebben ható fő mozzanata, mely-
hez képest a többi kivétel nélkül csak másodrendű 
helyet foglal el. Mindazon korszakok — folytatja — 
melyekben a hit uralkodott, tündöklők, szivemelök, 
gyümölcshozók a jelen és utókorra nézve. Ellenben 
azon korszakok, melyekben a hitetlenség iilé nyo-
morult diadalait, ha mindjár t pillanatnyi lidércz-
fénynyel kérkedtek is, nyomtalanul elenyésztek az 
utókor vizsgáló szeme előtt." 

Mennyire igaz, mit az olvasmányok egyik leg-
kedvesebb olvasmányának szerzője i r t : „esse sine 
Jesu gravis est internus, esse cum Jesu dulcis est 
paradisus," egyes emberre, társadalomra. Minden 
irományaink s kiadványainknak gyúpontja a Meg-
váltó; magyar fajunk művelése, még több, — nem-
zeti létünk jövőjének biztositása. (Igaz. Ügy van.) 

Nem ott van a világküzdelmeknél a tévedés, 
hogy uj alkotmányokat, u j intézményeket tervez-
nek, vagy létrehoznak, hanem abban, hogy ezeket 
szándékosan ugy alakítják, hogy a ker. hit, a meg-
váltás intézménye ellen bármikor fegyver gyanánt 
fordíthassák : holott épen a ker. hitben fegyelme-
zett egyéni lelkiismeretre, a ker. religio alapján 
megszi árdult jellemre volna leginkább szükség, 
hogy a mi életre adatott, halált ne hozzon a népekre. 
Szükséges a ker. hit a még műveletlen népnek, hogy 
szellemi tevékenységre ébredjen; szükségesebb a 
müveit osztálynak, hogy eleven mozgalmaiban, me-
rész kezdeményezéseiben czéltne téveszszen : mind-
kettőnek, hogy az ember végczélja, mely mindent 
kell, hogy kormányozzon, mindig szem előtt legyen. 
Szükséges az egyiknek, liogy nemesedjék és a má-
siknak, hogy nemesedésében meg ne romoljék, el ne 
korcsosodjék ; szükséges amannak, mint kiki vallja, 
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szükségesebb ennek, mert mig a természet embere 
alant állván mélyebbre nem roskadhat, a müveit 
ember, magasra emelkedvén, egy tévesztett lépés 
után képes egész nemzetét magával örvénybe ra-
gadni. (Igaz !) 

Polgári szabadságokra, önkormányzati intéz-
ményekre, csak erősen hivő nép van képesítve,' mert 
csak a ker. hit szüli és t a r t ja fönn az emberben a 
visszaélések ellen szükséges erkölcsi fegyelmet : hi-
tetlen nép csak szolgaságra érett, mert féktelen in-
dulatainak ö maga első rabja. (Ugy van!) 

Azonban a veszélyek éle nem a változásokban 
van, hanem abban, hogy a változott államirend, a 
társadalmi intézményeket, a családot, az iskolát, a 
birtokjogot kezdi saját képére és hasonlatosságára 
átalakítani; mert ez maga a már megkezdett socia-
lismus, a társadalmi lét tagadása. 

Ha ma az államnak joga van a házasságot, a 
birtokjogot, a tanítást, állami törvényre, mint egye-
düli forrásra s létalapra visszavezetni, az államtör-
vény pedig nem más, mint a szavazatszám esetleges 
tömörülése: minden emberi méltóság, jog és sza-
badság gyökerében alámetszetik ; a mi ma igazság, 
holnap hamisság, ami ma jogos, holnap bitorlás lesz, 
s az állami hatalom, mély a társadalom védője, lesz 
annak gyilkolója, — államisten, a nemzetek állam-
ördöge, Nérók és Caligulák dajkája. (Ugy van ! Igaz !) 

Tisztelt Nagygyűlés ! Az egyháznak működési 
tere a társadalom ; irodalmi termékeinkkel a társa-
dalmi erőket s a keresztény hit által már megszen-
telt intézményeket, szent jellegökben s áldásossá-
gukban megőrizni s fejleszteni törekszünk, mert 
szent hitünknek ép ugy, mint a társadalomnak szi-
lárd védmüvei, biztos tényezői. A ker. házasság 
fönntart ja a társadalomban, a nemzetben a jelent, a 
ker. iskola biztosítja a keresztény jövőt. (Igaz! 
Ugy van !) 

A keresztény hitnek szándékos mellöztetése a 
mai csapások egyik főforrása. Kiket e szent hit nem 
egyesitett, egyesitett annak a gyűlölete — a forra-
dalom. A hit szolgájának szava intett, kérlelt, hogy 
ínentsen, hogy gyógyítson, de elfőj tátott : a forra-
dalmár szava szerte hangzott, mindent törni, min-
dent rombolni buzdított, izgatott. (Ugy van !) 

18(>5-ben a lüttichi gyűlésen mondá az egyik ; 
„Ha a nyaktiló kell, fölállít juk ; ha a birtokjog el-
lenáll, összetörjük; lia a polgárság utunkba lesz, 
legyilkoljuk; ha százezer fejet kell leütni, megtesz-
szük; a tiatalalság forradalmi, a jövő socialis."1) 

J) Bien publique. 1805. Nov. 5., 3!)9. sz. 

Ilimben szólt tiz év előtt a muszka forradalmi 
apostol is: „Mi az egész társadalmi rendet leront-
juk, ennek minden maradványát kiirt juk. Fölada-
tunk : teljes, kérlelhetlen rombolást hajtani vég-
re; az épitést, mivel nem éljük meg, utódjainkra 
hagyjuk."2) 

Eme nyilatkozatok nem puszta rémitgetések. 
Kevés a koronás fö Európában, aki egy vagy több 
bünmerényt ki nem állott. A kóranyag már annyira 
fölszaporodott, hogy a legtömörültebb, látszólag 
legerősebb nemzettestet is feloszlással fenyegeti. 
(Ugy van ! Igaz !) 

Kedves hazánkban nem gyűlt még meçr a kór-O J O O 

anyag, habár elemei nem egészen hiányzanak; az el-
lentétek nincsennek elmérgesedve, a keresztény el-
vek a társadalmi intézményekből nincsennek kizárva. 
Miért is válnék meg tőlük nemzetünk? — Kik azo-
kat hirdetni hivatva vagyunk, elődeinket követve, 
érette élni és halni akarunk, kik a tévedöt is szeret-
jük, mert menteni törekszünk. Tettük ezt közel ezer 
éven át. tenni óhajt juk ezután is, és engedje a jó és 
hatalmas Isten, hogy a magyar hazának főpásztorai 
ugyanezt mondhassák a magyar nemzet előtt ezerév 
után is. (Ugy legyen!) Oly erkölcsi erőt képviselünk, 
melyet pótolni lehetetlen. Nagy eszméknek hirdetői 
nagy eszméknek hozdozói, nagy áldás tényezői va-
gyunk a nemzetben, az emberi gyarlóság leszámí-
tása mellett, az annyi összeütköző érdekek között a 
nemzet testének összetartó kapcsai vagyunk. (Igaz ! 
Ugv van!) Föloszlási lázba jutott más nagyobb 
nemzetekre tekintve, egyedüli törekvésünk, hogy a 
Mindenható őrködjék az Ö szent nevében fölkent 
koronás királyunk s mennyei hatalmával sokszor 
láthatóan védett magyar nemzetünk fölött. (Hosszan 
tartó éljenzés.) A botrány és biinmerények soka-
sága, a közbecsülés, a közbizalom hanyatlása, a nép-
nek mindenütt sulyosodó nyomora s ennek elviselé-
sére megfogyatkozott vallásos ereje meggyözik-e 
azokat, kik az országok sorsát intézik, hogy a jelen 
állami s társadalmi törekvések irányában megma-
radni vagy tovább haladni néppusztulás nélkül le-
hetetlen, mert a helyzetek már a tarthatatlanság fo-
kához közelednek, — ez a szivek titka, melyet csak 
az Isten lát. 

Pusztán emberi törvény nem segit a bajon ; ez 
a jóból egyszázad részt sem parancsolhat, a roszból 
egyszázad részt sein t i l that ; a mily hamar hozatik, 
oly hamar abban hagyatik s a mint száma halomra 
szaporodik, kötelező ereje annál inkább hanyatlik. 

') L' Univers 1871. Aug. 15., 1523. sz. 
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Erkölcsi a baj ; vallásos lelkiismeretnek, szóval 
Jézus a megváltó Istennek hiánya miatt, feloszlási 
láz emészt nem egy nemzettestet Európában. (Igaz ! 
Ugy van !) 

Annyi bizonyos, hogy mig a merények legna-
gyobbika, mely tiz év előtt Krisztus földi helytar-
tója ellen elkövettetett, helyrehozva, jóvátéve nin-
csen ; mig az Isten országának e földön és a kath. 
lelkiismeretnek jogai és szabadságai vissza nem 
adatnak: minden gyógykisérlet meddő kuruzsolás 
marad, mely mig semmit sem gyógyit, mindent in-
kább elmérgesit. (Hosszan tartó helyeslés.) 

XIII. Leó pápa isteni küldetésének öntudatából 
kiindulva, az igaztalan üldöztetést feledve, miként a 
Megváltó a pusztában „misereor super túrba" föl-
sóhajtva, mul t évben s ez idén ismét, miként a dub-
lini érsekhez irt levele bizonyitja, jobbját nyujtá, 
legmagasabb erkölcsi hatalmát fölajánlá a nemze-
zetek betegségének gyógyitására, sz. Ágoston sza-
vait idézve, a ki már fölismerte, hogy Jézus reli-
giója, dúsabban hozza, bővebben biztositja a földi 
javakat, sem mint ha csupán és kizárólag e czélra 
alapíttatott volna. 

Szavaim biztositéka gyanánt álljon itt egy for-
radalmárnak a munkások egyik apostola által föl-
jegyzett válasza az öt csillapitó gazdag polgárhoz.3) 
Igy szólt a forradalmár : „eddig a földi javakban 
osztályt nem követeltem, mert szegénységemben 
egy kincset birtam, melyet ti elraboltatok, keresz-
tény hitemet. Volt Istenem, volt mennyországom, 
mi után vágyódtam ; ti váltig unszoltatok, dobjam 
el magamtól emez ábrándokat. Megtettem; mi ma-
radt meg? Az arany és az ezen vásárolható gyö-
nyör. En tőletek tanulva s vezéreim szavát fölkapva 
a poklot választottam, de az ezt megelőző gyönyö-
rökkel. Ti az aranyat előlem elkaptátok, a földi gyö 
nvört elfoglaltátok, én osztályt követelek. Mint hivő 
keresztény az Istennek fogadott ti a voltam, — ez 
volt tiszteletem, — ti a tiszteletet az arany súlya 
szerint méritek, ti engem gúnyoltok, mikor testvé-
riségről beszéltek. IJgyefogyottságomban a hány jó 
keresztény, annyi gondozóm, szegénységemben a 
hány jó lélek, annyi ápolóm volt, mert az Udvözitö 
helyettese voltam a földön, — quod uni ex his mi-
nimis fecistis, mihi fecistis, — ti ötet a gazdagnak 
és szegénynek szivéből egyaránt kitépitek : most 
csak a közösen birt arany, a közösen osztott élvezer, 
tehet minket testvérekké. 

Alattvaló voltam, de elrabolt hitem szerint fe-
3) Pierre Leroux. 
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lebbvalóimnak engedelmeskedve, csak Istennek vol-
tam alávetve alávetésem; erénv és méltóság volt, 
Ti az isteni hatalmat a társadalomból kitagadva, 
engem, mint a fejedelmi fölséges nép tagjá t a sza-
vazatvederhöz hívtatok. Mentem, de mit, nyertem ? 
Fejedelmi osztályrészemül csak az elviselhetlenné 
vált szegénységem maradt. Ti engem kijátsztatok. 

Keresztény hitemből szenvedésemben volt, erőm, 
fogyatkozásomban volt reményem; annyit birtam 
az égben, hogy könnyen nélkülöztem, mi bájost a 
földön szemléltem. Ti mindezt, mesének gúnyoltá-
tok, csak a mi e földön van, becsülni és keresni un-
szoltatok. Fiam iskoláitokból kikerülve, nálamnál 
szilajabb buzgósággal keresi ami e földön van; de 
hasztalan, mert ti már mindent lefoglalva tartotok. 
Mondjátok meg nekem, miért bővelkedtek ti, miért 
szűkölködöm én ? Nektek érdemetek nincs, hogy él-
vezzetek, nekem bűnöm nincs, hogy szenvedjek, ha 
nincs Isten, ki az örök jutalomban és az örök bün-
tetésben mindent igazságosan kiegyenlít, ha nincs 
jog, ha nincs törvény, csak a mit az ember készit. 
Ti készitettetek a ti javatokra, mi is majd készítünk 
a ini j avunkra ; a szavazatvödör, ha a mi kezünkben 
lesz, számunkra fog dönteni, s akkor én az általa-
tok kikiáltott fejedelemségnek igazi osztályrészese 
leszek." 

E válasz a kétségbeesés logikája, mely a ke-
resztény hitnek mezején lehetetlen, a keresztény 
hittől elszakadt államtanok elveiből pedig meg-
dönthetlen. 

Mennyire igaz: „esse sine Jesu gravis est inter-
nus^ Az elűzött szerzetesek, a számkivetésbe kül-
dött püspökök és egyéb egyháziak után, a földbirtok 
határkövei s a tűzmentes szekrények sarkvasai is 
kezdenek kivándorolni. A ker. hitelvek nélkül az 
emberi törekvés irányt, vészit, a társas lét alapja 
inog, a szenvedélyek árjaitól csapkodott világküz-
delem csak önfeleinésztés, kimerültség, hanyatlás. 

„En vagyok az ut, az igazság, az élet," mondá 
az IJr. 

Elfogadja-e a világ a hozzá közeledőt? Attól 
függ, fogja-e keresni az elhagyottat, a távollevőt. 

E czélra működik társulatunk, e czélra dolgo-
zunk mindnyájan. 

Mely vallásos és hazafiúi kifejtett buzgalomért 
a társulat nm. elnökeinek, tisztelt hivatalnokainak, 
meleg szívből köszönetet mondva, a nagygyűlést meg-
nyitottnak jelentem. (Hosszan tartó éljenzés.) 

23* 
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Eötvös Károly babonája. 
I ly czimet is lehetett volna használni: „Eötvös Károly 

adomája," ha benne nem volna babona is. De mi ez ismét ? 
nem egyéb, mint egy kis eczetiz a borban, mely ott termé-
szetesen azt eszközli, hogy ha le is nyeli az ember vagy 
szükségből, vagy udvariasságból, mégis savanyu és émely-
gős biz' az. Eötvös Károly országgyűlési képviselő ur elő-
hozakodott a legközelebb elhunyt szombathelyi püspökről 
egy lapban, és azt mondja, liogy a nép imádta Szabó Imre 
népszerűségét, "pedig ő nem babonával hóditott." Meglehet, 
hogy e kitétel sokakat érintetlenül hagyott s beszámították 
dicsőítésül a boldogult rovására. En itt egy vakoló kanalat 
látok, melyről nagyon is messzire frecscsent a malter. 

K i ismerte az elhunyt szentkeblü püspököt, ha mi 
nem, kikhez tartozott, kik benne egy hatalmas oszlopot lát-
tunk kidőlni a jövőnek előcsarnokából ? Mi nem tudnók-e 
hírneves embereink emlékezetét megbecsülni? Vagy épen 
arra volna szükség, hogy az ellentábor által összegyűjtött 
adomák szolgáljanak nekünk azok életrajzához alapul ? No 
még csak az kellene nekünk. 

Melyik főpapnak szolgált valaha hátrányára, lia oly-
kor adomát is szőtt be nyilvános társalgásába? De hogy 
ilyesmi lehetne valakinek a főelőnye, melyért ölelni való 
embernek tűnjék föl : azt már tagadni kell. Mi tehát az a 
„babona," melylyel más püspökök és papok lióditani akar-
nak? Bizonyosan nein lehet másra gondolni, mint az egyház 
szellemére, melyet a Szentlélek által kormányzókul rendelt 
főpásztorok kezelnek saját köreikben. Innét van, hogy gyak-
ran kényszerülünk hallani világi uraktól kiméletlen meg-
jegyzéseket egyesek fölött, kik semmikép sincsenek szájuk 
izére, mert nagy jezsuiták vagv is amint érteni kell, papi 
szelleműek. 

Eötvös Károly ur babonája egyszersmind átmegy az 
egyház szentségi szervezetére is. Ezer tanút lehet idézni, 
hogy kath. származású uraink is hókusz pókusszal czimezik 
legszivrehatóbb szertartásainkat, melyek apostoli eredetűek 
ós világos, hogy kiállották az ellenséges idők minden zava-
rait s viszontagságait. Sőt be kell vallani, hogy ugy neve-
zett keresztény felekezetű összes atyánkfiai ezen szivemelő 
kath. szertartások elvetése után züllöttek szét vallási szer-
kezetökben annyira, hogy maholnap nem csinálnak egyebet, 
mint orgonálnak. Ez nem rágalom. 

Egy nem köznapi de tapasztalati tény jobban földeríti 
az előhozott körülményt. Egy ág. v. evang. főesperes a mult 
évben segédet fogadott egy külföldi egyetemről egyenes vo-
nalban. Az uj levita hozzá is fogott emberül a papoláshoz, 
és imperterrite prédikált a keresztség, bérmálás, úrvacsora 
és házasság szentségeiről. Praestanter ! — Később magán 
indokolását is hallottam az if jú szónoknak. Hogy is lehet 
máskép beszélni a fönebbi sarkalatos kegyszerekről, mint 
Krisztus urunk beszélt ? H a nem szentség a confirmatio, te-
hát micsoda ; honnan származik isteni malasztereje ? Ha 
nem szentség a házasság, mikép lehet isteni eredetét iga-
zolni? . . . De az uj levita megadta az árát lelkipásztori 
buzgalmának ; stante pede kiparancsoltatott a szószékből 
mint eretnek, holott mint mondá — a külföldi főiskolán 
ugy tanulta a hitágazattant. Azóta nem tudom, bevétetett-e 

valahol kath. papnövendékuek, más menedéke nem volt 
dogmatikájával. 

Mit is imádott a nép Eötvös Károly szerént vallás-kii-
lönbenség nélkül Szabó Imrénkben? „Egy kis leány ugy 
nevezte őt, hogy püspök bácsi." A nevelőnő csak csitította a 
kicsikét, (mint környezői egykor az evangeliumi vakot az 
útfélen, mikor Krisztus urunk arra ment) de az annál bizal-
masabb lett a kegyes mosolyra, s engedte őt magához sza-
ladni. Há t Jézus Krisztus megbabonázta-e valljon a kisde-
deket, midőn mondá : „Engedjétek hozzám jönni őket, ilye-
neké a mennyek országa." A püspököknek sok ily baboná-
zási (?) alkalom nyilik, midőn bérmálnak. 

Egyről mindazáltal nem szabad megfel dkezni. IIa 
Eötvös ur ezen szó helyett „babona" csodát használt volna, 
mennyire máskép üt vala ki a magyarázat. Püspökeink va-
lóban csodákat müveinek a felebaráti szeretetben. A szom-
bathelyi püspök is azon kitűnő előnyben részesült, hogy 
csodateljesen tudta az emberek szeretetét jótékony szellemé-
nek kisugárzásával maga iránt lekötelezni. De hát van-e 
olyan, aki eltaszítaná magától embertársait? Nem része-
sült-e mindenik ugyanazon megszentelő malaszt égi kivált-
ságában a földön, hogy személyével bódítson s nagy tettei-
vel öröklő emlékeket alapítson ? 

Társas viszonyaink között az ami legfőbb bajunk, 
hogy világi felebarátaink azt kivánják, miszerint a kath. 
papság legyen hűtelen önmagához, vesse el ősi hagyomá-
nyait s olvadjon föl az ellenséges eleinek közt fölismerhette 
n ül, hadd lehessen könnyebben összegázolni. Azért van az, 
hogy egyesek életéből nagy mohón kapkodják ki az ugy ne-
vezett érdekes adatkákat, de ezekben nincs köszönet. Maga 
a szent mondja, hogy még senki sem alacsonyította le magát 
önkára nélkül, pedig tudjuk, hogy egy nerei Fülöp csak 
azért agrált az utcza porában, hogy megvettessék. Isten sze-
reinleért kigunyoltatni nem annyi-e mint megdicsőíttetni ? 

Mit neveznek még azon urak babonának? — Emléke-
zem egy híres kálvinista szónokra, ki ünnepélyes beszédében 
számtalanszor emlité a „rézerváczio mentáliszt," melyet a 
jézsuiták találtak föl a fülgyónással. Az nem tett semmit, 
hogy ezen arczátlan rágalom nem is illett a szövegbe, ő ezt O o o 7 

minden kikezdés közben frisitőül alkalmazta, még pedig 
esengő pengő réztányéron, mert az arany és ezüst ugvis 
mind a jezsuiták pinczéiben van eltemetve. Hihetőleg 
Crambetta ur is onnan gyűjti most halomra a milliókat soei-
alistico-democratikus mérséklettel. — liven a babona szó 
is azoknak szájában, kik nem tudnak mást, mint egyházat 
és társadalmat reformálni. A babonát mint legveszélyesebb 
erkölcsi gyomot irtani kell mindenféle eszközökkel ; s ahol 
épen nincs, oda kell képzelni, vagy rajzolni élczlapi lelemé-
nyességgel, hogv fegyverkezni lehessen ellene a levegőben. 
Mert hogy egy zsidó lánynak gombostűje, melyet kath. pap-
pal való találkozáskor ennek kocsijába vet, hogy szerencsé-
jét az nap ne koczkáztassa, életbölcseséggel vau kapcsolat-
ban, kétségtelen tény : de lia az ájtatos nép azt hiszi, hogy 
lia a ker. kath. anya gyermekszülés után templomba nem 
megy, vagy is a legutolsó szegény zsellér asszony is igénybe 
nem veszi az anyaszentegyház egyik legmagasb megtisztelé-
sét, mely az anyát kiemeli, mintegy az oltár elé kézen ve-
zetett királvnét ; lia a nép mondom azt hiszi, hogy ez nem 
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becstelen dolog és siet magát minden alkalommal megszen-
teltetni, gyónik, áldozik, misére jár , ünnepeket tart , s talán 
még papját is becsületesen fizeti : — ez már babona nélkül 
meg nem történhetik. Egy ispányné asszony azt üzente, (el-
telvén már a negyvennap) hogy az avatás csak parasztoknak 
való. Tehát csak a paraszt ne hagyja ott oktalan állat mód-
jára az alamját. 

Végre legyünk őszinték. Ez a szó „babona" általáno-
san, vagy tekintélyek által kimondva, végelemzésben meg-
semmisítené az összes kereszténység áldásait ; mely ha ba-
bonán épült, hiábavaló ami egész hitünk. Bizonyítsuk be az 
az életből, hogy az a kereszténység, melyet a világi tudósok 
nagy bölcsen megengednek, nem egyéb nihilismusnál, — t. 
i. az általuk bemutatott eredményekben. Eredeti adomát 
mondok el. A segédtanitó tovább akarván lőni a czélnál, 
azt kérdezi egy Józsi gyerektől, ugy mint a legeszesebbtől 
az iskolában : „Meg tudnád-e mondani Józsi, mily nagy 
hely lehet az a purgatórium, ha meggondolod, hogy világ-
kezdetétől, (vagyis igaz, mióta Krisztus urunk ott megfor-
dult, ugy-e?) legnagyobb részt ott marasztaltatnak el a k i -
múlt hivek a különös Ítélet után ? A gyermek hirtelen igy 
felel: „Az én imakönyvemben ez á l l : Imádkozzunk a pur_ 
gatoriumbeli telkekért." A tanitó nagy zavarba jön és be-
csapja a purgatórium aj taját , mert maga is rájött , hogy a 
lelkek hány méter négyszögű helyiséget foglalnak el a pur-
gatoriumban. Ide vonatkozik az is, hogy „éljen az ur Isten, 
csak nekünk hagyjon békét." A mostani müveit keresz-
tények mindig készek az alkura mindenben : jele, hogy a 
„status quo"-val csak akkor lennének megelégedve, ha a hit 
kötelességeit egyik tehyerökről a másikra ugy changiroz-
hatnák, hogy sohase látnának azon semmit. 

Ezen semmi foglalkoztat ja most a nagy világot. 
Már az a nap pondus régtől készen van, melylyel az 

óceán miriadnyi csodáit egymásután ki lehet halászni. Ez 
még talán könnyebb műtét, mint az Istent a világból szám-
űzni; inert utóvégre ide is lehet a „babona" czimet alkal-
mazni. Csak az a kérdés, hogy ha már minden substanti-
ális dolog a végsőig ki lesz meritve, minden tényleges tudo-
mány vegytanilag az olvasztó göreben leeresztve : hogy 
fognak a bölcsek a következmények nagy ürességében exis-
tálni önmaguktól, Az nélkül, ki mindeneknek alkotója. Vagy 
erre elég lesz gondolni akkor is, és azoknak, kiknek számára 
a kétségbeesett jelen késziti a hitnélküli boldogságot? — A 
kar énekelje : „Ut nosmetipsos in tuo saucto servitio confor-
tare et conservare digneris. U t mentes nostras ad coelestia 
desideria erigas !" (**) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , márczius 18. Liberális nemzetgyarapitó re-

cipe. — Ha a tapasztalat nem bizonyítaná, hogy a libera-
lismus épen nem válogatós az eszközökben, melyek czéljait 
előmozdíthatják, akkor valóságos csodálattal teltünk volna 
el a ,Pester Lloyd' egyik legközelebbi czikke felett, igy 
azonban, nem lepettünk meg általa, hanem inkább nevet-
tünk a felett, hogy mi mindenféle állítást képes kitalálni és 
hozzá még kinyomatni a liberális észjárás. Mulatságul t. ol-
vasóinkkal is közöljük a liberális észjárás productumát, mert 

már csak azért is, hogy lássák, mikép gondolkoznak a hitet-
len liberális táborban. 

Emii tet tük már a constatált tényt, hogy a nemzet, ne-
vezetesen az ország egyes részeiben, fogy, felemlítettük a li-
berális lapok által is elismert okokat, melyek az apadást 
előidézik. Ezen a bajon segiteni kell, gondolta magában a 
,Pester Lloyd'. De minő eszközökkel ? Mások azt mondanák, 
hogy a hitetlenség és erkölcstelenségnek, az iszákosságnak 
kell ellenállani, mely már rettentő dimensiót vesz a nemzet-
ben; de ezt csak mások mondanák, a ,Lloyd' eszejárása egé-
szen más, ő rögtön azon térre csap át, hol a liberalismus jól 
érzi magát és azért feltalálja, hogy a nemzet apadásának 
megszüntetésére a polgári házasság az eszköz, nevezetesen 
pedig, a polgári házasság a zsidók és keresztények közt ; és 
épen azért csaknem gondviselésszerű ténynek tekinti, hogv 
épen most terjed el a hír, hogy a kormány a polgári házas-
ságról szóló törvényjavaslatot beterjeszti, mely megengedi, 
a zsidók és keresztények közti házasságot és a külföl-
dön kötött polgári házasság érvényét hazánkban is elis-
meri. Há t kérjük szépen, nem komikus dolog ilyesmit ko-
molyan állítani és hirdetni ? És mi nem kételkedünk, hogy 
ez az argumentum még az országházban, sőt talán a felső-
házban is szerepelni fog, pedig ennél az állításnál nevetsége-
sebb valami nem létezik. Mert, ha ez az argumentum igy 
lenne, igaznak kellene lenni a múltra nézve is ugy hazánk-
ban, mint külföldön ; már pedig történeti tény, hogy a ma-
gyar- és a többi nemzetek is, minden zsidókkal való polgári 
házasság nélkül is, szaporodtak, mi világos bizonyítéka an-
nak. hogy nem a polgári házasság hiánya zsidók és keresz-
ténvek közt oka a nemzet száma apadásának, valamint hogv 
e házasság a gyarapodást nem fogja előmozdítani, hanem 
inkább, minthogy a polgári házasság a hitetlenség és igy az 
erkölcstelenségnek is tápot fog nyújtani, a népszámlálásnál 
tapasztalt baj még inkább fog nagyobbodni. 

Nem kevésbé tarthatatlan, mint az összefüggés a pol-
gári házasság és a nemzet számának gyarapodása, a ,Lloyd' 
további okoskodása, melyben az egyházi körök befolyásáról 
elmélkedik. Miután kegyesen megendi, hogy az egyházi kö-
rök e ,reform' (?) ellen felszólaljanak, mert azt épen ugy 
hozza magával az ő hivatali állásuk, mint követeli a ,L loyd ' 
állása a polgári házasság pártolását, következőleg okosko-
dik: „Az ellen, hogy a clerus az úgynevezett polgári házas-
ság ellen szervezni fogja ellenállását, semmi kifogást sem 
lehet tenni. IIa, úgymond, ezek az urak és elvtársaik Ma-
gyarország törvényhozó testületében elég hatalmasak arra, 
hogy a javaslatot megbuktassák, akkor a szükség e törvény 
után valószínűleg nem oly nagy mint az általában állíttatik 
és mint mi (t. i. a ,Lloyd') azt hajlandók vagyunk elfogadni. 
Ha pedig a javaslat, daczára ama hatalmas és befolyásos 
factor ok ellenzésének, mégis törvénynyé lesz, akkor minden 
vallásfelekezet papjai elismerni fogják, hogy az ország pro-
clamálta annak szükségét, miszerint a létező bajokon segi-
teni kell és elő kell készíteni ama mozgalom megoldását, 
mely a nemzetben nyilatkozik." (Értsd a zsidó kérdést.) A 
,Lloyd' okoskodására nekünk az a megjegyzésünk van, hogy 
az tökéletesen alaptalan, — alaptalan t. i. hogy a polgári 
házasság szükségessége bebizonyítva lenne az által, ha az 
országgyűlés azt a papság ellen elfogadná. Ugyan kérdjük, 
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ki ismerheti a nép mindennemű, de főleg vallási szükségét 
jobban mint a papság? Ki competensebb e szükségesség 
megítélésére, a papság-e vagy a liberális világ ? Már most, 
ha a papság jobban ismeri e szükséget, következik-e, hogy e 
szükség az ő tagadásával szemben fennáll azért, mert egy li-
berális többség, a liberalismus követelménye alapján, a pap-
ságot leszavazza? E leszavazás a szükséget bizonyitja-e vagy 
inkább azt, hogy most a Sándor-utezai házban a libera is 
képviselők többségben vannak ? Es tegyük fel, ami nem le-
hetetlen, amire a .Lloyd* is készen van, hogy nemcsak a ka-
tholikus papság, hanem a vallásfelekezetek is tiltakozni fog-
nak a polgári házasság ellen, lehet-e még akkor is azt mon-
dani, feltéve a leszavazást, hogy e leszavaztatás kifejezése a 
nemzetben élő szükség érzetének a polgári házasság iránt ? 
Vegyük ezekhez hozzá még azt is, hogy még a zsidók nagy 
részének sem kell a polgári házasság, hanem csak azon kis 
töredéknek a zsidóságból, mely már nem zsidó, hanem atheus; 
ugyan minő jelentősége van ily körülmények közt a lesza-
vaztatásnak ? Józan ész szerint lehet-e azt mondani, hogy a 
polgári házasság behozatala által a nemzet óhaja teljesül ? 
Senkinek sem kell az és ámbár ezt tudja mindenki, mégis ar-
ról beszélni, hogy a polgári házasság szükséges, ez a mi kö-
zönséges gondolkozása eszünkbe be nem fér, ily zagyvalékot 
csak liberális ész tűrhet meg. 

A mondottak mellett egyet azonban mind a ,Pester 
Lloyd'-nak, mind a törvényjavaslatnak, ha az a ,Lloyd' ál-
lítása szerint fog elkészülni, meg kell engednünk, azt t. i., 
hogy mind a kettő elég ravasz módon törekszik a liberalis-
mus czélját előmozditani. A ,Lloyd" ugyanis nemzeti színe-
zetbe öltözteti és a nemzet érdekével fűzi össze a polgári há-
zasságot és ini nem kételkedünk, hogy ámbár ez állítás kéz-
zelfoghatólag hamis, mert egyenesen a nemzet érdeke elleni 
a polgári házasság, mégis lesznek számosan, kik e csapdára 
rámennek és magukat általa megfogatni engedik ; a zsidók 
pedig egy jó nagyot fognak raj ta nevetni, hogy a kereszté-
nyek mikép vágják a fát önmaguk alatt. A mi pedig a tör-
vényjavaslatot illeti, mely a külföldön kötött polgári há-
zasságot is törvényesnek ismerné el a hazában, az nem más, 
mint alattomban becsempészése a keresztények közti polgári 
házasságnak is, melyek alapján, idővel könnyű lesz behozni 
a keresztények közt a polgári házasságot itthon is. Lesznek 
ugyanis majd elegen, kik kimennek Ausztriába, ott a polgári 
házasságot megkötik és visszajönnek, mert házasságuk törvé-
nyesnek itt is elismertetik de akkor az állam fiskális szem-
pontból azt fogja mondani, miért engedjük mi, hogy német 
biró tegye zsebre az összeadásért meghatározott d i ja t? Ezen 
egyszerűen ugy segíthetünk, hogy megengedjük, illetőleg 
kötelezzük a keresztény feleket a polgári házasság megkö-
tésére itthon. Igen, igy fogják a nemzetnek beadni az or-
vosságot, ha Isten el nem hárítja róla, hogy attól meg ne 
haljon. • 

Bécs. „Mikép óhajtanák reformálni mi az iskolát ?" E 
czim alatt közölt ujabban a „ W . — Genul. Ztg." dr. Wie-
singertől egy czikket, mely tárgyi érdekénél fogva méltó 
arra, hogy mennél szélesebb körben olvastassék és a napról 
naprá mindinkább hitelvesztettebbé váló közösiskoláskodási 
elfogultság ellenében a correct kath. öntudatot ébressze és 
ápolja. „Képviselőházunk legújabb vitái által — úgymond 

Wiesinger - ismét azon kérdés került szőnyegre, amely itt 
nálunk sem élni, sem halni nem bir, — értem az iskolai kér-
dést általában és jelenlegi iskolatörvényünket különösen. A 
tényállás könnyebb áttekintése végett menjünk vissza je-
lenleg érvényben levő iskolai törvényünk keletkezésére. Ti-
zenkét évvel ezelőtt, midőn e törvény megalkottatott, képvi-
selőházunkban azon párt tar tot ta kezeiben a hatalmat, amely 
mai nap jogtalanul „alkotmányos párt"-nak nevezi magát. E 
párt tal szemben állt ugyan a felsőházban egy férfiú akivel 
nem könnyű dolog volt elbánni, és aki nem volt más mint a 
boldogult Rauscher bibornok ; azonban ennek pár t ja gyön-
gébb volt. hogy sem elveinek érvényt szerezhetett volna ; és 
igy történt, hogy amaz időből oly törvényekkel lettünk 
megáldva, melyek elhibázott elépületekként állnak ma előt-
tünk, amelyeket most a nap hevében és izzadás közt kell 
ismét lebontanunk és elhordanunk, — miközben elvész a drága 
idő és erő, melyek jobb ügyre fordíttathattak volna, los ezen 
törvényekhez sorozandó nemcsak a boldog (?) uzsoraszabad-
sági, hanem a boldogtalan iskolai törvény is. 

Jelenlegi iskolai törvényünk ennélfogva kizárólagos, 
ősi müve ama pártnak, amely mai nap ..az alkotmányos-
sági párt" nevet bitorolja. Már most e liberális alkotás el-
len ép azok lépnek fel, akik tizenkét évvel ezelőtt — a biro-
dalmi gyűléstől való távoliétök következtében — az ellen 
föllépni elmulasztották, és innen magyarázandó azon dühös 
szívósság, melylyel ez iskolai törvény egykori létrehozói, 
kik a birodalmi gyűlésben még most is ülnek, — akkori 
creaturájukon csüngnek. Minél inkább lesz leáldozóban e 
pártnak napja, annál makacsabbul fog előbbi műveihez ra-
gaszkodni. 

Es ekként lett az iskolai kérdés, amivé nem lett volna 
szabad lennie, — pártkérdéssé. IIa azon kérdés merül föl, 
mikép kell az iskolának berendezve lennie, hogy hivatását 
betöltse és czéljait valóban elérje : ugy nem párt, hanem 
szakférfiaknak kell az ügy érdemében dönteniök. 

Most ismét azonban azon második kérdés merül föl, 
kifolyólag az elsőből : vájjon a két párt közül, melyek je-
lenleg az iskolai kérdés miatt harezot viselnek, — melyiknek 
van és melyiknek nincs igaza? Hogy e kérdésre igazságosan 
és tárgyilagosan felelhessünk, újból iskolai törvényünk ere-
detére kell visszatérnünk. 

Ama párt, melynek azon időben, fájdalom! a birodalmi 
gyűlésben a vezérszerepet vinni engedték,-—mint ezt az ak-
kori vitáktól bebizonyíthatjuk, határozottan ellenszenvvel 
viseltetett a vallás iránt. Szántszándékkal mondtuk, hogy a 
„vallás i ránt : ' mert az ellenséges érzület nemcsak a katho 
likus, hanem ép ugy a protestáns és a zsidó iskolára is vonat-
kozott. Hisz tudjuk, hogy a jelszó ez volt : y Az iskolának 
felekezetnélkiilinek kell lennieEs miután az állíttatott, hogy 
a régi iskola kevés eredményt mutatott fél : azért most azon 
kellett lennie, hogy az most mennél több sikert birjon felmu-
tatni ; és minthogy Poroszországba a hét évi iskolakötele-
zettség már be volt hozva : Németországot Ausztriának már 
csak „a königgriitzi porosz iskolamesterek"-re való tekintet-
ből is fölül kellett múlnia, és azért hozatott be a nyolezévi 
iskolakötelezettség. Nem, mintha azt az iskola érdeke hozta 
volna magával, hanem mert ez a párt malmára hajtotta a 
vizet. Es ha ehhez még azon körülményt is tekintetbe vesz-



szűk, hogy a kérdéses iskolatör vénynek létrehozói, nem tan-
férfiak, hanem ügyvédek és bureaucraták voltak : ugy ezzel 
in indent megfej tet t ün k. 

Magunk is szivesen beismerjük, hogy a régi iskolának 
szüksége volt javításra, és ezt nem ma vagy tegnap óta 
hangsúlyozzuk, hanem hangsúlyoztuk ezt már akkor is, mi-
dőn mai iskola törvényünk megalkottatott ; azonban az ak-
kori eljárás, melylyel a beteget gyógyítás alá vették, egé-
szen el volt hibázva : mert az orvosok a betegnek annyit ír-
tak elő, hogy a beteg majdnem bele veszett. Igen, a jelen-
legi iskolában sokat tanítanak és sokat adnak elő az ifjúság-
nak, és ép azért történik, hogy az ifjúság keveset tanul ; 
mert nem tanulja azt, amit tanulnia kellene és emellett el-
hanyagolja azt, amit mindenekelőtt tudnia kellene. 

Ezen igazságos szemrehányásunk beigazolására nem 
terjeszkedhetünk ki minden egyes részletességre és meg kell 
elégednünk a középiskolai összes tanári kar azon ismeretes 
panaszával, miszerint a népiskolából kikerülő tanitványaik 
alig tudnak olvasni és irni. 

Ismerjük azon, arczunkba oly gyakran sújtott, elcsé-
pelt szemrehányást, hogv mi t. i. „sötétenezek- vagyunk és 
a „nép felvilágosítását" és a „haladásszerü tanítást" az is-
kolában hátráltatni akarjuk. 

Ezen szemrehányásra ez a válaszunk : Nem kelleténél 
többet, hanem inkább kesebbet tanulnak a gyermekek mai 
nap a népiskolában ; és azért is nemcsak az iskola — hanem 
a nép — müvelésével is még a hires „königgrätzi porosz 
iskolamestereken" tul kellene mennünk, annélkül azonban, 
hogy emiatt a kisiparosnak, munkásnak és foldmivelőnek 
gyermekét, kora (3 évétől egész 14-kéig az iskolapadon való 
ülésre kellene kényszeríteni. 

Ez iránvbani, gyakorlat- és tapasztalásra alapított 
Ítéletünket mi már évek előtt nyilvánítottuk és ahhoz mai 
nap is erősen ragaszkodunk, amely is ekként hangzik : ala-
pos olvasás, irás és számolás, miként ez részben már a régi 
iskolában is gyakorlatban volt, ehhez a régi káté helyébe 
egy ujat , jobbat és agyakorlat i életre alkalmasabbat, amely 
a réginek dogmatikai és erkölcsi tátongó hézagait kitöltené, 
továbbá Ausztriának rövidre szabott és könnyen érthető 
történelmét, ehhez ép ilyen földrajzot, végül valami keveset 
és pedig csak a legszükségesebbet a természetrajzból, — és 
az alapos iskolai- és népnevelés kész. Mi azon nézetben va-
gyunk, hogy mindez jól és alaposan egy hatévi iskolaköte-
lezettségi tanterv keretén belül lehetne a gyermekek által 
elsajatithato. Igy fogjuk mi fel az iskolai reformot, és min-
den egyéb kísérletezés, szelíden szólva, dilettantismus és 
pártelfogultság, ha nem még valami gonoszabb, amit tu la j -
don igazi nevén jelezni sem akarunk. E szerint mi nem a nép 
elbutitása, hanem fölvilágositása mellett vagyunk és emel-
lett a nyolcz évi iskolai kötelezettséget nagyon jól és könv-
nyen nélkülözhetjük és pedig ismét nem a párt, hanem az 
iskolai- és az életre való tekintetből, mert más tekintetnek 
itt nem szabad előtérbe lépnie. 

I Ia tehát a jelenlegi iskolaharczbau egyáltalán már az 
egyik pártnak kell, hogy igaza legyen, ugy a liberális párt-
nek bizonyára nincsen. Ez kérdés alá nem vonható, és mi 
nem phrásisok — hanem tényekkel bizonyítottuk ezt be. 
Hanem íme egy „alkotmányhű" mozzanattal állunk itt 
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szemközt, inert elleneink itt ugy cselekesznek mint ama úszó-
mester, aki azt akarta, hogy lia már valaki a vízbe fui, a 
megfulásnak nem másként, mint az úszási szabályok szerint 
kell megtörténnie. 

Az iskolának is alkotmánvszerüleg kell tönkre men-
nie ; mert midőn Lienbaclier udvari tanácsos a birodalmi 
gyűlésben azon javaslatot tette, miszerint a hat vagy nyolcz 
évi iskolakötelezettségi idő felett az egyes országok hatá-
rozzanak : ezen javaslatot — a nyolcz évi iskolakötelezett-
séget sürgetők — a birodalmi iskolatör vény-elleninek állit-
ják, amely utóbbi hogy megváltoztathassák, oly kérdés, 
mely az alkotmányba vág és amelyhez a birodalmi gyűlésben 
kétharmadnyi szavazattöbbség kivánátatik. Hogy a jelen-
legi iskolatörvény nem mindenütt keresztülvihető : ezt ma-
gok elleneink is megengedik ; ha pedig az iránt támad a kér-
dés, hogy megjavitassék : ugy Isten nevében az iskolát 
tönkre jutni engedik, lia csak az „alkotmány" megmentetik. 

Miután már úgyis kissé messze mentünk, ezen kérdés 
fejtegetésébe tovább nem bocsátkozhatunk, és csak azt je-
gyezzük még meg, hogy a birodalom 17 országgyűlése kö-
zül már 6, és pedig a bukovinai, galicziai, dalmacziai, isztri-
ali, kraini, görzi és gradiskai, már is nincsenek a birodalmi 
iskolatörvényhez kötve. Hogyan nem lehetne tehát a többi ti-
zenegy tartományi gyűlésnek is azon joga, amelylyel a többi 
hat már bír, föltéve, hogv az iskola-törvény csakugyan re-
formálást igényel. 

Azonban mindezekre bővebben nem] terjeszkedünk ki, 
hanem kérdezzük először is : valljon jó-e jelengi iskolánk ? és 
azt kell erre felelnünk; hogy : nem ! H a tovább kérdjük : 
valljon gvakorlati-e jelenlegi iskolatörvényünk ? és ismét 
tovább kérdjük ; "inikép kell az iskolának reformáltatnia ? e 
kérdésre már a fönnebbiekben válaszoltunk. Es végül még 
azt kérdjük : mire való a vita a fölött, lia valljon a hat 
vagy nyolcz évi iskolakötelezettség az alkotmánynyal meg-
egyeztethető-e ? Az általunk fönnebb kifejtett reform hat 
évi iskolakötelezettséggel lehetséges, és ez sarkpontja az 
egész vitának. 

Ezek a mi iskolareformbeli indítványaink, melyek első 
sorban mindenesetre kevésbbé törődnek az amugvis kétséges 
alkotmányi kérdéssel, hanem mindenek fölött az iskola- és 
azután a nép valódi képzését tar t ják szem előtt ; és hozzá 
egyúttal a nép egy nagy részéről oly terhet akar levenni, 
amelyet úgyis csak nagy nehezen és hosszabb időre épen 
nem birna el. Aki képes bennünket okokkal az ellenkezőről 
meggyőzni, ugy ezennel fölhivom hogy tegye meg. 

IRODALOM. 
Kemp is Tamás négy könyve Krisztus követéséről. 

Pázmány Péter fordítása nyomán kiadja Molnár László S. J . 
főgymnasiumi tanár, Kalocsa, 1881. Ny. Malatin és Holme-
ver érs. nyomd. 16-od. Ara fűzve 45 kr. teljesen vászonba 
kötve, finom aranyozással, 75 kr. 

Jól fordítani mindig nehéz, nehezebb sokszor és több 
bajjal, fáradsággal, idővel jár , mint eredeti munkát irni : 
tudják ezt mind, a kik megkisérlették : de a „Krisztus kö-
vetéséről" czimü művet honi nyelvre átültetni, — már csak 
azért is, mert a közönség nagy igényeket [köt annak fordítá-
sához, —- mondhatom nem könnyű, —• nagy föladat. 
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Nogáll, kiadásában maga bevallja : -Hogy mily fá-
radságomba került az egész (munka), annak nincs megmond-
hatója." 

Kempisben a latinság irgalmatlan rossz ; sokszor több 
érteményü, máskor ismét homályos szavak, kitételek, szófű-
zetek, mondatszerkezetek fordulnak benne elő. A mű telve 
van a legfölségesebb s azért nehezen megérthető aszkezissel, 
a különféle fordításokban a legnagyobb véleménykülömbség 
észlelhető. Folytonos olvasás, hosszú meditatio, a lelkiekben 
való jártasság, a szerzetes életbe vágó kifejezések kellő is-
merete stb. okvetlenül szükségesek arra, hogy valaki e mű 
lefordítására a siker reményével vállalkozzék. Többet mon-
dok. Véleményem szerint Kempist csak az értheti át telje-
sen, ki lelkigyakorlatokat s pedig gyakran szokott tartani 
magának és másoknak. 

Még nehezebbnek tartom a fordítást akkor, ha a for-
dító egy más, már létező, magyarnyelvű fordítás nyomán — 
mint Molnár Pázmány nyomán — dolgozik ; mert azon for-
dítás, — itt Pázmányé — szintén megkívánja saját jellegé-
nek legalább lényegben való megtartását. 

Mind e kellékekről megemlékezvén, midőn Molnár atya 
kiadványa kezembe került, aggódva fogtam volna a fordítás 
tanulmányozásához, még inkább igazságos bírálásához, lia 
nem ismerném őt régtől óta, mint olyan férfiút, kiben mind 
e jelzett kellékek szép harmóniában egyesülnek. O egyike 
azon keveseknek, kik csak hosszú s fáradságos tanulmányo-
zás árán szerzett alapos készültséggel léptek a nyilvánosság 
elé. P . Molnárnak helyzetét az is könnyűvé tette, hogy a 
jezsuita atyák közt élvén, azon szerencsében részesül, hogy 
ha valamely helyen fönnakadt, egyik-másik, a lelkiekben és 
Kempis olvasásában megőszült tagtársához fordulhatott fel-
világosításért. Es a mű rendkívüli becsén kívül szerzőnek 
roppant előkészülete volt oka annak, hogy félretéve mindent, 
az előttünk fekvő kiadványnak is lehetőleg részletes ismer-
tetésére határoztam el magamat. 

Elmondom először azt, amit jónak, helyesnek láttam 
a fordításban; azután kötelességemnek tartom — s ezt, gon-
dolom, nem fogja nekem a fordítás szerzője rosz néven venni 
-— P. Molnárt az az észlelt hibákra is figyelmessé tenni, hogv 
azokat őszinte kritikámnak tekintetbe vételével forditásá-
nak netán rendezendő második kiadásában elkerülje. 

1. Helyesen cselekedett a szerző, hogy mindjárt a 
könyv homlokára a jezsuiták latin kiadásaiban látható „In-
tést," hogyan kell e könyvet olvasni, mintegy pharosi láng-
ként fölállitá, vagy hadi zászlóként kitűzte. Ezen intés pontos 
betartása igen hathatós eszköz a lelki életben való hala-
dásra, de főképen az ezen könyvecskében foglalt, helvlvel-
közzel ugyancsak mélységes aszkezisre valló s a mai világ 
elveivel liomlokegyenesen ellenkező tanítások megértésére. 
Mi azért is szükséges, mivel ezen könyvről is az áll, ami a 
sz. Ignácz-féle exercitiumos könyvről, hogy csak az érti, 
aki nem csak ugy futtában oson keresztül rajta, hanem aki 
hegyéről tövéig át meg át meditálja. Lectorem unius libri 
timeo. Es: Nocturna versate manu, versate diurna. Savoyai 

Jenőről mondják, hogy ő naponkint egy egy fejezetet olva-
sott el lassan, figyelmesen. 

Mily fontos továbbá a könyv homlokára tűzött Intés-
ben a „particulate examen" említése „bizonyos vétkek" 
vagy fogyatkozások kiirtása végett (V lap.), valamint az a 
jó tanács, hogy az olvasó a „velősebb és jelesebb mondato-
kat mélyen elméjébe oltsa", hogy szükség idején a bűn el-
len fegyverül szolgáljanak. ;Vége köv.) 

VEGYESEK. 
-j- A Szent-István-Társulat X X V I I I . közgyűlése f. hó 

17-én igen népes volt. Magasan kiemelkedő mozzanata volt 
a gyűlésnek főm. és főt. Simor Jáno.<, bibornok, herczeg-pri-
más ő eminentiájának epochalis eszmék és irányzatokban 
gazdag velőkig beható elnöki megnyitó ama beszéde, melyet 
lapunk élén élveztek t. olvasóink. A gyűlés többi részletei-
ről jövőre referálunk. 

— Kutschker bibornok-érsek után mégis találtak vég-
rendeletet. Ezt akkor készitette, midőn bécsi érsekké lett 
(1878. jan. 12.) és Rómába készült t. i. 1878. febr. 28-án. 
Egyetemes örökösévé tette a bécsi főegyházmegyét. Összes 
hagyatékát jelenleg 300,000 ftra becsülik. 

— Atheista mégsem lehet tagja az angol parlament-
nek. Bradlaugh képviselő ügye, ki a parlament megnyitása-
kor megtagadta az eskiit, az ország legfőbb ítélőszéke elé 
terjesztetett fel. Ez kimondta, hogy Bradlaugh jelenléte a 
parlamentben a törvény értelméban nem szabályszerű. A 
kormány tehát indítványt terjesztett az alsóház elé a neve-
zett tag kizárásának kimondása végett. 

o o 
•— Francziaországbnn a szétüzött szerzetesek segély-

alapjára a legutóbbi kimutatás szerint begyült összesen 
241,400 frank. 

— Az esztergomi fZmegye papi nyugdíj-alapjának ál-
lása a lefolyt év végén, mint a hálás köszönettel vett ezévi 
főpásztori körlevelek IV-ike mutatja, a kövezkező. a) A sz. 
Adalbertről nevezett intézet lefolyt évi bevétele volt : Pénztári 
maradvány 5704 fr t 9(5 kr ; kamatok 11,359 fr t 21 kr, ado-
mányokból 29 f r t 73 kr. Összes bevétel: 17,903 frt 90 kr. 
Ez/.el szemben kiadás volt: adókra 1(30 f r t 83 k r ; elhelye-
zett uj tőkék 8514 frt 70 kr ; nyugdijakra 7979 fr t 45 kr. 
Összesen 16,655 frt. Pénztári maradvány 438 f r t 90 kr. Az 
alaptőke: 177, 847 frt. b) A kiérdemült s nyugalmazott papok 
régibb alapjának bevétele volt : 163,294 f r t 26 krnyi tőke; 
kamatai 7686 fr t 79 kr ; az üresedésben levő kanonoki szék 
jövedelméből 69 fr t 8 kr ; esedékekés kegyes hagyományok-
ból 678 f r t 47 kr. összes bevétel: 8434 fr t 34 kr. Kiadások: 
múlt évi kiadási többlet 2223 fr t 79 k r ; adókra 208 f r t 85 
kr ; a deficiensek házára 375 frt 87 k r ; nyugdijakra 6799 
f r t 99 kr. Összes kiadás: 9608 fr t 6 kr. Kiadási többlet 
1173 frt 72 kr. Az alaptőke változatlan maradt. 

Ft. Kruesz Cliryzosztom pannonhalmi főapát ur ő 
excellentiájának, Győr-Szt.-Márton közönsége, titkos taná-
csossá történt kineveztetése alkalmából, fáklyászenét ren-
dezett. 

— j Az esztergomi fókáptalant gyász érte. Egyik köz-
kedveltségü tagja, m. és ft. Káncz Lázár pharói v. püspök s 
éneklő-kanonok stb. f. hó 14-én elhunyt. Pályáján több elő-
kelő hivatalt viselt. Volt a közp. papneveldében aligazgató, 
ó-lmdai plébános, pozsonyi majd esztergomi kanonok s az 
ötvenes évek elején Pázmány-intézeti kormányzó. Nemeslel-
küségét nekünk is volt alkalmunk tapasztalni. Nyugodjék 
békében ! 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Budapesten, márczius 23. 24. I. Eélév, 1881. 

TARTALOM. A hórebi bálvány. —• A Szent-István-Társulat f'. hó 17-én tar tot t választmányi üléséről. — Egyházi tudósí-
tások : Budapest. Az evang. és reform, hitfelekezet kérvénye az országgyűléshez. Francziaország. Istenitisztelet és . . . em-

berimádás. — Irodalom. •— Krisztus követéséről. — Vegyesek. 

A horebi bálvány. 
A héber szövegben, — az eredetiben, mint 

a forditásokban, — szó sincs a praetendált vegyészi 
műtétekről ; ott pusztán csak mechanikus, eljárás van 
elmondva. 

Es ha e pusztán mechanicus eljárásra szorít-
kozva nem is volna bebizonyítható, hogy Mózes az 
aranyat porrá törte, vagy legalább porrá törhette, 
dörzsölhette, az egész versnek és Mózesnek benne 
foglalt elbeszélése igazolására tökéletesen elégsé-
gesnek tartom az eredeti héber szöveg kellő felfogását, 
szószerinti fordítását. Mert a héberben nem mondatik, 
hogy Mózes porrá törte az aranyat, hanem csak apró 
részecskékre. 

E 20-ik vers igy van héberül: „Vajj ikkach 
eth ha1 eget àscher am vajjisrof baesch vajjitchan 'ad 
ascher dák vajjizer al p'nê hammajim vajjasch'ke eth 
b ne Ischrael." Magyarul : ..És megragadván (Mózes) 
a borjút, melyet készítenek vala, megegette tűzben és szét-
zúzta a meddig zúzta (zúzhatta, vagy pedig : mig nem 
apró darabokká lön) és elszórta (ez apró darabokat, 
részecskéket) a víz színére és megitatta Israel fiait." 

Ezen általam adott szószerinti fordítás szerint 
— melynek helyességéről kezeskedem— nem mon-
datik, hogy Mózes az aranyat porrá zúzta ; hanem 
csak az mondatik, hogy vajjitchan ad a scher dák. 

E szavak értelme attól függ, vájjon a kamezzel 
biró dák ige-e itt vagv pedig melléknév. Vehetem 
ugyanis e szót dák e helyütt tetszés szerint igének 
is, meg melléknévnek is ; mivel mint melléknév is 
( = tenuis, minutus, piczi, apró), meg mint ige is 
(=: conterere) : igy iratik dak (patach-al) s csak, 
mert athnach van mellette s pausában áll, iratik itt 
igy dák (kamezzel). Akár vesszük pedig e szót: dák 

igének (form. kai. I. aur. 3. p. sing. m. e. h. dakak, 
összevont ige) vonatkoztatva mint cselekvést Mó-
zesre, akár pedig melléknévnek, vonatkoztatva mint 
appozicziót 'egeire, a bor jura : egyik esetben sem 
mondatik, hogy az aranyborjú porrá zúzatott. Mert, 
ha ige a dák, akkor az egész kifejezés vajjitchan 'ad 
a scher dák = összezúzta (Mózes) a meddig össze-
zúzta, vagyis a hogyan csak bír ta ; ha tehát Voltaire 
szerint nem birta porrá, hát akkor csak apró ré-
szecskékre. Ha pedig a dák melléknévül vétetik = 
minutus, piczi, apró, mince, akkor a jelzett kifejezés 
értélme ez : zúzta (vagy zúzatta) mindaddig, mig 
apró nem lett, (a borjú), vagyis mig az arany leme-
zek apró részecskékké nem törettek. 

Ami pedig azt az arany víz italt illeti, ezen se 
sokat tör jük fejünket. Mózes ebben sem vegyézke-
dett, hanem csak egyszerűen vizbe keverte az arany-
port, illetve az apró aranydarabocskákat. Tökélete-
sen egyre megy azután, hogy miféle viz volt az, és 
mi tartalmazta azon vizet, melybe az arany szóra-
tott, hogy abból az Izraeliták igyanak. Az is egyre 
megy, vájjon Mózes ráparancsolta-e a zsidókat az 
ivásra, avagy csak, hogy — más viz nem lévén — 
önmaguk kénytelenittettek abból mégis inni, ne-
hogy szörnyen meghaljanak. Ez legegyszerűbb, leg-
természetesebb, legközelebbfekvöbb - - mert magában 
a szövegben rejlő — magyarázatát adom a szokás-
talan italnak e néhány szóval : Mózes az aranyport, 
vagy apró aranyrészecskéket elszórta a Horeb hegyé-
ről lecsorgó forrás- vagy patakvizbe, (a héberben van : 
'al p'nê hammajin — super faciem aquarum), mely-
ből a völgyben sátorozó zsidók önmaguknak és bar-
maiknak rendesen meritni szoktak. Tudta ugyanis 
Mózes, hogy abból a zsidóknak inniok kell; czélját 
tehát, hogy a nép megutálja bálványát, imádásának 
tárgyát, melyet mintegy maga meginni, megemész-
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teni, magából a szenny, az utálat helyére vetni : te-
hát semmivé'tenni képes, — ily egyszeri! módon köny-
nyen elérhette. 

Minthogy tehát a megkinzott 20-ik vers nem 
tartalmaz valószínűtlenségét, Voltairenek ismét egy 
ellenvetésével készen vagyunk. 

Miután azonban már Voltairenek élesebb ellen-
vetéseit tőlünk telhetőleg megczáfoltuk, s hogy 
hosszadalmasak ne legyünk, Voltairenek és mások-
nak egyéb ellenvetéseire csak nagyon röviden fo-
gunk válaszolni. 

Azt kérdik Collins, Tindal és Bolingbrocke (lásd 
Voltairenek Traité de Tolerance czimii müvébe szőtt 
jegyzeteit), honnan adhatták a zsidók azt a sok aranyat, 
hogy abból egy aranyborjú öntethessek ? 

Fönnebb már megjegyeztem volt, hogy az 
aranyborjúnak csak feje volt öntve, illetve fába ki-
metszett borjufö (bikafő) öntött = ömlesztett, puhí-
tott s finoman nyúj tot t aranylemezekkel volt bebo-
rítva ; és annak is a zsidók kívánsága szerint hordoz-
hatónak kelle lennie. Tehát nem igen sok aranyra 
volt szükség. Egyébként fejezetünk 2-ik versében 
elmondja a sz. szerző, hogy Áron megparancsolá a 
népnek : „Vegyétek le az aranyfüggőket feleségei-
tek, fiaitok és leányaitok füleiről és hozzátok hoz-
zám. Es a nép megcselekvé, amit Áron megparan-
csolt vala." 

Tegyük fel, hogy a legalább három milliónyi 
nép között csak 50 ezerre ment azok száma (asszo-
nyok, leányok és ifjak), kik fülbevalót hordoztak ; 
az összehordott arany nem lehetett-e elégséges egy 
hordozható bikafönek az általam jelzett módon való 
elkészítésére?! Vagy tán tagadni fogják azt, hogy 
a zsidó nők és ifjak fülhevalókat viseltek ? Olvassák 
el a régi keletiek, különösen az egyiptomiak szoká-
sait. Es nem valószinü-e, hogy az arany fülbevalók 
egy részét képezték azon sok aranynak és ezüstnek, 
melyet az izraeliták Egyiptomból kivittek ? S nem 
lehetséges e, hogy nem csak fülbevalókat, hanem 
más arany ékeket: nyak- és karpereczeket is áldoz-
tak az aranyborjú elkészítésére? Habár ez a szöveg-
ben nem említtetik is. 

Azon is megütközött Voltaire, hogy a 27 és 
28-ik versben mondatik, hogy Mózes a leviták élén 
mintegy huszonhárom ezer embert legyilkoltatott az arany-
borjú imádása miatt. Először is, nem hiszi, hogy az a 
huszonhárom ezer fegyveres ember oly könnyen hagyhatta 
volna magát a leviták által folkonczoltatni, másod-
szor pedig azok legyilkolásában nagy kegyetlenséget 
és igazságtalanságot lát. 

Ez ellenvetésre csak annyit mondó vagyok, 
hogy a legyilkoltak száma nem huszonhárom ezer, ha-
nem csak három ezer volt. Igaz ugvan, hogv a Vulga-
tában s azon fordításokban (német, franczia, magyar 
stb), melyek a Vulgatából származtak, huszonhárom 
ezer legyilkoltról van szó ; de a héberben csak mint-
egy három ezerről (khischilschom aTpê ïseh) tétetik em-
lítés. Hasonlóképen csak három ezer van a samari-
tán szövegben, a Septuagintában, a chald Paraphra-
sisban, Aquila, Symmachus, Theodotion görög és a 
syr-, arab-, perzsa fordításokban; csak háromezerről 
emlékeznek a rabbik, Philo, Tertullián, sz. Jeromos 
stb. Mint Tarkányi jól megjegyzi e versről: „A fön-
nebbi szám (huszonhárom ezer) a leirók hibájából 
csúszhatott a Vulgatába, vagy Móz. IV. 25, 9-ből, 
vagy pedig mivel a Kor. 1. 10, 8-ban a 8-ik vers 
végét némelyek összefüggésbe vették a 7-ik versben 
innen vett idézettel." Az is meglehet, hogy sz. Je-
romos maga is, vagy a Vulgata másolója, a Septua-
gintát is figyelembe véve sig tqioxiMovq helyett elxooi 
TQSIÇ xihâdaç-1 olvasott. 

Az sem igaz, hogy a legyilkoltak fegyveresek 
— illetve felfegyverezve — valának ; inert mint 
a 6 és 25-ik versben mondatik : mulatott, tán-
czolt és megfosztott volt (t. i. ruháitól és fegyverei-
től) a nép. 

A mi pedig a Mózes szemére vetett kegyetlen-
séget illeti ; jól tudta a nép, hogy Jehova törvénye 
szerint a bálványimádás halállal büntetendő. Mind-
azoknak tehát, kik az aranyborjú készitéséhez bár-
mikép hozzájárultak, vagy azt imádták : halállal 
kellett volna halniok. De Mózes megkér leié az Urat, 
hogy ne irtsa ki a népet (11, 12 és 13. versben) s 
csak azokat bünteti halállal, kik még azután is, hogy 
a hegyről lejött vala, folytatták bálványimádásu-
kat és részegeskedésöket s nem szűntek meg bot-
ránykoztatni a megtért többséget. Kegyetlenség, 
igazságtalanság volt-e ezeket legyilkoltatni ? Nem 
ugy hozta-e inkább magával az igazságosság és a Ö J ö o o ö 
theocraticus kormányrendszer, de meg a népnevelési 
szempont is, hogy e miazmái a zsidó néptestnek ki-
irtassanak ? 

Azt ír ja Voltaire {Philos, de V hist.), hogy csak 
a Pentateuchusban, Mózes könyveiben van szó az arany-
borjúról; a próféták könyveiben arról nem tétetik emlités. 

Hát a CV. zsoltár 19 és 20-verse mit vétet t? 
„Es borjút alkottak Hórebben, és imádták a bál-
ványt. lís fölcserélték dicsőségüket a szénátevö borjú 
hasonmásával." Vagy a zsoltárokat nem számítja 
Voltaire a nebiimhez ? 
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Ezechiel próféta is nem egyszer vetette a zsi-
dóknak a bálványimádást szemökre. „De haragra 
ingerlenek engem Izrael háza a pusztában ; 
mert a bálványok után jár vala az ö szívok." (Ezech. 
XX, 13 és 16.) 

Legvégül hozom Voltairenek azon ellenvetését, 
hogy lehetetlen, miszerint a 2—3 millónyi zsidó nép, 
kik csak imént hallak a Jehova szózatát villámlások és 
mennydörgések közepette, oly hamar megfeledkeztek volna 
Istenükről s elhagyva öt, a bálványimádásra vetemedtek 
volna. 

Sajnos, hogy mégis ugy van. Hitt ugyan a nép 
Mózes Istenében s öt magát elismerte Jehova kül-
döttének, ki őket a hatalmas Pharao rabszolgaságá-
ból képes volt kimenteni. De most meglepetve Mó-
zes hosszas elmaradása által s öt a hegyen elveszett-
nek, meghaltnak, magát elhagyottnak vélvén, kétel-
kedni kezdett benne és abban, a kit igaz Istennek 
vallott, — Jehovában. Hihetetlen-e, hogy a zsidók 
ily körülmények közt annyi más nemzetek, különö-
sen az egyiptomiak által imádott istent kerestek, ki 
őket, a Jehovától és Mózestől elhagyott népet, a 
pusztából kivezesse, s hogy imádni kivánták ez is-
tent ? Hogy épen bikabálványt imádtak, — ezt Egyi-
ptomban tanulták, hol az Apis cultus volt a legel-
terjedtebb. 

De bármint legyen is, emlékezzünk vissza a 
zsidó nép akkori korszakára s gondoljuk meg, hogy 
nekik nem volt oly tiszta, határozott fogalmuk a 
bálványimádás esztelenségéröl és gonoszságáról, 
mint nekünk. Alig hagyták el Egyiptomot, hol a 
bálványimádás uralkodó cultus volt s e cultust, 
mely külső fényével csak méginkább vonzotta őket, 
látták, tudták mindenütt elterjedtnek. Mi dőreség-
nek mondjuk a bálványimádást s Voltaire csodál-
kozik azon, hogy a zsidók ily dőreségre vetemedtek 
a pusztában. De kérdem öt, nem kell-e azon jobban 
csodálkoznunk, hogy az egyiptomiak, a görögök, a 
rómaiak, e dicső, büszke, müveit nemzetek mind bál-
ványimádók voltak V Könnyebb-e felfognunk, hogy 
a pogány bölcsek minden tudományuk, minden böl-
csészetiik mellett nem szégyeltek a bálványoknak 
áldozni ? Könnyebb-e felfognunk, hogy a mai nap-
ság is akadnak tudósok és bölcsészek, — minő volt 
maga Voltaire is — kik bár lehetetlen be nem lát-
niok a világ létéből, fönntartásából és észerii kor-
mányzatából egy személyes örök Istennek létét ; ta-
gadják e személyes örök Istent s pantheistákká 
lesznek; imádják a természetet, a világot, mindent 
a mit látnak, tehát a köveket, fákat, fémeket s igy 

az aranyat és az aranyborjút is, csakhogy ne kell-
jen Istennek elismerniük és imádniok azt a minden-
ható személyes Istent, ki a mindenséget s őket is 
teremtette s ki őket egykoron számadásra fogja 
hivni hamis bölcselkedésükért, hitetlenségükért. 

Dr. Kanyurszky Gy. 

(Folyt, köv.) 

A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT 
folyó hó 17-én tartott választmányi ülése. 

Megszoktuk, hogy a Szent-István-Társulat közgyűlé-
sén mindig díszes, válogatott közönség jelenik meg. De ily 
inind díszes, mind nagy vendégkoszorut mégis régóta nem 
volt alkalmunk látni Társulatunk közgyűlésén, mint ez idén. 

Emelte annak díszét és fényét bibornok-primás ő emi-
nentiája, ki most is, mint mindenkor, mikor felsőbb tekinte-
tek által akadályozva nincsen, a közgyűlésen személyesen 
elnökölt. A nagyméltóságú védnöki karból alkalmunk volt 
tisztelhetni Samassa József egri érsek ő exját, nm. Ipolyi 
Arnold, Csúszka György, Schuszter Konstantin, Pauer János 
püspök ő mgát. 

A kiválóan nagy számmal megjelent világi tagok kö-
zöl kiemeljük Majláth György országbíró excellentiáját, ki-
nek megjelenése maga oly momentum, mely e gyűlés fontos" 
ságát hatványozza. Mellette az állami tisztviselői kar leg-
magasabb köreiből, az országos képviselőtestületből, az egy-
házi rendből számos dignitarius, s általán az alapítók, vá-
lasztmányi és rendes tagok soraiból, kiket mindnyájokat a 
közvetlen érdeklődés hozott ide, oly számosan tettek bizony-
ságot amellett, hogy a katholicismusnak nem holt, hanem 
eleven tagjai, miszerint nemcsak szerencsét kiválthatunk 
társulatunknak, melynek ily közönsége van, hanem mond-
hat juk egyszersmind, hogy a Szent-István-Társulat mai 
közgyűlésén nem csupán a társulat, hanem a magyarországi 
katholicismus is ünnepet ült. 

A központi papnevelde nagy terme minden zugában 
megtelt már, midőn a társulat elnöke, gr. Cziráky János ő 
exja jelenté a közgyűlésnek, hogy az elnöki széket maga 
bibornok-primás ő eminentiája fogja elfoglalni, s az ő meg-
hívására küldöttséget nevez ki, melynek elnöke Zsendo-
vics József egri prépost-kanonok, tagjai pedig : gr . Apponyi 
Albert, Kurcz Vilmos, Barta Béla, Szalay Imre, Balogh 
Sándor és Majláth Gusztáv. 

Alig jelenté a visszaérkezett bizottság elnöke, hogy a 
bibornok-primás ő eminentiája megköszönvén a meghivást, 
Ígérte, hogy a közgyűlésen meg fog jelenti, ő főmagassága a 
jelenvoltak zajos és hosszantartó éljenzései közt belépett a 
terembe s elfoglalá elnöki székét. 

„Dicsértessék a Jézus Krisztus" szavakkal megnyit-
ván az ülést, egyikét tar tá ismét azon nagyfontosságú be-
szédeknek, melyek nem csupán e szűkebb körnek, hanem az 
egész ország katholikusainak szólnak. A jelenvolt közönség 
eleinte a legnémább figyelemmel hal lgat ta ; de minélinkább 
fölmelegedett a remek előadás hatása alatt, annál hango-
sabban tört ki tetszésnyilvánítása, ugy hogy a beszéd vége 
felé elragadtatásában jóformán minden pillanatban abiboros 
szónokot föltartóztatá. Ő eminentiája egy beszéd keretében 
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mind azon kérdéseket tárgyalta, melyek egyház-politikai 
téren a szellemeket ma leginkább foglalkoztatják, s mind-
egyikét néhány indolcló észrevétellel, egy-egy frappáns idé-
zettel oly világosságba tudta állítani, mit ezt elérni kevés 
szónoknak adatott meg. T. olvasóközönségünknek volt al-
kalma e beszédet lapunkban egész kiterjedésben olvasni, 
ami fölment bennünket azon úgyis alig teljesíthető föladat-
tól, hogy azt kivonatban közöljük, vagy hozzá kommentárt 
írjunk. 

Cziráky gróf ő exja még egészen a beszéd hatása alatt 
elérzékenyülve mondott ő eminentiájának köszönetet, azon 
óhajtással, hogy a remek beszéd egész kiterjedéséhez a jegy-
zőkönyvbe fölvétessék. Egyút tal kérte ő eminentiáját, hogy 
a Szent-István-Társulatnak a római szentbeszékben való 
törhetlen hűségét, engedelmességét és ragaszkodását ő szent-
ségénél, X I I I . Leó pápánál tolmácsolni kegyeskedjék. Amit 
ő eminentiája a legnagyobb készséggel megigért. 

Azután a megállapított programm szerint dr. Tarká-
nyi Béla apát-kanonok és társulati alelnök ő nga tar tá elő-
adását, mely nagyobb részében kiterjedett a társulat szelle-
mi tevékenységére és egyúttal világos áttekintését nyújtotta 
a társulat anyagi viszonyainak. 

A terjedelmes előadás mindvégig lekötötte a közönség 
figyelmét. Számot adván a tagilletményekről, bővebben 
megemlékezett az „Aeneas Sylvius" s a tavaly befejezett „ IX. 
Pius pápasága" czimü műről. „A multévi tagilletményül, igy 
szól, kiadott további két munka, a társulat működését szabá-
lyozó programm szerint s tán e fölött is amaz előszeretetnek 
köszöni létét, melylyel társulatunk a történettudomány iránt 
viseltetik, de nemcsak társulatunk, hanem általában nemze-
tünk is. A história, mint „lux veritatis" legerősebben fog-
lalván el az igazságért epedő lelket, — méltán válik az iro-
dalmi működésnek is legkedveltebb, legélvezetesebb s leg-
tanulságosabb foglalkozásává. S ettől társulatunk, mint a 
keresztény örök igazságok egyik hivatott védője sem von-
hatta el figyelmét ; sőt mily kedves foglalkozása az, históriai 
kiadványainak szép sora mutat ja , melyben nemcsak egyes 
kiváló emberek s korszakok, hanem nemzetünk egész törté-
netét is adta ; sőt a külföld világtörténelmi nagyobb miivei-
ből a legjobbat, társulatunk czéljának és szellemének legin-
kább megfelelőt átültette irodalmunkba. 

„S e nemű kiadványainál — elkezdve Hartwik „Szent 
István" életiratától, melylyel azok sorát megnyitotta, a leg-
újabban kiadott történelmi munkáig, — mindig volt vala-
mely speciális eszme vagy inditó ok is, mely a társulatot 
azok kiadásánál vezérlette. 

„S hogy a magyar történelem egyes nagy alakjaira 
vagy érdekesebb korszakaira forditotta szivesen figyelmét, 
már csak azon összefüggésből is magyarázható, melyben 
hazánk történelme kath. egyházunk történetével áll ; sőt 
gyakorta, főleg a középkori, annyira össze van vele olvadva^ 
hogy hazánk története egyszersmind kath. egyházunk törté-
netének is tekinthető, és viszont, — s ez tünteti méltó fény-
ben elő azt a harmóniát is, melyben a katholicimus Ma-
gyarországon a valódi hazafisággal áll ; s világi hiveinél ugy 
mint papságánál, a katholicitással mai uapiglan annyira 
egybeforrott a valódi hazafiság becsületes jellege, mint job-
ban tán sehol a világ básmely nemzeténél. 

Ez az irány pont a társulat szemei előtt lebegett akkor 
is, midőn nem szorosan a hazai történelemből választott va-
lamely kiváló alakot vagy korszakot munkálata tárgyául, 
miről épen legújabb kiadványunk tesz bizonvságot, melynek 
tárgya „Aeneas Sylvius I I . Pius pápa." E l e t - é s korrajz ; 
megírva Pór Antul. m. akad. tag által. 

„Nem kell erőszakolva keresni, önként szemünkbe öt-
lik az az összefüggés, mely az egyház- és világtörténelem 
ezen kiváló alakját szoros viszonyba hozza nemzeti történe-
tünk két nagy férfiával ..Hunyadi Jánossal" és ..Vitéz J á -
nossal." kiknek életrajzait társulatunk olv szivesen adta 
könyvilletményül tagjainak, akik viszont hasonló szívesség-
gel fogadták mindakét jeles életrajzot. . . . 

„Nekünk, mint keresztény katholikusoknak s mint 
magyaroknak is elég indok ama viszony, melyben a mű hőse 
(Aeneas Sylvius) nemzetünk legnagvobbjaival, a keresztény-
ség legerősebb védbástyáival, a Hunyadiakkal állott. Ugyan-
egy eszme lelkesítette őt is, mint ezeket s mint nemzetünket 
kitartó küzdelemre a romboló áramlat ellen, mely az ozmán 
hatalom terjedésével a kereszténységet ugy, mint nemzetün-
ket, a civilisatiót egyetemben ugy, mint egyes nemzetek-
nél fenyegette. Egyenlő lelkesedéssel buzdított, küzdött, 
szenvedett a pápa, ugv is, mint a kereszténység atyja, mint 
a keresztény nagy család egyik nevezetes tagjának, hazánk-
nak őszinte harántja ; ugy is, mint a tudományok őre, mint 
kitűnő, nevezetes humanista ; — mert tudjuk, hogy a tudo-
mányok ujjá-éledésének, melyet renaissancenak és humanis-
musnak nevezünk, ő volt egyszersmind egyik megalapítója, 
ki annak tudományos igyekezeteit épen ugy, mint számos 
egyházi rendű művelői, behozva az egvházba, ez által azt 
megtisztították és megszentelték. Mert valamint minden O — 
műveltség, tudomány és műizlés a kereszténység által az 
egyház körében nyerte magasabb irányát és emelkedését, 
valamint az antik pogányság összes classicismusát és mű-
vészetét az egyház mentette meg az enyészettől s átvéve 
magába, megnemesitette ; velők u j tudományt, uj irodalmat 
u j mfiizléseket alkotott a középkor kezdetén : ugyanez volt 
az eset az ujabb kor első hajnalán is, a humanismus és a re-
naissance keletkezésénél. A közénkor egvházi iskoláiban az 
egyháziak által fólébrésztve jöt t létre és lépett a világba. 

„Igaz, hogv az egyházon kívül a világban csakhamar 
elvilágiasodott s elpogánvosodott. A Dantékra és Pe t ra r -
kákra következtek a Boccacciók, az egyházi szellemű Tra-
versariakra a nyegle Poggiók és Eilelfók. kik a humanis-
must túlzásaikkal a pogányság kicsapongásai g vitték. De 
mire e kornak szellemei visszaéltek vele, voltak olyanok is 
köztök, kik ezt, mint Aeneas Svlvius is, újra visszavitték 
megtisztítva az egyházba ; disziték azt Ízlésével, szellemével 
és művészetével, sőt fölemelték magokkal a pápai trónra. 

„S ez a tanulság Aeneas Sylvius humanisticus iro-
dalmi és művészeti pályájában ránk nézve azon magas egy-
háztörténeti szemponton tul, melv őt egy időben nemze-
tünkkel együttesen, mint a kereszténység egyetlen védelmét 
a pogány kelet ellen oly magasan tünteti fel. A római pánák 
ama nagy politikai actiója, melyet nemzetünkkel az európai 
ügyekre nem egyszer gyakoroltak, e nemes szövetségben II . 
Pilis pápa és nemzetünk közt .újra nyilvánult ; és melynek 
nagy eredményét csak korai véletlen halála gátolta meg a 
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hadjáratnak épen megindításakor, melylyel nemzetünket a 
török hatalom elözönlésétől megvédte volna . . . Valódi ke-
resztes hadjára t volt ez, melynek élén I I . Pius pápa hajóra 
kelve, meg is halt e szent ügyért, mely hazánkéval közös 
ügy volt annyira, hogy a bíbornoki collegium az elhunyt 
pápa összes pénzhagyatékát (mi 40—48 ezer aranyra be-
csültetett), mint a török háborúra szánt hagyatékot, köte-
lezve érezte magát Mátyás királyunknak küldeni. 

„Gyönyörűen fejezi be e mű irója, miután több jeles 
tulajdonát elsorolta, épen erre vonatkozólag e derék pápa 
jellemzését ezen pár szóval : „hogy életének legszebb virága 
marad mégis, hogy az igazságért, az elnyomott nép meg-
váltásáért liait meg, midőn áldozatul mutatá be magát Is-
tennek, és példát adott papjainak, mikép fogják fel köteles-
ségeket a hivek iránt, kiket a Gondviselés kezeikre hozott." 

„Ez volt egyik történelmi mű. melyet társulatunk a 
mult évben adott tagjainak." 

A másik „ IX. Pius pápasága" cz. munkának I I I . be-
fejező kötete volt, megirva Füssy Tamás által. 

Meggyőzően védelmezvén I X . Pius pápát az ellene föl-
hozatni szokott vádak ellen, igy folytatja : 

„Es mégis különösen a szabadság és civilisatio ellen-
ségeül tüntetik föl az egyházat s az ő régi tanának legille-
tékesebb, legfőbb hirdetőjét. 

„A szabadság fölött törne pálezát az egyház, mely 
megtörte a rabszolgaságot, a despotismust ? Az egyház 
volna ellensége a szabadságnak, mely ott fejlődött ki és fej-
lődik ma is legerőteljesebben, ahol szabadságot élvez ? Van 
szabadság igen is, melyet az egyház kárhoztat, olyan sza-
badság például, minő ma azon országban divik, hol a polgá-
rok egyik osztálya, épen az, mely hirdeti, hogy Istennek 
meg kell adni, ami Istené, valamint az államnak, ami az 
államé, — igen, a polgárok ezen osztálya osztraczimus alá 
esik : mig magának a tulajdonnak megtámadóit az adófize-
tők költségén hazaszállítják a fegyencz-gyarmatokból ; el-
lensége az egyház oly szabadságnak, mely a kath. iskolákot 
lehetetlenekkké teszi, a vallástól irtózó csekély kisebbség 
kedvéért pedig a a tanodákat megfosztja minden vallásos 
jellegöktől. 

„A szentszék, mondá I X . Pius 1861. márcz. 18-iki 
allocutiójában, minden időben oltalma és támasza volt a va-
lódi civilisatiónak ; a történelem emlékei a legékesen szó-
lóbban bizouyitják, hogy a szentszék minden korszakban a 
legtávolabb barbár vidékekig hirdeté a humanitás, a rend, a 
bölcseség igaz elveit. De midőn a civilisatio neve alatt oly 
rendszert akarnak értetni, mely épen azért látszik alkotva 
lenni, hogy Krisztus egyházát meggyengitse vagy épen meg-
döntse, kétségtelen, hogy az ily civilisatióval sem a szent-
szék, sem a pápa soha egyet nem érthetnek. . . . 

Alig három éve, hogy I X . Piust a pásztorok isteni 
fejedelme magához hivta az élők sorából, — s az ő nagybe-
csű működésének fölfogásában az Ítélet már is mindinkább 
szűrődik. E józauitó hatása a mérséklő befolyások elfogadá-
sához fogékonyabb szivekre, — az igazságot őszintén kereső 
és visszasugárzó történelem van hivatva gyakorolni. Ha te-
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kintetbe veszszük, hogy az általunk I X . Piusról kiadott 
történelmi mű mily méltánylásban részesült nálunk azon 
oldalon is, hol rendesen nem szoktuk kath. irodalmunk mél-

tatóit keresni ; és pedig méltánylásban részesült nemcsak a 
mű belbecsének elismerésével, hanem igaszságot szolgálta-
tott legalább egyben-másban szerzőnek ott is, hol Ítelete for-
mulázásában a modern szabadelvüség felfogásától lényegesen 
el tér : talán nem alaptalan azon föltevésem, hogy I X . Pius 
pápa működésére nézve az eszmék tisztázására a mi mun-
kánk is hivatva van némi befolyást gyakorolni." 

Xehéz ellenállanunk a kísértésnek, hogy az érdekes és 
tanulságos előadásból tovább ne böngészszünk. Szeretnők 
átírni mindazt, mit alelnök ur I X . Piussal kapcsolatban a 
kath. irók föladatáról mond. Arany szavak, melyeket vajha 
mindenki megszívlelne, s melyeket értekező I X . Pius e sza-
vaival fejezett be : „Szeretet nélkül senki sem lehet valódi 
katholikus !" 

Az alelnöki előadásból tanuljuk továbbá, hogy a mult 
évben a társulat által újra kiadott iskolakönyvek száma 
465,100, 3.527,400 iven. 

A bevétel 1880-ban volt 81,778 f r t 64 kr. Összes kia-
dás 79,751 f r t 29 kr., tehát a bevétel meghaladja a kiadást 
2027 f r t 35 krral . Azonban a bevételből levonva a visszafi-
zetett tőkét, a mi 1795 f r t 50 kr., a kiadásból levonva a 
kamatra adott 8053 f r t 24 krt, marad tiszta bevételül 
79,803 f r t 14 kr., — tiszta kiadásul 71,698 fr t 5 kr., — több-
letül 1880-ban 8105 fr t 9 1er. 

A kegyes adakozások rovatához fölemiitjük, hogy 
Liszt Ferencz 50 f r t adománynyal tisztelte meg a társula-
tot ; ngos Molnár Vid Bertalan cz. kanonok és nyug. katonai 
plébános pedig osztr. papír-járadékban kétezer ferintot te t t 
le alapítványul a Szent-István- Társulat pénztárába oly föl-
tétellel, hogy ezek kamataiból évenkint tankönyvek küldes-
senek ajándékul a győr-szent-iváni kath. iskolába járó gyer-
mekek közt leendő kiosztás végett. A nagylelkű alapitvá-
nyozó egyfeliil kikötötte, hogy azon esetre, ha valaha a 
Szent-István-Társulat megszűnnék, — ezen alapítványa va-
lamint az általa már előbb szintén vallás-erkölcsi czélra le-
tett 500 frtnyi tőke a szentmártoni főapátságra szálljon át 
az általa fönnebb kijelelt czélokra. 

A közgyűlés hálával fogadta a nemeslelkü adományt 
s Balogh Sándor tag a közgyűlés nevében tolmácsolta a tár-
sulat köszönetét. 

Az alelnök előadásából föl kell még említenünk ke-
gyeletes megemlékezését Szabó Imre püspök, társ. védnök-
ről. „Az igazgató választmány tiszte lesz — mondá — in-
tézkedni az ő emlékének méltó megünnepléséről. Addig is 
kifejezést ad „az őszinte fájdalomnak, melyben e nagy vesz-
teség fölött, a társulat minden tagja bizonynyal osztozik. A 
valódi magyar főpap, kitűnő magyar egyházi szónok, a ke-
netteljes szépségű iró, ki már társulatunk bölcsőjét oly sze-
retettel ringatá nagyhatású s azóta sem pótolt irodalmi mű-
ködésével — csak porhüvelyét hagyta itt : de szelleme buz-
ditólag irányadólag él közöttünk." 

Az 1881. évi költségvetés, mely a pénztárnoki jelen-
téssel együtt a tagok között nyomtatásban kiosztatott, föl-
olvasottnak tekintetett. 

A számvizsgáló bizottság jelentése alapján Nováko-
vics János nagyérdemű és buzgó pénztárnoknak e fölment-
vény az 1880-ik évre kiadatni rendeltetett s a pénztár-
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nok urnák hasznos és önzetlen szolgálataiért elismerés sza-
vaztatott. 

A számvizsgáló bizottság tagjai, névszerint BartaBéla , 
Bornemisza Antal és Frey József újra fölkérettek tisztjök 
folytatására s buzgó fáradozásukért a közgyűlés köszönetet 
szavazott. 

A igazgató-választmányba a következő uj tagok vá-
lasztattak! Bogisich Lajos a pestvidéki tőrvényszék elnöke, 
Bády Valér sz. ferenczrendi áldozár, dr. Bognár István egye-
temi dr. Rapaics Ravmund egyetemi ny. r. tanárok, dr. Vajda 
Gyula egyetemi magán tanár, Károly János tétényi esperes -
plébános, Kubiczky András cz. kanonok, taksonvi esperes-
plebános. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Ráth József apát, buda-
vári plébános és Gervay Mihály miniszteri tanácsos, vál. 
tagok kérettek föl. 

Végül gr. Cziráky János ő exja ékesszólóan köszöne-
tet mondott a bibornok-primás ő eminentiájának, hogy a 
közgyűlést magas megjelenésével megtisztelni s azon elnö-
kölni méltóztatott; — továbbá Majláth György országbíró 
ő excellentiájának. Kérte ő eminentiáját, hogy főpásztori ál-
dását adja a közgyűlés tagjaira, és a betegeskedése miatt 
meg nein jelenhetett elnök társára, gróf Károlyi István ő 
excellentiájára. 

O eminentiája áldás-adás után valamint megnyitó be-
szédében, ugy most ismételten köszönetet mondott a társu-
lat élnökeinek és tisztviselőinek, s a társulatot ezutánra is 
buzgó gondjaikba ajánlotta. 

Ezzel a fényes közgyűlés véget ért. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, márczius 22. Az evang. és reform, hitfeleke-

zet lcérvénye az országgyűléshez. — A protestáns felekezetek 
által a kihágási törvény 53-ik §-a ügyében készített és az or-
szággyűléshez beterjesztett törvényjavaslat egész terjedelmé-
ben előttünk van. Elolvastuk és ismét elolvastuk e kérvényt, 
kerestünk benne oly indokokat, melyek annyi hosszas discus-
sióután még meg nem czáfoltattak, azt vélve, hogy ha majd 
a protestantismus vezérférfiai összegyűlnek, együtt ilyesmit 
majd fel fognak találni ; azonban, minden fáradságunk siker 
nélkül maradt és minthogy az annyiszor és annyiszor elmon-
dottakat ismételni nem akarjuk, minthogy nem akarunk 
czáfolatába bocsátkozni oly állitásoknak, melyeket már 
megezáfoltunk, felemlítve egyszerűen, hogy a protestáns fe-
lekezet most már frontot változtatott, mert szóval sem említi, 
hogy a protestáns gyermek megkereszteltetését katholikus 
pap által ezentúl is büntetendő cselekménynek tartja, hanem 
a büntetést csak azon katholikus papra akarja kiterjesztetni, 
ki az anyakönyvi kivonatot a törvényben meghatározandó 
határidő alatt hivatalból a prot. pásztornak meg nem küldi, 
ezt mondjuk felemlítve, inkább ama kérvényben bennfoglalt 
és benn nem foglalt dolgokkal fogunk foglalkozni. 

Ha azon kérvényt jellemezni akarjuk, elmondhatjuk, 
hogy az a katholicismus iránti gyűlöletnek szüleménye és az 
állítólagos protestáns álláspont megtagása vallási téren. Vé-
gig olvasva ugyanis a kérvényt ugy találjuk, hogy az fele-
részben, mind addig t. i. mig az ismeretes kir. táblai ítélet 
rostálásáig megérkezik, nem egyéb, mint azon milliószor és 

milliószor felemlített állítólagos sérelmek, melyeket a pro-
testánsok a katholikusoktól szenvedtek, melyeknek felsoro-
lásában csak azon egyetlen egy felett csodálkozunk, hogv O./ O • ' CiJ 

elő nem sorolták azon sérelmeket is, melyeket a protestantis-
mus még létezése előtt a katholicismustól szenvedett, mert o ' 

ezek az elsoroltak közt épen oly joggal foglaltak volna he-
lyet, mint az elsoroltak a kérvényben. Legjellemzőbb azon-
ban a protestantismusra nézve e tekintetben, amit kérvényé-
nek azonnal második kikezdő pontjában mond, mely szerint 
_a hazai protestáns egyházak, a közművelődés, közerkölcsi-
ség és szabadság (értjük !) fejlesztésében, munkás karjaik 
egyikét kénytelenek voltak minduntalan azon egyház ha-
talma elleni védelemre emelni, mely saját álláspontjából, 
törvény biztosította jogainkat elveibe ütközőknek tekin-
tette." 

Hogy a katholikusokat a mi igen-igen tisztelt prot. 
atyafiaink kérvényeikben kedvességekkel (?) elhalmozni fog-
ják, arra mi készen voltunk ; hanem ez már mégis meg-
lepett még bennünket is. Nem is tudjuk, hogy az országgyű-
lés t. tagjai mennyire fogják önmagukat megtisztelve érezni, 
hogy valaki bátorkodik ily állítással előttük fellépni, mely 
nem kevesebbet foglal magában, mint azt, hogy a képviselő-
ház nem is képes megítélni az állítás absurdumát; de annyit 
tudunk, hogy lia a katholikusok az országgyűléshez valaha 
petetióval fognak járulni, ily tiszteletlen feltevésből kiin-
dulni nem fognak. Mi is az értelme a fennebb idézett sza-
vaknak más, mint az, hogy a katholikus egyház elvei miatt 
akadályozván a protestantismust a közművelődés, a közer-
kölcsiség és a szabadság fejlesztésében, eo ipso a katholicis-
mus elvei, ellenségei a közművelődésnek, a közerkölcsiség-
nek és a szabadságnak és igy, ha a katholicismus nem lett 
volna, mindazon nagy érdekek sokkal nagyobb mértékben 
mozdittattak volna elő a múltban és mozdittatnának elő a 
jelenben, ha katholicismus nem léteznék. Igen-igen jól tud-
juk ugyan, hogv az országgyűlésen uralkodó liberalismus 
mellett, valami különös előszeretettel ott, a katholicismus 
iránt nem viseltetnek, de azt még sem akarjuk feltenni, hogy 
ez állítás képtelenségét, ámbár azt protestánsok mondják a 
katholicismus ellen, a képviselőknek legalább is nagy több-
sége be nem látná. Vagy lia ez állítás igaz, akkor mit mond-
janak az országban létező ezernyi-ezer katholikus tanodák-
ról ? Mit keresnek ezen iskolák, ha a katholicismus elvei a 
közművelődés a közerkölcsiség és szabadság ellenségei ? Az 
a millió és millió alapítvány, mely a múltban tétetett és té-
tetik jelenleg a katholikus főurak, fő- és alpapok által, azért 
tétetik, hogy a közművelődés, a közerkölcsiség és a szabad-
ság elnyomassék ? Nem épen megfordítva áll-e az, amit a 
protestánsok mondanak; nem történetileg bizonyos-e, hogy a 
protestantismus megakadályozta a katholicismust, hogy e 
nemzet művelődését, közerkölcsiségét és szabadságát fej-
leszsze ? Vagy talán előnyére volt az a nemzeti művelődés 
fejlesztésének, hogy a protestantismus üszköt dobott a nem-
zet közé, mely azt lángra gyulasztá ; hogy a protestantis-
mus ez ugy is csekély számú nemzetet két táborra osztá ? 
Hiszen, ha mi nem csalatkozunk,— amit majd megnézünk va-
lamely protestáns történetben és akkor rectificáljuk mostani 
nézetünket, — a protestánsok későbbi eredetűek e hazában is, 
mint a katholikusok, tehát ha valaki megakaszthatta az emli-
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te t t fejlődést, az bizonyára nem azoktól származott, kik már 
itt voltak, kiknek tehát művelődésük stb volt, hanem azok-
tól, kik később keletkeztek, még pedig nem magyar földön. 
Reményijük és óhajt juk, hogv országgyűlésünk ezeket meg-
fontolja és ezek szerint fogja mérlegelni a kérvényben fel-
em] itett többi állítás alaposságát is, vagy esetleg alapta-
lanságát. 

De azt mondtuk, hogy nem csak avval foglalkozunk, 
ami a kérvényben foglaltatik, hanem avval is, ami abban 
nem foglaltatik. Abban a kérvényben ugyanis, mi kerestünk 
valamit, azt a valamit t. i., amit a protestantismus örökön 
örökké hirdet önmaga felől, és azt, hisszük, hogy mi arra 
végre mégis csak hamarabb rátalálunk, mint a protestánsok 
az igazságra ; azonban csalatkoztunk. A protestantismus ál-
láspontja t. i. állítólag a szabadság, a mint erre a fennebbi 
idézetben hivatkoznak is. Mi tehát azt a pontot kerestük a 
kérvényben, melyből megértettük volna, hogy a protestan-
tismus szavát beváltja és az országgyűléshez intézett kérvé-
nyében azon óhajának fog majd kifejezést adni, hogy a szó-
ban forgó kérdés a szülők szabadsága szempontjából oldas-
sék meg. Hanem ennek a szónak ,szabadság' a protesans 
szótárban, ott hol az katholikusokra alkalmaztatik, az az 
értelme, hogy börtön és pénzbírság, amint azt a kérvény elég 
érthetően tudtunkra is adja. Alig tudunk magunknak ked-
vezőbb alkalmat képzelni a jelen esetnél, midőn a protes-
tánsok bebizonyíthatták volna, hogy a ,szabadság' szó ná-
luk a katholikusokkal szemben is valóság és nem phrazis ; 
ezt azonban nem téve most ismét fényesen beigazolták, hogy 
ők csak beszélni tudnak a szabadságról, azonban a szabad-
ság szerint cselekedni, az már nem természetük, legfeljebb, 
hogy szabadságot követeljenek maguk részére, mások el-
nyomására. De ime most már az országgyűlésen a sor ten-
ni, — tenni ugy, hogy a katholikusoknak is szabadságuk le-
gyen a hazában, melynek művelődésére többet tettek és ál-
doztak, mint az összes vallásfelekezetek. Es az országgyűlés a 
hazára, a nemzetre csak ugy fog üdvösen dönteni, ha a ka-
tliolikusokat felmenti a protestáns elnyomás alól. 

Francziaország. Istenitisztelet és emberimádás. — 
Korunk jellemének egyik vonása, hogy Istennel nem gondol; 
de mivel az emberi szívnek kiirthatlan ösztöne az imádás, 
hamis isteneket alkot magának s azokat bálványozza. Pénz, 
állam, hatalom, gyönyör, geniek, ezek a modern bálványok, 
melyek előtt a X I X . század emberei térdet haj tanak. Ily 
szellemű bálványozás folyt le e napokban Parisban Victor 
Hugo előtt. Kiváló erkölcsi s irodalmi becscsel bir, mit a 
nagy romantikus költő tiszteletére születése nyolczvauadik 
évfordulója alkalmából rendezett hódolati ünnepélyekről „<4 
nyolnzoanadik év lapjai" czim alatt Hello Ernő a .Civilisa-
tion' márcz. 12-iki számában a mily igazán ép oly szépen irt. 

„Az előtt a hires aggastyán előtt, úgymond, ki nevével, 
az egész világot betölté, kétségkívül tisztelettel kell meg-
hajolni ; de azt hiszem, e tiszteletnek szabadnak és őszinté-
nek kell lenni. A tr iumphator kocsija után Rómában egy 
római mendegélt azzal a megbízással, hogy szüntelenül is-
mételje a pogánysággal ellentétben levő e nagy szót : „Ne 
feledd, hogy ember vagy !" Hacsak nem akarunk háromezer 
évvel alabb szülvedni, leo'alabb amaz óvilág-uak színvonalára J O O 

kell felemelkednünk. Ha Viktor Hugo egy nagy ismeretlen, 

egy igen félreismert ember volna, félreismert lángeszét be 
kellene mutatni a világnak. Feledni kellene egyidőre hibáit 
és tömegesen kellene fénysugárt vetni jó tulajdonaira. Ámde 
az ellenkező történik. Az imádás száműzve levén sziveink-
ből, bálványozás ragadja magával szokásainkat. Igaz, hogy 
az embernek porba kell hullni, ez a természet törvénye. Két 
térdünk van, melyek időről időre a földdel óhajtanak érint-
kezni ; és minthogy az emberek előtt nem kedves a templom 
kövezete, valami mással kell azt pótolni. Elővették Victor 
Hugót . 

Midőn bálványozás támad meg egy embert, a krit i-
kára nagy kötelesség háramlik, az t. i. hogy ennek az em-
bernek segélyére siessen s őt védelme alá vegye, mert a bál-
ványozás lealacsonyit, megkissebbit, megbecstelenit minden-
kit, a kit érint. A bálványozás támadás, és tisztelet hiánya. 
Ez ellen az ellenség ellen a kritikának tiszteletteljesen fel 
kell támadnia, és a megsértett lángész védelmét kell vele 
szembe állítania. Ez az oka, hogy én ma azzal a biztonsággal, 
amelyet a szabadság sugall, kénytelen vagyok kijelenteni, 
h ° g y : „Victor Hugo nagy költő" ugyan, csakhogy hozzá 
kell tenni, hogy : „Victor Hugo épen az ellenkezője annak, a 
mit egy politikusban, egy államférfiúban keresünk". 

(Vége köv.) 

IRODALOI. 
Kempis Tamás négy könyve Krisztus követéséről. 

Pázmány Péter fordítása nyomán kiadja Molnár László S. J . 
fogymnasiumi tanár, Kalocsa, 1881. Ny. Malaiin és Holme-
ver érs. nyomd. 1 íi-od. Ára fűzve 45 kr. teljesen vászonba 
kötve, finom aranyozással, 75 kr. (Vége.) 

Az irály legnagyobb részt töröl metszett magyarság, 
ami kitűnik : 

a) a szavak választékosságából p. o. „az egész bibliát 
betliszerint tudni" (3 1.) „ez a derék bölcseség sommája" . . . ; 
„elmédbe kapcsolni (2) „az érzékenység legeltetése után 
járni" (3) „az ég forgásában töri fejét"; „voltaképpen is-
mer" (3) „szószaporítás" (4) „fenn ne hejázz" (4) „titkos 
dolgokban akadozó szőrszálhasogatás" (5) „föllebb böcsül" 
(7) „az ő konczuk (beneficziumuk, hivataluk)- egyebekre 
szállott" (7) „életük egy nyomban j á r tudományukkal" (8) 
„nem telük ki az embertől" (92) „csak tökéletes embertől 
te lük" (152) „disznó hevertében gyönyörködtek" (126) „talp-
ra állunk és élünk"; .,a förgeteg elálltával" (158) „örök 
gyanánt száll reá" (2 Ki) „biztosan vezet a suporlát (alul 
csillag a l a t t : korlát) mögé" (264) „takarítsd ki a régi ko-
vászt" (266) „a vétkek zenebonáját" (u. o) stb. Meglehet, 
hogy egyik másik zsiros magyar szót nem igen érti a mai 
sok zsidó-német stilíí újság olvasója . . . . de merem állítani, 
hogy romlatlan nyelvérzékű magyar ember mind megérti. 

Sehol sem használ a szerző amolyan nyakatekert hoch-
deutsch magyarságú ú j szót, mint teszem : „tisztulda, vi-
garda", még ilyet sem, mint : „tényező", sőt még „lény" is 
csak elvétve fordul elő könyvében. 

b) a tiszta magyaros szó- és mondat fűzésből, amit a 
könyv bármely oldaláról elleshet az olvasó. 

Réndkivűl ri tka benne a passivum használata (ami 
pedig Pázmánynál rendes), a helyett activummal él pl. e. h. 
„semminek se tartassál," irja : „semminek se tartsanak" (5) 



e. h. ..az ő gazdagságival legeltessél" irja „táplálkozzál kin-
cseivel". 

A hogy-gyal — Pázmány nyomán — nem igen taka-
rékosan bánik, mint az ujabb irók, kik még ott is gondosan 
kerülgetik azt, ahol a romlatlan magyar nyelvérzék megkí-
vánja, s helyette az ujmagyar zamatú miszerintet bigyesz-
tik oda. 

A jövő időt csak rikán fejezi ki a fog segédigével. A 
van-vén állapotjelzőkkel igen takarékosan él. 

3. Nem tudom minő álszerénységből azt mondja szer-
ző, hogy, csak a hol lehet, tér el az eredeti Pázmány féle for-
dítástol. Igaz, hogy nagyjában csakugyan Pázmány nyomát 
tapossa ; de a) Pázmány sok helyütt vagy már elavult vagy 
jelenleg kevésbé érthető szót használt p. vastagit, kóstol, belső 
érzékenység, teremtett állat, áldozás áldozat stb. Molnár e 
helyett jelenleg élő és határozott értemenyre jutott szót hasz-
nál. b) Pázmány szeme gyakran egyes latin verseken átug-
rott s le se forditotta ; M. azokat is liiven lefordítja, c) Páz-
mány forditása főleg a vége felé már nagyon is pongyola, nem 
szabatos, a latin gondolatot csak ugy nagyjában adja vissza 
magyarul, helylyel-közzel legalább manapság Pázmány csak-
nem érthetetlen sőt néha egészen mást mond, mint a latin szö-
veg. A szerző mindezeken lelkiismeretes pontossággal javított, 
Erről a mű minden oldalán meggyőződhetik az olvasó ; mi-
értis csekély véleményem szerint Molnár kiadása ujdon uj 
fordításnak is beválik. 

4. Igen jellemző, hogy a szerző mindenütt, a hol az 
eredeti teótusban amatőr, dileetus, Pázmánynál pedig sze-
relmes, kedves, szerető stb. efféle kitétel van, körülírással él ; 
ugy hiszem, mint tanár, paedagogikus szempontból teszi 
ezt, a mi csak helyeselhető, amennyiben remélhetőleg az if-
júság kezébe is kerül e jó könyvecske. 

De mondjunk most már valamit a mű árnyoldaláról is. 
1) Nehutt nem tudom, nem lett volna-e jobb a Páz-

mány-féle forditást, a tősgyökeres, népies kifejezéseket meg-
hagyni í Teszem azt a I I . 5 részében. Pázmánynál igy van : 
„magunkban nagyobb dolgot is siketségre veszünk," a szer-
zőnél : „magunkban nagyobb hibán is átsurranunk." 

2) Itt-ott szerző maga is talán többet mond, mint ami 
az eredetiben van, mint pl. a 268 1. IV k. 13 r. 8 sor; 449 
lap IV k. 5 r. 3 sor. 

3) A mondatjeleket nem következetesen rakja, főleg a 
vesszőket, de ez, mint látszik, inkább sajtóhiba. 

4) Néha igy ir : „folyton folyvást", máskor „folyton-
folyvást", „jár kel", majd „jár-kel" stb. 

5) A mű meglehetősen tiszta ugyan az értelemzavaró 
sajtóhibáktól : de egy nagyobbacskára akadtam a 47 lapon 
I k. 23 r. alulról 3 sor : „itt igen hamar vége lesz dolgodban 
e. h. „vége lesz dolgodnak" vagv pedig „vég lesz dolgod-
ban," (mint Pázmánynál). 

Sem időm, sem a lap térszüke meg nem engedik, hogy 
a becses mű ismertetésével, bírálásával még részletesebben 
foglalkozzam. De az elmondottakból is eléggé meggyőződ-
hetik mindenki, hogy e mű ugy magyar irodalmi szempont-
ból mint a vallás-erkölcs emelése végett nagyon is megér-
demli a pártolást. Ajánlom e művet a papnevelő intézetek 
és gymnasiumok elöljáróságának, valamint különösen a lel-

kipásztorok szives figyelmébe, hogy ezen majdnem nélkülöz-
hetlen kézikönyv az ifjúság és a nép között mennél szélesb 
körben nyerjen hasznos elterjedést. A kalocsai nagyobb és 
kisebb seminarium elöljárói jó példával jártak elő, ameny-
nyiben a fenndicsért művet a mindkét seminariumi növen-
dékpapságnak nagy quantumban megrendelték. 

Kapható szerzőnél Kalocsán.Ara fűzve 45 kr., vászonba 
díszesen kötve, aranyozva 75 kr. Dr. Kanyurszky György. 

— Beküldetett : Szent István első apostoli király ko-
ronája és jobbja. Egyházi beszéd. Tartotta a Balaton-füredi 
gyógyhelyen 1880. augusztus 20-án az ünnepélyes isteni 
szolgálatra megjelent nagyszáma és diszes vendégközönség-
hez, öbrössy Alajos, pécs-egyházmegyei aldozár. Közrebo-
csátá Jalsovics Aladár, a balatonfüredi gyógyhely lelkésze. 
Budapesten. 1881. 15. 1. 

Gondosan kidolgozott megható sz. beszéd műveltebb 
hallgatóság számára, de ugy, hogy a köznép is épülhet rajta. 

Megjelent : Függelék az 1880-iki egyetemes egyházi 
névtárhoz 1881-re. Összeállította Tokody Ödön, papnevel-
dei aligazgató. Temesvárott. Nyom. a csanád-egyházmegyei 
könyvnyomda. 1881. 4 ed rét 52 lap. Ára 50 kr. 

Pontos adatok egész a legutóbbi napokig. Az Egyete-
mes egyházi névtár-hoz nélkülözhetlen pótlék. 

= Köszönettel vettük a veszprémi egyházmegye 1881. 
évi névtárát. 

VEGYESEK. 
— Az angol felsőházban az anglikán egyház prímása, a 

canterburyi érsek, petitiót terjesztett be, mely a VI I I . Hen-
rik által hozott egyházi szabályok és a szintén VII I . Henrik 
által felállított egyházi biróság visszaállítását kéri a király-
nőtől. Az anglikán papság napról napra tömegesebben tér át 
a ritualismusra s az idők folytán kifejlett tényleges egyházi 
praxissal nincs megelégedve és hangosan követeli, hogy a 
vallási tanítás ügyében ne legyen alárendeltségi viszonyban 
az állami kormány iránt, melynek egyébként teljes és loya-
lis engedelmességet fogad. Ezen álláspontot a yorki érsek, a 
lord kanczellár és a peterboroughi püspök melegen védték 
és támogatták. Cranmer lord, minden tisztelete mellet, mely-
lyel az anglikán egyház és ennek prímása iránt viseltetik 
kényszerítve érzé magát erősen hangsúlyozni, hogy „az an-
glikán egyház kebelében széleskörű összeesküvés észlelhető 
a „kath. egyház szokásainak felvételére," és hogy az anglikán 
püspökök nagyobb hajlamot mutatnak ezen áramlat befolyá-
sának elfogadására mint az ellene való küzdésre. A nemes 
lordnak igaza van. A ritualismus csakugyan mintegy elő-
csarnok, melyen át az anglikán papság a kath. egyházba 
visszatér. Ez a papság legfőbb vallásügyi forumot keres. 
Nem hiszi többé, hogy egyházi hatalommal az állami hatal-
mat Isten felruházta volna. Igen ám, de hol fogja a legfőbb 
vallásügyi hatóságot megtalálni ? Egyelőre, kétségkívül va-
lamely anglikán szent zsinatban fog megnyugodni. Ennek 
üressége azután végre el fogja e nemes törekvésű papsá-
got vezetni az egyház valódi legfőbb hatalma, a római pá-
pasághoz. 

— -[- „ Az esztergomi fökáptalan, saját és az illető összes 
rokonság nevében fájdalmas szivvel jelenti, szeretve tisztelt 
kartársának méltóságos és főtisztelendő Kántz Lázár, phá-
rosi püspök, fogarasföldi kertzi apát főszékesegyházi ének-
lőkanonok nrnak, folyó hó 14-én éji 11/2 órakor, a haldoklók 
szentségeinek ájtatos fölvétele után, életének 70. évében, tü-
dőszélhüdés következtében történt elhunytát. Az Urban 
megboldogultnak lelke üdveért az engesztelő szent iniseál-
dozat f. hó 15-én reggeli 9 órakor fog a főszékesegyházban 
a Mindenhatónak bemutattatni : hűlt teteme pedig az nap 
délután 4 órakor, a főegyház sírboltjába örök nyugalomra 
letétetni. Az örök világosság fényeskedjék neki ! Esztergom, 
1881. márczius hó 14." 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Ç'AIegjelenik e lap heten-7 

kint kétszer : 
szerdán es szombaton. 

Előfizetési dij : \ 
félévre helyben s posta- ; 

küldéssel 5 f r t . 
Szerkesztői lakás: Buda- ; 
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, A l i o r e b i b á l v á n y . 

Csodálni lehet, hogy Guenée és Du Clot az 
iménti ellenvetés megczáfolásából, vagyis annak ki-
mutatásából, hogy a zsidók a pusztában csakugyan 
állítottak fel aranybálványt, eszmepárositás folyán 
nem reflektáltak Monceau azon állítására, hogy a 
zsidók ezen aranybálványt nem,hanem abban Jeho-
vát imádták. En majd érdemlegesen fogom alább 
e botor állítást megdönteni. 

Mint már einlitém, Voltairenek különféle helye-
ken és alkalmakkor felhozott s fónnebb megezáfolt 
(dlenvetéseit már M. Guenée és Du Clot lehetőleg 
egybegyűjtötték és idézett müveikben bonczkés alá 
vették; azonban nem mindig és nem mindegyik el-
lenvetést sikerült kellőleg megezáfolniok. Egyik 
másik ellenvetésnek ugyanis nem fogták föl tulaj-
donképeni horderejét (vim probandi) ; s azért czá-
foló érveikkel a szeg mellé ütöttek : tagadván azt, a 
mit Voltaire nem állit, vagy helytelennek tüntetvén 
fel azt, a mi az ellenvetésben csak lényegtelen sze-
repet játszik, amire maga Voltaire sem fektetett 
nagy súlyt, a miből tehát, ha igaz volna is, ugy sem 
következik a sz. szöveg hitelreméltósága ellen irány-
zott ellenvetés bizonyossága és romboló ereje; —és 
czáfolatlanul hagyván nem egyszer azt, a mit legin-
kább kellett volna czáfolniok. Sokszor felületesen 
vizsgálták Voltaire ellenvetéseit, azokra csak ugy 
általánosságban, inkább csak a theologiára és phi-
losophiára támaszkodva feleltek ; figyelmen kiviil 

felfogásával s e helyes felfogásnak folytonos szem-
mel tartásával czáfolhatók meg. Azt is láttam (V. 
ö. pld. a második ellenvetést), hogy Guenée és Du 
Clot Voltaire ellenvetésében hibáztatták azt, a mit 
ő helyesen állított és amaz állításának hibáztatásá-
ból következtettek az egész ellenvetés alaptálansá-

ügynek. gara. Ez igen veszedelmes védése a sz. 

ha< ;yví an a leg főbb érveket, a historikus és a pJiilologiai 
procedúrát. Ugyanis az egész fölvetett tárgy, bár-
mely oldalát tekintsük is, szerintem történeti kérdés 
(quaestio facti) lévén, a felhozott ellenvetések legin-
kább csak külső bizonyítékokkal, s a belső érvek közöl 
különösen nyelvtaniakkal, a héber szövegnek helyes 

Szerencsére azonban észrevettem, hogy Voltairenek 
azon, Du Clot által alaptalanul kifogásolt állitásai 
illetve fordításai, habár magukban véve kifogásta-' O o 
lanok és igazak minthogy nem tulajdonítható azok-
rAk valami nagy fontosság, s mert nem is hatnak a 
dolog velejére, vagyis, mert a status quaestionist 
tekintve tökéletesen egyre megy, igazak-e vagy nem : 
épenséggel nem erősiiik magukat az illető ellenve-
téseket. 

Azonfelül pedig, mint minden eg es ellenve-
tésnél látható volt, nyomára jöttünk Voltaire sok 
más alaptalan és hamis állí tásának; melyek mivel 
épen ellenvetései támogatására hozattak föl, dédel 
getert kedvenczeiknek, maguknak az ellenvetések-
nek ásták meg korai és dísztelen sirjokat. 

Tagadhatatlan azonban, hogy a nevezett müvek-
ben nem egy eklatans és megdönthetlen érvet talál-
tam a felhozott ellenvetések czáfolására. Nagy kö-
szönettel tartozom Guenée nek és Du Clot-nak már 
csak azért is. hogy azon tény ellen, hogy a zsidók a 
pusztában bálványt állítottak fel, a gyakran hánytor-
gatott ellenvetéseket Voltaire különféle müveiből 
kikeresték és lehetőleg egybegyűjtötték. 

Megismerkedvén ugyanis ily módon a szereplő 
ellenvetésekkel, iparkodtam azokat minden oldalról 
tüzetesen megvizsgálni és a héber szövegnek foly-
tonos szemmel tartásával, annak a londoni Polyglot-
tában foglalt syr, arab, chald és görög fordításokkal 
való összehasonlításával, va'amint Guenée n és Du 
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Clot-on kivül nagy számmal idézett többi kútfők és 
müvek felhasználásával — azt hiszem elég-gé sike-C o 
resen — visszautasítani. 

igaz ugyan, hogy érveim sokat vesztettek ere-
jükből az által, hogy Voltaire ellenvetéseit legtöbb-
nyire csak idézetképen ismerem Guenée és Du (Tot 
id. müveikből. Nem lévén ugyanis kezemnél Vol-
taire összes müvei, nem szerezhettem ellenvetései-
nek authentiajáról (vagyis arról, hogy azok csak-
ugyan benfoglaltatnak müveiben) személyesen, köz-
vetlenül meggyőződést. 

De azt hiszem elég garantiát nyújtanak Gue-
née és Du Clot az által, hogy szószerint idézik mind-
azon ellenvetéseket és a helyet is, a hol és, hogy 
mely müvében olvashatók azok, megmondják. 

Az eddig mondottakat egybefoglalva tény az, 
hogy a zsidók a pusztában aranybálványt készítettel" s 
hogy es aranybálvány sem kúp, sem semmi más, hanem 
borjú és ivedig himborju, vagyis bikaborju volt ; de mint 
értekezésem folyamában jeleztem s bebizonyitni is 
ígérkeztem: a bikaborjúnak csak feje értendő az 'egei 
alatt. Ugyanis ez utóbbi állitásom igazolására, azon 
érveken kivül, melyeket más szempontból már fön-
nebb is kellett megemlítenem, — hogy t. i. mivel a 
bálványnak a zsidók kívánsága szerint hozdozható-
nak kelle lennie s mivel Sicard atya egyiptomi mis-
sionarius (Lettres édifiantes, t-om. V. p. 392) elmondja, 
hogy a zsidók bálványának kömefszete, melyet Hó-
reb hegyének tövén látott többed magával a borjú-
nak csak fejét ábrázolta; — hivatkozhatom még 
egyéb történeti bizonyságokra, nevezetesen a legré-
gibb szent atyák közmegegyezésére is. Igy Cyprian 
lib. De bono patientiae (vége felé) a zsidók arany-
bálványát „bubulum caput"-nak, bikafőnek mondja. 
Továbbá Tertullian advers. Judaeos c. 1. „bubulum 
caput," és „conflatum est bibuluin caput" ; Lactan-
tius 1. I\ r . c. X. „aureum caput bovis." V.o. még Je-
romos in Osee IV. és in Amos V. Ambrus epist. (J2. 
Ágoston Ps. LXXIII és XLI. Optat. Milevit. 1. III. Mi-
ért is nagyon valószínű, hogy az Apisnak héber 
neve: Serapis annyi mint : Apis feje-, mert schor = 
taurus, bika, vagy ökör, 'appim pedig vagy 'appaim 
= arcz, fő. Ha ez elemzés nem is egészen biztos, 
mégis igen jellemző és találó. (V. ö. Cornel, a Lapide 
ad Exod.) 

Magának az egyiptomi Apisnak is bálvány-
képe gyakran emberalak volt bikafővel. (Lásd Di-
ctionnaire de la Bible. Edit. Migne. Tom. IV. p. 920. 

Mellesleg Cornelius a Lapide (id. helyen) azon 
különös véleményét is megemlitem, hogy a hórebi 

bálvány „valószínűleg nem bikaborjú, hanem üszö-
borjufö volt." E véleményének okadatolására fel-
hozza, hogy Herodot szerint az egyiptomiaknál legin-
kább üszöborjuk — vitulae — voltak Isisnek szen-
telve. Igen ám ; de Apis nem Isisnek, hanem Osi-
risnek volt szent. Már pedig maga Cornelius a La 
pide irja neliány sorral fönnebb, hogy a zsidók 
aranyborjúja az Apis utánzata volt. Hogy pedig 
Apis nem üszöborju vagy tehén, hanem bika volt, 
az ismeretes és maga Cornelius is í r ja : „Fuit hic 
vitulus (t. i. Aronis — itt vitulust használ Corne-
lius) — Apis Aegyptius, bos (vagyis taurus : e két 
szó gyakran fbicseréltetik), alio nomine Serapis di-
ctus" ; s hivatkozik sz. Kelemenre lib. VI. Const. 20 
és Laetantiusra lib. IV. cp. X. S tovább leírván az 
Apis külsejét, mindig hímnemet használ : „Apis erat 
nigro corpore, candidâ fronte et in tergo albâ notâ 
insignis, quem certos vitae annos excedere lion lice-
bat, atque ideo demersum in lacum defunctumque 
plangebant, er alio invento mirifice laetabantur" 
Idézet (Corneliusnál) Alexander ab Ale.randro-tól lib. 
VI. Cenial. cp. II. V. ö. a Huet-tői vett idézetet a 
Dictionn. de la Bible 1. kötetének 485-ik lap ján : „Les 
Egyptiens consacraint à Osiris deux boeufs ( = tau-
reaux) 1' un a Héliopolis se nommait Apis et celui 
de Memphis s' appellait Mnévis, Ce sont les prêtres 
d ' E g y p t e eux-mêmes qui ont appris a Plutarque 
cette origine d' Apis." Huet, Deinonstr. Evangel. 
Prop. IV. ch. IX. 4. Lásd még Banier Mythologie 
expliquée pár 1' histoire liv. VI. ch. 1. art. 3. tom. 
I. pg. 482—484 in 4-o 1838.} s különösen Nork id. 
in. e szó alatt Osiris. 

Azzal sem bizonyít Cornelius semmit, hogy Jo-
seplius Flavius lib. VIII. cp. III. Jeroboam király 
aranyborjúit , melyeket Áron aranyborjújának után-
zására Dánban és Bethel-ben fólállittarott vitulaknak 
mondja, s hogy a Septuaginta azon a helyen (III. 
Kir. XII, 28 s kk.) hol Jeroboam aranyborjúiról szó 
van, a sch'nê égi ah zahab-ot igy fordí t ja : Svo Sauáhig 
XQvaâç= duas vitidas aureas-, mert ezekből csak az 
következik, hogy Josephus — ki egyébiránt Áron 
borjújára, mint Cornelius mondja, nem is reflektál 
müveiben: „nimirum noluit ipse apud ethnicos, 
quibus gentem suam coinmendare volebat, eam tam 
stolido indololatriae erimine infamare" — rosszul 
mondja Jeroboam aranyborjúit vituláknak, a sep-
tuaginta pedig rosszul adja vissza a héber sch'né 
eglé zahab-ot igy : Svo Sauáhig xQvo<xg = duas vitulas 
aureas, levén a héber szövegben a jelzett helyen 
himborjukról a szó. 
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Ehhez járul még, hogy a londoni Polyglottäban 
összegyűjtött többi forditások, úgymint a Vulgata, 
chald és syr mind duos vitulost, két himborjut em-
litenek. Más Polyglot ta nincs kezemnél ; de nem két-
kedem, hogy a Vulgata, syr és chald fordításokban 
ott is vitulos és nem vitulas olvasható. 

Dr. Kanyurszky Gy. 
(Folyt, köv.) 

SANCTISSIMI DOMIII NOSTRI 
L E O N I S 

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

P A P A E X I I I . 
LITTERAE APOSTOLICAE 

QUIBUS 
EXTRAO R DIN A RIUM IUBILAEUM INDICITUR. 

VENERABILIBVS FRATRIBUS PATRIARCHIS PRIMATIBUS AR-
CHIEPISCOP1S ET EPISCOP1S CVM APOSTOLICA SEDE PACEM 
ET COMMVNIONEM HABENT1BVS ET D1LECTIS FILIIS VNIVER-
SIS CHRISTI FIDELIBVS SALVTEM ET APOSTOLICUM BENE-

DICTIONFM 

L E O P P . X I I I . 
VENERABILES FRATRES ET DILECTI FILII. 

Militans lesu Chr is t i Ecclesia, quae hominum generi 
maxime potest salutem incolmitatemque praestare, tam gra-
viter in hac calamitate temporum exercetur, ut in novas 
quotidie procellas incurrat , vere comparanda cum (ienesa-
rethana illa navicula, quae, dum Chris tum Dominum eius-
que discipulos olim veheret, maximis turbinibus ac Huctibus 
quat iebatur . Révéra qui cum catholico nomine gerunt ini-
micitias, ii nunc numero, viribus, consiliorum audacia prae-
ter modum insolescunt ; neque satis habent doctrinas caele-
stes palam abdicare, sed summa vi impetuque contendunt, ut 
Ecclesiam aut omnino a civili hominum consociatione re-
pellant, aut saltem in publica populorum vita nihil posse 
cogaiit. E x quo fit, u t illa in f'ungendo niunere, quod ab 
Auetore suo divinitus accepit, magnis undique se difficul-
ta t ibus implicatam ac re ta rda tam sentiat. 

Nefar iae huius coniurationis acerbissimi fructus in 
Pontificem Romanum maxime redundant ; cui quidem, legi-
timis iuribus suis deiecto atque in exercendis maximis mu-
neribus multimodis impedito, figura quaedam regiae maie-
statis, quasi per ludibr ium, relinquitur. Quapropter Nos, di-
vinae providentiae consilio in hoc sacrae potestatis tastigio 
collocati, Ecclesiaque universae procuratione districti, et 
iamdiu sentimus et saepe diximus, quantum haec, in qfiam 
Nos temporum vices compulerunt, aspera sit et calamitosa 
conditio. Commemorare singula nolumus : verumtamen ma-
nifesta sunt omnibus quae in hac Urbe Nostra plures iam 
annos geruntur . — Hic enim in ipso catholicae veritatis 
centro sanctitati religionis i l ludi tur et dignitas Apostolicae 
Sedis laeditur, et in crebras profligatorum hominum iniu-
rias pontificia maiestas obiieitur. — Erepta potestati No-
strae plura sunt, quae Decessores Nostri pie l iberali terque 
insti tuerant, ac successoribus suis inviolate servanda trans-
miserant ; neque temperatum est, quin iura laederetur sacri 

Instituti ehristiano nomini propayando ; quod quidem non de 
religione solum, sed etiam de humani ta te gentium praeclare 
meritum, nulla unquam vis superiorum temporum violave-
rat . — Templa catholici r i tus clausa vei profanata non 
pauca, haeretici r i tus mult ipl icata ; doctr inarum pravi tas 
scribendo agendoque impune diffussa. — Qui rerum summa 
potiti sunt, dant saepe operám constituendis legibus in Eccle-
siam nomenque catholicum iniuriosis : idque in conspectu 
Nostro, quorum curae omues ex Dei ipsius mandato vigi-
lare in eo debent, u t Christiana res incolumis et Ecclesiae 
iura salva sint. — Nullo autem respectu ad illam, quae est 
in Romano Pontifice, docendi potestatem, ah ipsa inst i tut i-
one iuventutis auctori tatem Nostram intercludunt ; ac si 
Nobis est permissum, quod nulli pr ivatorum interdicitur, in 
institutionem adolescentium scholas sumptibus Nostris ape-
rire, in eas ipsas legum civilium vis et severitas invadit . — 
Quarum rerum funesto spectaculo multo vehementius com-
moveniur, quod succurendi facultas, quam maxime optare-
mus, Nobis non suppetit . In potestate enim sumus vérins 
inimicorum quam Nostra ; a tque illa ipsa, quae Nobis con-
ceditur, usura l ibertatis , cum eripi aut imminui alieno pos-
sit arbi tr io, certum non habet stabilitatis constantiaeque 
firmamentum. 

Interea quotidiano rerum usu manifestum est, malo-
rum contagionem magis magisque serpere per reliquum 
christianae reipublicae corpus, et ad plures propagari . Etenim 
aversae ab Ecclesia gentes in miserias incidunt quotidie 
maiores ; atque ubi semel extincta aut debili tata fides ca-
tholica sit, finitimum est iter ad opinionum insaniam rerum-
que novarum cupidi tatem. Eius autem, qui Dei vices in te r -
ris geri t , maxima et nobilissima potestate contempta, per-
spicuum est nullos hominum auctori tate frenos superesse 
tam validos, qui possint indomitos perduellium spiritus com-
pescere, aut ardorem dementis libertatis in mult i tudine coer-
cere. — Atque his de causis civilis hominum societas etsi 
magnas iam calamitates suscepit, maiorum tamen periculo-
rum suspicione terretur . 

Quo igi tur Ecclesia queat inimicorum conatus re fn-
tare, suumque munus, uti l i tat is omnium caussa, perficere, 
mul tum laborét necesse est, mul tumque contendat. In hoc 
autem certamine vehementi et vario, in quo et divina ag i tur 
gloria, et de salute animorum sempiterna dimicatur , f rus t ra 
esset omnis hominum virtus et industria, nisi caelestia adiu-
menta suppeditarentur opportuna temporibus. — Quare in 
trepidis afflictisque christiani nominis rebus, hoc semper la-
boruni ac sollicitudinum perfugium esse consuevit, summis 
precibus a Deo postulate, ut opitularetur laboranti Eccle-
siae suae, impert iretque depugnandi vir tutem, t r iumphandi 
potestatem. — Hunc igi tur Nos praeclarum morem disci-
plinamque maiorum imitati , cum probe intelligamus, tanto 
Deum magis esse exorabilem, quanto in hominibus maior 
est vis poenitendi, gratiaeque cum eo reconciliandae volun-
tas, idcirco, caelestis praesidii impetrandi a tque animorum 
iuvandorum caussa sacrrm Iubi laeum extra ordinem catho-
lico orbi per has Li t te ras Nostras indicimus. 

I taqu« de omnipotentis Dei misericordia,ac beatorum 
Apostolorum Petri et Paul i auctori tate confisi, e* ilia li-
gandi atque solvendi potestate, quam Nobis Dominus licet 
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indignis contulit, universis et singulis utriusque sexus Chri-
sti fidelibus plenissimam peccatorum omnium indulgentiam, 
ad instar generalis Iubilaei, concedimus, si modo effecerint, 
qui in Europa agunt, a proximo die 19 huius mensis Marti i , 
sacro ob memóriám Sancti Iosephi beatae Mariae Virginis 
Sponsi, ad diem primum Novembris, solemnem ob memó-
riám caelitum universorum inclusive ; qui vero extra Euro-
pain, ah eodem proximo die 19 huius mensis Martii usque 
ad postremum diem labentis anni M D C C C L X X X I inclu-
sive, quae infra praecepta sunt : scilicet quot-quot sunt Ro-
máé cives vei hospites Basilicam Lateranensem, item Vati-
canam et Liberianam bis adeant, ibique per aliquod tempo-
ris spatium pro catholicae Sedis prosperitate et exaltatione, 
pro extirpatione haeresum omniumque errantium conversi-
one, pro christianornm Principum concordia ac totius fidelis 
populi pace et imitate secundum mentem Nostram pias ad 
Deum preces effundant; iidem uno die esurialibus tantum 
cibis utentes ieiunent, praeter dies in quadragesimali indulto 
non comprelieusos, aut alias simili stricti iuris ieiunio ex 
praecepto Ecclesiae consecratos : praeterea peccata sua rite 
confessi sanctissimum Eucharistiae sacramentum suscipiant, 
atque eleemosynae nomine in pium aliquod opus quidquam 
conférant. Qua in re ea Insti tuta nominatini commemora-
mus quorum tuitionem caritati Christiauorum baud ita pri-
dem per Litteras commendavimus, nimirum propagationem 
Fidei, Sacram Iesu Christi Inf ant ium et Scholas Orientis I 
quas quidem in remotis etiam et silvestribus plagis institu-
ere et provehere, ut pares necessitatibus sint, optatissimum 
Nobis destiuatumque in animo est. — Ceteri vero omnes 
extra Urbem ubicumque degentes tria templa ab Ordinariis 
locorum vel eorum Vicariis seu Officialibus, aut de eorum 
mandato et, ipsis deficientibus, per eos qui ibi curam anima-
rum exercent designanda, bis, vel si duo tantum sint templa, 
ter, aut si unum, sexies, dicto temporis intervallo, adeant ; 
item alia opera,quae supra commemorata sunt, peragant. — 
Quam indulgentiam etiam auimabus, quae Deo in caritate 
coniunctae ex hac vita migraverint, per modum suff'ragii 
applicari posse volumus. — Praeterea locorum Ordinariis 
indulgemus, ut Capitulis et Congregationibus tam saecula-
rium quam regularium, sodalitatibus, confraternitatibus, 
universitatibus, seu collegiis quibuscumque memoratas Ec-
clesias proessionaliter visitantilnis, easdem visitationes ad 
minorem numerum pro suo prudenti arbitrio reducere 
queant. 

Concedimus vero, ut navigantes et iter agentes, ubi ad 
sua domicilia, seu alio ad certain stationem sese receperint, 
visitata sexies Ecclesia maiore aut parochiali, ceterisque 
operibus, quae supra praescripta sunt, rite peractis, eamden 
indulgentiam eonsequi possint. — Regularibus vero personis 
utriusque sexus, etiam in claustris perpetuo degentibus, nec 
non aliis quibuscumque tam laicis, quam ecclesiasticis, sae-
cularibus vel regularibus, qui carcere, infirmitate corporis, 
aut alia qualibet iusta caussa impediantur, quominus me-
morata opera, vel eorum aliqua praestent, concedimus at-
que indulgemus, ut ea Confessarius in alia pietatis opera 
commutare possit, vel in aliud proximum tempus prorogare, 
facta etiam potestate dispensaudi super Communione cum 
pueris non dum ad primam Communionem admissis. 

Insuper universis et singulis Christi fidelibus, tam lai-
cis quam ecclesiasticis, saecularibus ac regularibus cuiusvis 
Ordinis et Instituti etiam specialiter nominandi, facultatem 
concedimus, ut sibi ad hunc efiectum eligere possint quem-
cumque presbyterum Confessarium tam saecularem quam re-
gulärem exac tu approbatis; qua facilitate uti possint etiam 
Moniales, Novitiae, aliaeque mulieres intra claustra degentes, 
dummodo Confessarius approbatus sit pro Monialibus.—Con-
fessariis autem, bac occasione et durante huius Iubilaei tem-
pore tantum, omnes illas ipsissimas facilitates largimur, 
quae a Nobis tr ibutae fuere in alio Iubilaeo concesso per 
Nostras Lit teras Apostolicas datas die X V mensis Febru-
arii an. M D C C C X X I X , quae incipiunt „Pontißces Maximig 
iis tamen omnibus semper exceptis, quae in iisdem litteris a 
Nobis excepta fuere. 

Quo autem fructus salutares, qui Nobis propositi sunt, 
ex hoc sacro Iubilaeo tutius atque uberius percipiantur, hoc 
magnopere studeant universi, ut magnam Dei Matrem prae-
cipuo per id tempus obsequio cultuque demereantur. — Ip-
sum autem sacrum Iubilaeum in tutelam fidemque tradimus 
ac commendanms saneto J O S E P I I O , castissimo beatae Vir-
ginis M A R I A E Sponso, quem gloriosae recordationis Pius 
I X P . M. totius Ecclesiae Patronum declaravit, et cuius 
opem suplieiter quotidie implorari ab omnibus Christi fideli-
bus optamus. — Praeterea cunctos hortamur, ut peregrina-
tiones suscipere pietatis caussa velint ad sanctorum caelitum 
aedes, quae peculiar! religione in variis regionibus sanctae 
ac venerabiles haberi consueverint: quas inter in Italia prae-
stat sacrosancta Virginis Maria Lauretanae domus, quam 
altissimorum mysteriorum memoria commendat. 

Quapropter in virtute sanctae obedientiae praecipimus 
atque mandamus omnibus et singulis Ordinariis locorum, 
eorumque Vicariis et Officialibus, vel ipsis deficientibus, il-
lis qui curam animarrm exercent, ut cum praesentium Li t -
terarum transumpta aut exempla etiam impressa acceperint. 
ilia in sua quisque ditione publicanda curent, populisque 
etiam verbi Dei praedicatione, quoad fieri possit, rite prae-
paratis, Ecclesiam seil Ecclesias visitandas ut, supra de-
signent. 

U t autem praesentes Litterae, quae ad singula loca 
deferri nequeunt, ad omnium notitiam facilius deveniant, vo-
lumus ut praesentium transumptis vel exemplis etiam im-
pressis, manu alicuius Notarii publici subscriptis, et sigillo 
munitis personae in dignitate ecclesiastica constitutae, ubi-
cumque locorum eadem prorsus fides habeatur, quae habe-
retur ipsis praesentibus, si forent exhibitae vel ostensae. 

Datum Romae apud S. Pet rum sub annulo Piscatoris 
die X I I Marti i A. M D C C C L X X X I , Pontificatus Nostri 
anno Quarto. L E O P P . X I I I . 

Emlékezés Kubinszky Mihályról mint papnevelő intézeti 
igazgatóról. 

Kubinszky Mihály halálával a magyarországi clerus-
nak a külföld előtt is tisztelt egyik tagja dőlt ki a munkások 
sorából ; de emléke él a megboldultnak nem csak ott, hol a 
tekintélyes Duna hömpölyög a magyar sikságon át, hanem itt 
is, merre a Tiszának habjai zugnak, a Kárpátok aljában és 
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messze a hon határain tul. El a hálás kegyelet iránta nem 
csak azok lelkében, kik az ő munkás életének a befejezésig 
tanúi valának, hanem azoknál is, kik csak rövid ideig élvez-
ték példás életének nemesitő hatását. E sorok írója a buda-
pesti papnevelő intézetben, melynek a boldogult az 1867-
évtől 1869-ig rectora volt, tanulta ismerni az ő szellemnagy-
ságát tisztelni és becsülni őt magas érdemeiért. E sorok 
czélja az érdemekben gazdag főpapnak itteni tevékenységét 
röviden méltatni, őt mint hivatásos papnevelőt kiemelni. 
Megérdemli, hogy róla, ki egész életében soha sem kereste 
az emberek dicséretét, halála után megemlékezzünk. Ugv 
élt ő, ugy fényeskedett az ő világossága, hogy nem lesz ha-
szon nélkül való dolog, lia fölkeresve sirhantját, fölnyitjuk 
az ő példás életének immár becsukódott könyvét és lapoz-
gat juk azt, mert sokat tanulhatni belőle. 

Mint igazi nevelő nem a merev rendeleteknek, törvé-
nyeknek fékező hatalmát, hanem a sziv rejtekeibe belenyúló 
szónak erejét („pertingens usque ad divisionum animae et. 
spiritus, compagum quoque ac medullarum," ad Hebr. I I . 
12.), a természetet átidomitó szoktatást és a vonzó erejű 
példaadást tar tot ta egyházias szellemű, meggyőződésből a j-
tatos papok képzésére czélhoz vezető eszközöknek. 

Ennek folytán, mint a meditatió nagy mestere és 
apostola : 

1) Nagy gondot fordított a seminariumok éltető ere-
jére, a meditatiora. Tudta ő azt, hogy a meditatió a papnak 
második őrangyala, ki minden istenes gondolatot sugall, 
minden bal lépésénél figyelmezteti ; hogy a meditatió való-
ságos lélek-fürdő, mely a legparányibb szennyet lemossa és 
frissíti, eleveníti a lelket „ad currendam viam Dni hogy 
az társalgás az Istennel, melytől csak nemesedve, megerő-
södve távozhatik az ember. Ezért rag-adta ő meg a médita-Ö O 
tiót, mint leghatalmasabb papnevelő eszközt és alkalmazta 
lankadni nem tudó tevékenységgel. A buzgalom heve hiva-
talkörén tul ragadván őt, igen gyakran ő maga tartot ta cle-
ricusaival a meditatiot. Oda lépett ő a sz. emelvényre a 
tanév elején és húsvétkor tartatni szokott lelkigyakorlatok 
alatt, az év folyamán keresztül reggel vagy este, a midőn 
erre alkalom kínálkozott. Es nem beszélt ő keresett periódu-
sokban, elmét fárasztó, mélységes okoskodásokkal, a föld 
rögétől messze, széditő magasságban kalandozó sóhajokban, 
hadem beszélt egyszerűen, de melegséggel, világosan, az el-
mélkedéstől az ifjú szivet nem elriasztó, hanem ahhoz édes-
gető, könnvü modorban, mindig gyakorlatiasan. Mint ker. 
nevelőhöz illik, felállitá utánzandó pélgányképül a legtöké-
letesebb mintaképet, az Istenemberét, vagy az ő szeplőtlen 
anyjáét, vagy az apostoloknak mint hűséges és munkára 
kész tanítványoknak példáit. Megragadott életükből egy-
egy mozzanatot, alkalmazván azt az i f jú életére mindig ta-
nulságosan, mindig érdekesen. Igy ostromolta végig az i f jú 
sziv minden fogyatkozásait öntudatos terv keretében rend-
szeresen. 

S mert tudta ő azt, hogy a gondolat könnyen elröppen, 
a nemes érzelem hamar elmúlik, hogy az irás által mintegy 
átczövekeljük a röppenő gondolatot, a muló érzelmet, — ta-
nácsolta, sürgette az elmélkedés alatt fölvillant istenes gon-
dolatoknak, jámbor gerjedelmeknek az u. n. „lumina niedi-
tationis" írásba foglalását. Füzetekre halmozódhattak fel e 

jegyzetek azoknál, a kik elég kitartók voltak ez atyai intel-
met állandóan követni, — fűzetekre, melyek az élet külön-
féle mozzanataira kiterjeszkedő ker. életelveket tartalmaz-
nak, olykor-olykor szemrehányó figyelmeztetésül szolgálva 
az élet viharaiban meg-megtántorodott férfiúnak, hogy a 
fiatal szívben támadt istenes érzelmeknek hullámait nyom 
nélkül elsimulni ne engedje. 

I t t sem állapodott meg Kubinszky. Nem csak a pap-
nevelő intézet falai közt ápolta gondosan az if jú szívben a 
kifogástalan egyházias érzület. Gondoskodása elkísérte az 
i f jú t a nagy szünidő napjaiban a családi tűzhelyhez, hogy 
az if júnak a világgal való érintkezéseiben a papi hivatás 
hajótörést ne szenvedjen; hogy a lassan nevelt és ápolt 
erényvirágokat a hirtelen jövő kísértések zivatarai össze ne 
törjék. I r t e czélra egy kis könyvet : „Manuale Clericorum 
pro feriis autumnalibus usui alumnorum gener. Seminarii 
Pestinensis oblatum.'- El lá t ja ebben kedves növendékeit 
szellemi útravalóval, utasítást ad a kis papok szünidejének 
minden mozzanatára. Gondoskodásának súlypontja itt is a 
meditatiora esik. A nagy szünidőnek minden egyes napjára 
kijelölt alkalmi anyagot nyúj t a meditatiora, hogy lépten 
nyomon ápolja növendékeiben a papi hivatást. Miként a jó 
anva útra készülő gyermekeinek, szívökre köti, hogy gondo-
san megőrizzék azt, mit tiz hónapon raj tuk épitett. Aggódó 
lelke hangsúlyozva hozza elméjökbe : „Feriae vestrae au-
tumnales opinione citius dilabentur et vos referetis vel pro-
batae vestrae fidelitatis pacatum in corde testimonium vel 
iileeratae conscientiae remorsum." 

Igy lőn a meditatió Kubinszky kezeiben regeneráló 
eszközzé. Ez által lehelt uj szellemet a seminariuinba. Ezen 
hatalmas eszközt kezeiből soha ki nem ejtette. 

2) Másik nevelői eszköze volt a második természetet 
alkotó szoktatás. A meditatió és breviárium a papi szellem 
folytonosan iiditő forrása. A mely pap szeret elmélkedni és 
imádkozni, annak — nem beszélve a kivételekről — példás 
élete iránt nem lehet kétség. Kubinszky figyelmét a breviá-
rium sem kerülte ki. Nem lehet azt várni, hogy a breviariu-
mozáshoz nem szoktatott kis pap, kilépvén a seminariumból, 
— a zsolozsmázás szivet emelő ugyan, de fárasztó munkájá-
val szemben csatakészen álljon talpra hirtelen, mint Mi-
nerva Jupi te r fejéből. Lassan-lassan kell ezt megszokni, 
mint a katonának a fegyverforgatást. Ezt tevé Kubinszky 
növendékeivel. Egyenként vonta bele őkei saját napi zso • 
lozsmázásába, miután már a breviárium kikeresésének út-
vesztőjén az összes ifjúságot ő maga gondosan átvezette 
volt. 

E szoktatás kiterjedt azután a papi élet mindazon moz-
zanataira, melyekre a föléledt jó szellemnek kihatással kel-
lett lennie. Az sem volt figyelmen kivül hagyva, a mit papi 
decorumnak nevezünk, mert habár a külsőségnek nincs be-
cse a belső érték nélkül, de a külső rendszerint liiven visz-
szatükrözi a belsőt. Általában a tökéletesedés utján maga-
sabbra való emelkedés és emelni törekvés több*olvan szaba-
dalomnak szegte szárnyát az i f jakkal szemben, melyek az 
előtt szabad röptükre voltak engedve. S mert a gyors átala-
kulások rendszerént rázkódtatásokkal járnak, mert az em-
bereknek a régiekkel való szakítás terhére esik, nem csoda, lia 
Kubiuszkynak az ifjúságot u j irányba terelő törekvései re-
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actiot keltettek. E reactio azonban Kubinszky erélyét, hatá-
rozottságát meg nem tántorította. „ Justum ac tenacem pro-
positi virum" etc. (Horác. Od.) semmi sem ingatja meg. 

(Vege köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, márczius 25. A panacea. — Tehát Magyar-

ország, épen a magyar nemzet Európában letelepedésének 
millenariuma táján, a feltámadás nélküli haláltól kétség ki-
vül meg lesz mentve, s a nemzeti lét virágzása és dicsősége 
egv ujabb ezredévre biztosítva lesz, minden eshetőség ellen, 
— mert a nemzet nagy államférfiai végre megtalálták az 
újjászületés és örökifjuság panaceáját, melyről Széchényi 
István gróf látnoki szelleme még csak álmodni sem volt ké-
pes, midőn kimondá, hogy „Magyarország nem volt hanem 
lesz." A ,legnagyobb magyar' nemzeti politikájának főelve 
volt, hogy a magyar önerejéből támadjon fel uj életre. Előtte 
ez volt az egyedüli panacea; s miután az ábrándos politika 
által a megindult újjászületést koczkáztatva, a világosi ka-
tasztrófa által veszélyeztetve, sőt végkép tönkre téve hitte, — 
megtébolyodott. Szegény Széchenyi ! Miért is nem adott 
neki az Isten nagyobb észt, vagy kevésbé érzékeny magyar 
szivet?! Lám, támadtak utána nagy epigonok, kik az általa 
egyedüli mentő szernek tartott fáradságos, a nemzet önön 
lelki testi erejéből meritett regeneratiónál, jobb, dicsőbb, 
csalhatatlanabb szert találtak fel, — valóságos restitutions-
fluidot a nemzet számára, — a zsidókkal való polgári házas-
ságot, melyen át uj, nemesebb vér és szellem fog a nemzetbe 
átszivárogni, s ez által az ország anyagilag, szellemileg, er-
kölcsileg a virágzó magyar nemzeti lét azon színvonalára fog 
felemelkedni, mely egy ezeréves európai létű keresztény 
néphez illik, a melynek királya egyszersmind apostol. 

Addig-addig kisértett a polgári házasságnak vad öt-
lete a képviselőház körül, hogy végre az ország couservativ 
hirben álló igazságügyminisztere a t. háznak szivpolitikát 
követő fractiója által megéljenezve ünnepélyesen bevezette 
azt a parlamentbe s letette a ház asztalára javaslat alakjá-
ban. A kormány tehát javasolja, azaz jónak tar t ja s mint 
ilyet ajánlja a polgári házasságot. Mert mit jelent egy tör-
vényjavaslat? Jelenti, hogy az anyagi vagy szellemi jólét 
tekintetében valami hiány van az ország törvényeinek rend-
szerében : azért a kormány a illető javaslatot, mint üdvöset 
és szükségest hazafiúi kötelességének tar t ja előterjeszteni. 
Valamely törvényjavaslat üdvös voltának bebizonyítására 
főleg annak indokolása van hivatva. Mi, lia valaha valamire, 
u g y e jelen törvényjavaslat indokolására vagyunk kíván-
csiak. Kíváncsiak vagyunk arra, hogy mivel is véli indokol-
hatni a kormány a magyar állam keresztény jellegének le-
rontását; hogy micsoda valódi anyagi s erkölcsi érdeket tud 
felhozni a corruptio uralkodásának épen eme gyászos nap 
jaiban, midőn a vallásosságot mind a két kézzel előmozdítani 
kellene, a család vallásos, szent jellege feldulásának indoko-
lására? Igen,»mi főleg a törvényjavaslat indokolására vagyunk 
kiváncsiak. Vagy indokolás nélkül véli a t. kormány a nemzet 
nyolczszázéves keresztény létének alapjait megtámadhatni, 
csak azért, hogy a szabadelvüség liirében, és a mi nála, ugy 
l á t s z i k , fő dolog, a kormányon maradhasson? Szent István 
birodalmának keresztény jellege nem áruczikk, és a ki azt 

mégis azzá akarja lealacsonyítani, a ki a felett alkuba áll a 
zsidósággal s azt a zsidóság tetszésének árán kész eladni : az 
minden lehet, csak nem keresztény s kivált nem katholikus 
ember ; az az ország erkölcsi érdekeinek is halálos ellensége, 
f ia soha sem lettünk volna barátai az u. n. antesimita moz-
galomnak, a kormány e kufár-politikája győzött volna meg 
arról, hogy ez országban a zsidóság erkölcsi és anyagi inva-
siója ellen a keresztény elemnek csakugyan önvédelemre kell 
sorakoznia. Mikor már maga a kormány, oly szent örökséget, 
milyen a családok keresztény jellege, kész elherdálni a zsi-
dónak, csak hogy tőle némi előleget kapjon abban a támo-
gatásban, melyet a kormány szükségesnek tart, hogy a vá-
lasztások elé bizalommal tekinthessen : akkor már elérke-
zett az ideje, hogy, a magyar keresztény társadalom az ország 
emancipatiójáról gondoskodjék a zsidó alkusz-szellem uralma 
alól. Bámulatos könnyelműséggel já r t el valóban ezzel a 
polgári házasság behozatalával a kormány. Ha philoxeráról, 
vagy lótenyésztésről, vagy az ipar, és földmivel és és keres-
kedelem valamely más ágának ügyeiről van szó, a kormány 
csupa fül az enquêtek és szakemberek véleményének meghall-
gatásában : midőn azonban épen a legnehezebb s legkényesebb 
kérdések megoldásával, milyen p. a házasság kérdése, áll 
szemben, akkor az illetékes tekintély előtte semmi, akkor a 
kormány, mely még enquôti tanácskozás után sem mer egy 
tapodtat sem tenni a megyei reform utján, a legnehezebb 
társadalmi problémákat valóságos dilettáns önfejiiséggel 
vágja ketté. Mi katholikusok soha nem fogjuk feledni a je-
len kormánynak azt az 53. §-át és a jelen törvényjavaslatot, 
Nem fogjuk feledni ez utóbbira vonatkozólag külöuösen azon 
körülményt, hogy mintha tromf akart volna lenni az egész, 
alig hangzott el az ország prímásának a keresztény létala-
pok fenntartásáról szóló nyilatkozata, a kormány rögtön sie-
tett rá a család keresztény vallásos jellegének lerontási ter-
vével előállni. 

Mi már többször kifejtettük a kereszténység elveit a 
házasság profanatiója ellen. A polgári házasság, bármily 
alakú legyen, ellenkezik a ker. házasság szentségi jellegével. 
Tehát a polgári házasságot általában minden keresztény ka-
tholikusnak vallásos szent kötelességből ellenezni kell. A 
mint azonban a kormány a polgári házasságot a beadott 
törvényjavaslat szellemében véli meghonosítani, az ellen til-
takozni kell egyszersmind a politikai morál és magyar jellem 
érdekében. A házasság keresztény jellege nem lehet kortes-
bér. Videant consules, ne quid respublica detrimenti capiat ; 
tegyenek róla, hogy a szent koronának már amúgy is meg-
görbült keresztje mellé aranyborjú ne kerüljön ! 

Rozsnyó, márcz. 19. Nagylelkű alapítvány. Nagysá-
gos és főt. Petyerecz András apát-kanonok s plébános ur, ki-
nek buzgalmát és bőkezűségét hirdeti a putnoki templom s 
paplak, a tornaijai, terbelédi, mucsinyi r. k. iskola, a kői'ösi 
templom ; ki az egyházmegyei papok önsegélyző egylete alap-
jához 1000 f'rttal járult és minden egyházi ügy előmozdítá-
sánál első helyet foglalt el, — adakozásainak összege jóval 
meghaladván a tizezret, — kinek egész életében legfőbb 
öröme s boldogsága volt másokkal jót tenni, az apostol in-
telmeit : „tribue necessitatem patienti"' és „si patitur unum 
membrum, compatiuntur omnia membra" és szive sugallatát 
követve, mai napon 10,000 forintnyi alapítványt tett Isten 
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nagyobb dicsőségére és sz. József tiszteletére, oly czélból, hogy 
annak évi kamataiból, a szükséges kiadások levonása után, 
a megyés püspök, káptalan és központi szentszéki ülnökök 
által minden év elején kijelölendő szegényebb plébánosok 
50 fr t segélyben, néhány buzgó s példás káplán pedig 25 fr t 
jutalomban részesittessenek. 

E nagyszerű tette által fényes bizonyitékát adá ő 
nagysága azon testvéri szeretetnek, melylyel paptársait 
mindenha átkarolta, egy ujabb hervadatlan babérlevelet fű-
zött érdemeinek már amugyis ékes koszorújába, — sőt túl-
zás nélkül mondhatjuk, hogy halhatatlanná tette magát a 
megyében, melynek papjai valóban felkiálthatnak : „Iíaee 
dies, quam fecit Dominus : exultemus et laetemur in ea." 

Evekkel ezelőtt sokat irtak és beszéltek a szegényebb 
sorsú lelkészek felsegélyezéséről. Több helyütt, — Istennek 
legyen hála, — javult hélyzetök ; de szegény megyénkben, 
az 1874. évben alakult önsegélyző egylettől, — melytől 
azonban csakis rendkivüli esetekben nyuj ta t ik segély, — el-
tekintve, minden a réginél maradt, sőt papjaink mainap na-
gyobb mérvben küzdenek a nyomorral : épen azért a legben-
sőbb hála érzelmeivel veendik az örömhirt, és velünk együtt 
egy sziv- s lélekkel esdik le Isten áldását a kegyes alapi-
tóra, hogy ő fizesse meg és engedje, hogv ő nagysága jó 
egészségben és friss erőben elérve az emberi kor legvégsőbb 
határát , láthassa sz. József alapítványának gyarapodását • 
„Conjice ex proprio vocabulo (Joseph), quod augmentum 
non dubitas interpretari." (Off. s. Josephi). Fax i t Deus! -[-

Francziaország. Istenitisztelet és . . . . emberimádás. 
(Vége.) - Victor Hugo épen ellentéte annak, a mit politi-
kai genienek szokás nevezni. Es ő mégis politikus akar lenni 
és mások is mint ilyent dicsőitik őt. Mert a fensőbb szelle-
meket sajátságos hóbortjuk ragadja valódi dicsőségök meg-
vetésére és olyas valaminek negélyzésére, a mivel nem 
birnak. A politikai genieben mindenek előtt mérséklet, 
egyensúly van, minden cselekedete kiszámított, kimért. A 
politikai genie különös tehetséggel bir az emberek és dolgok 
becsének megítélésére. Ö ezeket azoknak ismeri fel, a mik, 
tárgyilagos arányukban. 0 összehasonlítja az embereket, és 
megkülönbözteti, összehozza és szétválasztja, képességeik és 
arravalóságuk szerint. Victor Hugónak jellemző vonása az 
aránytalanság ; ő senkit és semmit sem lát ugy a mint van. 
Mindent nagynak, óriásinak, szörnyűnek lát. Mindent, a 
mire szemét veti, előtte kivetkezik arányaiból : előtte min-
den vagy fenséges vagy alávaló, aljas. Victor Hugó szemé-
ben a létrának nincs fokozata. Előtte m i n d i g vagy minden o OJ 
áll vagy semmi. Vagy az emberek legnagyobbika vagy 
előtte, és hős, vértanú, szabadító, vagy pedig gonoszsággal 
és utálatossággal megterhelt szörny. Victor Hugó müvei-
ben a vízözön előtti, rég kiveszett állatok felélednek. De 
mit mondok? Igen, felélednek és elődbe állnak s te őket 
nagyitó üvegen át látod Victor Hugónál. Ö soha sem látott 
sem patkányt, sem egeret. O csak mastodont látott. Ha sze-
meit a tárgyakon legelteti, nem találkozik csak colossusok-
kal. IIa az emberekre tekint, mindig vagy csak óriásokkal 
találkozik vagy csak semmiségekkel. 0 soha sem látott ren-
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des termetű közönséges polgárt. Számtalan levelei, melyeket 
hosszú életén át irt, számtalan íróknak,kik hozzá kötetlen 
vagy kötött stylben fordultak, mindenkiben nagy költőt, nagy 

gondolkodót üdvözölnek. IIa Shakespearet dicsőíti, annyira 
elveszti a krit ikai érzéket, hogy mindent bámulatosnak talál 
az angol költőben, a mit egyébiránt nem én állítok róla, ha-
nem ő maga vallott be magáról. En, úgymond, mindent 
megbámulok mint az állat. Soha olv tiszteletlen nem mer-
nék lenni e nagynevű aggastyán iránt, mint a milyen ő maga 
maga iránt. Legnagyobb merészségem, hogy önmaga iránti 
tiszteletlenségét idézem. Victor Hugó ugy já r el Shakes-
peare iránt, mint az ő barátai vele cselekszenek. Mindent 
csodálnak benne, nem ugyan mint állatok, mert köztük sok 
szellemes ember van, hanem mint bálványimádók szoktak 
tenni. Victor Hugo Shakespearevel szemben lemond minden 
kritikáról. Barátai vele szemben szintén lemondanak a krit i-
kának minden jógáról. A bálványozás, mely Victor Hugó-
ban Shakespeare javára megfogamzott, teljes virágzásban 
vau barátainál Victor Hugo előnyére. 0 vetette el a bálvá-
nyozás magvát és most arat. 

És mindezek daczára mily költő ! És mennyivel jogo-
sabban követelhetné e czimen a tiszteletet mint a bálványo-
zást. Victor Hugo oly költő, milyen talán előtte senki sem 
volt. 0 ellentéte a politikusnak, mert elveszté a kritika és 
arány iránti érzéket. O csodálatos költő, mert nála minden 
gondolat kép. Minden gondolata egy bőségszaru, mely tele 
van az elő alakok és képek egész világával. Es Victor Hugo 
a képek e nagy világának önmaga az alkotója. Soha talán 
nem volt az emberi képzelő erő annyira kifejlődve, mint 
benne. Victor Hugo nagygyá, óriásivá tesz és magával ra-
gad mindent a mit érint. Olyan mint Midas király : kezei 
alatt minden aranynyá változik. I rá lyának gazdagsága és 
ereje átcsap a tündéi-szerűségbe. Az ezeregy éj szegény és 
pongyola az ő nagyszerűségeivel szemben. A szivárvány szi-
liéi mind ott ragyognak képein egész a szemkápráztatásig. 
E színezések magok is részegek, minket is megrészegítenek. 
Fejünket szédítik el, magukkal ragadnak eszeveszett kerin-
gőre egész az elsüketülésig. E gigászi, több mint keleties 
pompájú styl a szörnyűségek uszályával jelenik meg. -E hi-
bákra nézve például emlitem Contemplations czimű művét. 
I t t a képzelem hibái csaknem egyedül jelennek meg. A köl-
tészet erényei csaknem egészen kiányzanak. Az a könyve, 
melyben a költészet fényoldalai a legvakitóbb ragyogással 
jelentkeznek, Legende de sieclés czimű könyve. Ebben Vic-
tor Hugo költészetének minden dicsősége ragyog, és némely 
hibái teljesen hiányzanak. Némely hibái, mondom, nem min-
den ! Nem emlitem a könyv szellemét, mely néha utálatos. 
A formáról szólok, mely rendesen nagyszerű. A Conscience, 
Ij aigle du Cirque, Petit Paul, Cimetiere d'Eylau czimű 
műveiben Victor Hugo felülmúlja magát ; a kép egész vi-
lággá lesz ; a kép csodákat művel. 

Victor Hugo nagy költő ; és vájjon ez az oka, hogy 
épen ellentéte a politikai genienek ? Nem, semmi esetre ; 
ezerszer nem! Ne káromoljuk a költészetet. Dávid és Sala-
mon szintén nagy költők voltak és ez mégsem akadályozta 
őket, hogy nagy államférfiak is ne legyenek. Ez nálok azért 
volt igy, mert az ő költészetök bensőség volt. Victor Hugo 
a külsőségek költője. A benső világban élő költő csupa va-
lóságot lát ; a külsőségek költője nem lát mást, mint képe-
ket. A bensőség nagy költője a mély gondolatok embere, és 
abban a világosságban, melyben lakik, feltalálja a politikai 
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igazságokat épen ugy mint a többieket. A bensőség nagy 
költője alaposan ismeri az emberi természetet. Alaposan is-
mer és itél. A külsőségek nagy költője csak a külső képet 
lát ja s a felületen marad. A beusőség nagy költőjében, ki-
vált a bibliai költőkben, a kép a gondolat ruhája, —• köny-
nyü s egyúttal nagyszerű ruhája az eszmének. Victor Hu-
gónál a kép viszi a fő szerepet ; nála a gondolat csak függe-
lék, mely néha leroskad a bibor és arany ruha terhe alatt : 
gazdag ugyan de nyomasztó az, a mibe a költő gondolatait 
öltözteti. 

Im' ez az oka, hogy a nyolezvanadik év lapjai, me-
lyeknek fehéreknek kellene lenniök, mint az örök nap hajna-
lának, engem fehérségük által el nem bájolnak. 

Im' ezért üdvözlöm én Victor Hugót, siratva benne 
Victor Hugót. Hello Ernő. 

IRODALOM. 
Bourdaloue sa \ i e et ses oeuvres. Bourdaloue élete 

és művei. Pa r 1. P. M. Lauras, de la Compagnie de Jesus. 
Paris, Palmé 1881. 2. kötet. Ára 15 frk. 

Kétségkívül nagybecsű irodalmi termék, melyet élve-
zettel fognak olvasni és tanulmányozni nemcsak egyháziak, 
kik az egyházi szónoklat legnagyobb mesterei ezen egyik 
legelsejének szellemébe behatolni óhajtanak, hanem min-
denki, a ki a franczia irodalom fénykorának örökszépségü 
alkotásaiban a lángész igazi dicsőségét tisztelni szereti. Lau-
ras műve kirnerit mindent, a mit Bourdaloueról mondani lehet. 
Nemcsak azt használta fel mind, a mit a nagy szónokról 
régibb és ujabb életirói és kritikusai irtak, hanem egészen 
uj okmányokat is használt, melyeket eddig senki sem akná-
zott ki. A mi a mű belbecsét illeti, az Bourdaloue nagy nevé-
nek színvonalán áll. Üdvözöljük szerzőt a szőke Duna part-
jairól, hol a Bourdaloue-szellemü papi ékesszólásra oly nagy 
szükség van, s ajánljuk művét a magyarországi papságnak 
buzgó tanulmányozásra. 

Tiszt, olvasóközönségünk kiváló pártolásába ajánl-
juk a következő irodalmi jelentést. Korunk Tükre szatírák-
ban és epigrammákban 10—12 ivnyi nagy nyolczadrétü 
könyvemnek ára előleges megrendeléssel 1 frt, — bolti ára 
1 f r t 50 kr. lesz. A megrendelést levelező lapon kérem men-
től előbb hozzám beküldeni, hogy a sajtóköltségek némi 
biztositása után azonnal nyomathassam és a példányokat 
húsvét táján megküldhessem. E klasszikus és szabatos nem-
zeti versalakban irt munkám egy része nem ismeretlen a t. 
közönség előtt ; több lapban találkozhatott egyes darabok-
kal, de legnagyobb része még sehol sem jelent meg. — Igy, 
lesz a könyvben egy hosszú „Nagyböjti prédikáczio", mely-
ben a legnagyobbtól a legkisebbig, a parlamenttől egész a 
gyufagyárig sok-sok nagy és kis ember kikapja a magáét. 
L gy szintén nagyobb terjedelmű „Harapós Guszti, újdon-
sült akadémikus székfoglalója," „Három modern regénysze-
let" egy budapesti képes lap nyomán, mely a budai körben 
összegyűlt közönséget egy izben oly jó izüen megnevetteté. 
Több rendbeli, ,Mameluk-história', ,Deákpárt', ,Tigrispárt,' 
megtért és meg nem tért ,Negyvennvolczasok', Honatyák és 
llongyerekek ; szerény tudósok és szemtelen tudorok, politi-
kus csizmadiák és csizmadia politikusok ; jó és rosz papok : 
h ü - é s rúgott barátok, bukott és bukandó bankok ; tékozló 
magyarok és takarékos zsidók; uszályos és pincsifrizúrás 
hölgyek ; modern csodák és hitetlen csodabogarak, csirkefo-
gók, zsebmetszők és pénztár elkezelők, szóval ismert és is-

meretlen nagyságok és kicsiségek Árpád apánktól egész 
Tliaisz Elekig és az ő regementjéig. Az utókor és a tűzhely-
től távol esők kedveért pikáns jegyzetek lesznek a könyv 
végéhez csatolva. Mondhatnám azt is, hogy mindez a kö-
zelgő választások fűszerezésére van szánva, de nem akarom 
a titkot elárulni ; azért csak azt jegyzem még meg, hogy 
minden hat példányra egy tisztelitpéldánynyal szolgálok. A 
megrendelendő példányokat bérmentve küldöm meg, azok 
árát pedig postai utalvány utján kérem e czim alatt: Tomor 
Ferencz, főgimnáziumi tanár, Budapest, II . ker. Battyányi-
utcza 53. sz. 

VEGYESEK. 
— III. Sándor czár XIII. Leó pápának meleg hangon 

irt válaszban köszönte meg a részvétet, melyet az egyház 
feje II . Sándor czár meggyilkoltatása alkalmából nyilvání-
tott. Az uj czár azon reményét fejezte ki, hogy nemsokára 
rendezett viszonyba léphet a sz. székkel. 

— Az ir püspöki kar f. hó 16-án igen népies értekezle-
tet tartott, — jelen volt 20 főpásztor, — melyen nagyfontos-
ságú ügy képezte az eszmecsere és megállapodások tárgyát, 
t. i. a st. jamesi kabinet mellé küldetni híresztelt pápai nun-
tius kérdése. Kevés szivárgott ki eddig az ir püspöki kar 
ez értekezletéből a lapokba ; annyit azonban a Freeman biz-
tos forrásból tud, hogy az ir hierarchia nem véli pápai követ-
ség által kitüntetendőrek a st. jamesi kabinetet mindaddig, 
mig az az eddigi perfid politikát fogja követni az ir nemzet 
vallása és társadalmi jóléte iránt. 

— Az egyházi zene ápolása végett körülbelül 4 hó 
előtt alapított ,Scuola Gregoriana' f. hó 15-én próbaelőadást 
tartott a szent atya előtt a Vatikánban. O szentsége, kinek 
kiséretében ezúttal Ledochowsky és Howard bibornokok 
voltak, megelégedéssel hallgatta végig a válogatott darabok 
művészies eléneklését. 

— Nyugta. A rabcsai kath. iskola javára a „lieligio" 
főt. szerkesztőségétől kezemhez vettem 10 frt . — Ezzel a 
begyült összeg 861 írtra emelkedik.*) Rabcsán 1881. márcz 
21-én Florek Antal, rabcsai plébános. 

— Isten áldja a tisztes ipart ! A pesti kath. legényegy-
let sz. József ünnepét az egylet helyiségeiben kegyelettel 
megülte. A főt. elnök ur sz. József erényeit fejtegette és buz-
ditotta a fiatal iparosokat, hogy sz. védnökük példáját kö-
vessék. Felszólította továbbá, hogy mindazon nagylelkű jó-
tevőkért imádkozzanak, kik az egyletet pártfogolják és a 
liázvevésre sz. József nevében adakoznak. Eddig begyült 
119 fr t 50 kr.**) — Miután éltették a t. cz. adakozókat, kö • 
vetkezett a szavallás. Szavaltak Kasnya testvérek, Dolinay, 
Ludvig, Koronczy, Matos Jenő, Pauker és Eleky Jenő egy-
leti tagok, az egylet derék dalárdája pedig igen szép és si-
került énekekkei fűszerezte az ünnepély. 

— Nayy ijedelem szálta meg e napokban Luxemburg 
környékén a szabadelvű, szabadkőműves és zsidó körököt. Az 
a hir keringett, hogy a jezsuiták Luxemburgban tud. egye-
temet szándékoznak felállítani. Mindenesetre jellemző. A li-
berális tudomány fél a jezsuiták tudományának versenyétől. 

— A jansenisták állása jelenleg következő. Van egy 
érsekök és két püspökük, kik egyúttal plébánosok is. Az 
utrechti érsekség 16 plébániájában van 3450, a harlemi me-
gye 9 plébániájában 2536 lélek, a deventeri egyházmegyé-
ben a püspök az egyedüli plébános és egyszersmind s való-
színűleg nemsokára maga fog maradni magának a hive is. 

*) A legmelegebben ajánl juk a rabcsai kath. iskolát t. olvasóink 
kegyes adakozásába, mert mint a lelkes plébános ur nekünk irja, az isko-
lák felszereléséhez még sok hiányzik. Szerk. 

**) Ezt az ügyet lehetetlen szintén nem ajánlani. Szerk. 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARÏA LOM. A hórebi bálvány, — Emlékezés Kubinszky Mihály, mint papnevelő intézeti igazgatóról. — Egyházi tudósí-
tások: Budap st. A Szent-István-Társulat közgyűlése. Róma. X I I I . Leo pápa beszéde a vasár- és ünnepnapok megszent-
ségtelenitése ellen. Páris. Laicizálás. Németország. Tényleges jobbrafordulás a kulturharczban. — Irodalom. Vegyesek. 

A liorebi bálvány. 
Miután saját nézetemet is kifejtettem a hórebi 

bálvány anyagátésa lakjá t illetőleg; hátra van még, 
hogy az e tárgygyal nagyon összefüggő kérdést is 
megvitassam, vájjon a zsidók az Exod. XXXII, 4 el-
mondott esetben csakugyan bálványimádók voltak-e 
a szó szoros értelmében, vagyis, hogy a pogány 
nemzetek módjára akkor ők is hamis istent imád-
tak-e, vagy pedig az aranybikaföben, mint lálható 
jelképben Jehovát imádiák-, s oltárt emelvén, hamis 
istennek hoztak-e áldozatot vagy Jehovának, —mint 
ez utóbbit Monceau és a mostani zsidók körömsza-
kadtáig állítják. 

Voltairenek utoljára megczáfolt ellenvetését 
nem szabad e kérdéssel összetéveszteni. Voltaire is 
védi ugyan a zsidókat, lehetetlenségnek tar tván azt, 
hogy annyi nép, mely előbb oly nagy tisztelője volt 
Jehovának a nagy csodáknak láttára s hozzá oly 
hűen ragaszkodók, egyszerre bálványimádóvá vál-
j ék ; de ö csak azért védi a zsidókat, hogy tagadhassa 
Mózes elbeszélését, mely szerint Áron aranybálványt 
állíttatott fól a népnek s hogy ezáltal a szentírást 
meghazudtolja. Monceau ellenben megengedi, hogy 
Áron aranyborjut állíttatott fel s csak azt tagadja 
— hihetőleg a zsidók által dúsan megvesztegettet-
vén, — hogy a zsidók ez aranybálványt imádták s 
állítja, hogy ők az aranybálványban voltaképen Jeho-
vát imádták. 

Monceau tagadásának, illetve állításának tár-
gyalásából egyszersmind azon kérdés is megoldást 
nyer, hogy vájjon menthető-e némileg Aron, a zsidók 
egyik főpapja, ki a nép kérésének engedve, az arany-
borjút elkészítette ? 

Hogy a zsidókat a bálványimádás bűnétől ki-
tisztázza Monceau, ily czimü müvében Aron purga-

tus azon alaptalan állítást koczkáztatja, hogy Áron 
aranyborjúja egészen hasonló volt a Cherubokhoz, 
melyek fölött — Monceau képzelése szerint — az Ur 
trónolt vala, midőn Mózesnek a Sina hegyén megjelent. 
Ugy képzeli továbbá, hogy a Cherubok (szárnyas) 
ökrök (bikák) lehettek, éppen olyanok, mint milyene-
ket Mózes később a frigyszekrény fölé helyezett. Miért 
is azt következteti Monceau, hogy Áronnak bűne 
nem annyira abban rejlett, hogy aranyborjút állít-
tatott fel — hiszen azokat ugy tekintette, mint a 
Cherubokat, melyek fölött Jehova trónol — mint 
inkább abban, hogy az aranyborjúnak (Jehova lát-
ható imádási jelképének) fólállitása által alkalmat 
nyúj tot t a népnek Jehova bálvány szerű, babonás 
imádására ; valamint, hogy a nép csak annyiban volt 
bálványimádó, csak annyiban vétkezett, a mennyi-
ben a csakis Jehovát megillető külső imádási tisz-
teletet az áldozatot, teremtménynek, az emberi kéz 
által készült aranybikának tanusitotta. Végül in-
stantia-képen, „ad analogiam" érvül fölhozza, hogy 
Jeroboam aranyborjúi a frigy szekrény (szárnyas) tulok-
jai mintájára késziilvéa, valóságos Cherubok voltak, s 
hogy sem Jeroboam, sem az elszakadt tiz törzs nem hagy-
ták el Jehova kultuszát, hanem elszakadván Roboam-
tól, Juda törvényes királyától, ugyanazt a Jehovát 
imádták a Dánban és Bethelben fölállított két arany-
borjúban, mint akit a Roboamhoz hü maradt két 
törzs imádott a Cherubokban Jeruzsálemben. Már 
pedig, okoskodik Monceau, Jeroboam aranyborjúi és 
Aron aranyborjúja között az analógia, az identitás 
nyilvánvaló; tehát Áron aranyborjúja is Cherub 
volt, s amint a Cherubok nem voltak később sem a 
zsidóknál az imádás tárgyai, ugy Áron aranybor-
j ú j a sem, hanem abban Jehova tiszteltetett. 

Monceau e vélekedésére is határozottan felelek. 
Először is azt állítom, hogy Monceau semmiképen 
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sem tudhat ja , vájjon Jehova Cherubok fölött tró-
nolva jelent-e meg Mózesnek a Sina hegyén : erről a 
sz. irás mit sem szól. 

S föltéve mégis, hogy Jehova Cherubok fölött 
trónolva jelent meg Mózesnek a Sina hegyén : mely 
alapon mondhatja Monceau, hogy „e Cherubok bi-
kák voltak s e Cherubokhoz volt hasonló Áron arany-
b o r j ú j a ? " Mert ha ennek bizonyítására, hogy az ál-
tala kigondolt Cherubok bikák voltak, azt, hozza fel. O 
liogy azon Cherubok is, melyeket Mózes később a 
frigyszekrény fölé helyezett, (szárnyas) ökrök, bi 
kák lehettek: ezt szintén határozottan — tagadom. 

Hogy a fr igyszekrény Cherubjai ökrök, bikák 
lehettek, azt Monceau e kettőből véli következtet-
hetni. 

A) e szót Cherub ( jobban át írva kkerub, mert 
e szó kkaífal ét nem chettel sem khoffal van i rva ; 

megtartom azonban a szokásos cherub kiírást, ki-o 
véve ahol egybehasonlitnom, etymologizálnom kei-
lend,) a héberben sohasem használt hl,arab tőből szár-
maztatja, ami csak a syrban és arabban létezik és e 
dialektusokban annyit jelent, mint = fodit terrain, 
aravit, den Acker pflügen, (a héberben csak kkarali 
és a'kkar jelentenek ennyit, ez utóbbitól jön ta lán (?) 
a német Acker), és az arab karíbon = sulcus agri. 
Minthogy pedig, mondja Monceau, szántásra legin-
kább az ökrök használtattak következik, hogy e fő-
név cherub —- ökör, bika. Mindenesetre merész és erő-
szakos etymologia ez. Ilyenformán nagyon könnyű 
volna akarmily tőből akármily jelentésű főnevet -
lia azon jelentéssel közönséges, folyó contextusban 
sehol sem használtatik is, — leszármaztatni. 

V. ö. Meier id. in. s. 363: „Mit Unrecht hat 
man von diesem im Hebr. sonst nicht gebräuchli-
chen Stamme auf allerlei Weise den Namen Cheru-
bim ableiten wollen, der vielmehr nur aus einem an-
dern Sprachgebiete sich genügend erklären lässt." V. 
ö. még Haneberg. Die religiösen Alter thümer u jabb 
kiadás 1942. 1. 

Ha e szót ( 'herub (helyesebben kkerub) nyelvé-
szetileg elemezzük, csakugyan rájövünk, hogy az se 
héber, se aramaei (syr, chald) szó nem lehet, mert 
nincs oly tő, melvböl e szó : cherub leszármaztatván, 
oly általános jellegű érteménynyel bírjon, hogy ez 
értemény mindazon helyeken, hol a Cherubok a sz. 
írásban megemlittetnek, alkalmazható lenni. 

Nevetséges a rabbik etvmologiája : kke—rubjo 
— sicut puer. 

Gondoltak mások erre : kherobim (khoflál) = a 
közeliek, die Nahen (t.i . Istenhez); ámde, miért nem 

mondatik akkor egyes számban kharob (kamez és 
cliolem) mert kharobim-nak = die Nahen igv volna 
egyes száma : már pedig a kérdéses szó egvesben 
kkerub olvasható (miként többes kherubim szintén 
schwa mobile és schurek ;) azonkívül (ez ugyan nem 
sokat tenne) kkerub mindig kkaífal iratik e szó pe-
dig kharob — a közeli, mindig khoffal e tőtől kha-
rab = appropinquavit . S különben is kherubnak e 
jelentése: a közellévö (Istenhez) nagvonkevésséhatá-
rozza meg azt hogy mi az a Cherub tulajdonképen. 

Transpositióval sem megyünk semmire (kke-
rub e_. h. rekkub = Fahrzeug, vehiculum, Thron). 
Mert igaz ugyan, hogv a cherubok, mint Isten t rónja 
tekintettek (joscheb kkerubim 1. Sám. 4, 4 ; 2. Sám. 
22, 11; Zsolt. 18, 11.); ámde sem a héberben sem 
a rokon dialektusokban nincs annak nyoma, hogy a 
kkarab tő (mely mint lá t tuk nincs is meg a héber 
ben s csak a syr- és arabban létezik) a rakkab tő-
vel fölcseréltethetnék, mint ezt Fü r s t véli Lexicon-
jáben; és miként alkalmazható e jelentés a. paradi-
csom cherubjára, (Gen. 3, 24.) midőn az élőlénynek, 
vagy legalább élőlényt, ábrázoló jelvénynek monda-
tik, ki vagy mely kezében lángoló pallost tar t . 

Ezt sem vélem helyes elemzésnek : kkerubbim 
(kke = sieut, r ubb im=mul t i t udo , ettől rab, rabab) = 
csapat, sereg ; mert igy a cherub alkalmazható lenne 
ugyan az angyalokra (máshol is mondatnak igy : re-
baboth; de a helyre hol igy olvastam, most nem em-
lékezem vissza), más dolgokra azonban, melyeket a 
cherubok a szentírás különböző heVein nyilván je-
leznek, e jelentése: csapat, sereg nem volna alkal-
mazható. Pedig nemcsak angyalok, hanem, mint lá tni 
fogjuk, a sas, bika, oroszlán és ember is értetnek 
sokszor a Cherubok alatt. (V. ö. Ezech. 1 , 5 ; 10, 23; 
Tith. jel. 4, G.) 

A cherub tehát sem héber, sem arami szó. Más 
nyelvben kell annak jelentését keresnünk. Vigyáz-
nunk kell azonban : nem szabad annak jelentését 
oly nyelvben keresnünk, amely Mózes előtt ismeret-
len volt. Helytelen volna tehát a cherubra rá fogni, 
hogy legalább Ezechielnél ugyanazt mi a sanskrit 
c-atur rupa (rövidítve c' arupa) = négyes alakú ; 
minthogy az indiaiak Brahmát négvarczunak (c' a tur 
—inukba) ábrázolták. 

Az sem helyes e szerint, amit Meier mond kü-
lönben nagybecsű s az értekezés folyamán általam 
gyakran használt gvökszótárában (Hebr. Wurzel-
wörterbuch) hogy: „Es heissen so (cherubim) die 
wunderbaren Vogelgestalten auf denen z. B. in der 
indischen Mvthologie die Götter auf die E r d e h e -
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rabfahren, entsprehend dem skr. garuda, pers. garuf— 
ygiKf , yçurptç— Greifen, wie schon Eichhorn richtig 
sah." (s. 363.) Hasonlóan (tehát rosszul) származ-
tat ja a Cherubot Nork id. m. e szó a la t t : Cherubim. 

Megtaláljuk azonban a Cherub jelentését a Mó-
zes által nagyon jól ismert egyiptomi (thebai, kopt) 
nyelvben. Lásd Peyron (Lex. ling. copt. pg. 3(ii és 
2 4 1 ) : „ h r b (/soeß) — (pavruOya, lSalua, p h a n t a s m a , 

simulacrum, figura." Peyron mindjár t megjegyzi 
szótárában (27a lap: „Videtur esse bebr. cherub." 

Ennélfogva, ha cherubot etymologizáljuk, koránt-
sem jelent ökröt, bikát, hanem csak általában phan-
tasmát, figurát, jelvényt, emblème; mely általános 
jelentés mindazon helyeken megáll, ahol a szentírás-
ban cherubról vagy cherubokról szó van, és prae-
gnansul kifejezi, hogy mik voltak tulajdonképen, — ugy 
általában óéve — a cherubok, melyek a szent Írásban 
említtetnek, t. i. jelképek, alakok. 

Többet etymologia u t ján kitudni nem lehet. 
Mivel tehát e szónak cherub részletes, vala-

mely határozott tárgyat megnevező jelentése nin-
csen, hanem csak egész általánosságban jelképet, 
alakot jelent, az etymologia u t ján nem tudhat juk 
mik voltak azok a cherubok, melyeket Mózes a frigy-
szekrény fölé helyezett. 

Hogy tehát mégis megtudjuk, hogy vájjon 
igaz-e az, hogy azok, mint Monceau mondja, bikák, 
avagy más egyebek voltak: az etymologián kivül 
más kútfőkhöz, más érvelésekhez : azon helyeknek, hol 
a szentírásban a cherubokról van szó, egybevetéséhez 
kell folyamodnunk, s itt következik Monceaunak 

B) tárgyi érve azon állításának, hogy a f r igy-
szekrény cherubjai bikák voltak, bebizonyítására. 
Lássuk. 

Hivatkozik pedig Monceau (azt hiszem Bonfrère 
Comm. in Exod. XXV. pg. 493. után) Ezechiel X, 
14-re, hol a próféta elmondván, hogy látomásában 
négy cherubot látott, melyek mindegyikének négy 
orczája (sas, emberi, tulok és oroszlán) volt a tulok 
arcz helyett (v. ö. Ezech. I, 10) egyszerűen cherub-
arczot említ, vagyis e szót cherub xa&' t&x>lv ökör, 
bika helyett használja. Ha tehát clierub magánoson, 
minden közelebbi meghatározás nélkül, mint Exod. 
XXV. 1819, hol a frigyszekrény cherubjai említtet-
nek, á l l : a clierub tulkot, ökröt, bikát jelent. 

Fölösleges azonban oly nagy fontosságot tulaj-
donitni annak, hogy Ezechiel a X-ik fejezet 14-ik 
versében a tulok arczot fölcseréli a clierub arczczal-, te-
szi ezt egyszerűen azért, mert a szekérről szólván, 
melyen Jehova vitetett, a szekérvonó clierub közt 

azt akarja leginkább föltüntetni, a melyik leginkább 
vonta a szekeret. Minthogy pedig a szekérhuzás legin-
kább tulajdonitható volt a tulok-cherubnak : azért a 
tulkot nevezi x«r' ilo/jiv cherubnak. Azért is van e 
versben a clierub arcz (a tulok arcz) az első helyen; 
mig máshol (I, 10.) az emberi arcz említtetik elő-
ször, a tulok arcz pedig csak a harmadik helyen. 
V. ö. Cornelius a Lapide (Comm. ad Ezech. X, 14.): 
„Hic appropriatur facies idest forma Cherub formae 
bovis, quia boum propria est agere currum." Lásd 
bővebben e dolog megfejtését Smits proleg. in Exod. 
n. 690 s kk. 

Ezechiel jelzett helyéből tehát nem következ 
tetheti Monceau, hogy a Cherub, ha nincs közelebb-
ről meghatározva (mint a frigy szekrény cherubjai 
Exod. XXV.) = tulok s hogy e szerint a frigy szek-
rény cherubjai is tulkok, bikák voltak. 

De általában véve lehetetlen is ezt neki bármi 
módon kimutatnia, annál kevésbé, mert a cherubok 
oly különféleképen tűnnek fel a szetnirásban, hogy 
a helyeket egymással egybevetve is, lehetetlenség 
azokat önmagukban közelebb meghatározni. 

„Les Chérubins n' avaient pas une figure tou-
jours uniforme, puisque nous en voyons la forme 
d 'a ig le , d ' a u t r e s celle de boeuf, d ' a u t r e s celle de 
lion et d ' a u t r e s réunissaiens toutes ces figures en-
semble." Calmet, Dictionn. e szó alatt Cherub. 

A cherubok a szentírásban sokszor élő lények 
(angyal, ember, ember-állat V. ö. Gen. 2, 23. Eze-
chiel I, 10. és X. 14 ; Titk. Jel. 4, 7.) máskor ismét 
jelképes ékítmények fából, bronzból, vagy aranyból 
minők a frigyszekrény cherubjai. 

Minket ez alkalommal csak az érdekel, hogy 
mily alakkal birtak a frigyszekrényen levő nem élö, 
hanem jelképes ékitményekülhasznált cherubok; és 
ezt is megtudnunk csak azért van most szükségünk, 
hogy kimutassuk Monceau ellen, hogy azok nem 
voltak ökrök, bikák; jól tudván, miszerint Monceau 
ebből azt szeretné lehozni, hogy ugyancsak bikák 
lehettek azon általa képjelt cherubok is, melyek fö-
lött (szerinte) az Ur megjelent volt Mózesnek a Sina 
hegyén, s melyekhez (ismét szerinte) egészen ha-
sonló levén Áron aranybikája, ez is csak Cherub 
volt. mely ép ugy mint a frigyszekrény cherubjai, 
nem volt az imádás tárgya a pusztában, hanem ab-
ban Jehova imádtatott. 

Megvallom nagyon nehéz (és e vallomásom, e 
nehézség egyszersmind negativ érv Monceau fölté-
tele ellen) annak tüzetesb meghatározása, mik le-
hettek a frigyszekrény cherubjai (Exod. XXV, 18 ; 
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XXXVII, 7. s kk.) ; csak annyit tudunk közvetlenül 
a szentírásból (a jelzett helyekből), hogy nyúj to t t 
aranyból (ex auro productili Vulg. mikhschêh, héb.) 
készült jelvények, figurák voltak a frigyszekrény 
két végén, szárnyakkal ellátva, s hogy a propitia-
toriumot t. i. a frigyszekrény födelét takarták. 
(Exod. XXV, !) és XXVIII, 20.) 

Ezechiel próféta (1, 10; II), 14) látomásaiban 
uégy cherubot látóit, mindegyikét négy arczezal 
(emberi, oroszlán, tulok és sas arczczal.) 

A Titkos Jelenések könyvében (4, 7.) a négy 
cherub nem b i r ja együttesen e négy alakot, hanem 
mindegyik cherub e négy alak egyikében fordul elő. 

Ezechiel és sz. János a Titk. Jel. irója visióban 
láttak ily cherubokat; nem következik tehát, hogy 
a fr igyszekrény cherubjai olyanok voltak, mint akár 
Ezechieléi, akár sz. Jánoséi, vagyis nem következik, 
hogy a fr igyszekrény két cherubjai akár a nevezett 
n égy-négy arczczal, alakkal együttesen (Ezechiel), 
akár a négy alak valamelyikével birtak. 

Azonban, lia következnék is, hogy tehát a fr igy-
szekrény cherubjai p. o. olyanok voltak, mint Eze-
chieléi, t. i. azon négy arczczal, alakkal birók, már 
nem volnának olyanok, minőknek Monceau mondja 
őket. (bikák). S igy Monceau áll í tása eo ipso meg-
dőlne. Vagy következzék az, hogy a frigyszekrény 
cherubjai olyanok voltak, mint sz. Jánoséi. Mit 
tudunk akkor ? A frigyszekrényen két cherub volt, 
sz. János pedig négy cherubot látott , egyik ember, 
másik tulok, harmadik oroszlán, negyedik sas volt. 
Hogyan tud juk meg tehát a Titkos Jelenések köny-
véből, hogy az a két cherub a frigyszekrényen em-
ber volt-e, orosz láné , tulok-e, sas-e mindaket tő? 
Vagy ha nem volt mindakettő ugyanaz, melyik com-
binatio helyes ember-oroszlán ? ember-tulok ? em-
ber-sas ? oroszlán-tulok? oroszlán-sas? tulok-sas? 

Én nem tudnám kitalálni az idézett helyekből, 
melyik combinatio helyes. Ez történeti , ténykérdés ! 
Itt nem lehet se combinálni se képzelni ! Semmi 
alapja sincs tehát Ezechiel vagy sz. János nyomán 
Monceaunak azt, állítani, hogy a frigyszekrény che-
rubjai (és pedig mindakettő) tulkok, bikák voltak. 

En azonban nem is következtetem Ezechiel és 
sz. János látomásaiból, hogy a fr igyszekrény che-
rubjai olyanok lehettek, mint milyeneket ők láttak : 
sem azt nem állítom, hogy mindakettő négy arcz-
czal alakkal bírt ; sem azt, hogy mindakettő ember 
vagy tulok, oroszlán vagy sas ; sem azt, hogy egyik 
ez, másik amaz volt. De minek is állítsak valami 
határozottat, mikor az egyrészt Monceau állí tásának 

megczáfolására nem szükséges, másrészt pedig hiá 
nyozván a történet i adatok, úgyis mindig kétséges 
maradna. 

Minthogy mégis már benne vagyok e kutatás 
ban, hogy mik is lehettek tulajdoképen a frigyszek-
rény cherubjai, elmondom röviden véleményemet, 
hogy mik lehettek azok legvalószínűbben. 

Dr. Kanyurszky (iy. 
(Vége köv.) 

Emlékezés Kubinszky Mihályról mint papnevelő intézeti 
igazgatóról. 

(Vége.) 

3. Harmadik uevelői eszköze volt : a példa, sokszor 
hangsúlyozván ő mga, hogy a „Qui fecerit et docuerit" 
mondatban előbb áll a cselekvést jelző szó, mint a tanítást 
kifejező ige. Tiszteletet érdemelt ő, mint lankadni nem tudó, 
buzgó és lelke mélyéből istenfélő pap. Isten országát na-
gyobb buzgalommal terjeszteni, mint ő tevé, — fölülmúlná 
az emberi erőt. A nyugalomra szánt kényelem, melyet a ki-
f o g á s t a l a n életűek is megengedhetnek maguknak, ismeretlen o ö o O 

volt előtte. Mintha mindig attól tar tot t volna, hogy a szóra-
kozottságban valamikor hirtelen lepi meg a kísértés szelleme 
és a küzdelemben leveretik, — mindig foglalkozott. Isten 
igéjének hirdetése a szószéken, a sz. Vincze-társulat, a sze-
gények gyámolitása, a lelki vezetéséhez fordulók lelki üd-
vének munkálása a gyonó-székben, seminariumi iigyek, saját 
lelki ügyeinek rendben tartása mindig készséges munkásra 
találtak benne. Sokszor fölvillant lelkemben a gondolat, mi-
dőn őt buzgó tevékenységében szemléltem : mily boldog lesz 
e férfiúnak egykor halála, mert elmondhatja, hogy .,jó har-
czot harczoltam és : még boldogabb jövő élete, mert nem 
iires kezekkel megy Isten itélő széke elé. Hogy az elsőre 
nézve gondolatom ténynyé vált, a bajai levelezőnek tudósí-
tásából megértettem ; a másodikra nézve most még erősebb 
a hitem, mint 14 év előtt volt. — A legszentebb áldozatot 
az Urnák mindennap bemutatni, bármily korán utazott le-
gyen is el vasúton vagy hajón, soha el nem mulasztá. Fáradt 
volt legyen, vagy nem ; összehalmozódott-e munkája, vagy 
nem ; önmaga iránt nem volt elnéző, a napi zsolozsmák el-
mondása elől ki nem tért. A „Psallam Deo meo, quamdiu 
fuero" föltételt az élet bármely körülményei közt érvénye-
síteni, magát minden akadályon keresztül törni, ehhez erős 
lélek kell. Ilyen volt az övé. — Előszeretettel látogatta J é -
zusát a legfölségesebb oltári szentségben. Óra számra elidő-
zött itt, leborulva Mesterének földi trónja zsámolyánál. Meg 
is látszott ra j ta egész életén ez isteni társalgás. Mennyei 
derű ömlött el arczán, a mit leolvashatott onnan az is, ki 
vele először találkozott. Viharzó indulatok nem hagyhattak 
nyomokat arczán, mert naponként hallá Mesterétől: „Discite 
a me, quia mitis sum, et humilis corde. (Math. V. 11.) 
A szelidség, mely egész lényéből kisugárzott, kicsit és na-
gyot körébe vonzott. — A hiu ragyogványokat nem szerette, 
nem kereste. Nem azért munkálkodott, hogy lássák az em-
berek ; de mindig úgy munkálkodott, hogy a kik látták, di-
csőitheték a mennyei atyát. — Ugy élt, a mint beszélt és 
tanított ; s amit beszélt, az viszhangja volt életének. Pedig 
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ez nem könnyű dolog. Nagy önuralom, aczél akarat a nél-
külözhetetlen paizs, mely az emberi gyarlóságból az élet 
zűrzavarában annyiszor támadó ostrom ellenében biztosit. O 
mindig következetes volt, mindig hű önmagagához, mert 
szemeit isteni mesteréről le nem vevé. Az életviszonyok az ő 
jellemére nem birtak átalakitó hatással. 

Mint jó nevelő alkalmazta tehát Kubinszky a nevelés-
nek mind a három természetes eszközét : az oktatást, szok-
tatást és példaadást. Hogy a természetfölötti eszközt, az 
isteni kegyelmet nem feledé ki a számításból, az iránt az ő 
istenes élete nem hagy fönn kétséget, Ô  ö 

S midőn ő a papnevelésnek magasztos munkáját buzgó 
lélekkel tetjesité, a legfontosabb szolgálatot tette az egyház-
nak és a társadalomnak. Ha fontos általában a nevelés, a 
gyermekek nevelése, a társadalom jövő boldogsága szem-
pontjából, amit senki sem von kétségbe ; akkor még fonto-
sabbnak kell lenni azok nevelésének, a kiknek hivatása, a 
társadalomra nemesitőleg hatni, a kik a hitnek erkölcsöknek 
őrei és támaszai, a kik „a föld sarát" kell hogy képezzék. 
Megtörténik, hogy egyik másik ifjú, ki a seminarium falai 
közt jámborságával szép reményekre jogositá fel elüljáróit, 
— az élet tömkelegében eltévelyeg, példás élete hajótörést 
szenved. De az egész nemzedék láltalában azon szellem kife-
jezését hordja magán, mely szellem a seminariumi nevelést 
áthatotta. Helyes életirányt az ifjúnak csak az öntudatos, 
határozott elvek szerént vezetett nevelés ad. Ezen tudat ve-
zérelte Kubinszkyt is papnevelői működésében. Miért is sze-
mei előtt tisztán lebegő czél felé irányított terv keretében, 
jól megválogatott eszközökkel, törhetetlen erélylyel hatott a 
fiatal leviták lelkére, hogy legyenek „sacerdotes secundum 
cor Dei." 

« 
« » 

Az itt közölt sorok két évi működést ecsetelnek hal-
ványan a megboldogultnak életéből. IIa már e rövid idő 
magas érdemekben ennyire gazdag, mennyire gazdag lehet 
azon 57 évi élettartam, mely az ő földi zarándoklásának nap-
jait képezte! Szivein mélyéből fájlalom elhunytát, fájlalom, 
hogy az Isten országának ily buzgó terjesztőjében aludt ki 
az élet fáklyája, S ha róla táplált meggyőződésemnek e so-
rokban kifejezést adtam, halála után nem érinthet a hízel-
gés vádja. 

Megilletődött szivvel teszem le ezennel sírhantjára a 
hálás kegyeletnek és mélv tiszteletnek valóban megérdemelt ö.' . , o 
emlékkoszoruját. Dr. Steinberger Ferencz. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, márczius 29. A Szent- István-Társulat köz-

gyűlése. —- Evek jönnek, évek múlnak, fájdalmas és örven-
detes eseményeket hoznak : azok az emberiség sülyedt álla-
potáról tanúskodnak, ezek, hogy még nincsen minden el-
veszve, intenek ; azokban feltaláljuk a jogos aggodalom alap-
ját , ezekben egy jobb jövő reményét. Hazánkban is minden 
év meghozza mindkét irányban a maga eseményeit és azon 
mérvben, amint a ker. vezéreszmék elől mind jobban elzár-
kóznak az elmék és szivek, amint a közélet színpadáról a 
ker. elvek eltűnnek, szaporodnak a fájdalmas, lesznek ke-
vésbek az örvendetes események ; de minthogy ez utóbbiak 
mégis léteznek, és hogv léteznek az a katholicismus érdeme, O o • 

ezért nem veszítjük még el egészen reményünket, hanem a 
Gondviselésben bizva várjuk a jelen helyzetet jobbra fordító 
eseményeket. 

Ily örvendetes események egyike a Sz.-István-Társulat 
évi közgyűlése, honnan évenkiut széthangzik az országban 
azon magasztos szózatok egyike, melyeknek a gyakorlati 
életbe a legfelsőbb köröktől le egész az utolsó kunyhóig 
átvitele, a nemzet boldogságának biztositéka lenne és bizo-
nyos, hogv a nemzet boldogságát, csak akkor "fogja felta-
lálni, lia a Sz.-István-Társulat közgyűlését megnyitó be-
szédben foglalt elvekhez fog csatlakozni. Ez a katholikus 
papság nagy erkölcsi előnye, hogy rendületlenül állva a ki-
nyilatkoztatás alapján, az elvek körül ingadozást, habozást, 
alkut nem ismerve, hogy ő a ker. liit tanainak Istentől ren-
delt hirdetője, ez öntudatban élve minden habozás és féle-
lem nélkül rámutat a létező veszélyre, de egyszersmind, 
hogy az emberiség megmeneküljön a veszélytől, rámutat a 
mentő eszközökre és hogy a félénkeket, a kishitüeket báto-
rítsa, ő megy első sorban a küzdelembe. 

Hogy nagy küzdelmek napjait éljük, ezt csak az ta-
gadhatja, aki hogy a sz. irás szavaival éljünk, látván nem 
lát, hallván nem ért. Hogy a küzdelem a keresztény lét és 
nem lét körül forog, azt csak az vonhatja kétségbe, aki mái-
kereszténv hitét elvesztette, hogv e küzdelem az állam életé-
től le egész az egyes családokban folvtattatik, ezt csak az 
nem hiszi, ki nem ismeri az állami törvényeket, ki soha meg 
nem figyeli a családok beléletét. E küzdelemben, e harczban 
mind az koczkára van téve, ha sikerül a keresztényellenes 
iránynak győzni, a mi áldás, ami boldogság csak a keresz-
ténységgel összefügg. Es mi az, mi evvel össze nem függ ? 
Van-e a földön valami ami a kereszténység boldogító hatá-
sát ne érezné a gyermek alig kezdő életétől fel egész az ál-
lami életig ? Hol vannak, lia nem a kereszténységben, azon 
törvények, melyek szeretettel rendezik mindazon viszonyo-
kat a lelkiismeretben, melyeket rendezni, épen azért mert ben-
sők, semmiféle emberi törvény sem képes? Mindezekről van 
szó. midőn napjaink küzdelmeiről szólunk, ezek létezése, 
vagy nem létezése forog szóban ; létezése biztosított rendet, 
rendezett viszonyokat, nem létezése — egv nagv chaost je-
lent. Ez az, mit ő eminentiája ez évi megnyitó beszédében 
mond. „Századok látták, úgymond, hogy a ker. religióval 
minden áll, minden és él és áldásában gyarapszik : ma látja 
aki látni akarja, hogv nélküle azon intézmény, azon törekvés 
is, mely haszonnal kecsegtet, méhében átkot rejt." Ezt han-
goztatni, ezt részleteiben kifejteni, ezt az ellentétekben is 
feltüntetni kath. papnak annál nagyobb kötelessége, minél 
inkább fogy a keresztény gondolkozásmód és érzület, minél 
inkább előtérbe lép a keresztényellenes irány által okozott 
nyomor. A multat a jelennel összehasonlítani, annak áldásait 
ennek átkait feltüntetni, annyit tesz, mint a nemzet boldog-
ságát előmozdítani, mint annak jövőjét biztosítani. 

Teheti ezt a katholikus pap a nélkül, hogv nemzeti ér-
zületeit megtagadni, hogy a nemzeti institutiókkal szembe 
szállani kellene, mert vallása távol van attól, hogy őt nemzeti 
érzületeért elitélné. Van franczia, német, olasz, stb. hazafiúi 
érzület és amint ezért nem itéli el a ker. hit a.kath. papot, 
ugy nein itéli el a magyar pap magyar hazafiúi érzületét 
sem. Magyar hazafinak lenni, a magyar alkotmányos élet-
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ben részt venni, nem bün, — azért :i ker. hit az alkotmányos 
érzelmeket, magát az alkotmányt nem itéli el, ott, hol mo-
narchia van a dynastiához tántorithatlan hűséggel ragasz-
kodni, ott hol köztársaság van, ez állami formát elfogadni a 
ker. hit nem til t ja. H a van valami amit tilt, az a ker. hittel 
ellentétes szellem, az a törekvés, mely a ker. hitet megron-
tani, a polgárok szivéből kiirtani akarja. A ker. hit megfér 
bármely államfői-mával, nem ellensége egyiknem sem, ellen-
sége csak annak, mely akár mily forma alatt a hitetlenséget 
előmozdítani akarja. O eminentiája szerint is, „nem ott van a 
világ küzdelmeknél a tévedés, hogy u j alkotmányokat, uj 
intézményeket terveznek, vagy létrehoznak, hanem abban, 
hogy ezeket szándékosan ugy alakítják, hogy a ker. hit, a 
megváltás intézménye ellen, bármikor fegyver gyanánt for-
díthassák." íme a ker. hit nem akadályozza az emberi in-
tézménynek változtatását, melyek idővel úgyis javulásra 
szorulnak, csak e változtatás ne viselje önmagán a keresz-
tényellenes irány jellegét, legyen ez változtatás, de a jóra 
és nem a roszra, a keresztény nép hitének erősítésére és nem 
felforgatására. 

Az egyház soha sem szólalt fel az ellen, ha valamely 
uralkodó, népének alkotmányt akart adni, hiszen a legelső 
alkotmányos országok épen az egyház védelme alatt alakul-
tak ; nem szólalt fel az ellen, lia az államok az állami rend 
biztosítására törvényeket alkottak. Csak egyetlen egy az, 
mit az egyház akadályozni^ törekedett, mit soha hallga-
tagon el nem nézhet, ha látja, hogy az alkotmányok a ker. 
hit szellemét kizáró theoriák szerint terveztetnek, hogy ez 
uton a társadalmi intézmények is keresztény eredetiségük-
ből ki vetkeztessenek, hogy mint vannak pogány államok, 
hogy mint ezek uralkodnak keresztény polgárok felett, ugy 
uralkodnak majd ismét pogány iskolák pogány családok fe-
lett. „A veszélyek éle — ide vonatkoznak ő eminentiájának 
szavai — nem a változásokban van, hanem abban, hogy a 
változott államirend, a társadalmi intézményeket, a csalá-
dot, az iskolát, a birtokjogot kezdi a maga képére és hason-
latosságára átalakítani." Pogány s ker. hittől elszakadt ál-
lamnak, csak pogány és a ker. hittől elszakadt család és is-
kola felel meg, itt van a korszellem iránya, ebben van csak 
pontja a küzdelemnek, melynek tanúi vagyunk, lia a csalá-
dot, az iskolát sikerül a pogány államnak a ker. hit sarká-
ból kiemelni, akkor ügye nyerve van. Akarja-e ezt nálunk 
valaki ? Kész-e feláldozni a kereszténység áldásait, a po-
gányság csapásaiért ? A ker. szabadságot, a pogány rabszol-
gaságért? Erről majd jövőre bővebben. (Vége köv.) | | 

Róma. márt. 20. XIII. Leó Pápa beszéde a vasár- s 
ünnepnapok niegszentségtelenitése ellen. — 0 szentsége f. hó 
20-án fogadta a római jótékony egylet (Opera Pia) az ün-
nep- s vasárnapok megszentelését előmozdító osztályának 
küldöttségét. Ez alkalommal következő beszédet mondott: 

Nagy vigaszt nyúj t lelkünknek, hogy oly számosan lát-
juk önöket körülöttünk egybegyűlve, szeretett fiaink : nagy 
örömünkre szolgálnak azon nemes érzelmek és szent elhatáro-
zások, melyeket elnökük mindnyájuk nevében az imént ki-
fejezett. Isten tisztelete- s dicsőítésére szentelt egyletük s 
müvük joggal foglal kiváló helyet az ájtatos egyletek sorá-
ban, egyúttal pedig napjaink nagy szükségének megfelelvén, 
érdemeket szerzet; és időszerű. 

< )nöknél jobban senki sem tudja, mennyire valóban 
általános az ünnepek niegszentségtelenitése. Túlzott szabad-
ság ürügye alatt már nem különböztetik meg többé az Ur-
nák szentelt napokat azoktól, mely a munkának vannak 
szánva. A műhelyek és üzlethelyiségek nyitva maradnak és 
órákig tart a részint nyilvános, részint magán kézimunka. 
Ugy látszik, mintha ismét föl akarnák éleszteni azon isten-
telen tervet, mely szerint az Ur napja eltöröltetnék a föld 
szinéről. „Quiescere faciamus omnes dies festos Dei a terra." 
(Ps. L X X I I I . 8.) 

Azonban amint Isten annak megszentelését az ember 
első eredetétől kezdve akarta, ép ugy követeli ezt a teremt-
mény teljes függése a teremtőtől. Ezen parancsolat, mely 
oly csodálatosan felel meg Isten tiszteletének, nemcsak 
egyesekre vonatkozik, hanem a népekre s nemzetekre is, a 
melyek az isteni gondviselésnek köszönhetnek minden jót. 
Az Cr napjának megszentségtelenitése azon, mai nap túl-
nyomó szerencsétlen törekvésből ered, mely az embereket s 
nemzeteket Istentől eltoválitani és az államokat s nemzete-
ket ugy akarja szervezni, mintha nem léteznék Isten. 

Azt mondják, hogy az által az ipar előmozdittatik és 
a népeknek nagyobb jólét szereztetik. Kába és hazug 
szavak ! 

Ellenkezőleg, meg akarják fosztani a népet a vallás 
vigaszától, gyöngíteni szivében a hit érzelmét, mi által a 
joggal haragvó Isten legnagyobb fenyítéseit vonják fejeikre. 
Még sajnálatra méltóbb lesz ezen kihágás az által, hogy ka-
tholikus népességek között történik, a kiket Isten jótétemé-
nyeivel elárasztott ; hogy Rómában magában, a katholikus 
kereszténység központjában történik az, mi alatt máshitü 
népeknél szükségét érzik annak, hogy visszatérjenek az U r -
nák szentelt napok megtartására. 

Nem nézhetjük továbbá fájdalom nélkül, hogy az egész 
világ hivői, kik Rómába vigaszt keresve jönnek, itt ellenke-
zőleg csak okot találnak a megbotránkozásra. Fájdalmunk 
annál nyomasztóbb, mert Róma elvonatott a mi legitim 
uralmunk alól és mi oly helyzetbe vagyunk jut ta tva, hogy 
mi a bajt nem tehetjük jóvá, nem boszulhatjuk meg a meg-
sértett Isten tiszteletét. 

Ezen föladat nagv részben önöket illeti, szeretett fia-o %/ 

im ; tegyenek meg mindent, hogy számuk és buzgalmuk nö-
vekedjék, hogy a nehézségek el ne riasszák és még sértések 
sem legyeitek képesek önöket szent vállalkozásukban meg-
ingatni ; hogy pedig fáradozásaik ne veszszenek kárba, mi 
fölhívjuk mindazokat, kik nyilvános intézeteket s ájtatos 
egyleteket vezetnek, hogy azok az ő saját alapszabályaik 
szerint önökkel ugyanazon czél elérésére közreműködjenek. 

Ami minket illet, mi nem fogunk szűnni önöket sza-
vunkkal és tekintélyünkkel támogatni és kérni akarjuk Is-
tent, részesitse önöket és összes társaikat szent kegyeimébem 
hogv az annyira szent mii vet buzgalommal folytassák. 

Addig is bátorításukra és kiváló jóakaratunk jeléül, 
önöket, kik jelen vannak, családjaikat s mindazokat, kik 
részt vesznek müvükben, szivünk teljéből részesítjük az 
ajiostoli áldásban. 

Benedicta Dei etc. 
Pá r i s . Ismeretes, hogy a kórházi beteg-ápolásnak 

világiakra való bízása, az úgynevezett laicizálás, napi kér-
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dés. Istent mindenünnen ki akarják űzni, s mindazt, a mi rá 
emlékeztet. A szajnai préfet megkezdte, a vidék folytatja. 
Vájjon javukra lesz-e ez a betegeknek, azzal intéző férfiaink 
keveset törődnek; pedig a tapasztalás s az orvosok meggyő-
ződése ellenök szól. íme egy levél, melyet üespréz ur, a la 
Charité-kórházuak egyáltalán nem klerikális sebésze, inté-
zett e tárgyban a szajnai préfethez : 

Páris, febr. 19. 
Préfet ur ! 

A kórházfelügyelő tanács Páris kórházainak laicizálá-
sát határozta el, anélkül liogy e tekintetben enquêtet hivott 
volna egybe, a nélkül, hogy a kórháziorvos-testületet, mely 
a betegek valódi érdekét illetőleg felvilágosítással szolgál-
hat, megkérdezte volna. A tanács elvben kimondta, hogv a 
betegszobák felügyeletét kizárólag világiakra bizza. 

Eu nem vagyok gyanús, préfet ur, s jogot szereztem 
magamnak arra, hogy e tárgyról szóljak; mert 187(i-ban, 
mikor azaz időbeli klerikális felügyelőség bizonyos, a bete-
gek lelkismeret-szabadságának megszorítását czélzó módo-
sításokat akart életbe léptetni, valamennyi kórházi orvos és 
sebész közt egymagam voltam, ki azoknak ellenszegültem s 
megszüntetésökre közreműködtem. Ha ezt fölemlítem, csak 
azért teszem, hogy annál nagyobb súlyt kölcsönözzek ér-
veimnek, melyeket bátor vagyok felsorolni, tekintettel egy-
szersmind a közvéleményre, melyet fel kell világosítani. 

Vájjon a felügyelő tanács, mely a tizenöt egyén közt, 
kikből áll, mindössze három kórházi orvost vagy sebészt 
számlál, megfontolta-e a dolgot ? Vájjon teljesen illetékes 
volt-e ? Micsoda panaszok, az orvosok és betegek közt fel-
merült minemű vélemény-nvilvánulások sugallták e határo-
zatot ? Ez elhamarkodás nem arra mutat-e inkább, hogy 
minden áron a népszerűséget hajhászták ? Szerencsétlen haj-
lani, mely megrontja a demokracziákat ! A felügyelő tanács 
tul akarta szárnyalni a városi tanácsot; nem látom ez alkal-
mazott határozatnak egyéb okát. Az antiklerikális moz-
galomnak, mely országunkban nyilvánvaló s minden igazi 
republikánus rokonszenvével találkozik, komoly czélja: 
megsemmisíteni a papságot, mint politikai pártot ; de az so-
hasem volt tárgya, hogy megrontsa a kórházakat és jóté-
konysági egyesületeket — mely utóbbiakról a felügyelő ta-
nács laicizáló tervezetében megfeledkezett.1) 

A vallási proselytismus, melynek a betegek a kórhá-
zakban kitéve vannak, engem is csakúgy bánt, mint a fel-
ügyelő tanács bármelyik tagját ; mindazonáltal, ha engem 
megkérdeztek volna, azt mondtam volna, hogy a szerzetesnő, 
elnyomó vallásával együtt járó fogyatkozásai daczára is, töb-
bet ér a beteg mellett, mint a világi nő. Huszonhat éve mű-
ködöm kórházban ; alkalmaztam mindkét rendbeli beteg-
ápolókat ; s azon meggyőződésre jutottam, hogy a betegek 
érdeke szerzetesnőt kíván. 

íme érveim : 
A világi nő lehet férjezett, családanya ; az ilyen min-

den időt, a mit csak elvonhat a betegszolgálattól, el fog 

') A felügyelő tanács ép ugy őrködik a jótékonysági egyesületek, 
mint a kórházak felett. Felteszem, hogy, ha a jótékonysági egyesületek 
laicizálását nem szavazta meg, ezt azért nem tette, mert a szeretet-növé-
rek helyébe nem tudott kiket alkalmazni; pedig ezek csakugy űzik a 
pr&selytismust, mint a kórházi nővérek 

vonni, hogy saját dolgaira fordítsa, és igaza van. Ki fog 
szenvedni ? A beteg. 

A világi nő szerezhet magának ékszereket, gyűrűket, 
fülbevalókat, miket a felszolgálók renden leszednek a hal-
doklókról, ha övéik nincsennek melléttök, vagy lia nem 
ügyelnek fel rájok. A szerzetesnő mit csinálna az ékszerek-
kel ? Reá nézve efféle kisértés nem létezik. 

Legyen a világi nőnek gyermeke vagy férje beteg, nem 
fog habozni a betegek ételéből egyet-mást ezek részére el-
venni ; nem ismeri az emberi természetet a ki azt véli, hogy 
ez nem így szokott történni. Nem akarok e pontra nézve 
többet mondani. 

Végre, huszonhat év alatt , sohasem láttam szerzetes 
nőt piszkosnak vagy borosnak. 

A himlősök részére külön kórházak, a vörlienvben és 
anginában fekvők számára külön betegszobák vannak ; te-
gyék ezekbe felügyelőül a világi nőt, a családanyát : vagy 
elviszi családja körébe a ragályos betegséget, vagy nem tel-
jesiti szolgálatát. Időről-időre egy-egy szerzetesnő meghal e 
szolgálatban ; de egyedül hal meg, s azonnal más által he-
lyettesittetik. A dolog annyira természetes, hogy sohasem 
jutott senkinek is eszébe, nevét, valamely emléklapra fel-
jegyezni. 

Aztán meggondolták-e, mibe fog kerülni a kórházak 
laicizálása ? Egv szerzetesnő évi fizetése 200 frank, a közös 
étkezésen és lakáson kívül ; a világi nőé külön étkezésen és 
külön lakáson kivül, fi00 f r ank : tehát 66% többlet, csak a 
mi a készpénzfizetést illeti, ezenfelül 300 lakás épitése a 
kórházakban. 

A felügyelő tanács, melynek kötelessége a szegények 
filléreivel való gazdálkodás, nem gondolt erre ? Párisnak még 
1500 kórházi ágyra van szüksége ; a szegények most már a 
kórház kapujánál maradhatnak, mert a pénzt politikai ezélra 
fordították. S nem találkozott senki, a ki ezt a felügyelő ta-
nácsnak megmondta volna ? Préfet ur, az igazi érdeklette-
ket nem kérdezték meg. Ugyan szavaztassák meg a felépült 
betegeket, kérdezzék meg tőlük, hogy éreznek a kórházi 
szolgálat felől, szavaztassák meg őket titkosan, kinek szol-
gálatát kivánják inkább, a szerzetesnőét-e vagy a világiét : 
meglátják, hogy a szerzetesnő mellett fognak szavazni, talán 
azok is, kik egészséges korukban, nyilvános összejöveteleknél 
és műhelyekben nagy tűzzel kivánják az Isten, egyházak és 
papok gyökeres kiirtását, a mint lát juk, hogy választottaink 
közül is többen rosszaknak talál ják a szerzetesnőket a kór-
házi szegényekre nézve, mikor gyűléseiken beszédet monda-
nak, de mikor betegek, ők is csak a nővéreket választják, 
inert tud ják , hogy ezek nem kuta t ják ki fiókjaikat és nem 
isszák le magukat. 

Azok után beszéltem, préfet tir, a miket tapasztaltam, 
és hiszem még e perezben is, hogy a betegek szent érdekét 
kímélni fogják. Még egyet: l i a a szerzetesnőket a kórházak-
ból eltávolítják, lehet, hogy idővel, tetemes kiadások mel-
lett és feltéve, hogy csakis özvegyeket és férjezetleneket al-
kalmaznak, a mostani kórházi szolgálat elegendőképen kár-
pótolva lesz ; de ha ez nem sikerül, lia a szerzetesnőket ismét 
visszahiják, az erkölcsi hatás káros lesz, és ama néhány sie-
tős előre nem látó urnák majd azt köszönhetjük, hogy azon 
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jelentős diadalainkat is elveszítjük, miket a clevicalismus fe-
lett arattunk. 

Préfet urnák legalázatosabb szolgája 
Dr. Despréz Armand, 

sebész a la Charité-kórháznál, az orvosi kar 
bekebelezett tagja. 

Németország. Tényleges jobbrafordulás a kulturharcz-
ban. — A „Germania" márcz. 24-iki számában olvassuk: 
Hosszú évek óta először közölhetünk olvasóinkkal hírt, mely 
bár csekély, de mégis megbecsülendő előhaladást jelent a 
békére vezető uton. A következő táviratot vesszük Pader-
bornból : 

„Ép most érkezett ide az átirat, mely a káptalani hely-
nököt felmenti az eskü alól, egyúttal hozzáteszi, hogy nincs 
kifogás a püspöki jogok gyakorlása elleu, amennyire azok a 
káptalani helynököket megilletik. Márcz. 23-tól kezdve 
lliinly miniszteri biztos egyházvagyon-kezelése befejezését 
nyerte." 

Egy másik távirat e tényt következőleg adja elő : „A 
tartományi kormányzó jelentette a káptalannak, hogy Drobe 
kanonok elismertetett egyházmegyei kormányzónak, és hogy 
az eskü alól fölmentetett. A zár alatt levő fizetések f. évi 
januártól kezdve utólagosan kiutalványoztalak." 

A „Westfälischer Merkur"-nak jelentik márcz 23-ról 
Paderbornból : „A város föl van lobogózva. Drobe káptalani 
helynök ellen állami részről nincs kifogás. Az 1875. óta visz-
szatartott fizetések utólagosan ki fognak szóigáltatni. Az 
egyházmegyei vagyon ma ismét átadatik az egyháznak." 

Erre a „Germania" megjegyzi, hogy az 1875. óta visz-
szatartott fizetések kiszolgáltatásáról szóló föltevés tévedésen 
alapszik, mert a fizetés csak f. évi január 1-től veszi kezdetét. 

Az osnabrücki káptalani helynök is főimentetett. 
A „Post" tudni akarja, hogy a paderborni egyházme-

gyében történt változáshoz hasonló fog közelebb végbemenni 
Trier és Fulda egyházmegyékben, de a „Germania" szerint 
ez csak gyanitás, mert Trierben még nem választatott káp-
talani helynök, Fuldában szintén nem állittatott egyházme-
gyei kormányzó ; mindazálial nem lehet kétség az iránt, 
hogy ezen egyházmegyékkel hasonló eljárás fog követtetni, 
mint Paderbornban. 

„Minden öröm mellett •— irja a „Germania" — mely-
lyel az egyházpolitikai harcz ezen enyhitését üdvözöljük, 
mindig s mindig utalnunk kell arra, hogy a májusi törvé-
nyek fennállanak ugy, mint ezelőtt, és hogy az elárvult plé-
bániák betöltése, valamint az uj nemzedék fölnevelése lehe-
tetlen. IIa a „Post" azt gyanítja, hogy a káptalani helynö-
kök fölinentése eskü alól a bejelentési kötelezettség iránti 
egyezménynyel volna összeköttetésben, mi ezzel szemben a 
leghatározottabban állithatjuk, hogy ilv egyezmény a káp-
talani helyuökökkel nem köttetett és nem köttethetik. Az 
államkormányt netáni javas ataival a káptalani helynökök 
mindenesetre Rómába utasították, hol bizonyára szivesen 
készek lesznek oly követeléseknek eleget tenni, a melyek 
nincsennek ellenmondásban az egyház lénye- s feladatával." 

IRODALOM. 
= A legégetőbb korkérdés. Fejtegette Dr. Surányi 

János. Az európai társadalom végzetes válponthoz jutott . A 
nemzetközi forradalom a jelen társadalmi szervezetet gyö-
kerestől felforgatni s azt az átalános egyenlőség talaján újra 
átalakítani törekszik. Az internationale oly félelmes nagy-
hatalommá nőtte ki magát, mely a diplomaczia minden ter-
veit kijátsza, A tökeuralom s a géprenászer már odáig vitte 
az emberiség nagyobb felét, a munkásosztályt, hogy nem 
képes keresete után tisztességesen megélni. Militarismus és 

Parlamentarismus két oly piócza a nemzetek testén, melyek 
a vér- és pénzadó fogyasztásban telhetetlenek. Mi természe-
tesb tehát, mint hogy azon elégedetlen elemek, melyeknek a 
földöntúli életbe való hit nem nyújt vigasztalást, a socialis-
mus communismus és nihilismus elszánt zászlóvivőivé lesz-
nek. Az élet-halál harcz már foly, az uralkodók elleni bün-
merények napi renden vannak, a katasztrófa kikerülhetet-
lennek látszik. Hogy ez romba ne döntse a társadalmat min-
den vívmányaival együtt, az egymással viaskodó ellentéte-
ket ki kell egyenlíteni. Mi módon ? Ez a legégetőbb korkér-
dés ! Ezt kísérlettem megfejteni a ker. jog s igazság elvei-
ből. Ezek oldották meg az ó- és középkornak társadalmi 
problémáit, ezek fogják megoldani az újkor legégetőbb kér-
dését is, mert társadalom-regeneratori erejök kifogyhatat-
lan, csak élni kell velők. — Egyébkint mig az emberek em-
berek lesznek, az ellentétek egyes osztályok közt sohasem 
fognak egészen megszűnni, mert valamint az egyénnek ugy 
a társadalomnak élete is küzdelem e földön. De hogy e küz-
delem tönkre ne tegye a társadalmat, hanem inkább út já t 
egyengesse a társadalmi haladásnak és ker. polgárosodás-
nak, — ezt megmutatni czélja jelen munkálatnak. 

A 12—15 ivre terjedő műnek ára a lehető legjutányo-
sabb, 1 fr. Minden 7-dik után a t. gyűjtőknek tiszteletpél-
dány jár . 

Mihelyt 300 előfizetőm lesz, a müvet sajtó alá adom. 
Legczélszerübb a megrendeléseket levelezési lapon 

szerzőhez (Győr káptalandomb 17 sz.) intézni. 
Győrött márczius 25. 1881. A szerző. 

V E G Y E S E K . 
—- A ,spanyol katholikus Unió1 e napokban tartotta 

alakuló gyűlését Toledóban Spanyolország bibornok-primá-
sának palotájában. Megjelentek körülbelül kétszázan a spa-
nyol kath. értelmiség minden köréből. A római ,Aurora' 
melegen üdvözli a ,Spanyol kath. Unio'-t s nagy jövőt igéi* 
neki. Áldásosán hathat az egylet a maga elé névszerint ki-
tűzött czélokra való törekvés mellett kivált a politikai vi-
szályok által egymástól elidegenített társadalmi elemeknek 
a katholikus egységben való kibékítésére. Spanyolországban 
tudvalevőleg 11 politikai párt s ezek keretében 22 politikai 
fractio van. Ezek körében a kath. zászló valóságos mentő 
eszköz, a kibékülés egyedüli központja. 

Németországban a centrum imposans magatartása foly-
tán az ügyek tényleg kedvező fordulatot kezdenek venni. 
Windhorst és elvtársai az uj egyházmegyei kormányzók 
utján határozott győzelmet kezdenek aratni. Egy császári 
titkos tanácsos legfelsőbb megbízatással Osnabrückbe és Pa-
dernbornba ment, hogy a helyszinén értekezzék és intézze el 
az uj káptalani helynökökkel az üresedésben levő plébániák 
betöltését az egyházra nézve kedvező modon. És ez lenne a 
főeredmény. Szóval, a kormány eláll a májusi törvények 
végrehajtásától. Ez a concession annál jelentősebb, minthogy 
Bismarck még csak nem régen is egyenesen kijelenté, hogy 
ő a májusi törvényekből engedni egy körömnyit sem akar. 
Egyúttal ugyanez a legüdvösebb praecedenst hozza létre, 
mely után a többi önként fog következni. A centrum tehát 
teljesen igazolva van ily nagybecsű eredmény által. 

-)- Lapunk zártakor vesszük egyik bécsi ügybarátunk-
tól azon örvendetes hírt, hogy Ganglbaner Coelestin krems-
münsteri apát bécsi érsekké kineveztetése bevégzett tény. 
LTjabb dicsőség sz. Benedek jeles rendjére ! 

Kegyeletes adakozás. 
Csajághy Károly, nyug. esp. pleb. a szent atyának . . . 2 f r t 
Ugyanő missiókra 2 fr t 
Ugyanő a. sz. gyermekség-egyletének 1 f r t 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTA LOM. Havi szemle. - Instructio. •—Egyházi tudósítások: Budap- st. A Szent-István-Társulat közgyűlése. Sza-
mosujvár. A „Szentlélek" szó használásáról. — Irodalom : Institutiones metaphysicae speciales. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
• Alig száradt meg az általános bűnbánatot és 

bocsánatot hirdető pápai körlevél t intája, a péter-
vári megrenditő esemény azonnal rémitő illustra-
tiőval szolgálta pápai szózat következő látnoki sza-
vaihoz: „Civilis hominum societas etsi magnas iam 
calamitates suscepit, maiorum tamen periculorum 
suspicione terretur." ') Az iránt is villámgyorsaság-
gal igazat szolgáltattak az események az egyház fe-
jének, midőn azt mondá : r ;Eius autem, qui Dei vi-
ces in terris gerit, maxima et nobilissima potestate 
contempta, perspicuum est, nullos hominum auctori-
tati frenos superesse tam validos, qui possinc indo-
mitos perduellium spiritus compescere aut ardorein 
dementis libertatis in multitudine coercere."2) 

Isten ugy rendezte be az emberi társadalmat, 
hogy a lelkiekben a lelki, a világiakban a világi ha-
talom vezérkedjék és kormányozzon. „Ex sacerdotio 
et regno, irja pelusiumi Izidor, reruin adminis t ra te 
confecta est. Quamvis enim permagna utriusque 
differentia sit (illud enim velut anima est, hoc ve-
lut corpus) ad unum tamen et eumdem finein ten-
dunt, hoc est ad hominum salutem."3) 

Az emberiség az államokra oszlott társada-
lom jóléte tehát az egyház és állam kölcsönös támo-
gatásától függ ; a mit azonban koránsem ugy kell 
érteni, mintha e kölcsönös egymásraszorulás mind 
a két részről egyenlő volna. A két hatalom termé-
szete és az emberiség története inkább azt tanú-
sítja, hogy Krisztus egyháza ennek vagy annak vagy 
akármelyik söt akár hány államnak támogatása nél-
kül sőt üldözése daczára virágzó állapotban lehet, — 
tanúság az egyház három első százada a római bi-

Litterae apostolicae, ddto 12. Mart. 1881. 
») U. o. — ») Lib. 3. Ep. 449. 

rodalomban ; — ellenben az állami hatalom, bármily 
colossalis hatásköre legyen is. a szellemek fegyelmé-
nek eszközeivel Isten által egyedül felruházott egy-
ház hathatós segelye nélkül előbb-utóbb kénytelen 
elismerni, a mit II. Sándor czár meggyilkoltatása 
hirére Európa leghatalmasabb császárja, Vilmos be-
vallott, midőn Mádai rendőrfőnök előtt felkiáltott : 
„Semmi sem védhet meg bennünket ! Magasabb ha-
talom uralkodik felet tünk!" — mit más szavakkal 
de ünnepélyesebb alkalommal, a német birodalmi 
gyűlés küldöttségének kihallgatásakor, ismételt a 
nagy tapasztalatokban megőszült császár, midőn ki-
eméie, mennyire világossá tette a pétervári esemény, 
hogy az uralkodók életére nincs oltalom.1) 

A világtörténelem, — nem ugy véve, mint az 
egyes történetírók fejében létezik, hanem a mint az 
események lánczolatán kifejlik, - - világitélet. Isten 
gondviselése alatt ugy alakulnak a társadalmi, ál-
lami, politikai állapotok, ugy következnek a vérengző 
események, amint az államok és dynastiiák megér-
demlik. A világtörténelmi események, gyümölcsök, 
melyeket a társadalomban uralkodó elvek szülnek. 
Isten az elveket megfelelő gyömölcsökkel áldja vagy 
veri. II. Sándor meggyilkoltatása az angol és fran-
czia trónokon elkövetett parlamentaris vérengzések-
után a történelem philosophiájában otthonos elmékre 
nézve egy cseppet sem meglepő. Keresztény állam-
fők ellen intézett sikeres és sikertelen merényletek 
Európa állami történetének szükségképen kifejlett 
eredményei. Byzancz, Moszkva, London, Paris, Ber-
lin, a keleti szakadárság, a nyugati protestantismus 
és gallicanismus szakítottak az egyházzal, felbontot-

*) „Der Kaiser, der sichtlich tief bewegt war, hob 
noch hervor, wie dieser neueste Vorfall in St. Petersburg 
gezeigt habe, dasz es keinen Schutz für das Leben der Monar-
chen gebe." Germania, 1881. marcz. 15. 
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ták az egyházi és állami hatalom közt Isten által 
megállapított viszonyt, a lelkiekben Isten által a pá-
paságnak adott legfőbb hatalmat az állami hatalom-
mal egy kézbe kisértették meg egyesíteni, szóval 
merényletet követtek el egymásután a lelki hatalom 
ellen : mi természetesebb tehát, mint az, hogy me-
rényi vetvén el merényt aratnak s e miatt a világ-
történelem ítélő széke előtt mégcsak nem is panasz-
kodhatnak, mert ennek egyik sarkalatos törvénye az 
a vasszigoru következetesség, mely igy szól : „Pá-
tere legem, quam tulisti !" 

Szóljunk ínég világosabban ! 
Az állami hatalom egymaga nem képes az em-

beri szenvedélyeken féken tartani, nem képes tehát, 
az emberi társadalom jólétét egymaga eszközölni 
és fenntartani. Miért? Egyszerűen azért, mert az ő 
hatalma egyoldalú. Az állami hatalomnak van ereje, 
ha kell, százezer vagy akar millió ember testét lán-
czokba verni vagy megölni, de nem áll hatalmában 
a szellemeken uralkodni, mert az állami rabláncz 
vasa a lelket meg nem köti, a szurony a szellemet 
még csak nem is érintheti ; már pedig az állam ha-
talma csak addig terjed ki. a meddig a szurony ér ; 
azon tul kezdődik a szellemi hatalom köre. Szelle-
mek felett csak szellem és lelki hatalom uralkod-
hatnak. Isten a lelki hatalom gyakorlását e földön 
anyaszentegyházára bizta. E lelki hatalom az em-
beriség fölött két irányban gyakorolható : az elmék 
és szivek felett. Mindkét irányban világos a felha-
talmazás, melylyel Krisztus egyházát felruházta. 
„Tanítsatok minden nemzeteket." íme az egyház 
lelki hatalma az elmék fölött uralkodó eszmék kö-
rében. „Kiknek megbocsátjátok bűneiket, megbo-
csáttatnak nekik, kiknek megtártjátok, meg lesznek 
tartva." íme az egyház lelki hatalma a sziveken 
uralkodó erkölcsök körében. Az egyház e kettős, el-
méket és sziveket kormányzó hatalmát a muszka 
czárságban kifejlődésének tetőpontjára emelkedett 
keleti szakadár állami hatalom megvetette, azaz a 
caesaropapismus rendszerét meghonosítván a pápa-
ság által a maga egész teljében képviselt lelki ha-
talmat az orosz állameszme hatásköréből kizárta s 
a valódi lelki hatalom helyett annak árnyékát a 
schismatikus egyházat vévén fel magába, most Orosz-
országban nincs lelki hatalom, mely a szellemeket 
az állami hatalom iránt engedelmességben s kellő 
tiszteletben tarthatná. Az óriási orosz birodalom 
czári méltóságának minden kitelhető erejét felhasz-
nálta II. Sándor, hogy a nihilisták ellen életét meg-
védje. Ámde hiu volt az egész küzdelem. Az állami 

hatalom kardéle nem képes egy elmét sem jobb esz-
mére téríteni, nem képes egy szivet sem szenvedé-
lyeinek békóiból feloldozni. II. Sándor áldozatul 
esett a lelki hatalom támogatását megvető állami o O 
omnipotentia önhittségének, és e véres dráma lát-
tára a protestáns caesaropapismus leghatalmasabb 
képviselője, egv perezre kijózanodva a magát min-
denhatónak képzelő caesaropapismus felfuvalkodott 
ságábó!, elismerte, hogy a hatalmas eaesaropapis-
inusnál hatalmasabb a nihilismus, mert kénye-kedve 
szerint gyilkolja le a czárt s nincs semmi a mi a vi-
lági hatalom millió szuronyokkal rendelkező birto-
kosait néhány jött-ment nihilista szeszélye ellen biz-
tosítsa. Vagy mit mást jelenthetnek Vilmos czászár 
szavai, mint az állami hatalom tehetetlenségét szem-
ben oly társadalmi jelenségekkel, milyen a nihilismus 
és a többi titkos társulatok ? Midőn valaki a kijózano-
dás villámfényének hatása alatt nyilatkozik, sza-
vainak, kivált ha oly vallásos, mint Vilmos császár, 
sem oly értelmet nem szabad tulajdonítani, melv 
egyenes istenkáromlás volna, sein olyat, mely kép-, 
telenség lenne. Vilmos császár sokkal vallásosabb 
keresztény, hogv sem azt akarta volna mondani, 
hogy a koronás főkön senki sem segithet, még maga 
az Isten sem. Az megértelmetlen szószaporítás lenne 
Vilmos császár ajkain, ha nyilatkozata további ré-
szének, melyben azt mondja, hogy a fejedelmek 
magasabb hatalom uralma alatt vannak, az volna 
értelme, hogv a fejedelmek az isteni gondviselés ma-
gasabb hatalmának uralma alatt állnak. Ez annyira 
ismert igazság Vilmos császár előtt, hogy oly rendkí-
vüli pillanatban, milyen volt II. Sándor czár meg-
gyilkoltatásának hire, s oly rendkívüli, mondhatni 
inspiratioszerü megvilágítás hatása alatt, milyeiit e 
rémhír derített az agg császár lelkére, ily értelemben 
idézett szavait nem vehette. Vilmos császár világ-
történelmi ítéletet mondott ki egy régi, igen régi 
államrendszer, a byzantinismus, a caesaropapismus, 
az állami mindenhatóság rendszere felett, mely azt 
hitte, hogv az államok jólétét egymaga képés esz-
köze !ni az egyház, a pápaság lelki hatalmának tá-
mogatása nélkül. 

Semmi sem védheti, semmi sem mentheti meg 
e rendszert a lázadás azon romboló szelleme elien, 
melyet az állami hatalom az egyház lelki hatalma 
ellen a keleti schismában s a nyugati protestantis-
musban s ennek válfajában a gallicanismus és jose-
phinismusban az európai társadalom körében tá-
masztott. A pápaság ellen szított insuhordinatio felül-
kerekedett, fel az azt szitó hatalmas dynastiák fölé s 
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mint magasabb hatalom uralkodik a czárok élete fe-c i 

lett s uralmáról le nem mondott a berlini protestáns 
császárság iránt sem. Es a forradalom e szellemével 
való megbirkózásról a leghatalmasabb fejedelem is 
lemond, mert az állami hatalmat e szellem kiirtásá-
val, vagy lega'ább megfékezésével szemben tehetet-
lennek tartja. Semmi sem segíthet rajtunk\ E világ-
történeti Ítélettel szemben a diplomaczia tervezge-
tése és .erőlködése nemzetközi megfékezésére a for-
radalom szellemének, ha komolyan vesszük, szánal-
mas sisyphusi munkának, ha nevetséges oldaláról 
tekint jük, politikai komédiának látszik. 

Nincs másban üdv, mint az emberiség nagy 
lelki orvosában, Jézus Krisztusban, és az ö anya-
szentegyházának az emberi erkölcsöket újjáteremtő 
lelki hata'mában, mely a keresztény társadalmi el-
veknek támasza és oszlopa „columna et firmamen-
tum veritatis." 

l n s t r u c t i o .*) 
Pro Ecclesiastic is Curiis quoad modum procedendo oeconotnice 

in causis disciplinaribus et criminalibus clericorum. 

Die 11 Junii 1880. 

Sacra haec EE. et RR. Congregatio, mature 
praesenti Ecclesiae conditione perpensâ, quae pene 
ubique impeditur, quominus externam explicetsuam 
actionem super materias et personas ecclesiasticas, 
et considerato quoque defectu mediorum aptorum 
pro regulari Curiarum ordinatione, constituit facul-
tatem Ordinariis locorum expresse concedere, ut 
formas magis oeconomicas adhibere valeant inexer-
citio suae disciplinaris iurisdictionis super Clericis. 
Ut autem tota iustitiae ratio sarta tectaque maneat, 
serveturque processuum canonica regularitas et uni-
formitas, opportunum censuit sequentes emanare 
normás, a Curiis servandas : 

1. 
Ordinario pastorale onus incumbit disciplinam corre-

ctionemque Clericorum a se dependentiuin curandi, super eo-
rumdem vitae rationem vigilando, remediisque utendo cano-
nicis ad praecavendas apud eosdem, et eliminandas ordinis 
perturbationes. 

I I . 
Ex his remediis alia praeveniunt, alia repriruunt et 

rnedelam afferunt. Pr iora ad hoc diriguntur ut impediant 
quominus malum adveniat, ut scandali stimuli, occasiones 
voluntariae, causaeque ad delinquendum proximae remove-
antur. Altera finem habent revocandi delinquentes ut sapi-
ant reparentque admissi criminis consequentias. 

in . 
Conscientiae et prudentiae Ordinarii horum remedio-

-) Ácta S. Sedis fasc. 151. 

.mm incumbit applicatio, iuxta canonum praescriptiones, et 
casuum adjunctorumque gravitatem. 

I V . 
Mediis quae praeservant praesipue accensentur spiri-

tualia exercitia, monitiones et praecepta. 
V. 

l i as provisiones praecedere debet summaria facti cog-
nitio, quae ab Ordinario notanda est, ut ad ulteriora proce-
dere, (|natenus opus sit, et certiorem reddere queat superio-
rem Auctoritatem, in casu legitimi recursus. 

VI . 
Canonieae monitiones fiunt sive in forma paterna et 

secreta (etiam per epistolam aut per inpositam personam), 
sive in forma legali, ita tarnen ut de earumdem executione 
constet ex aliquo actu. 

VII . 
Quatenus infrctuosae monitiones évadant, Ordinarius 

praecipit Curiae, ut delinquenti analogum iniungatur prae-
ceptum, in quo declaretur quid eidem agendum aut omitten-
dum sit, cum respondentis poenae ecclesiasticae comininati-
one, quam ineurret in casu transgressionis. 

V I I I . 
Praeceptum intimatur praevento a Cancellario coram 

Vicario Generali; sive coram duobus testibus ecclesiasticis 
aut laicis probatae integritatis. 

§ 1. Actus subsignatur a partibus praesentibus et a 
praevento quoque, si velit. 

§ 2. Vicarus Generalis adiicere valet iuramentum ser-
vandi secretum, quatenus id prudenter expetat t i tuli indoles, 
de quo agitur. 

I X . 
Quoad poenalia media, animadvertant reverendissimi 

Ordinarii, praesenti Instructione haud derogatum esse iudi-
ciorum solemn itatibus, per sacros Canones, per Apostolicas 
Constitutiones et alias ecclesiasticas dispositiones imperatis, 
quatenus eaedem libere efficaciterque applicari queant ; sed 
oeconomicae formae consulere intendunt iIiis casibus Curiis-
qüe, in quibus solemnes processus, aut adhiberi nequeant,, 
aut non expedire videantur. Plenam quoque vim servatsuam 
extraiudiciales remedium ex in formata conscientia pro eri-
minibus occultis, quod decrevit s. Tridentina Synodus in 
Stss; 14. cap. 1 de Reform, adhibendum, cum illis regulis et 
réservátionibus, quas constanter servavit pro dicti capitis 
interpretatione s. C. Congregatio in pluribus resolutionibus. 
et praecipue in Bosnien, et Sirmien. 20 Decembris 1873. 

X . 
Quum procedi oporteat criminaliter, sive infractionis 

praocepti, aut criminum communium, vel legum Ecclesiae 
violationis causa, processus confici potest formis summariis 
et absque iudicii strepitu, servatis semper regulis iustitiae 
substantialibus. 

X I . 
Processus instruitur ex officio aut in sequelam supplicis 

libelli et querelae, aut notitiae, alio modo, a Curia habitae, 
et ad finem perducitur eo consilio, ut omni studio atque 
prudentia Veritas detegatur, et cognitio tum criminis, cum 
reitatis aut innocentiae accusati exurgat. 

27* 



X I I . 
Processus eonfectio committi potest alicui probo atque 

idoneo ecclesiastico, adstante Actuario. 
X I I I . 

Unicuique Curiae opus est Procuratore fiscali pro iu-
stitiae et legis tutela. 

X I V . 
Quatenus pro intimationibus aut notificationibus, baud 

praesto sit opera Apparitorum Curiae, suppletur exhibitione 
earnmdem explenda per qualificatam personam, quae de 
facto certioret ; sive eas transinittendo, ope commendationis 
penes tabellariorum officium, illis in locis in quibus hoc in-
valuit systema, exposcendo fidem exhibitionis, receptionis 
aut repudii. 

X V . 
Basis facti erimiuosi constitui potest per expositionem 

in processu habitam, authenticis roboratam informationibus 
aut confessionibus extraiudicialibus, vel testium depositio-
nibus, et quoad titulum transgressionis praecepti constat per 
novam exhibitionem decreti et actus indictionis, perfecto-
rum modis ennuntiatis Ar t . V I I et VI I I . 

X V I . 
Ad retinendam in specie culpabilitatem accusati opus 

est probatione legali, quae talia continere debet elementa, 
ut veritatem evincat, aut saltern inducat moralem certitudi-
nem, remoto in contrarium quovis rationabili dubio. 

X V I I . 
Personae, quas examinare expediat, semper audiuntur 

separatim. 
X V I I I . 

Testes ad probationem, aut ad defcnsiouem, quoties 
legalia obstacula baud obsistant, sub iuramento audiri de-
bent, quod extendi potest, si opus sit, ad obligationem 
secreti. 

X I X . 
Testium absentium, aut in aliéna Dioecesi morantiuin 

exposcitur examen in subsidium ab Ecclesiastica loci auc-
toritate, eidem transmittendo prospectum facti ; et Auctori-
tas requisita petitioni respondet, servando praesentis Instru-
ctionis normas. 

X X . 
Quoties indicentur testes ob facta aut adiuncta essen-

tialiter utilia merito Causae, qui examiui subiic.i nequeant, 
eoquod censeatur haud convenire ut vocentur, aut quia vo-
cati abnuant, mentio eorumdem fit in actibus, et curatur 
supplere eorum defectui per depositiones aliorum testium, 
qui de relato aut alia ratioue, noverint id quod exquiritur. 

X X I . 
Quum collectum fuerit quidquid opus sit ad factum et 

accusati responsabilitatem constituendam, vocatur iste ad 
examen. 

X X I I . 
In indietione, nisi prudentia id vetet, expouuntur ei per 

extensum accusationes adversus eurn collatae, ut parari va-
leat ad x-espondendum. 

Quando autem ob accusationum qualitates, aut ob alia 
adiuncta prudens non sit in actu intimationis eas patefacere, 

in hac solum innuitur eumdem ad examen voeari ut sese 
excuset in Causa, quae ipsum respicit uti accusatum. 

X X I V . 
Si iudicio abnuat, iteratur indictio, in quo eidem 

praefigitur congruus peremptorius terminus, eique signi-
fieatur quod si adhuc obedire renuat, habebitur ceu contu-
max; ' e t pro tali in facto aestimabitur, quatenus absque 
probato legitimo impedimento, istam quoque posthaberet 
intimationem. 

X X V . 
Si compareat, auditur in examine ; et quatenus indu-

ctiones faciat alicuius momenti, debent istae, quantum fieri 
potest, exhauriri. 

X X V I . 
Proceditur inde ad contestâtionem facti criminosi, et 

conclusionum habitarum, ad retinendum accusatum crimi-
nosum lapsumque in relativis poenis canonicis. 

X X V I I . 
Quum accusatus, tali modo, habeat plenam cognitio-

nem eius quod in actis extat contra se, ultra quod respondere 
[lossit, iure se defendendi a semetipso etiam uti valet. 

X X V I I I . 
Potest quoque, si id expetat, obtinere praefixionem 

termini ad exhibendain defensionem cum memoria in sc.rip-
tis praecipue quando ob dispositionem Art. XXIII nequi-
verit paratus esse ad responsa pro sua excusatione. 

X X I X . 
Expleto processu, actorum instructor, restrictum con-

ficit essentialium conclusionum eiusdem. 
X X X . A 

In die qua Causa proponitur, est in facultate accusati 
faciendi se repraesentare et defendere ab alio Sacerdote aut 
laico Patrocinatore, antea approbatis ab Ordinario. 

X X X I . 
Quatenus praeventus constituere defensorem renuat, 

Ordinarius consulit constituendo aliquem ex officio. 
X X X I T . 

Defensor caute notitiain haurit processus et restrict! in 
Cancellaria, ut paratus sit ad defensionem peragendam, 
quae ante propositionem causae exhiberi potest in scriptis-
Ipse quoque subiicitur oneri secreti iurati, quatenus Ordi-
nario videatur indolem Causae id expostulate. 

X X X I I T . 
Transmitt i tur dein Procurator! fiscali processus et 

restrictus, ut muuere suo ex officio fungantur ; uterque Ordi-
nario traditur qui plenâ Causae cognitione adeptâ, diem 
constituit in qua disceptanda et resolvenda sit, curans ut 
accusatus certior de hoc fiat. 

X X X I V . 
Die constituta proponitur Causa coram Vicario gene-

rali, interessentibus Procuratore fiscali, Defensore et Can-
cellario. 

X X X V . 
Post votum Procuratoris Fisci et deductiones defensi-

onis profertur senteutia, dictando dispositivam Cancellario, 
cum explicita mentione, in casu damnationis, canonicae san-
ctionis, accusato applicatae. 
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X X X V I . 
Sententia indicitur praevento, qui appellationem in-

terpoliere potest ad Auctoritatem Ecclesiasticam superiorem. 

X X X V I I . 
Pro appellatione servantur normae statutae a Consti-

tutione Ad militantis s. m. Beneilicti X I V 30 Márti i 1742, 
aliaeque emanatae ab bac s. Congregatione Decreto 18 De-
cembris 18351), et Lit tera eireulari diei 1 Augusti 1851. 

') íme maga e decretum : 
Deeretum pro Causis Criminalibus. Non ita pridem a 

s. Congregatione negoeiis, et eonsultationibus Episeoporuin, 
et Regularium praepositae nonnullae regulae praeseriptae 
fuerunt pro recta, et expedita definitione causarum crimina-
lium, quae a Curiis Episcoporum, vel Ordinariorum ad eam-
dem s. Congregationem i;i gradu appellationis deferuntur. 
Quas quidem praescriptiones, quoniam impedimenta sublata 
sunt, quae aliqua ex parte earum executioni interposita fue-
rant, visum est Eininentissimis Patr ibus in Conventu habito 
X V . Calend. Ianuar. M D C C C X X X V uberius explicare, et 
cum assensu, et approbatione S. D. N. Gregorii X V I ite-
rum promulgare, ut ab omnibus, ad quos pertinent, accura-
tissime serventur. Sunt autem quae sequuntur : 

I. Reis a Curiis Episcopalibus criminali iudicio dam-
natis spatium dierum decern eonceditur, quod ad s. Congre-
gationem Episcoporum, et Regularium appellare possint. 

II. Decern dies numerari incipient non a die, quo sen-
tentia lata est, sed a die, quo reo vel eius defensori per Cur-
sorem denunc.iata fuit . 

I I I . Eo "tempore elapso, quin reus vel eius defensor 
appellaverit, latam a se sententiam Episcopus exequetur. 

IV . Interposita intra decern dies appellatione Curia 
Episcopalis acta autograpba totius causae ad s. Congregati-
onem coutinuo transmittat , nempe : 

1. Processuni ipsum in Curia confeetuni. 
2. Eius restrictum, seu compendiariam expositionem 

eorum, quae ex eodem processu emergunt. 
3. Defeusiones pro reo exbibitas. 
4. Denique sententiam latam. 
V. Ipsa Curia reo, eiusque defensori denunciabit, 

appellationem coram eadem s. Congregatione prosequen-
dam esse. 

VI. Si nemo compareat, aut si appellationis acta ue-
gligenter vel malitiose protrahantur, congruens tempus a s* 
Congregatione praefinietur, quo inutiliter elapso, causa de-
serta censeatur, et sententia Curiae Episcopalis executioni 
mandetur. 

VI I . Reo, aut illi, qui eius defensionem suscepit, t ra-
dendus est rest rictus processus, qui a Iudice relatore con-
ficitur. 

VI I I . Allegationes, seu defensiones Eininentissimis 
Patribus distribuendas tvpis non committantur, nisi Iudex 
relator imprimendi veniam dederit. 

I X . Causa definietur stata die ab Eininentissimis Pa-
tribus in pleno Auditorio cogregatis. 

X . Eidem Congregationi Procurator Generalis Fisei, 
et. Iudex relator intererunt. 

X I . Iudex relator de toto statu causae ad Eminentis-
simos Patres refert, et Procurator Generalis Fisei stabit pro 
Curia Episcopal!, suasque conclusiones explanabit. 

X I I . Post liaec Eminetissimi Patres iudicium profè-
rent, sententiam Curiae Episcopalis aut confirmando, aut 
infirmando, aut etiam reformando. 

X I I I . Prolata Sententia una cum omnibus Actis cau-
sae ad eamdem Curiam Episcopalem remittitur, ut earn 
exequatur. 

X I V . Revisio, seu recognitio rei iudicatae non conce-
ditur, nisi eius tribuendae potestas a Sanctitate Sua facta 

X X X V I I I . 
Comparitio pro appellatione facienda est infra termi-

num decern dierum a notificatione sententiae ; quo termino 
inutiliter elapso, sententia ipsa in executionis statu reperitur. 

X X X I X . 
Interposita appellatione infra decern dies, Curia abs-

que mora remittit ad Auctoritatem ecclesiasticam superio-
rem, apud quam appelatio facta est, omnes actus Causae 
originales, idest processum, restrictum, defensiones et sen-
tentiam. 

X L . 
Auctoritas ecelesiatiea superior, captâ cognitione ac-

tus appellationis, intimare faeit appellanti, ut infra termi-
num viginti dierum Defensorem constituât, qui approbari 
debet ab eadem superiore auctoritate. 

X L I . 
Decurso dicto termino peremptorio absque effectu, 

censetur appellantem nuncium misisse appellationis benefi-
cio, et baec consequenter perempta declaratur a superiore 
auctoritate. 

X L I I . 
Quum appellatio producitur a sententia alicuius Cu-

riae episcopalis ad Metropolitanam, Archiepiscopus pro 
cognitione et decisione Causae sequitur normám proeedendi 
in bac Instructione traditam. 

X L I I I . 
Si contingat quod Clerius, non obstante fori privile-

gio, ob crimina communia subiiciatur processui et iudicio 
laicae potestatis, Ordinarius, hoc in casu, summariam sumit 
criminis facti cognitionem, atque perpendit an ipsum, ad 
tradita per sacros canones, locum faciat infamiae, irregula-
ritatis, aut aliae ecclesiasticae sanctioni. 

§ 1. Donee iudicium pendeat, aut accusatus detentus 
sit, prudens est, quod Ordinarius sese limitet ad media 
pro visor ia. 

§ 2. Expleto tamen iudicio, et liberó reddito accusato, 
Curia iuxta exitum informationum ceu superius assumpta-
rum, procedit ad tramites dispositionum praesentis Instru-
ctionis. 

X L I V . 
In casibus, et in variis practicis difficultatibus, quae 

contingere possint, Ordinarii eonsulant banc s. Congregatio-
nem. ad vitandas contentiones et nullitates,^ 

, Ex Audi eut ia SSmi, 11 Iunii 1880. 

fuerit, et siibsint gravissimae causae, super quibus cognitio, 
et iudicium ad plenam Congregationem pertinet. 

XV. Sciant denique Curiae Episcopales per novissimas 
leges, quae ad investigauda, et coercenda crimina proTr ibu-
nalibus laieis promulgatae sunt, nihil detractum esse de for-
mis, et regulis Canonicis, quas proinde sequi omnino debent, 
non modo in conficiendo processu, ad quem spectant haec 
verba Edicti die 5 Novembris 1831 — Nihil innovetur, 
quantum ad iudicia ecclesiastica pertinet — verum etiam in 
poenis decernendis, quemadmodum in appendice eiusdem 
Edicti ita cautum es t— Tribunal/a iurisdictionis mixtae Clc-
rinos, et Personas ecctesiasticas iis poenis mulctabunt, quas 
secundum Canones, et Constitutiones Apostolicas Tribunal 
Ecclesiasticam iisdem irrogaret. 

I. A. Card. Sala Praefectus. 
I. Patriarcha Constantinopolitanus Seer. 
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SSmus Dnus Nostcr LEO div. prov. PP. XIII. audita 
relatione praesentis Instructions ab infrascripto Sacr. Con-
greg. Episcopor. et Begular'nim Sccretario, cam in omnibus 
approbare et confirmare dignatus est. 

Ilomae die et anno quibus supra. 
I. Card. Ferrieri Praef. 

I. B. Agnozzi Secretarius. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, április 1. A Szent-István-Társulat közgyű-

lése. (Vége.) -— Bemutattuk eddig általánosságban, hogy a 
küzdelem a kereszténység mellett és ellen van folyamatban ; 
bemutattuk, hogy midőn a katholikus papság védelmi sorba 
lép, védelmezi a ker. hitet, nem akadályozza a szükséges 
változtatásokat, oltalmazza a változtatásokban a sérelem el-
len a ker. hitet, hogy igy a változtatásokat magukat is biz-
tosítsa, azok biztos hatását a nemzetekre támogatásával elő-
mozditsa és szellemének jelenléténél fogva a törvényekben, 
a társadalmi intézményeket a forradalmi behatásoktól meg-
óvja. Ott hol ker. szellem uralkodik, a forradalom, a forra-
dalmi merénylet lehetetlen ; ez már kifolyása a hitetlenség-
nek, mely tagadva létét egy fensőbb Lénynek, tetteiért nem 
tar t ja magát senki előtt felelősnek. 

A kérdés most már az, miképen is vagyunk hazánkban 
a keresztény hit tel? Milv állást foglal el a katholikus pap-
ság szemben a keresztény elvekkel ? Habár tagadhatatlan, 
hogy törvényeink közül nem egy ellentétben van a keresz-
tény hittel, habár nem is lehet kétségbe vonni, hogy a tör-
vényeinkben uralkodó szellem nem kedvező a keresztény hit-
nek és igy a hivatalos világ már azon lejtőre lépett, melyén 
tovább haladva, sőt többet mondunk, melyről vissza nem 
lépve, a nemzet keresztény hitének elvesztésére hivatalosan 
ösztönöztetik, márma sem levén ajánló levél a keresztény 
hit iránti ragaszkodás a hivatalok elnyerésénél, ami bizo-
nyára nem buzditó, hogy valaki keresztény hite mellett áll-
hatatosan kitartson; de eltekintve a hivatalos világtól, az a 
kérdés, hogy a nem hivatalos világ, a nemzet zöme és nagy 
többsége a keresztény hit mellett van-e, vagy ellene ? Es e 
kérdésre ma még azt mondhatjuk, hogy a nemzet nagy-
száma még a keresztény hit mellett van, és lia a nemzetet 
megkérdeznék, hogv társadalmi intézményeinkből a keresz-O O %> 

tény hit kizárassék-e vagy sem, a keresztény hitet fenntartó 
elem számra nagyobb lenne azokénál, kik magukat a ke-
resztény hit kötelékétől már felszabadították. Bizonyára ez 
örvendetes tény tudata okozza, hogy a ,hivatalos világ', a 
már megkezdett ösvényen nem merészel nálunk oly rohamo-
san előhaladni, mint a külföldön, hol a keresztény hit kor-
látai áttöretvén, a társadalmi intézményekből a keresztény-
elvek egészen ki vannak zárva. Ide vonatkoznak ő eminentiá-
jának szavai is, hogy „kedves hazánkban nem gyűlt még 
meg a kóranyag, habár elemei nem egészen hiányzanak, az 
ellentétek ninesennek elmérgesedve, a ker. elvek a társadalmi 
intézményekből ninesennek kizárva." 

Hogy ez igy van, hogy a ker. lut, elvei a többség lel-
kiismeretének irányadói, hogy emia t t még a hivatalos világ-
nagy hatalma is csak ,elemeit'volt képes letenni a kóranyag-
nak, az, mondjuk ki, a kath. papság kitartó, rendit,hetlen 
szivósságának köszönhető a ker. hit elvei mellett, mely nél-

kül a harcz már mi nálunk is nagyobb dimensiót vett volna. 
Csak egyetlen tényt emiitünk fel, hogy lássuk a katholikus 
papság állását. Ki nem emlékeznék még ama hires ,ameri-
kai rendszerre', mely boldogult Deák Ferencz hattyúdalát 
képezte ? Ki volt az, a ki a keresztény hit elvei mellett so-
rompóba lépett ? Ki volt az, ki hatalmas szavával, melyet 
bárminél többször és nyomatékosabban felemelne, visszavo-
nulásra kényszerité az ellenfelet? Ki más mint a katholikus 
papság? Valamint a katholikus papság volt az, mely a nem-
zetet a keresztény hitnek megnyerte, abban felnevelte és ál-
tala boldoggá tette, ugy őrzi még ma is a nemzetnek e szent 
kincsét. A katholikus papság tudja önmagát a keresztény 
hit elveiért feláldozni, hogy a nemzetet megmentse, de nem 
tudja hitelveit senkiért és semmiért feláldozni. Bárcsak meg-
hallanák és szivükbe vésnék kitörölhetlen betűkkel azok, a 
kiket illet, mit ő eminentiája annyi lelkesedés, a nemzet 
iránt annyi odaadó szeretettel mondott. „Miért válnék meg 
tőlük, (a ker. elvektől) úgymond, nemzetünk? Kik azokat 
hirdetni hivatva vagyunk, elődeinket követve, érette élni és 
halni akarunk, kik a tévedőt is szeretjük, mert menteni tö-
rekszünk. Tettük ezt közel ezer éven át, tenni óhajtjuk ezu-
tán is.~ Oly szavak ezek, melyek tanúságot tesznek a múlt-
ról, garantiát nyújtanak a jövőre, lelkesítenek jelenben, vi-
gasztalnak a jövőre. 

Meg f'ogják-e hallani, emlékükbe fogják-e vésni, a sze-
rint fognak-e a jövőben intézkedni azok, kik a nemzet sorsát 
Isten után kezükben tart ják ? A ,kóranyag még'jnem gyűlt 
meg, habár elemei nem hiányzanak', a keresztény hit elvei-
társadalmi intézményviukből még nincsen kizárva, de hogy 
kizárathassanak, annak alapjai már le vannak téve és ezek 
hatásukat kétségbevonhatlanul már is éreztetik. A ker. hit 
elveinek befolyása áldást, —hiánya csak nyomort képes elő-
idézni. A roskadozó, bomladozó nemzeti élet, a mindennemű 
nyomor terjedése, az erkölcsök sülyedése, a ker. hit elvei 
befolyásának hiányára mutatnak és ha nemzetünket tekint-
jük, mind e symptomákat feltaláljuk, melyek a hivatalos vi-
lág ker. ellenes törekvésére utalnak. Szétbomoljon tehát ez 
a szegény nemzet egészen ? Hagyjuk-e, hogy a magyar vér-
rel áztatott haza földje felett mások uralkodjanak, mert a 
nemzetet összefűző kapocs a ker. hit ker. ellenes intézkedé-
sek által meglazittatik ? Engedjük-e, hogy bekövetkezzék a 
megsemmisülés, a biztos halál akkor, mikor kezünkben a 
gyógyszer, mely az eddigi bajt is megorvosolhatja és a szét-
válni kezdő testvéreket ismét egymáshoz szorosan fűzni ké-
pes ? Szerény a mi szavunk, hogy a hatalmasok termeibe el-
jusson, de talán meghallják ő eminentiája szavait, ki mond-
ja, hogy „a botrány és bünmerények sokasága, a közbecsü-
lés, a közbizalom hanyatlása, a népnek mindenütt sulyosodó 
nyomora és ennek elviselésére megfogyatkozott vallásos ereje, 
meggyőzik-e azokat, kik az országok sorsát intézik, hogy a 
jelen állami és társadalmi törekvések irányában megma-
radni, vagy tovább haladni, néppusztulás nélkül lehetetlen. 
Igen, e szavak talán eljutnak, oda is, hová a mieink nem ju t -
hatnak, talán megértik, hogy azok azt mondják, hogy a ka-
tholikus papság őrködik a nemzet léte felett, mert a ker. 
hit elveiért életét is kész adni: tegye tehát ugyanezt a hiva-
talos világ is, mert különben a felelősseg a nemzet elveszte 
miatt őt illeti. íme ezek azok, miket a Szent-István-Társu-
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lat közgyűlésén mondott monumentális beszéd alkalmából 
elmondani akartunk. Lesz idő, midőn e beszédre visszaté-
rünk, most még csak óhajt juk, hogy teljesedjék az, mire e 
beszéd a nemzet érdekében az intéző köröket felhivta. Qj 

Szamosujvár . /I „Szentlélek" szó használásáról. — E g y 
idő óta magyar nyelven irt hittani művekkel találkozunk. 
Mondhatni, hogy van a magyarnak ez időben meglehetős di-
cső egyházi irodalma, mely napról napra örvendetesen fejlő-
dik, művelődik és terjed. — Yan magyar nyelven irt dogma-
tika, magyarra forditott sz. irás, imádságos könyvek, egyházi 
beszédek: ezek közt vaunak eredeti magyar termékek; van 
egyházi magyar jogtan, történelem stb. 

A midőn az ember elfogulatlanul bepillant ezeu u j ma-
gyar irodalomba, minden jó akarata mellett is kénytelen 
bevallani, hogy vajmi nehéz valamely uj nyelven az egy-
háznak rég hagyományozott igazságait tökéletesen és ki-
fogástalanul kifejezni. — Én a sok közül csakis egy szóról 
teendek ez alkalommal rövid és szerény észrevételeket, érint-
ve még egyet mást. 

A terminus technicus, melyről szóllani akarok ez : a 
„Szentlélek", melyről tudtommal eddig legalább senki sem 
vitatkozott. Miután én mint nem született magyar a magyar 
nyelvet csak felületesen irom és beszélem, mindenekelőtt bo-
csánatért esdek a netaláni helytelen felfogásaim és botlásaim 
miatt a magyar nyelvben. 

Az én szereny felfogásom és korlátolt tudományom 
szerint a „Szentlélek" szó hibásan és tévesen használtatik a 
magyar nyelvben a harmadik isteni személy megjelölésére. 
Okát nem tudom, de bámulom, hogv hogyan használtatott 
és. használtatik e téves szó (terminus) az örök igazság és böl-
•cseség megjelölésére. Meg lehet, hogy midőn a keresztvetést 
magyarul legelőször tanították, nem volt a magyarnyelvnek 
megfelelő szava, t. i. a „szellem" szó: és ez okból használta-
tott „szellem" helyett „lélek." 

Piertással és mély tisztelettel adózunk rég elhunyt 
elődeinknek; de ha belátjuk, hogy egyben vagy másban hi-
báztak, senki az ég alatt (még ha ők maguk is feltámadná-
nak), nem veheti rosz néven, ha a szavakat saját jelentősé-
gükre leszállitjuk. Megértem én, hogy vajmi nehéz feladat 
egy Pázmányt és másokat corrigálni ; nem is szándékom a 
volt és lévő egyházi celebritásokat leezkéztetni ; csakis egy 
szerény kérdést koczkáztatok ez alkalommal, az t. i. hogy 
vájjon nem volna helyesebb „Szentlélek" helyett Szentszellem 
azon esetre, ha a „szellem" szót nem a ,szél' szótól származ-
ta t juk? Mert akkor a harmadik isteni személy megjelölésére 
egv más terminus theoloo-icitst kellene kigondolni, mondani. o«/ o o 
Erveim ezek volnának a többi közt. 

1-ször a latin a harmadik isteni személyt „Spiritus 
sanctus", a görög „nvevpa", az orosz „Ducha", a német „der 
Geist"-nak, a héber: Ruah, a franczia Esprit s igy tovább 
mondja, szent jelzővel. És én nem hiszem, hogy találtassák 
magyar szótár, mely e szavakat „lélek"-nek és nein szellem-
nek mondaná. A magyar a rosz angyalok megjelölésére hasz-
nálja a „szellem" szót : „rosz szellemek" = ördögök.*) 

2-szor A „lélek" szót a latin . „anima ; a görög : ifJVX'h 
«i német : die Seele-nek, a héber : nefescli, a franczia : ame 
etc. mondja. — Már pedig kevés psychologiai ösmeretem 

*) Használja a „rosz lelkek"-et is. Szerk. 

szerint a lélek, anima, yjujn\, die Seeie — mindig és minden-
kor testet is tételeznek fel, melyben az anima etc vagy de 
actu est, vagy abból (a testből) már a megérdemlett helyre 
elköltözött. 

IIa már a két szót vesszük és jelentőségükre nézve ösz-
szehasonlitjuk (spiritus, rtvevuu és anima, ipv/)j etc) látjuk, 
hogy sem extensive, sem distributive, sem collective, sem 
exclusive nem jelentheti a „lélek" szó azt mit a „szellem" 
szóban jelölünk. Tehát a két szó közti különbség nemcsak 
reális minor v. modalis, hanem formális. 

H a jövendőben is használandjuk e terminust „Szentlé-
lek" a harmadik isteni személy megjelölésére : akkor ne ve-
gye senki rosz néven, ha a magyarokat anthropomorphiták-
nak nevezendik ; mert a mint feljebb láttuk, a lélek testet té-
telez fel. A miből minden gondolkozó, (aki csak a magyar 
nyelvből tanulná meg a theologiát) ugy következtetne, hogy 
miután az Istennek lelke van, tehát, kell, hogy teste is le-
gyen. A test pedig est aliquid materiale : ergo Deus non 
esset amplius spiritus (szellem), non esset essentia, substan-
tia perfectissima, sed esset aliquid spirituálé simul et aliquid 
materiale; ergo non simplex, sed compositus : creatus et non 
creatus : creatus quoad materiam — corpus, et non creatus 
quoad animam (lélekre nézve); mert a magyar theologia 
szerint az Istennek nincs szelleme. Igy az essentia Dei me-
taphysicának vége volna. 

Továbbá : 
3) Hogyan lehetne megérteni és megértetni: „In ipso 

sumus, vivimus et moveinus" ; et quod Deus est immensus, 
ha az Isten lélek ? Akkor az Isten lelke a világ és a min-
denség lelke volna : a mi putidus pantheismus. 

4) A boldogságos szűz Mária lelke szent, a szentek lel-
kei szentek : tehát több szentlélek volna. 

5) A szentek szentlelkei nincsenek mindenütt és min-
denhol, hanem azok a menyben vannak, a hol az angyalok-
kal látják az Isten sziliét. „In Domo Patr is mei sunt multae 
mansiones." Tehát bizonyos és határozott helyen vannak. 
Igy következnék, hogv az Isten is lelkével bizonyos és meg-
határozott helyen van. 

6) Ez részben igaz volna quoad secundam personam 
Trinitatis ; a mennyiben tudjuk, hogy az emberinem meg-
váltásakor ad inferos descendit anima, non corpore, quia 
corpus fui t in sepulchro, non divinitate, quia divinitate 
fuit ubique; ergo descendit anima. Tehát a második isteni 
személynek volt és van lelke. És igy, ha a magyarok imád-
nák az Isten szentlelkét, imádnák nem a harmadik isteni 
személyt, hanem a Krisztus lelkét vagyis szentlelkét, mely-
lyel az emberi nemet megváltotta. De akkor az Apollinaris-
ták avítorco).aroaç-nak neveznék a magyarokat. 

7) Anima est creata, (a lélek teremtetett): tehát követ-
keznék, hogy a magyar ,szentélek' védelmezőire azt kellene 
mondanunk, hogy Macedoniussal, samosati Pállal , Sabelius-
sal, és minden antitrinitariusokkal tartanak, a kik közül a 
macedonianusok azt tanították, liogy Spiritus sanctus est 
creatus. Minden esetre csak akkor, lia a vox „spiritus"-t 
egyértelműnek mondanák a vox „anima"-val. 

8) A szentírásban ezen mondások állanak : „Tegyétek a 
Szentlelket" ; a szamáriabeliek vették a Szentlelket ; az 
apostolokra a Szentlélek tüzes nyelvek alakjában szállott le. 
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Tehát az apostoloknak (és minden megbérmáltnak,) követ-
keznék, hogy két, két lelkük volt (azaz van) ; az egyik a te-
remtett, a másik pedig a kapott lélek ! Már kérdjük, melyik 
lélekkel szálltak a b. sz. Mária és a többi szentek az égbe ? 
Saját leikökkel, vagy a kapott szentlelkekkel ? Vagy talán 
mind a kettővel ! — Es hogy és mi módon egyesült a nekik 
adott szentlélek saját lelkökkel !**) 

9) A magyar theologia azt tanitja, hogy az angyalok 
„tiszta lelkek" ; hát a b. sz. Maria és a többi apostolok és 
szentek lelkei a menyországban nem tiszta lelkek-e ?***) Te-
hát micsoda külömbség van az angyalok a megboldogulta^ 
lelkei közt ; Nagy talán azt mondandja valaki, hogy minden 
megboldogult lelke (v. szentlelke) egy egy angyal. Ez egy 
kissé vakmerő állítás volna ! Az olyannak azt mondanók : 
„Discerne substantias, et suas eis distribue sensus, ta m diver-
sos, quam substantiae exigunt . . (Tert. cont. Marc. 1. 2. 
c. 16.) 

10) Ha a magyar keresztvetést fideliter akarnók latinra 
fordítani, akkor igy tehetnők : In n. Patris, et Filii et Ani-
mae sanctae. Vájjon recte et correcte volna ? Mit mondana 
erre az egész katholika egyház ? o o^ 

11) Ha valaki azt mondandja, hogy e műszó: „Szent-
lélek" mint vox civitate donata az usus által szentesítve 
van, annak bátor vagyok kijelenteni, hogy az ususnak nem 
szabad és nem lehet szentesiteni a hibát, a tévelyt. 

Sokat hozhatnék még fel, hanem ez alkalomra elég ez 
is. Es befejezem a következőkkel : Igaz hogy „Deus ineffabilis 
est, et facilius dicimus quid Deus non sit, quam quid sit." 
(August, in pr. 80 n. 12.) De azért : „Nobis ad certain regu-
lám loqui fas est, ne verborum licentia, etiam in rebus, quae 
his significantur impiam gignat opinionem." (August. 1. c.) 
Es : „Unum quippe est (nempe (Deus) ens perfectisssimum), 
sed non unitum. Non partibus constat, ut corpus ; nec affec-
tibus distat ut anima ; non formis substat, ut omne quod 
factum est, sed neque formae, ut illis visum est. Habe reve-
rentiain Deo, ut quod plu ris est ei tribuas." (S. Bern, de 
consid. 1. 5. c. 7,) Stentrup praelect. th. Oeniponte 1878 
pag. 267 ezeket mondja : „Quae cognoscimus nominali appli-
catione designamus, quae vero cognitionem superant signi-
licativis appplicationibus complecti fas non est. Quomodoe-
nim quod ignoratur significaretur ? Hinc est, qúod Deum 
nominare non possumus, nisi secundum quod cognoscimus. Ac 
primo quidem intelligimus, supereminentem Dei naturam 
nullám cum rebus inferioribus habere c.ognatiouem ; atque 
idcirco notionibus et verbis utimur, quae ab his illam se-
cernant." 

Végre kérem a magyar tudósokat, hogy a mennyire le-
hetséges, ne engedjék a magyar egyházi irodalomban a hibás 
kitételeket és expressiókat, a melyek közül csak egyet ho-
zok fel, a milyen például „Vasas sz. Péter" aug., 1. sz. Péter 
bilincsei helyett. A nép, a mely nem olvashatja a szentek éle-

**) Jinnek az érvelésnek a fordulata nein helyes. Szerk. 
***) Igen és nem, a hogy vesszük. Tiszták a bűntől. De nem „tisz-

ták" oly értelemb n mint az angyalok, mert ők nem tiszta-csupa lelkek, 
hanem testtel biró lelkek. Szerk. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő: Brezuay 

tét, egészen mást ért alatt, a mint a mit értenie tulajdonké-
pen kellene. 

Azután meg az ilven kifejezések : „Izsaiás bokázik" 
(Isaias saltat) nevetségessé teszik magyar nyelvet az idege-
nek előtt. 

Demum: Sicut Dei data sic etiam mea errata cognosco. 
„Non solum curam legentis impendant, sed etiam censuram 
corrigentis assumant." (August.)*"'**) 

Pásica György, hittanár. 

IRODALOM. 
-f- Institutiones metaphysícae specialis, auctore P. 

Ludovico De San S. J . in Collegio Lovaniensi S. J . olim 
Philosophiae nunc Theologiae Dogmaticae lectore. T. 1. Cos-
mologia. Pars I. 1. köt. 8-ad rétü 606 lap. 

Egyike a legjobb bölcsészeti tankönyveknek. 
= Figyelmeztetés : Vivés Lajos párisi kath. könyvkiadó 

eladás végett a következő két munka több példányát tette le 
a Szent-István-Társulat ügynökségénél : 

1) Commentaria in Scripturam Sacram Ii. P . Cornelii 
a Lapide Et Memoriale Praedicatorum complectens analysim 
omnium rerum quae in hisce commentariis enucleantur-
Opera et studio A. Crampon et Peronne. 26. vol. Ara 136 
forint. 

Ezen kiadás teljesen a mai hittudomány szinvonalán 
áll, az összes theologia repertoriumja, és mind az egyes kö-
tetek végén levő részletes, mind külön általános elemző tárgy-
mutatóval, azonkiviil a lapszéleken hasznos repertóriálckal bír, 
mi a munka használhatóságát nagyban előmozdítja, Részlet-
fizetésre is megrendelhető. 

2) Biblotheea manualis concionatoria Tobiae Lohner, 
Ordine alphabetico digesta, no vis titulis adaucta, sententiis 
SS. Patrum et Doctorum illustrata ; similitudinibus, moti-
vis, mediis et doctrinis asceticis locupletata sat. Valóságos 
thesaurus concionatorum. 5 Vol. Ara 30 forint. Szintén rész-
letfizetésre megrendelhető. 

A Sz e n t-Is t v á n-lársulat ügynöksége. 
(Budapest, IV. ker. lövész-utcza 13.) 

— Buzaszeutelés. Főpásztori jóváhagyás mellett a 
nép számára kiadta Szabó István, erd. r. kath. pap. Gyula-
fehérvárott. 1881. 29 lap. Ára 6 kr, boríték nélkül 5 kr. 
100 példány bérmentve küldetik. Kapható intentiók elvála-
lása fejében is. 

V E G Y E S E K . 
— Egy vértanú, XIII. Leó családjából. A ,Catholic 

Quardián' irja, hogy 1628-ban Dschaff'ala vidékén vértanú 
koronát nyert Pecci Antal J . társaságából. Született Siená-
ban 1579-ben, J . t. belépett 1598-ban, hitküldérül Indiába 
küldetett 1602-ben. 

— A hires boérok hazájában képviselő nem lehet csak 
a ki protestáns. Ez megmagyarázza azt a rokonszenvet, mély-
lvel a liberális világ e kis ország iránt viseltetik. 

— Száz év előtt New-Yorkban még üldözték a katho-
likusokat. Jelenleg a világváros polgármestere, Grace Vil -
mos, buzgó katholikus. 0 New-York első katholikus pol-
gármestere. 

****) Az összehasonlító nyelvtudomány és a thelogiai nyelv sza-
batosságának szempontjából igaznt adunk czikkirónak ; kénytelenek va-
gyunk azonban figyelmeztetni, hogy a szavak jelentésének megítélésénél 
az usus loquendi döut. „quem penes arbitrium est et jus et norma lo-
quendi." A magyar a ^Szentlélek' szót más nyelvek usus loqueiidije szerint 
tövesen, de saját usus lOquendije szerint orthodox értelemben használja. 
Mindenesetre jobb volna a többi nyelvekkel e tekintetben összhangban 
lenni. Szerk. 

Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TART A LOM. A hórebi bálvány. — Nagyméltóságú és főt. dr. Roskoványi Ágoston megyés püspök félszázados áldo-
zár. — Egyházi tudósítások: Budapest. A polgári házasság indokolása. Kalló. Tiltakozás. Kassa. Vegyes egyházi közle-

mények. — Irodalom. — Vegyesek. 

A liorebi bálvány. 
(Vége.) 

Azon kérdés megvilágításánál, mik voltak a 
Cherubok, k i i n^l uJf^sÉ/vontul veszem Josephus Fla-
vius zsidó törtenesznek szerinte tradition alapuló 
azon szavait, hogy a frigyszekrény cherubjai „oly 
képzelt szárnyas lényeket ábrázoltak, milyeneket emberek 
sohasem láttak." (Antiqu. III. cp. 6.) Salamon cherub-
jairól szólván pedig mondja: „Salamon cherubokat 
tett a szentek szentjébe. Mily alakúak voltak ? senki sem 
mondhatja mey.u (Antiqu. VIII. cp. 8. nr. 3.) 

E szerint tehát a frigyszekrény Cherubjai (s 
később Salamon cherubjai is) sem sasok, sem orosz-
lánok, sem emberek (mint Voltaire gondolja), tehát 
tulkok, bikák, (mint Monceau és Bonfrère áll í t ja) 
sem voltak ; mert mind ezekről nem mondható, hogy : 
„milyeneket emberek sohasem láttak." 

Josephus Flaviusnak szavai azonban nagyon 
igazolvák, ha a Cherubokat — nem ugyan lénye-
gük- és jelentményükben, hanem csak külalakjukra 
nézve — az egyiptomi Sphinxekhez vagy az assyr szár-
nyas oroszlán és szárnyas bikához (mindkettő emberi fő-
vel) hasonlítjuk. V. ö. Clemens Alexandrinus (Stromata 
L. V. c. VI.) 

Haneberg is, miután ugy Villalpandnak, mint 
Bonfrère-nek fönnebb emiitett véleményeit megezá-
folja, s tövéről hegyére mindent meghány, ezeket 
i r j a : „Wenn ich alles, was nun vorliegt, zusammen-
fasse, halte ich für das wahrscheinlichste, dass an 
dem einen Ende (t. i. der Bundeslade vagy des Pro-
pitiatoriums) ein geflügelter Löive, anf dem andern ein 
geflügelter Stier, beide mit menschlichen Antlitze, aber 
ligend, wie die ägyptischen Sphinxe, abgebildet wa-
ren. Von gleicher Gestalt, aber stehend, werden die 

colossalen Cherubim gewesen sein, die Salomo neben 
der Bundeslade anbrachte.tt (Id. m. 195 és 196. 1.) 

E szerint tehát a frigyszekrény egyik Cherubja 
szárnyas oroszlán, a másik szárnyas bika volt, mind-
kettő emberi fővel. 

Az egyiptusi Sphinxek ugvanis tudvalevőleg 
oroszlán testek voltak, sas szárnyakkal emberi fővel 
(ha jól emlékszem, ilyeneket láttam Bécsben a Bel-
vedere kertben). V. ö. Nork i. m. e szó alatt Sphinx. 
Az említett assyr jelvények (palota-örök) pedig ilye-
nek voltak : az egyik bika, sas szárnyakkal, a másik 
oroszlán sas szárnyakkal, mindkettő emberi fővel. 
V. ö. Layard (Niniveh und seine Ueberreste, deutsch 
von Meissner 1850 s. 423.) Layardról ir ja Hane-
berg i. m. 197. 1.): „Kaum hatte Layard diese 
merkwürdigen Bilder der Assyrer entdeckt, so 
glaubte er an ihnen die plastische Darstellung des-
sen zu finden, was die Schrift von den Cherubim 
sagt." 

Monceaunak azon állitására vonatkozó minden 
érvei tehát, hogy a frigyszekrény Cherubjai bikák 
(bika test, bika fő) voltak, e szerint semmivé lesz-
nek. Erveinek bonczolgatásawéww positiv eredményre 
is vezetett, a mennyiben magát a Cherub szót ele-
mezvén kitudtam, hogy az héber, syr, chald nyel-
vekből nem származtathatván, egyiptusi szó és ál-
talában véve annyit jelent, min t : jelvény, figura, 
phantasma. A szentírás különböző helyeinek, hol a 
Cherubokról szó van egybevetéséből pedig arra jöt-
tem, hogy a frigyszekrény (mellesleg a salamoni 
Cheruboknak is) Cherubjainak egyike oroszlán test, 
sas szárnyakkal, a másika bikatest, sas szárnyakkal, 
mindakettö emberi fővel. S ha a positiv eredmény 
nem volna is eléggé biztos (amint, hogy magam sem 
tartom azt eléggé biztosnak), az mitsem tesz : elégsé-
ges volt negatíve védekeznem, vagyis kimutathat-
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nom, liogy azok nem voltak olyanok, mint milye-
neknek Monceau mondja t. i. ökrök, bikák (értve 
mindkettőt és pedig bikatest- és bikafövel.) Es ez 
tökéletesen meghiusítja Monceau azon következte-
tését, hogy tehát ilyen bikák lehettek azon Cheru-
bok is, melyek fölött Jehova Mózesnek a Sina hegyén 
megjelent s melyek mintájára készülvén Aron arany-
borjúja, az is Cherub volt, melyet a zsidók nem 
imádtak, hanem Jehovát tisztelték benne. 

Annyi identitás — analógia — mindenesetre 
megvan Aron aranyborjúja, valamint általában a 
pogányok fényes bálványai és a frigyszekrény Che-
rubjai között,liogy azok is ezek is emberi készítmé-
nyek (legtöbbnyire aranyból) s a külső tisztelet tár-
gyai voltak. 

A különbség azonban lényeges. 
Aron aranyborjúja (s a pogányok fémbál vá-

nyai is) azon czélból készíttetett, hogy azt a zsidók 
istenként imádják: „fac nobis deos" s áldozatot mu-
tassanak be neki; a frigyszekrény Cherubjai pedig 
csak Isten sajátságainak jelképei és az ezekre való 
folytonos emlékeztetés eszközei voltak. V. ö. erre 
vonatkozólag Haneberg (id. m. 198. 1.) : „Vom theo-
logischen Standpunkte kann es bedenklich scheinen, 
dass sich im Heiligfhume (t. i. der monotheistischen 
Juden) Embleme fanden, welche mit heidnischen 
übereinstimmen. Allein eine gewisse äusseriiche 
Übereinstimmung war überhaupt unvermeidlich, 
wenn es einen Cultus geben sollte. Die Opfer, die 
Altäre, die Anwendung des Weihrauchs waren Din-
ge, die auch bei den Heiden vorkamen. Alles kam 
darauf an, unter welchen Gebeten, zu welchem Zwe-
cke die Opfer gebraucht wurden. So kam es bei die-
sen seltsamen Wundergestalten darauf an, ob sie 
zur Abgötterei missbraucht wurden (Layard, deutsch 
s. 422. ff.) oder zur Verehrung des wahren Gottes 
antrieben, ob sie Bilder von wahren oder irrigen 
Ideen und Dingen waren." 

Azt sem szabad szem elöl téveszteni, (Hane-
berg i. h. jegyz.), hogy a frigyszekrény abban az 
időben készült, midőn a legműveltebb nép gondola-
tait irásilag liieroglyphekben fejezte volt ki. A héber 
alphabeth emanczipálta ugyan magát a hierogly-
phektöl, de megtartotta mégis a betűk neveiben azok 
lényeges elemeit. 

A Cherubok jelentményeinek kifejtése csak igy 
megérintve képezhette az értekezés tárgyát. 

Minthogy Monceau azon állításának, hogy a 
frigyszekrény Cherubjai bikák voltak, czáfolásával 
sokáig kellett foglalkoznom s a hosszabb digressió-

kat ki nem kerülhettem, fő állításának, hogy a zsi-
dók a pusztában nem voltak bá'ványimádók, ad 
analogiam felhozott érvét könnyebb áttekintés vé-
gett szükségesnek tartom itt — és pedig syllogu-
musba foglalva — új ra előadni. 

Monceau igy okoskodik. Jeroboam aranyborjúi 
(III. kir. 12; 28.), melyeket a frigyszekrény (s a sa-
lomoni templom) Cherubjainak mintájára készítte-
tett, valóságos Cherubok voltak ; — sem Jeroboam 
sem a vele elszakadt tíz törzs nem hagyta el Jehova 
kultuszát, hanem elszakadván ugyan Roboamtól a tör-
vényes királytól, ugyanazt a Jehovát imádta a Bethel-
ben és Dánban fölállított, aranyborjukban, a kit a Ro-
boamhoz hü maradt két törzs imádott a salomoni tem-
plom Cherubjaiban Jeruzsálemben ; s miként az el-
szakadt tiz törzs az által, hogy a Jeroboam által 
fölállított aranyborjúk előtt áldozott, nem sziint 
meg Jehovát tisztelni, ugy az Ur sem vetette őket el 
egészen-, prófétákat küldött hozzájok; Illés próféta is 
csak akkor panaszkodott keservesen Izrael országa 
ellen, midőn Jezabel behozta Baal s Astaroth és egyéb 
pogány istenek tiszteletét, csak akkor mondta, hogy 
Izrael országa elhagyta egészen Jehova kultuszát, ö 
maga maradván csupán hü Jehovához : „Buzgóság-
gal buzgólkodtam a seregek Ura- Isteneért — szól 
Illés ; — mert elhagyták szövetségedet Izrael fiai, 
oltárodat lerontották, prófétáidat megölték fegyver-
rel, én egyedül maradtam és keresik életemet, hogy 
elvegyék azt." 

Jehovának tehát voltak előbb oltárai és prófé-
tái Jeroboam s Achab országában. S midőn előbb 
már összegyüjté Illés a népet Carmel hegyén, föl-
szólitá őket, hogy válasszanak az Ur és Baal között. 
(III. Kir. XVIII, 21.): „Meddig sántikáltok még két-
felé? Ha az U r a z Isten, kövessétek öt, ha pedig 
Baal, kövessétek azt?" 

Már pedig Áron aranyborjúja és Jeroboam arany-
borjúi között az identitás, az analógia nyilvánvaló. 

Tehát, amint Jeroboam s az elszakadt tiz törzs 
az aranyborj ukban, mintegy Cherubokban Jehovát 
imádta : Áron népe sem volt bálványimádó. 

A syllogismus minor ját megengedvén, a maior-
nak első részét tagadom-, második részét pedig megkü-
lönböztetem. Az egész conclusiot természetesen elve-
tem. Tagadom ugyanis a maiorban azt, hogy Jero-
boam aranyborjúi a frigyszekrény (és a salamoni 
templom) cherubjai mintájára készültek s hogy azért 
azok is valóságos cherubok voltak. Tagadom pedig 
azért, mert, mint előbb bőven kimutattam, a frigy-
szekrény (s a salamoni templom) cherubjai nem lé-
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vén (szárnyas) tulkok, bikák, Jeroboam aranybál-
ványai pedig a szentirás világos kimondása szerint 
borjuk, bikák voltak: ezek nem lehettek amazoknak 
mintájára készitve, s igy nem voltak cherubok, ha-
nem bálványok. 

A maior másik részét igy különböztetem meg. 
Voltak Izrael országában olyanok is, a kik da-

czára annak, hogy nem volt szabad Jeruzsálembe 
menniök Jehovának áldozni, titkon mint Tóbiás 
(Tob. 1, 5.) mégis mentek, vagy legalább, mint a 
sunamita asszony (IV. Kir. 4, 23.) szivökben Jehova 
tisztelői, imádói maradtak ; szivesen megengedem. 
Küldhetett tehát az Ur ezek kedveért, s hogy a töb-
biek is megtérjenek, Izrael országába prófétákat; s 
Illés ilyeneket, még Jehovához szivökben hűeket, 
iparkodoit Karmel hegyén Jehova részére megtar-
tani (III. Kir. 18, 21.) s ilyeneknek siratta meg el-
pártolását Baalhoz. (XIX, 14.) Ámde ezek nem is 
áldoztak Bethelben és Dánban az aranyborjliknak. 

Hogy azonban azok Izrael fiai között, kik az 
aranyborjuknak áldoztak, szintén Jehovát tisztelték 
volna, hogy nem voltak volna bálványimádók, hatá-
rozottan tagadom s e tagadást következőleg indo-
kolom. 

A szentirás számtalan helyein szemére lob-
bantja Jeroboamnak, hogy bálványt állittatott fel 
Izrael fiainak, s nyiltan kimondja, hogy ö keverte 
őket bűnbe. „Jeroboam, filius Nabat, qui peccare fe-
cit Israel." S ha a szentirás valamelyik későbbi ki-
rálynak, ki bálványt imádott és imádtatott, gonosz-
ságát akarja lefesteni, Jeroboamhoz hasonlitja. ü 
szakitotta el Izraelt az Úrtól (tehát nem csak Robo-
amtól, a törvényes királytól): „Separavit Jeroboam 
Israel s Domino et peccare eos fecit peccatum ma-
gnum,.«• (IV. Kir. XXVIII, 22.) Nem a bálványimá-
dás értendö-e ezek szerint a nagy bűn alat t? 

Nem mondja e Achias próféta Jeroboam felesé-
gének : „Menj el és mond meg Jeroboamnak. Eze-
ket mondja Izrael Ura Istene: Gonosszabbul 
cselekedtél mindazoknál, kik előtted voltak és ma-
gadnak idegen és öntött isteneket csináltál, hogy ha-
ragra indits, engem pedig hátad mögé vetettél." 
(III. Kir. 14, 7 — 9.) 

Hányszor keltek ki a próféták a borjutisztelet, 
mint bálványimádás ellen ? Nem fenyegeti e Oseas 
próféta Izrael országát, hogy az Ur megsemmisiti 
Bethel magas helyeit és szétszórja Izrael bűnét : „Be-
thaven teheneit — (t. i. üszőit, tisztelet miatt többes-
ben,mintez az isteni neveknél gyakori, nőstény em-
líttetik, hihetőleg gúnyból (Tárkányi jegyz.) — tisz-

telték Samaria lakói." (Oseas X. 5.) „Elpusztíttat-
nak a bálvány magas helyei, Izrael vétke." (X, 8.) 
„Ezeknen mondják amazok: Áldozzatok emberek, 
borjúk imádói . . . . pedig én vagyok (Jehova) a te 
Istened Egyiptom földjétől fogva, és istent én kívü-
lem ne ismerj, amint kívülem nincs szabadító." 
(XIII. 2, 4.) 

Azért mondja Sz. Jeromos és a (III. Kir. 22, 28.)^ 
legjobb commentatorok, hogy Jeroboam az arany-
borjukat az egyiptomi Apis utánzására hozta be Iz-
rael országába (tehát ép ugy, mint Áron a pusztá-
ban), melyet akkor ismert meg, midőn Salamon ki-
rály uralkodásának utolsó éveiben Egyiptomban 
tartózkodott. (III. Kir. XI, 40.) 

Jeroboam tehát és az elszakadt tiz törzs való-
ban bálványimádók voltak s az aranyborjukban nem 
Jehovát imádták. Ha már most Monceau syllogis-
musában minorja szerint is Jeroboam aranyborjúi 
és Áron aranyborjúja között az identitás, az analó-
gia nyilvánvaló : következik, hogy Áron népe is nem 
mintegy cherubban Jehovát imádta az aranyborjú-
ban, hanem valósággal bálványimádó volt. V. ö. 
Migne Dictionn. de la Bible e szók alatt veaux, veau 
d ' o r d 'Aron , veau d ' o r de Jeroboam IV. köt. pg. 
919—823.) 

Monceau állítása ellen különben katholikus 
szempontból azon egy érvem is elégséges volna 
hogy e czimü müve: „Aron purg atus" a római szent-
szék által censurálva,kárhoztatva van: „Romae no-
tatus et in classem librorum prohibitorum relatus 
est." (Cornelius a L., Comm.) De én nemcsak hivő 
katholikusok, hanem hitetlenek és zsidók számára 
is irván, szükségesnek véltem jelzett müvét via sei-
entifica megezáfolni. 

Es hasztalanul iparkodnak a mai orthodox zsi-
dók egyéb érvekkel is mentegetni őseiket, azok sem 
érnek semmit. 

Abból, hogy Exod. XXXII, 5. azt mondja Áron: 
Holnap az Ur ünnepe lesz (eras solemnitas Domino 
est, lajhova) csak az következik, hogy mint Cornelius 
i r ja Comm. e helyhöz : „vitulo nomen tetragramma-
ton (Jehova) quod incoinmunicabile est et soli vero 
Deo proprium, at tr ibuai et imponat," vagyis, hogy 
Áron megszentségtelenítette e szent nevet: Jehova. 

Hasztalanul mondják azt is, hogy az aranybor-
jú t az egyiptusi mágusok készítették. 

Jól van ; de nem a zsidó nép sürgetésére és 
nem Áron parancsára-e ? S nem ugy mondatik-e a 4-ik 
versben, vajjazar (formavit alakított) és vajjaasehu 
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(fecit elkészité) t. i. maga Áron készítette az arany-
borjút . 

És mondható-e Áron azáltal, bogy a nép kény-
szerité öt a bálvány elkészítésére ? Gyáva volt : el-
készíttette az aranyborjút (4-ik vers) s oltárt is emelt 
neki (5-ik vers). Miért is azt mondja a hegyről dü-
hösen lejövő Mózes Áronnak (21-ik vers): „Mit cse-
lekedett neked e nép, hogy a legnagyobb bünt hoz-
tad rá ja" ; s Áron maga sem tagadja elkövetett bű-
nét, csak a nép sürgetését hozza fel némi mentségül 
(22 — 24.) A DeuteronomiumbBii (IX, 20.) mondatik, 
h°gy a z Ur megölte volna Áront, ha Mózes nem kö-
nyörög vala érte; valamint az Exodus egész XXXII-ik 
fejezetéből kiviláglik, hogy az Ur csak Mózes kö-
nyörgésére nem irtotta ki az egész zsidó népet; amit, 
ha bálványimádók nem voltak volna, nem tenne. 

A 105. Zsoltár 19-ik versében egész világosan 
kimondatik, hogy: „Es borjút alkottak Horebben, 
és imádták a bálványt. Es fölcserélték dicsőségüket 
(a dicső, végetlen Istent lásd Rom. 1, 23.) a szénát-
evő borjú hasonmásával." 

Őszintén bevallja őseinek bűnét Rabbi Moses 
Gerundensis mondván : „Non accidit tibi o Israel, 
ultio aliqua, in qua non sit vel uncia de iniquitate 
vituli." Lásd Corn, a Lapide Comm. ad Exod. 32, 4.) 

S ha hihetetlennek tar t ja valaki, hogy egy Áron 
bálványt imádtatott a néppel, hogy ily nagyon vét 
kezett ; mit felelhetnek egyebet, mint : „Quis sibi 
suae sanctitati fidat? quis non cum metue t tremore 
suam salutem operetur, cum videt Aaronem, Ori-
genem, Tertullianum similesque cedros Libani ca-
dentes et tam turpi ter ac profunde cadentes." (Cor-
nelius a Lap.) 

Szívesen megengedem azonban, hogy Áron 
maga nem imádta az aranyborjút, hogy szivében 
legalább nem volt bálványimádó, hogy mint szokás 
mondani : non defecit in fide, sed in fidei professione; 
azt is megengedhetem, hogy a Leviták s a nép egy 
része szintén nem imádták a hórebi bálványt s hogy 
annak nem hoztak áldozatot : mindig igaz marad 
azonban, hogy az aranyborjú bálvány volt s hogy a 
zsidók nagyobb része bálványimádó volt. 

Befejezem már értekezésemet. 
Nem számítva Cornelius a Lapidenek azon lé-

nyegtelen nézeteltérését, hogy ö himborju, bika he-
lyett üszőborjút vesz fel : háromféle ellentétekkel 
kelle megküzdenem. 

Először Bekével, a „The Idol of Horeb" czimű 
mű szerzőjével, ki a héber szöveget nem támadván 
meg s annak axiopistiáját elismervén s nem tagad-

ván, hogy a zsidók bálványimádók voltak, csak for-
dítási hibát lát a Yulgatában, me1}' a héber 'egeit, 
borjúval adja vissza, mert szerint 'egei lcüpnak for-
dítandó. 

Azután Voltairevei s azokkal, kik, hogy Mózes 
nek egész elbeszélését az aranyborjúról meghazud-
tolhassák, magát a héber szöveget is megtámadták - O O o 
s kimutatni iparkodtak ellenvetéseikkel, hogy a hé-
ber szöveg ellenmondást és lehetetlenséget tartal o ö 
maz magában. 

Végül Monceauval és a mai zsidókkal, kik megen-
gedvén, hogy Áron aranybálványt áll í t tatott fel s 
hogy e bálvány borjú volt, csak azt tagadják, hogy 
a zsidók imádták ez aranyborjút , vagyis, hogy bál-
ványimádók voltak és azt állítják, hogy a zzidók ez 
aranyborjúban, mintegy Cherubokban Jehovát tisz-
telték, imádták. 

Az „Ellenőrben" megjelent közlemény csak 
Beke állításának megczáfolására szolgáltatott ugyan 
első sorban s közvetlenül alkalmat ; de, hogy a kér-
déses tárgyat minden oldalról megvitassam, s hogy 
teljes egészet képező értekezést adjak : szükséges-
nek láttam a Beke állításával szorosan összefüggő. Öo 
azt kiegészítő azon ellenvetéseket is tárgyalni, me-
lyek az egyház azon hagyományos meggyőződése el-
len, hogy a zsidók a pusztában aranybor jút imád 
tak, bármiképen felhozattak. 

Hogy pedig az aranyborjú alatt juvencus, bika 
és pedig csak bikafö értendő, azt, mint a felvett 
tárgy megvitatására igényelt kutatásaimnak csak 
mellékes, és ha nem is egészen biztos, de a legvaló-
színűbb eredményét per transennam érintve tün-
tettem fel, mi a szent szövegben nem foglaltatik 
ugyan, de azzal nem ellenkezik, hanem inkább ki-
egészíti azt és nem katholikus szempontból isköny-
nyebben elfogadhatóvá, sőt szükségképen elfoga-
dandóvá teszi. Dr. Kanyurszky Gy. 

Nagyméltóságú és főt. dr. Roskoványi Ágoston 
megyés püspök félszázados áldozár. 

(Őszinte kegyelet viszhangja.) 

Nyitra megyének különösen nagy oka vala üdvözítő 
anyaszentegyházunk láthatatlan fejét az ur Jézus Krisztust 
kiválóan magasztalnia f. évi január hó 9-én. 

E napon látók ugyanis, mint e becses lapok ismételve 
jelezték, a halhatatlan érdemű nyitrai püspököt, f t . dr Ros-
koványi Ágoston ur ő excellentiáját, Isten oltárához a végett 
járulni, hogy mint hajdan az ősz Simeon, sz. kezeibe vegye 
a kenyér s bor alázatos színe alatt a világmegváltót s őt, kit 
ötven esztendővel ez előtt, mint uj szentelt pap, örömáldo-
zatul mutatott be zsengemiséjében: ekkor, mint 74 éves ag-



XII. 

gastyán, félszázados áldozárként, hálaáldozatul mutassa föl 
a mennyei Atyának aranymiséjében. 

Mert az egyesek élete is Jézus Krisztus kezében van. 
Minden élőről, a nmélt. aranymisésről is elmondhatjuk az 
apostolok fejedelmével ; „Notum sit omnibus vobis et omni 
plebi Israël, quia in nomine Domini nostri Jesu Christi Na-
zareni . . . iste astat coram vobis sanus." (Ap. csel. 4, 10.) 
Jézustól nyertük mindenünket, ő tar t ja fönn életünket. Ál-
dott püspökünket is ő tartotta fönn, az ő gondviselő őrszeme 
virrasztván fölötte bölcsőjétől kezdve e napig. Jézus Krisz-
tus az igazság napja az, ki ezen, mintegy az őshajdanból 
u j életre keltett szent atyának, üdvös hosszú pályája csöndes 
alkonyára ri tka kegyelmének ily ^zép verőfényét hinti. 

A szebb érzeményekre fogékony hit s tudományszom-
jas keblek előtt az élet és erényeknek a nemes tettek nagysá-
gáig íöltozodó evolutiója fölött mindenkor édes és lélek-
emelő a szemle. Akár méltóbbat s illőbbet, akár ránk nézve 
tanulságosabbat, igénytelen felfogásunk szerint tehát alig 
művelhetnénk, mintha az évszázadok multa is visszakerü-
lendő fényt, világosságot és áldást terjesztő aranymisés fő-
papnak lefolyt dicső életére, irodalmi tevékenységének rö-
vidre vont rajzolásával, visszatekintünk. Legyen ezen vissza-
tekintés egyúttal amaz emlékbimbó, melyet mi a hit élő vi-
zének forrásánál szakasztottunk, s azon koszorúba szántunk, 
melylyel az érdemdús egyháznagynak számtalan tisztelő1 

félszázados örömünnepét ékesiték. . . . Egyszerű e bimbó, 
mint a kezek, melyek nyúj t ják ; de szerényen bár, teljes ön-
tudattal mondjuk ki, hogy az igazi kegyelet gyökeréből 
hajtott ki szárt s a legőszintébb tiszteletből fejlődik i l l a t a . . . . 
Különben is, hol az igazi nagyság fényeinek fénysora nyilat-
kozik, bizton elmaradhat onnan minden szópompa, czifra 
beszéd s a diszmondatok meddő serege. 

1807. évi deczember 6-a vala a nap, melyen aranymi-
sés főpásztorunk, (kinek, tekintve, hogy istenes példája vonz-
erejével és elmekincseivel milliókat vezérel az üdv ösvé-
nyére, örök életet kívánhatnánk,) Ung vármegye Szenna 
helységében, nemes családból született. E l lehet képzelni, 
mily benső örömet okozott fiók világra jötte a jámbor szü-
léknek, kik határozottan Isten áldásának nézték a magzatot 
s végtelen becsületnek tárták, hogy az örök gondviselésnek 
nemünk körüli czéljaiban mintegy segitségére vannak. 

Minden kétségen felül áll, hogy a szülői nevelés veti 
meg egész erkölcsi életünk alapját. A házinevelés, hogy ugy 
mondjuk, a mi erkölcsi életfánk gyökere. H a a gyökér ép, 
az egész fa virul s erősödik. Legyen bár, hogy az ősz meg-
hervasztja, a tél letépi lombjait : majd eljő a kikelet s ki-
ha j t ja ujolag, az áldott napsugár pedig kifejti az ép gyö-
kérből zsibbadt életét. . . . De, ha a gyökérbe féreg ette 
magát : hajtson bár viruló lombokat, gyökérnedv hiányával 
levén, nemsoká tenyészik a fa. Akármint ápolják, bármeny-
nyire öntözzék ; sem a nyeső kés, sem a viz nedve meg nem 
mentheti életét. H a a gyermek az isteni félelmet, ugy szólva, 
anyja tejével szivja magába, utóbb sem fajulhat el végké-
pen. Mert, mint irva is van : „Qui timent Dominum, inqui-
rent, quae beneplacita sunt Ei . . . et custodiunt mandata 
xllius." (Jézus Sir. 2, 19—21.) 

Kiván a nyájas olvasó erre élő példát látni ? 

Ám nézze a tisztes aggastyánt, Nyitra egyházmegye 
czimeres püspökét, ki megdicsőítette az egyházat, nagy le-
vén, mint főpap, és időt muló emlékkel bir, mint iró. . . . 
Minek köszönheti ő, hogy aranymiséjekor, a teljesedés nap-
jára ugy megáldatik vala Annak bizonyára, hogy egész 
életében félte az Urat , mint ezt kisded korában jó szüleitől 
tanulta volt. Midőn jubileumakor emlékezete, mint fáradt 
hattyú, Szennára, a szülői ház udvarában leszálla, lélekben-
ölelt szüléinek kezére liálaköny csordult szeméből azért, 
hogy őt isteni félelemben nevelték. Az erkölcsiség aranyfo-
nalának, mely egész pályáján átszövődik, most is ott lát ja 
ragyogni első végét, hol egykor bölcsője ringott. Ott nyerte 
az Ur félelmében azon talizmánt, mely őt további életében a 
lelki veszélyektől megóvta. Ez volt vezére, mikor életsorsot 
választott is. 

Midőn lloskoványi, a kegyes-tanitó-rend kis-szebeni 
collegiumában kitűnő sikerrel bevégzett iskolái után, pálya-
választáson törődött, ő előtte is ott mosolygott a szép világ 
az ő teljes pompájában, örömei s gyönyöreivel; ő is tagjaiban 
hordozta a test törvényét, mely az elme törvényével ellen-
kezik. . . . De ő elforditá szemeit a világ hiúságitól ; félvén 
az Urat , azokat kereste, mik neki kedvesek, s oly életnemre 
vágyott, melyen az Istennek s emberiségnek legtöbbet hasz-
nálhasson, s igy önnön lelkének is legtöbbet kereshessen. S 
ekkor ki tárult lelke előtt a mező, melyen mindig sok az ara-
tás, de kevés a munkás, a lelkek vezetésének mezeje. I f j ú 
kebelét egészen megtöltvén, szivét hangosan dobogtatván a 
szent s fölséges hivatás átgondolása, Egerbe ment, hol báró 
Fischer István kész örömmel igtatta be őt a jelöltek közé. 
Ugyanit t ezután két évig a bölcseleti tanulmányok beható 
elsajátítására forditá idejét. Mily eredménnyel tevé ezt, ör-
vendetes tanuja ama tudori okmány, melylyel a pesti egye-
tem bölcseleti kara 1827-ben, a még növendékpapnak szor-
galmát, midőn a szigorlatok kiállta után, éles elméje s nagy 
emlékező tehetsége dicső diadalával, az illetékesek előtt vé-
delmezte s megtámadta a kitűzött tételeket, — megjutal-
mazá. — A theologiai tanfolyamra elöljáróinak, kik kegyelt-
jükben a ri tka szellemtehetségeknek kétségbe vonhatatlan 
jeleit ismerték Tói, bölcs intézkedéséből, a m. kir. egye-
tembe jut , hol magasztos rendeltetése pályáján biztos lép-
tekkel haladván, utóbb, nagyobb kiképzés s önművelődés 
végett, a sz. Ágostontól czimzett bécsi papnevelő-intézetbe 
megy. Innét 1832-ben, miután, az egyházi rendeket már egy 
hónappal elébb fölvévén első sz. miséjét édes hazájában 
1831. január 9-én bemutatta a perczek és századok Urának, 
mint a hittudományok tudora tért vissza anyamegyéjébe, ma-
gával hozván a bécsi elöljárók igaz szeretetét s kiérdemelt ba-
rátságát, ós mi mindenek fölött becsülendő, azon sziv s érze-
lemképzettségét, mely által kész harczosává vált a küzdő egy-
háznak, hivatott levén első sorban harczolui a sziv és érze-
lem tévelyei ellen.. . . Erre 1832. marcz. 19-től junius 28-ig 
a Heves-megyébe kebelezett Makiáron káplánkodott, serényen 
azon munkálkodván, hogy az Isten képére teremtett em-
ber valóságos Isten képe, a Krisztus vérével megváltott ke-
resztény Krisztusnak hű követője, a siralom völgy szegény 
vándora a mennyország méltó örököse, a föld lakosa már itt 
a szentek polgártársa legyen. . . . Ekként lőn, hogy a jelzett 
hónap 28-tól oktob. 25-ig a megye székhelyén tanulmányi 
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felügyelői s aligazgatói tisztre mozdittatott elő. I t t tünteté 
ki nem csak a tudományok iránti lángoló szeretetét, de pél-
dás erkölcsösségét is kalauzoló eljárásával, és ugy az ok-
tatás, mint az istenes cselekvényekre való nevelés terén is, a 
legszebb sikerrel tölté be helyét. — 1832. okt. 25-én a még 
25 éves Roskoványit az érseki hivatalban találjuk, mint le-
véltárnokot és sz. széki jegyzőt, mindenütt avval a törhet-
len hűséggel, állhatatosság és kitartással, mely a uagy 
horderejű hivatását felfogó férfiút jellemzi. Azon kivül 
tudományszomj égette őt gyermekségétől fogva, ez nyugta-
lanitá őt még inkább előléptetésével, ennek engedvén, rövid 
pihenő órákká változtatá éjeit, és nem sajnála semmi áldo-
zatot annak kielégitésére. 

E rendkívüli tudományvágy s hivatásérzet eredmé-
nyezte irodalmi önálló munkásságának első meglepő gyü-
mölcsét, mely a pápaságot hiterős jogi szempontból tudomá-
nyos apparatussal behatólag tárgyalva „De primatu Ro-
mani Pontificis, eiusque iuribus" (Augustae Vindelicorum 
nagy nyolczadr., I — X . 1316 11.) czimen megjelent és egy-
szerre, mindenütt a föltétlen elismerés babérjait aratva, 
megérdemlett hírnevet szerzett neki. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, április 5. A polgári házasság indokolása. — 

A büntető codex indokolása óta nem terjesztett még be a 
kormány törvényjavaslatot, melynek indokolását ismerni 
oly szokatlan kíváncsisággal vártuk volna, mint, a polgári 
házasságét. A mily ismeretlen, exoticus növény minálunk ez 
a ,valami', nem csoda, hogy vágytunk annak igazolására. 
No hát ami kíváncsiságunk ki van elégítve, előttünk van, 
habár nem is eredetiben az indokolás. A ,Pester Lloyd'-nak, 
mint melyet sémita természeténél fogva legközelebb érdekel 
e törvényjavaslat, köszünjük, hogy hozzá jutottunk az é r -
dekes' indokoláshoz, értve ez érdekesség alatt olyas valamit, 
mint midőn bámulnak a felett, mikép csapja arczul önma-
gát valaki a nélkül, hogy ez arczul csapást akár csak észre 
is venné. 

Lássuk tehát magát az indokolást, melyből rövidség 
kedveért a következőket említjük fel. A házasság, úgymond 
az indokolás, társadalmi, állami és erkölcsi jelentőséggel bir 
és a családi jognak alapja, azért e tekinteteket figyelembe 
kell venni, midőn a házasság formalitásai, feltételei stb meg-
határoztatnak. A társadalom követelményei, hogy a meny-
nyire lehetséges, a házasság kötés feltételei, formalitásai a 
a különböző államokban egyenlően szabályoztassanak, hogy 
ily módon, az egyik államban kötött házasság érvényessé-
gének elismerése a másik államban megkönnyittessék. Az 
állam követelménye, hogy a házasságkötés polgárai közt le-
hetővé tétessék. Az erkölcs követelménye, hogy az állam 
polgárai, házassági akadályok által erkölcstelen tettekre 
utalva ne legyenek, minők lennének a nem benső meggyőző-
désből származott vallásváltoztatás, vagy a külföldön kö-
tött házasságok, a hazai törvények megkerülésével, vagy 
házasságon kivüli viszonyok kötése stb. Az állam és erköl-
csösség e követelményei, az országban, mint hazánk, mely-
nek polgárai részben a keresztény, részben a zsidó valláshoz 
tartoznak, csak a polgári házasság által elégíthetők ki, mert 
tekintettel az egyházjogi határozatokra, egyik vallás lelké-

szei sem kötelezhetők zsidók és keresztények házassági ösz-
szeadására. Ez alapon inditványoztatik a polgári házasság. 
Nem lehet figyelmen kivül hagyni, hogy az erkölcs és val-
lás közti szoros összefüggés miatt, hazánkban a házasság er-
kölcsi jelentősége által is teljes indokolt azon felfogás volt 
uralkodó, hogy az érvényes házassághoz az egyházi össze-
adás megkívántatik. Nem lehet figyelmen kivül hagyni, 
hogy ugyanaz mai meggyőződése, vallási érzelme a nemzet 
legnagyobb részének, nemcsak a katholikusoknak, hanem a 
többi keresztény vallásfelekezeteknek, sőt a zsidóknak is.-
Ezt, a csaknem ezredéves szokás által megerősödött vallási 

' o 
érzelmet, parancsoló szükségesség nélkül, megsérteni nem 
szabad, és azért csak az sürgősen szükséges, hogy a házas-
ságkötés zsidók és keresztények közt engedélyeztessék. 

Legyen elég ennyi az indokolásból, melyre nézre egye-
lőre mi őszinte bámulatunkat fejezzük ki az iránt, ki az in-
dokolást szerkesztette, őszinte bámulatunkat, hogy képes 
volt ennyi képtelenséget, ennyi ellenmondást ily rövid né-
hány sorban is összeirni a nélkül, hogy zavarba jött volna. 
Azért mondjuk pedig ezt, mert látva az ellenmondások hal-
mazát, mi valóságos zavarban vagyunk a felett, hogy hol és 
mikép is kezdjük voltaképen feltüntetni ama számtalan kép-
telenséget, mely e néhány sorban foglaltatik a nélkül, hogy 
azokkal csak a legtávolabbról is bizonyítva lenne épen az, a 
mit bizonyítani kellett volna, hogy t. i. ilyen polgári házas-
zágra szükségünk van. Amit azonban tenni lehet, azt a leg-
jobb akarattal megtenni megkíséreljük, megjegyezvén, hogy 
soha indokolásával jobban nem czáfoltatott még meg az, 
amit az indokolás igazolni akart, mint a jelen indokolással. 

Hármas szempontból indul ki az indokolás, melyeknek 
mindenesetre együttesen kell jelen lenni a házasságkötésnél, 
hogy a házasság czélja eléressék. Mi magunkat itt, az in-
dokoláshoz tart juk. Ami a keresztények közti házasságot il-
leti, e házasság megfelelt mind a három feltételnek, mert a 
keresztény házasságok mindenütt egyenlően köttettek és 
köttetnek, az állam polgárai közt létrejöhettek és az erköl-
csiséget előmozdították. A keresztény házasságok tehát, a 
törvényjavaslat által contemplált hármas szempontnak, meg-
feleltek, megfelel-e a polgári házasság zsidók és keresztények 
közt ? Határozottan nem. A törvényjavaslat azt mondja és 
pedig helyesen, hogy a vallás és erkölcs közt benső összefüg-
gés létezik ; de ha ez ugy van, amint hogy igy van : hogyan 
fog összeférni a polgári házasságban a keresztény fél hite az 
erkölcse a zsidó fél hite és erkölcsével? Hogy fog e tekin-
tetben a polgári házasság megfelelni a javaslat által is kö-
vetelt egyik feltételnek, az erkölcsiségnek ? És továbbá, ami 
épen ezt az erkölcsiséget illeti, végtelenül érdekes, hogy 
épen a modern állam, mely a prostitutiót szervezi a helyett, 
hogy eltörülné, mely nem képes arra, hogy az immorális 
színdarabok előadását megakadályozza, hogy épen ez az állam 
praedikál erkölcsiséget és épen a zsidók és kereszsények 
közti házasságot állítja oda, mint az erkölcstelenség meg-
szüntetésének előmozdítóját. Vagy nem nagy képtelenség az, 
midőn az indokolás azt mondja, hogy az erkölcsiség köve-
telménye, nehogy a polgári házassági akadályok által er-
kölcstelen tettekre legyenek utalva, mint p. o. hogy házas-
ságon kivüli viszonyra lépjenek? Hát az indokolás készítője 
nem tudja, hogy a törvényjavaslatnak is meg vannak a maga 
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házassági akadályai ? Vagy oly csalhatatlan az állam, hogy 
a polgári házasság behozatala után a zsidók és keresztények 
közt, biztosan álli thatja, hogy házasságon kivüli viszonyok 
nem fognak köttetni ? Vagy maga a polgári házasság az er-
kölcsiségnek megfelel-e már csak abból a szempontból is, 
liogy a házasság felbontható ? Az indokolás az erkölcsiségre 
való hivatkozással önmaga bizonyitotta be, nem azt, amit 
akart, hanem amit nem akart , a polgári házasság erkölcs-
telenségét. 

Annál súlyosabban háramlik pedig az erkölcstelenség-
iránti felelősség a javaslat szerzőjére, mert az indokolás ki-
mondja, kogy az senkinek sem kell, még a zsidóknak sem, és 
mégis másrészt sürgősen szükségesnek jelenti ki azt. De ha 
senkinek sem kell, ugy miért lenne sürgős, vagy, ha sürgős, 
hogy van mégis, hogy senkinek sem kell ? Minő ellenmon-
dás ez ismét? Vagy mit mondjunk ahhoz, midőn a törvény-
javaslat indokolása egész pietással emliti fel, hogy a vallási 
érzületet sérteni nem szabad, másrészt pedig nem csak szük-
ségesnek állí t ja e polgári házasságot, hanem azt ugy tünteti 
fel, mint melyet a társadalom, az állam, az erkölcsösség kö-
vetel ? Hol itt ismét a logika ? Vagy azt véli az indokolás, 
hogy a vallási érzület nincsen sértve, mert a polgári házas-
ság csak zsidók és keresztények közt engedélyeztetik ? Hi-
szen a botrány a keresztény hívőre nézve nem csak polgári 
házasságban, hanem abban is van, hogy házasság engedé-
lyeztetik keresztény ós zsidó közt, engedélyeztetik akkor, 
mikor az indokolás szerint az ország polgárai legnagyobb 
részének erkölcsi érzülete egészen más, mint mely az ily há-
zasságot megengedhetőnek tartaná. 

De nem folytatjuk tovább az ellenmondások feltünte-
tését, melyek az indokolásban foglaltatnak, hanem csak any-
nyit mondunk még, hogy az indokolással minden egyéb van 
indokolva, csak nem a házasság szüksége a zsidók és keresz-
tények közt. Es végül, ámbár mi nem vagyunk barátai a 
polgári házasságnak, daczára ennek mégis bizonyos tisztele-
tet éreznénk, ha nyiltan bevallaná a javaslat, hogy az egye-
nesen a kereszténység elvét a házasság körül van hivatva 
megtörni, mint hogy ily kétszínű módon já r el, hogy az 
avatatlanokat tévútra vezesse. Q 

Kálló. Váczegyházmegye. 1881. márczius 25. {Tiltako-
zás)") — Olvastuk a főt. egri alesperesi kerületnek közelebb 
megtartott gyűlésében ünnepélyesen emelt komoly és hatá-
rozott óvástételét, „először az ellen, hogy apostoli fejedel-
meink, hitbuzgó egyháznagyjaink, vagy mágnásaink által 
alapitott vallási és iskolai alapjaink, a budapesti egyetemet 
is beleértve, bárki más által, mint az apostoli királynak fel-
ügyelete alatt egyházi autonomikus közegeink által kezel-
tessenek, és bármi más, mint katholikus czélokra fordíttas-
sanak ; — másodszor az ellen, hogy az államhatalom bármi 
módon a szabad vallásgyakorlat örve és ürügye alatt a ka-
tholikusok vallásügyeibe, a szentségek kiszolgáltatásába, a 
katholikus családok nevelési ügyeibeavatkozzék; — har-
madszor az ellen, hogy az államhatalom, legyen az bár a 

*) Végtelen sokat írunk és beszélünk mi katholikusok a tömörü-
lésről, csakhogy az mind üres szó marad. íme egy példa, hogyan kell a 
magyarországi katholicismus ban rejlő evőt csöppenkint tömöriteni. Min-
den plébánia sorakozzék ! Mi szivesen engedünk tért az ilyen nyilatkoza-
toknak. Ezek előttünk jelenleg becsesebbek a legragyogóbb stylü czik-
keknél. Szerk. 

hongyülés utján, a keresztény meggyőződés ellenére az er-
kölcstelenségre és hitetlenségre vezető úgynevezett polgári 
házasságot, melyről mi is jó lélekkel elmondhatjuk, hogy az 
sem a katholikusoknak, sem a vallásukhoz ragaszkodó pro-
testáns népnek, sem a jóravaló zsidónak nem kell, életbelép-
tetui megkísérelje." 

Ezen óvástétel községünk katholikus lakossága meg-
győződésének s óhajtásainak annyira megfelel, hogy semmit 
sem kétkedünk, sőt lelkiismeretes kötelességünknek tar t juk, 
sajtó ut ján közzétenni e nyilatkozatot, melylyel határozot-
tan kijelentjük, hogy a fentisztelt esperesi kerület imént irt 
felszólalásáhan egy sziv- és lélekkel osztozunk ; mert fölöt-
tébb fontos dolgokról : a keresztény hit- és meggyőződésről, 
az országok s népek jólétének alapját képező közerkölcsiség-
ről, s nekünk katholikusoknak elidegenithetlen javaink s 
igazainkról vagyon szó. Oly tekintetek ezek, melyek a to-
vább való hallgatást meg nem szenvedik, sőt tartózkodás O ö " 

nélküli bátor védelmet követelnek. Azért is ezen község ka-
tholikus lakossága az egri esperesi kerületnek eljárását tö-
kéletesen helyesli s annak tiltakozásához részéről lelke tel-
jes hevével hozzájárul. 

Községünk kath. lakosságának nevében : 
Kanda István, alesperes-plebános, Schimmalcsik Ign. Lajos, 
segédlelkész, Kállai János, biró s földbirtokos, laritzky 
Ferencz, kántortanító, Mátyási János, földbirtokos, Fekete 
István, földbirtokos, Borbás István, földbirtokos, Koncz Ig-
nácz, földbirtokos, Szabó Gáspár, iparos, Nagy Imre, föld-

birtokos, Takács János, iparos. 
Kassa , martius hóban. ( Vegyes egyházi közlemények.) 

Nagyon is igénybe vett tollam alá csak most kerülnek a 
halmaz események, miket „psalmi graduales"-ként, miután 
egyenkint nem lehete, „vegyes egyházi közlemények" czim-
keretébe szükség összefoglalnom. A honn marasztaló szük-
ségből erényt csináló lábbaj mellett, bajosan bajlódik az 
ember, ut vincat malum in bono. A tevékenység mindig jó : 
ne nos diabolus otiosos inveniat. „Repkényeim" valahol a 
szerkesztői kosárban porlanak. Azok halálából u j élet kél, 
u j czikk, u j közlemény támad, — a levelező pedig, türelem-
edzetten előbbre törtet nehéz tisztében. Ez a mi életünk ! 

Gyászszal köszöntött be tudvalevőleg nálunk kassai-
aknál az u j év. Székesegyházi káptalanunk egyik jeles tag-
ját , a — még poraiban is áldott helynökünket s papnöveldei 
igazgatónkat néhai Krausz Jánost sirattuk ; — utolsó far-
sang napjain pedig, a prémontrei kanonok rend társas házá-
nak volt Pápay Jeromosban halottja, ki élte delén, hogy ne 
mondjam virágában lépett a tanszékről rideg koporsójába, 
s a kire — szép tehetségét s tanügyi buzgalmát tekintve — 
rá illettek az iratoknak „consummatus in brevi explevit 
tempóra multa" — dicsszavai. 

Mindig feljajdulunk, valahányszor egy tanerőt vészit 
a társadalom, melynek üdve a tanszékhez illetőleg az i f jú-
ság neveléséhez van úgyszólván kötve. Városunk összes la-
kói meleg részvéttel, tüntetőleg osztották a rend gyászát, a 
nyolez gym. osztályok díszjelvényei, koszorúi pedig — a 
hála, az elismerés, a tanári érdemről tanúskodtak — és mél-
tán : hisz van-e nemesebb, megtisztelőbb pálya, mint az 
övék ? Átvenni mások gyermekeit s ugy intézni a dolgot, 
hogy több legyen apánál ; felvilágosítani ehnéjöket az isme-
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retek napvilágával, fölékesíteni sziveiket az erények örök-
becsű kincseivel, fölemelni lelküket a tudatlanság porából 
az Istenhez való hasonlatosság mennyei magasságaig, szol-
gálni az emberiségnek az egyesben, használni a társadalom-
nak a legdicsőbb módon, mire ember csak képes ! 

Ily gyászos előzmények után tartunk tőle, nehogy a 
húsvét is vegyítsen majd szomorúságot vig ,Allelujá'-ink 
közé. Szintúgy jól esik, hogy keserveinkre a „Laetare" va-
sárnap egy kis enyhítőt hozott a legkegyelmesebben kineve-
zett u j kanonokok installatiojában, kiket szívből üdvözlünk! 
Ivetteje, lyceumunk, — a tudományok csarnokából került 
ki. Répászky, Pagács, Magyarváry, mind igen jó hangzású 
nevek, ismeretes munkások és tekintélyek az irodalom, a tu-
domány a lelkipásztorság terén, melyről még szent és 
nagy pápáink egyike is bevalja: „Ars artium regimen 
animarum." A diszes stallumra kiszemelt egyének közt jól 
esett szivünknek egy írót, egy tudort s egy rendjeles plébá-
nos esperest látni, kiknek ünnepélyes felavattatásán elhang-
zott beszéd s eme beszédben ecsetelt jeles tulajdonságaik, 
nemes utánzásra buzditólag, sok i f jú kebelben ébresztették 
föl a tehetségek alvó szikráit . . . A 11 órai vasárnapi ájta-
tosságra megjelent honoratiorok pedig érdekkel nézték az 
iktatási szertartást, melynek fénypontjait — ft. Danilovics 
Mihály prépost-kanonok ur ő ngsnak a kápt. uj tagokat hí-
ven jellemző s érdemszerüleg ismertető alkalmi beszéde 
s a főegyházi hangászkar magasztos zengeménye képezték. 
A fölharsant, ,Te Deum'-ba vegyültek az illetők hálafohá-
szai : ,Benedic anima mea Domino, et noli oblicisci omnes 
retributiones eius. — Qui replet in bonis desiderium tuum. 
Renovabitur ut aquilae iuventus tua.' A jó kivánság telje-
sült, a nyomott kedély megifjult. 

Sajnos, hogy ez alkalommal, megyénk jelesei közül, 
csupán egy lehet a káptalan valóságos tagjává; másik kettő 
annak csak czimével lőn feldiszitve. Jó püspökünknek, ki 
legjobban ösmeri papjait s tudja méltányolni az érdemet, — 
nem kis küzdelmébe került a választás. Vigasztal a nagy 
apostol mondata : „Fratres ! nescitis, quod ii, qui in stadio 
currunt, omnes quidem currunt sed unus accipit bravium." 
Többen is tarthattak igényt : de a közvélemény a főpásztor 
választásában nyilvánul. K i sem fogja Répászky-tói az érde-
met, a kort, a tudományt, az írói tevékenységet elvitatni. Oly 
időben élünk, melyben az érdemek mérlegelésénél — a toll 
küzdő, munkájára is szükség némi súlyt fektetni. A Cypriá-
nok, Ágostonok, Chrysostomusok is igy küzdöttek. A jelen 
liberális, hogy ne mondjam nihilisticus században még ke-
vésbbé lehet hevertetni a tollat. Eltűnt a kor, midőn összes 
tevékenységünk a pastoralisban központosult, s a templomon 
kivül alig maradt valami teendők ; — aspiratióinkban, vo-
natkozással azokra, kik hivatásuk mellőztével tollképességö-
ket profán térre vitték, — felhozhattuk az iratok mentő sza-
vait : „Quoniam noncognovi litteraturam." (Ps. 70.) Az idő-
viszonyok változtak : a sajtó rombolásai közepett megejtett 
előléptetéseknél nem lehet figyelmen kivül hagyni a tollhar-
czost, ki, miként lyceumunk szelleme, tanára, — a tudomány 
fegyverével száll síkra az álbölcsek hitkételyei ellen s a 
magyar irodalmat oly hittani müvei gazdagítja, melyről 
kalapleemelve szól a critica. Joggal illeti őt az iratok egy 
másik mondata: „Qui me élucidant, vitam aeternam habe-
bunt." (Cant. Cant.) Őszintén kívánjuk neki : hogy a jövő 
századot, melyről Hauleville jós után reméli, hogy katholi-
kus lesz, — még nagyobb kitüntetésben megélhesse ! 

Csak helyeselnünk lehet püspökünk ő méltóságának 
választékosságát, ki ez alkalommal ismét kimutatta, hogy 
eljárásaiban független, s e nemű intézkedéseknél nem em-
beri tekintetek — hanem lelke sugallata s a kor igényei — 
a mérvadók. Meg van különben a jelen előléptetésnél a ko-
szorús hittudorság, a kifogástalan papi jellem, és zelus is, a 

lehetőségig jutalmazva. ,Paulo maiora canamus' ! . . .Mi re-
ményleni valónk is maradna az élet keskeny határain tul, ha 
minden fáradságunkért már itten kapnók meg az érdem-
bér t?! . . . . Sz. Gergely azt mondja: ,Si culmen veri ho-
noris quaeritis, ad coeleste regnum tendite, -— sí glóriám 
dignitatum diligitis, in illa superna angelorum curia ad-
scribi festinate.' —Ugyancsak e napon lőn ft. Prámer Alajos 
zempléni főesperes és s.-a.-újhelyi plébános ur ő nsga to-
piszszai préposttá benedicálva. Ad multos annos ! 

Jóval ezen ünnepélyes iktatás előtt megtörtént káp-
talanunk testületében a — „gradualis promotio' is. Ezzel 
kapcsolatban, Szabad Ferencz nagyprépost, lyceumi prodi-
rectorrá, Danilovics Mihály püspöki-helvnökké s átalános 
ügyhallgatóvá, — Vandrácselc Károly, papnöveldei igazga-
tóvá lőnnek kinevezve, kiben a clerus junior egyházias ki-
képzésében bölcs vezetőt nyert. Kegyes főpásztorunk ő mél-
tósága pedig, ki a halálozás által üresedésbe jött helyeket, 
védbástyáink eme fontos positióit a lehető siettetéssel és jól 
betöltötte, s ki nyáját nem csak lelkileg, de a hol kell testi-
kép is gondozni tudja — az uj kápt. tagok tiszteletére disz-
lakomát adott, melynek vendégszerető gazdáját dr. Schus-
ter Konstantin kassai püspök s szent-jobbi apát ur ő mlgát, 
hithű clerusával együtt, az ur Isten éltesse ! ! Emlékvirág. 

IROMLOI. 
= Megrendelési felhívás Lady Fullerton Georgina „A 

jegyző leánya" czimű magyarított művére. Midőn szerény 
munkánkat a nyilvánosság terére bocsátjuk, illőnek gondol-
juk czélunkat röviden indokolni. Főtörekvésünk e műnek 
honi nyelvünkre való átültetésével az vala, hogy szíves ol-
vasóinknak oly könyvet adjunk, mely a kellemes szórakoz-
tatás mellett még a maga jó gyümölcseit is meghozza ; an-
nál is inkább, mivel napjainkban igen gyérek már az oly 
művek, melyek e kettős czélnak megfelelnének. Könyvünk 
szerzője oly magasan áll az irodalom terén, hogy dicsére-
tünkre nem szorul, de ha talán dicsérni akarnók is, csekély-
ségünk elégtelen volna az őt megillető magasztalás kifejezé-
sére. Szerző egy, napjainkban már igen divatos polgári há-
zasságot jelenít meg, a inely alapját a nagyravágyában leli ; 
s kimutatja, hogy a szülői kényszerítés csakis káros követ-
kezményeket vonhat maga után, melynek vajmi ritkán, s 
csakis a vallás szelid tanából merített családi kötelesség 
megismerése folytán történik ellenkezője. Igy a jelen nüí hő-
sei, csak miután sok hányatás és szenvedés révén családi 
kötelmeik megismerésére s azok pontos és lelkiismeretes tel-
jesítését czélzó elhatározására, törekvésre jutottak : tölthe-
tik együttlétük napjait boldogan, áldásosán. — Hogy kiad-
ványunk minél szélesb elterjedést nyerjen a 21—22 ívből 
álló csinos kiállítású könyv árát 1, egy frtra (papnövendé-
keknek 80 krra) szabtuk. A t. megrendelőknek a müvet még 
a folyó tanévben fogjuk megküldeni. Nyolcz egyszerre meg-
rendelt példány után tiszteletpéldánynyal szolgálunk. Az 
aláírási iveket minél előbb kérjük hozzánk beküldeni. Ka-
locsa, 1881. márczius 1-én. A kalocsai növendékpapság „Se. 
Ágoston Egyletének" ez évi tagjai. 

VEGYESEK. 
— Amerikában, mint az ,Aurora' irja, a protestantis-

mus semmi haladást sem mutat fel. Massachussets államban 
200 prot. hitközségben egy áttérés sem történt. New-Yorkban 
és Chicagóban az apadás feltűnő. 

— Spanyolországban az uj kormány kezdi végrehaj-
tani liberális programmját. Az 1851-iki concordatum elle-
nére megfosztá a felsőbb és középiskolákat katholikus jelle-
göktől. Il iába minden tiltakozás. Hasonló sors vár a ker. 
házasságra a polgári házassággal, melylyel a legvallásosabb 
nemzetet a liberális kormány bosszantani készül. 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Az ékesszólás és szabályai. 
In sermonibus eloquentium impleta reperiun-

tur praecepta, de quibus illi cum loquerentur 
non cogitaverunt. Implent illa, quia eloquentes 
sunt, non adhibent ut sint eloquentes. 

S. Aug. de doctr. chr. 

Valamint a művészet bármelyik megyéjében, 
ugy a szónoklatban is a legrégibb időkből fogva bi-
zonyos szabályok állapíttattak meg. E szabályok 
összegét, foglalatját a görögök rhetorikának, szó-
noklattannak nevezték. Ök voltak e tudománynak 
feltalálói és első művelői, ök irtak először rhetori-
kát Kr. e. az V. században. A szónoklat és ékesszó-
lás pedig a rhetorika előtt is, és a görögök által la-
kott földön kivül másutt is létezett. Hát nem volt-e 
ékesszóló Izaiás Kr. e. a VIII. században ? A szónok-
lat tehát megelőzte a rhetorikát, valamint a nyelvek 
a nyelvtant, és az anachoreták a szabályok szerint 
élő szerzeteseket. Helyesen mondja tehát már Ci-
cero : „Non eloquentia ex artificio, sed artificium ex 
eloquentia. (De orat.) 

De hát mit és mennyit érnek a szabályok, ez a 
kérdés áll előttünk? Vannak, kik a szabályoknak 
nagy, roppant fontosságot tulajdonítanak, sőt azo-
kat mint a művészi alkotásnak forrásait tekintik. 
Vannak ellenben, kik azt állítják, hogy a szabályok 
nem arra valók, hogy az emberi szellem ezeknek 
mintegy igájába görnyedjen, hanem inkább, hogy 
ezek álljanak az emberi szellem szolgálatában. Mi 
is ez utóbbiakkal tar tunk a szónoki, művészi, irói 
foglalkozást illetőleg, és igy e szabályoknak nagyobb 
fontosságot mint kell nem tulajdonítunk. Hát ugyan, 
ha a szónok nem kultiválta a szivet, értelmet kellő-
leg, ha nem gyakorolta magát a beszédben, és ha 
nem tud lelkesedni, hevülni a felkarolt ügy mel-
lett, — de minden ereje csak a szabályok ismereté-
ben öszpontosul, — hát ugyan micsoda ékesszólást 

fogunk hallani az ő ajkairól? Tudhatja ö a szabá-
lyokat, mint a Miatyánkot, nem használ az semmit. 
Vagy tán megtanulhatja ama szabályokból az em-
beri szívnek és a cselekedetek morális értékének is-
meretét? Az absolutnak, a végtelennek intui t ióját? 
A gondolat általánosítását, az eszmék és alakok vi-
lága közötti vonatkozások észrevételét? Vagy meg-
tanulhat tán érezni az érzésnek a régiek által meg-
különböztetett ama két formája szerint: »jfros /.ai 

Tráű-og stb. 
Minderre a szabályok nein tanítanak, de nem 

is taníthatnak. Es ezek nélkül ugyan micsoda szó-
nokká, iróvá válnék valaki? Felelet: csak köznapivá. 

Csakugyan a tapasztalás tanúbizonysága szerint 
ugy a művészi, mint az erkölcsi világrend kimagasló 
alakjai nem a szabályok betükultusza által lettek na-
gyokká s társaik, a köznapi halandók felett kimagas-
lókká. Voltak ugy az egyik, mint a másik regióban, 
kik szabályokat nem ismerve, vagy alig ismerve 
utólérhetlen magasságig emelkedtek. Voltak, kik a 
már megalkotott, kész, sanctionált szabályokhoz 
hűségesen ragaszkodtak, és mégis csak középszinvo-
nalon állottak meg. Megtarthatjuk mi bármily szi-
gorúan, a ház, az intézet, a morális élet szabályait, 
de az erkölcsi világrend ama nagy művészeitől a 
Bernardoktól, Assisiktől mégis nagy távolban fo-
gunk elmaradni. A világ minden kigondolható sza-
bályai sem tehetik, hogy némely szerzetesek az is-
teni szeretet ama gyújtó hevét érezzék, melyet sz. 
Pál, sz. Antal és mások, a kik pedig semmi, vagy 
igen kevés rendszabályt, úgynevezett regulát is-
mertek. 

Ep igy van a dolog a szép világában. Homer, 
Dávid, Job igen kevés rhetorikai, poétikai müszabályt 
ismertek, és ime ök, mint a szép világának igazi hi-
vatott munkásai állnak előttünk. Tehát nem a sza-
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bályok ismerete, nem is a szorgalom, nem a tudo-
mány a műalkotásnak forrásai, hanem a teremtő 
szellem, képzelem és inspiratio. 

Nem kell pedig ezt a képzelmet összezavarni 
avval a mindennapi képzelemmel, mely csak repro-
dukálja a tárgyakat, de azokat átalakítani, tetszése 
szerint repraesentálni nem tudja. Rendkívüli kii-
lömbség van e két fajta képzelem közt. Ez a min-
dennapi, a kültárgyaknak alárendeltje, amaz pedig 
ur felettök, kényszerítve azokat, hogy kifejezzék a 
gondolatot. Mikor azt mondják, hogy a képzelem 
csal, félrevezet, hogy "ellensége a józan észnek, ez a 
mindennapi képzelemre vonatkozik, és nem arra, a 
melyről mi beszélünk, mely nem hazudik, nem csal, 
és nem is lehet ellensége az észnek, mikor ö maga 
nem egyéb, mint az észnek quintessentiája. 

Ez az a tehetség, melynek segélyével az író, a 
művész alkot, vagy teremt. Hogy Ráfael, Phidias 
vagy Shakespeare kiválóbb, szebb, jellemzetesebb 
alakokat mutathassanak fel mint az élet és termé-
szet, ugy az élet és természet által nyúj to t t alako-
kat a képzelem segélyével átalakitani tudni, és ugy 
köre, vászonra vagy papírra tenni kellett. És épen 
ebben áll a lángész charactere, hogy a mit más em-
berek elképzelni egyáltalán nem tudnak, ö azt ma-
gának elképzelni és mások előtt szemlélhetövé ten-
ni tudja. 

De hát mi köze mindennek az egyházi ékesszó-
láshoz, — fogják kérdezni. Hiszen ide nem ragyogó 
képzelem, hanem tudomány, emberismeret, szent 
lelkesedés, apostoli buzgóság szükségeltetnek. Ez 
igaz. Ámde az is igaz, hogy egy Bossuet, egy Chry-
sostom, egy Izaias a buzgóság mellett Teremtő kép-
zelemmel is birtak. Es én nem kételkedem állítani, 
hogy az ő ékesszólásukban ennek a képzeleinnek 
nagy része van. Ez a teremtő képzelem tehát annyi 
mint lángész. Ennek birtokosa a szép világának 
egyedül hivatott munkása. 0 alkot, ö teremt, mig 
más halandó csak kopíroz. 

De ime mig a jó világának munkásaival mind-
nyájan hivatva vagyunk, mindnyájan a sorba beál-
li t tatunk, hogy saját kezeinkkel munkáljuk jövő 
sorsunk alkotmányát ; és mig a komolyan munkálni 
akaróknak minden személyválogatás nélkül fensőbb 
segély — malaszt — is adatik : addig a szép vilá-
gának munkásaivá nem csak, hogy mindnyájan nem 
hivattak az emberek, sőt azt lehet mondani, hogy 
nagyon kevesen hivattak. Isten bölcseségének titka, 
hogy oly szerfölött ritkán osztogatja a halandók kö-
zött azt az ajándékot, a teremtő képzelmet. Ez egy 

rendkiviili privilégium, ez egy mindenekfelett dicső 
ajándék. De a mellett birtokosának nem egyszer ne-
héz, fájdalmas teher. O hányan epednek, sóvárog-
nak Isten e legdicsőbb, de akárhányszor tövistől 
és fájdalomtól kisért ajándékaért. „Nescitis quid 
petatis." 

De hát a szép világának munkásaivá csak egye-
dül ezek a nagy tömeg felett kimagasló szellemek, 
ezek az úgynevezett lángelmék volnának hivatva? 
Hát vájjon a középszerűség szorgalommal és fárad-
sággal nem pótolhatná ki azt, a mi Isten ajándéká-
ban hiányzik? Szorgalom, fáradság, módszer bizo-
nyára megszerezhetik a talentumot, rátermettséget, 
ügyességet. De ez a tehetség nem teremt, nem al-
kot, hanem csak másol, utánoz ; ámde minden után-
zás többé kevésbbé hazudik. Egyedül a lángész te-
remt, melyre sem akaratnak, sem módszernek, sem 
semmi körülménynek fejlesztő hatása nincs. „Csen-
des magányban fejlik a talentum", mondja a költő. 
A talentum azt megteheti és meg is teszi. Es ép 
ezért a lángész tulajdonosának kötelessége talentu-
mát kultiválni, a könnyedséget megszerezni ; mert 
megtörtént már nem egyszer, hogy lángészre valló 
alkotás, a nehézkesség, a súlyos küzdés nyomait 
hordta magán. 

A milyen különbség van már most a lángész 
és talentum között, olyan különbség van az ész és 
értelem között. Az értelem teljesen egyéni és vál-
tozó. Ez a kor, a nevelés, a tudományok, a körülmé-
nyekhez képest fejlik, változik. Az ész pedig nem 
egyéni. Annyiban egyéninek mondható, hogy az 
egyénben székel. De a mennyiben képesítve van az 
egyetemes és szükséges igazságok megértésére, az 
egyetemességnek sőt szükségességnek némi jellegé-
vel bir.1) Az ész az egyénben székel de gyökere a 
végtelenben van. „ Lóyov ÙQXK OV HV/02 aû.À TI XÇSÏTTOV,U  

az észnek princípiuma nem az ész, hanem valami 
jobb, mondá a stagirita bölcs. Az ész és lángész te-
hát Isten ajándéka, és nem az emberi szorgalom és 
igyekezet gyümölcse. Egy feltörekvő irónak, szó-
noknak, művésznek tehát szorgalomban, gyakorlat-
ban, szabályokban túlsókat birni nem szabad. Ezek-
kel csak egy bizonyos fokig, és pedig nem igen ma-
gas fokig emelkedik, a melyen tul egy lépést sem 
tehet a lebukás veszélye nélkül. A legjobb szabá-

') „Elle est personelle par son rapport à la personne 
où elle réside et il faut bien aussi qu' elle possède je ne sais 
quel caractère d 'universali té , de nécessité même, pour être 
capable de concevoir les vérités universelles et nécessaires." 
Cousin, Du vrai, du beau, du bien. 4-me L. 
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lyok, a legjobb példák a mint vezethetnek, ép ugy 
el is tévelyithetnek. Ezekben bizni egyáltalában 
nem lehet. A miben bizni lehet, a mi nem hazudik, 
az a lángész és inspiratio. 

Egy magyar miniszter és irós) azt mondá a 
szabályokról, hogy midőn azokat már elfelejtettük, 
akkor tudunk szónokolni. Annyi bizonyos, hogy ezek 
productiv elemet nem képeznek. Czéljok lenne a 
szónokot vezetni, de akárhányszor csak félrevezetik. 
A szabályokkal mindamellett nem árt megismer-
kedni ; de hozzájok szolgailag ragaszkodni bennök 
sikert keresni, annyi lenne mint életet a hullában, 
végetlent a végesben keresni. Pectus est quoo diser-
t o s fac i t . Egy kassa-egyházmegyei áldozár. 

Nagyméltóságú és főt. dr. Roskoványi Ágoston 
megyés püspök félszázados áldozár. 

(Őszinte kegyelet viszhangja.) 
Boskoványink egy perczig sem feledé, hogy, mivel 

nagyjelentőségű hivatásának szentül meg akar felelni, neki 
vesztegelnie nem szabad. Es lőn azután ekképen, mint a 
csöndes patak, mely völgyek árnyán rejtve folydogál, s ha-
bár nem hord is hullámain kincstelt hajókat : vize mégis sok 
áldásnak gazdag forrása ; a vidék lakói mindenkor becsben 
tar t ják és rejtekében is örömest fölkeresik . . . Ugyanazt vesz-
sziik észre ünnepeltünknél az egri érsekmegyének eddigelé 
is egyik fődiszét képező Roskoványinál. Már 1835. jul. 1-én 
titkári, aug. 24-én irodaigazgatói és szept. 18-án szent-széki 
ülnöki állomásokat foglalja el, hová őt hazánk egyik fényes 
nevii fia, az európai irodalmi nevezetességű Pyrker L., pa-
triárka-érsek léptette volt elő . . . E kitüntető polczokon is 
az igazi hivatás embereként forgolódik vala, mint a kit nem 
mellékes czél vezete ; nem, . . . őt a tartozás, a kötelesség sz-
érzete haj tá , önön szive serkenté, maga a munka édesgeté az 
ernyedetlen tevékenységre. 

Igy, a sok rendbeli szoros tenni valók lelkiismeretes 
teljesitése mellett, a hivek lelki szükségleteit kielégitendő, 
rendelkezésére álló perczeit, még az éjek nagyobb részét is, 
az 1836-ban (Eger, nagy nyolczadr. 135 U.) „Katekizmus" 
czimen közzétett, és a kellő értelmezés mellett az egri me-
gyében irányvezetőül szolgáló, jeles könyvének előállítására 
forditá, mely czélszerüségeért s gyakorlati hasznosságaért, 
mint hitoktatási kalauz, méltán kedves fogadtatásban ré-
szesült. 

A pesti m. kir. tudomány egyetem hittani kara, mely 
joggal önmagára is visszaverődő sugárlat gyanánt tekintheté 
egykori növendékének, ki már a magyar névnek a katholi-
cismus anyatóldjén, a világ örök városában s általán a kül-
földön, annyi becsületet szerzett, többszörös kitüntetését, — 
sem mulaszthatta el a maga részéről megtisztelni, az időn s 
enyészeten fönragyogó érdemet. Mire nézve a példás életű 
Roskoványi Ágoston irodalmi munkásságát, melylyel a tu-
dorrá avattatásakor hittel erősitett ime ezen igéretét is : 
„Iuro me veram Iesu Christi religionem ad usum vitae hu-

2) Szemere. 

manae constanter t ractaturum, et semper fidelem Ecclesiae 
Romanae cultorem futurum," oly szépen megvalósította, 
megfelelően méltánylandó, 1836. év derekán örömüdvözlések 
közt tagjai közé keblezte. 

H a az 1836-ik év már igy is fontos lett Roskoványi 
életében : még nagyobb jelentékenységre kapott az által, 
hogy, a kora irodalma és művészete magaslatán álló, pat r i -
árka-érsekének előterjesztésére, ki addigi eljárása s müvei-
ből ismervén ragyogó tehetségeit, ezekben gyökerező hiva-
tottságát, ernyedetlen buzgalmát, julius 30-án az egri székes-
egyház valós, kanonokjáván neveztetett ki. Es ezzel kezdő-
dik már Roskoványinak, — ki bár még 29 éves vala, midőn a 
kanonoki székbe tilt, s mégis ugy ült azon, mint egy veterán, 
ki tervszerüleg közelit a legszentebb czél felé, — egyházi 
ugy szintén irodalmi pályája ujabb fényes korszaka. 

Nagyon örült az egri főkáptalan, hogy ily tagot nyert ; 
örömében nem is csalatkozott. Csakhamar tehát az u j kar-
társára a nagytekintélyű testület hivatalai közöl többet ru-
házott, melyeket Roskoványi, — kiben a tudomány a fönkelt 
lélekkel, a tárgyavatottság kezelési ügyességgel, a hivatal 
tudata a szükséges körültekintéssel, az állás sugallta szigor 
a helyzet által ajánlott discretióval elválaszthatlanul páro-
sul, — egyenlő buzgósággal s eredménynynel viselt. — Sőt 
gyönyörrel tapasztalván közrebocsátott dolgozatainak kivánt 
hatását, a munkás lélek a leghatalmasabban fölhiva érzé 
magát, hogy engedvén természetes hajlamának, mely őt a 
kánonjog s történelem rejtekeiben való kutatásra vonzá, 
megtakaritgatott perczeit e szakoknak szentelje. Mélyre 
menő tanulmányhoz látott és tervszerüleg jegyezgetett főleg 
azért, hogy az egyháznak a szellem kevélysége s az érzékek 
zabolátlansága által leginkább támadásba vett tanait s fe-
gyelmi pontjait hiteles források alapján igazolhassa. 

Ily készültséggel nyúlt Roskoványi az irói tollhoz, s 
hozá nyilvánosságra a „De matrimonio in ecclesia catholica" 
czimű testes müvét, melyet két kötetre tagola, szem előtt 
tartván a társadalom dissolutiojára törekvő elemek •— s az 
álhumanismus által eltántorított elméket, melyek évek során 
tollal, könyvekben, röpiratokban, hirlapokban és szóval min-
denféle gyűléseken izgatnak vala a házasság szentségi méltó-
sága és fölbonthatlansága ellen. — A dogmaticus, jogász és 
történész előtt kiváló becsű munkának első kötote (Augustae 
Vindelicorum, 1836. nagy nyolczadr. I—II . 198 11.) a házas-
ságra vonatkozó egyháztörvényhozási hatalmat vi tat ja be 
r i tka bő és alapos tudományossággal ; a második pedig 
(Agriae, 1840. I — V I I I . s 269 11.) hasonló ügyesség és ered-
ménynyel mutat ja ki a házasság kötelékének felbonthatlan-
ságát, melynek a legsikerültebb apológiájává válik, a hiá-
nyos megismerés, sziv s akaratromlottság embereivel szem-
ben, kiknek minden tudománya a történeti tények igno-
rálása. . . . 

Kegyelmes érseke tündöklő tulajdonai és bokros érde-
mei tekintetéből nem sokára oldala mellett udvari kanonok-
jává választá, 1837. nov. 18-án a főegyházmegye gazdag-
könyvtára igazgatását adta neki át, és 1839. apr. 20-án 
Saár-Monostorról czimzett sz. András apátjává emeltette ; 
1841-ben pedig papnöveldéje kormányzójává tette. A fiatal 
levitáknak Roskoványi mindenképen vezére kivánt lenni, s 
lia valaki, akkor bizonyára ő vala az, ki az apostollal el-
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mondhatta: ,Imitatores mei estote, fratres, et observate eos, 
qui ita ambulant, sicut babetis formám nostram.' (Philipp. 3, 
17.) Ezen nagyjelelősségü állásában mennyire volt helyén, 
mutat ja ama szeretet és ragaszkodás, melylyel kormányzott-
ja i nem csak az intézet falai közt, mint növendékek, hanem 
későbbi időben is, már magas méltóságra emelkedve, irányá-
ban viselkedének. . . . 

Roskoványi Ágostonban, ki folyton az igazság védel-
mére gondolt, hogy azt az emberek megismerjék és Jézus 
szeretetére gyuladjanak, az egyház iránti hő buzgalmat, 
nagy és terjedelmes tudományosságot s éles itélőtehetséget 
elismerte főkáptalana is, melynek előkelő tagja vala külö-
nösen az által, hogy őt, 1839. és 1843-ban, a pozsonyi or-
szággyűlésre képviselőjéül küldé. Es a követi megbizatás 
Roskoványira nézve oly mező lőn, melyen az azon időtájt Ma-
gyarhonban is fölmerült áttérési s vegyesházassági ügyben 
való magasztos és a jókra irányadó magatartása nevét még 
zengzetesebbé tette ; s hogy másfelől az itt észlelt korszük-
séglet lett szülője a vegyes házasságokról, melyeknek kér-
dése az országházban és sajtóban hosszú, s a katholicismus 
ellen keserű vádaktól hemzsegő vitákat idézett elő, — szóló 
„De matrimonii» mixtis" czimü munkálat első (1842. Quin-
que-Ecclesiis, nagy nyolczadr. I — X X I I . és 592 11.) és máso-
dik (U. o. és akkor, I — V I I I . s 837 11.) kötetének. 

A gazdag tartalmú műnek, mely nemcsak azokra 
nézve bir nagy jelentősséggel kik elég szerencsétlenek azok 
osztályához tartozni, kiknek számára Íratott ; de még ezer-
szer nagyobb okolulást, élvezetet és lelki örömet szerez a 
hitben erős szellemeknek, — harmadik kötete 1854-ben 
(Pestini, I — X C V . és 62311), negyedik 1870-ben ( I — X X I V . 
1835 11), ötödik 1871-ben (Pestini I — X X V . s 656 11) és a 
vegyes házasságok jogtörténetének anyagát, okmányok, iro-
dalom s az összes idevágó könyvészeti el, kiegészitő kötete 
1877-ben (Nitriae, I . és 930 11.) került ki a nyomdából. Mi-
előtt az ok nélkül üldözött, rágalmazott anyát a kath. egy-
házat lelke egész hevével, fiúi kegyelettel védő ünnepeltünk 
többi elmemüveit előhoznék, némileg színezzük fúlebbhala-
dását, miglen az apostolok utódává lőn. 

Az áldott emlékezetű Pyrker L . 1847-ben segédpüs-
pökének ohajtá Roskoványit; 1848-ban a prágai cs. kir. tu-
dományegyetem hit tankara kebelbeli tudordiplomával tisz-
teié meg őt, dicsőségnek tartván, hogy tudorainak koszorú-
jában annyi erénynyel tündöklő és a theologia irodalom 
terét örökbecsű munkálatokkal gazdagitó férfiú ragyog ; 
és 1850-ben, főkáptalani helyettessé választatván, a püspöki 
hatalom gyakorlatának sphaerájába lépett, megszerzendő a 
tapasztalati élet azon bevégzettségét, mely egyfőpásztorban 
mellőzhetlen tulajdon; 1851-ben a nemes tetteinek szépségé-
ben megdicsőült Bartakovics Béla Roskoványit, mint kiben a 
magasztos feladat —- a lelkek kormányzásának igényei s vá-
rakozásaira nézve egyiránt megnyugvást és garatiát talál-
hatott, ált. helynökévé tette. 

De — a nagyrabecsülés és bizalom ezen oly feltünőleg 
megtisztelő jeleivel sem voltak kimerítve a diadalok, melye-
ket ünnepeltünk aratni oly kevés év lefolyása alatt szeren-
csés volt. Mert az emberek sorsát intéző gondviselés az egy-
házi és nemzeti cselekvés oly diszes terét elfoglaló, hatásá-
val bő áldást terjesztő serény ált. helynököt, ki előléptetését 

soha sem kérte, senkinél sem kereste, azon polczra emelé, 
mely őt méltán megillette. 1851. apr. 29-én t. i. fölséges 
urunknak elhatározott akarata szólitá őt elő és oda iilteté 
a gr. Nádasdy F-nek a kalocsai érsekségre áttételével el-
árvult váczi püspöki székbe, hogy lássa a világ miként nyeri 
el az erények s eredményekben gazdag élet jutalmát . Midőn 
e méltóságot hosszas vonakodás után elfogadta, az egyházi 
rend teljét ugyanazon év nov. 30-án b. e. kisapponyi Barta-
kovics Béla egri érsek főlavató kezeiből elnyerte, főpásztori 
székét ünnepélyesen elfoglalta. 

Lélekből örvendett jegyese a váczi egyházmegye az 
erőteljes főpapnak, s örvendezése alapos is volt. A hivatás 
emberéből a hivatás férfiainak bölcs kormányzója lőn, ki a 
magasabb polczon is, melyre őt a jóságos Isten fölemelte, 
tüstént fölismerte hivatását, mely a gondozására bizott egy-
házmegyének eszélyes s atyai vezetésében rá várakozott. 
A szelid s alázatos áldozárból szintoly szelid s alázatos püs-
pök, a szerető és szeretett papból szerető és szeretett atya 
lett. Az óta innen-onnan 30 esztendő folyt le, a halandó élet-
nek elég nagy része. Es mi, ennyi idő után is, himezés nél-
kül el merjük mondani : hogy Roskoványit a váczi megyé-
nek azon korból még élő tagjai részéről őszinte szeretet, 
tisztelet és meleg hála kiséri ; mert az Isten ügye körüli ön-
feláldozással szerzett érdem nem vesz el a homokban, manet 
alta merte repastum. 

Csak hogy nem sokáig mondhatta magáénak, a nagy 
lelke minden erejét, életének minden perczét a magasságbe-
linek és kormányzottainak szentelő, apostoli buzgalmi fő-
pásztort. 

Nem múlott még el a nyolczadik év, midőn a bölcs fe-
jedelem, kinek éber szemei föl tudták keresni a legérdeme-
sebbet, az 1858-ban meglialálozott bőkezű Palugvay Imre 
utódául a terjedelmesebb nyitrai egyházmegye élére állitotta 
a méltóságban is az édes Jézust hiven követő Roskoványit, 
kiben az u j jegyes előhaladásának és szellemerkölcsi tovább 
fejlődésének biztos záloga vala. 

A becses lapok úgyis igénybe vett szűk kerete nem en-
gedvén Nyitra előnyösen ismert főpásztora életmozzanatai-
nál huzamosban időztünk ; legyen elég a kimerítő egész he-
lyett azt jeleznünk, hogy mint püspök, valódi őrangyalként, 
rendkivüli buzgalommal és erőfeszítéssel munkálkodik első 
pillanattól fogva a hitélet javításán. Működése sokoldalú, 
mindenhová kiterjedt, hol helyre hozni, épiteni, emelni kell. 
Egyenlő lelkesedéssel karolja fői a papság, az iskola, a pap-
nevelés, s hivek ügyét ; s minden szükséges tényezőjét a val-
lás erkölcsi örvendetesb lendületnek folytonosan főpásztori 
gondjaival kiséri. A püspöki keresztet, mely kebelén dísze-
leg, nem csupán ugy nézi ő, mint méltósága jelvényét, mely 
arra való, hogy másoknak szemök előtt ragyogjon : hanem 
ugy tekinti, mint intőjelt, melyre önmagának is figyelnie 
kell ; s mindig azt tar t ja , hogy keblében, melyen a szent ke-
reszt jele függ czimerül, a szelídség, alázat, türelem és sze-
retet illik. Jobbnak véli az ihletett bölcscsel „humiliari cum 
mitibus, quam dividere spolia cum superbis." (Péld. 16, 19.) 
Változatlan szerénysége és szelídsége ama varázsláncz, mely-
lyel minden szivet magához csatolt. Igazán elmondhatni 
róla, mit sz. Ambrus Mózesről mondott, hogy szelídségével 
Istennél s embereknél szeretetre méltóvá lőn. A mi pedig 
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lelkes s lelkesítő szeretettől dobogó szivének szabad mezejére 
esik, — eljő az idő, melyben a világ fölszámítva adakozá-
sait, melyek hihetetleneknek látszanak azoknak, kik nem 
tudják, hogy a férfiú, ki másokkal jót tesz, s egyházfői sz. 
ténykedéseibenoly imposans méltóságú, többiben, dus jöve-
delmeinek közepette, alig valamicskét von el azokból mód 
nélkül takarékos s egyszerű háztartására. O«' 

Mivel azonban ezen halvány vonások feladata nem 
csak a tudós, istenes és leereszkedő Roskoványi püspöki 
működését vázolni hanem őt, mint írót is röviden bemu-
tatni : térjünk vissza elmeszüleményeinek elősorolásához. 

Ünnepeltünk igen korán megszokta az időt nagyértékii 
tőkének, és a jóra való alkalmat fölséges mennyei adomány-
nak tekinteni, s mindkettőt vallásos lelkiismeretességgel föl-
használni. Es mig szivéletének rendezésére, öntökélyesedé-
sére, az örök igazságok fölötti elmélkedéssel, az önvizsgálat 
s az isteni akaratnak ellesésével, kiváló gondot fordit min-
denkor, a tudomáuyok roppant birodalmában is ernyedetle-
niil búvárkodik vala. Igy jőve létre 1847-ben hosszas évődés 
és széles kutatások jelesen kifejlett s megérett gyümölcse-
ként az egyházi hatalomnak önállósságát igazoló, immár 13 
kötetre terjedő „Monumenta catholica pro independentia 
potestatis ecclesiasticae ab imperio civili" czimű epochalis 
müvek első (Quinque-Ecclesiis I -LVI . és 594 11) és máso-
dik (u. ott s akkor I - X X X Y T I I . s 720 11.) kötete. — A dus 
eszmekincset és századonkint elősorolt adatokat tartalmazó 
ritka dolgozat folytatólagos harmadik (Pestini I -LI I . s 
923 11.), s negyedik (Pestini I — L V I I I . s 953 11.) kötete 
1856-ban, az ötödik (Pestini X X X Y . s 646 11.) s hatodik 
Pestini X L I V és 834 11.) kötete 1865-ben, a hetedik (Pestini 
L Y I . és 912 11) 1870-ben, a nyolczadik (Pestini X L I X . és 
954 11.) 1871-ben, a kilenczedik (Nitriae, X L V I I I . s 838 11.) 
a tizedik (Nitriae, XCI I I . s 1132 11.), valamint a tizenegye-
dik kötete (Nitriae, CX. s 1032 11.) 1875-ben, a tizenkette-
dik'(Nitriae, L X X . és 788 11.) 1876-ban, végre a tizenhar-
madik (Nitriae, X Y I . s 826 11.), jól szerkesztett általános 
tárgymutatóval is biró kötete 1879-ben lepte meg a tudós vi-
lágot. A kath. egyház mindig nagy becset tulajdonított tana 
ős régiségének. Tanát mindenkor, mindenütt s mindenki 
hitte. Ha tehát valamely tanról be lehet bizonyítani, hogy 
az századokon keresztül ismeretes volt az egyházban, akkor 
az minden kétségen felül áll. Pedig az egyháznak saját te-
rén való teljes szabadsága s önállósága tanával igy vagyunk. 
Csak vizsgálja meg bárki az itt előkerült okmányokat, idé-
zeteket, határozatokat, tekintély-nyilatkozatokat, melyek a 
kath. egyház szervezetére vonatkoznak, és meg fog győződni, 
hogy az álbölcsészet által kérkedőleg és a hitet s igazságot 
egyiránt lenézőleg emlegetett államhatalomtól való függés 
csupán phrasis, legtöbbször nagyszerű csalódás, illetőleg 
ámítás és hazugság. 

A hamis tudomány és gonosz szenvedélyek harcza el-
lenünk egykorú a kereszténységgel ; tizenkilencz századon 
keresztül foly már e harcz, majdnem szabakatlanul, s olyan 
az, mint a tenger hullámsivatagjai közt egymással találkozó 
két folyam harcza, mely akkor sem szűnik meg, midőn pi-
henni látszik. Szünet közben is többnyire csak régibb alak-
já t ujjal cseréli föl. Ez okon intézményeinket és pedig a ke-
reszténység alapintézményeit igazolni egy a divatos hitet-

lenség csábításainak kitett nemzedék előtt naponkint kiáltó 
szükséggé válit. Mit szivére vévén testben és lélekben tör-
hetetlen erőnek örvendő ünnepeltünk sok rendbeli püspöki 
tennivalóinak közepette ar!-a szánta el magát, hogy a kath. 
egyháznak két, közel kétévezredes fegyelmi intézményét t. i. 
a daczos kevélységet megtörő zsolozsmátász és a testiséget 
fékező papi nőtlenséget védendi. Mint a dolgos méh, művé-
hez kellő virágporért a növényeket, ugy keresé Roskoványi 
föl a levél- s könyvtárakat, egyesek, testületek munkáit, ad-
dig nagyon kevesektől ismert adatokat. Ezen időt rabló és 
költséges vállalata képesitéőt, hogy a „Coelibatus et Brevia-
rum" nevezetes dolgozatnak első ( C X L I Y . s 502. 11.) máso-
dik ( C X X V I I I . 699. 11.), harmadik (XCII . s 699.11), ne-
gyedik (XLII . s 708 11.) és ötödik (CXLYI . s 1269. 11.) kö-
tetét Pesten 1861-ben, a hatodik ( L X X X , és 647 11.), hete-
dik (LI. s 671. 11.) valamint utolsó nyolczadik ( L X V I . s 
951 11.) kötetét Nyitrán 1877-ben nem csak megszerkeszt-
lieté, de ki is adhatá. 

Az egyházjogi és történeti szempontból is nagybecsű, 
392 ivnyi s világirodalmi tájékozottságra valló munkának, 
hol nem annyira a lánglelkü szerző, mint maga az egyház, 
a törvényhozói s irodalmi tekintélyek szólnak, nyolcz köte-
tében a papi nőtlenség (coelibatus) 2790 határozat által s 
6169 irodalmi termék ismertetése s időszerű megvilágításá-
val van bebizonyítva ; a zsolozsmázási kötelezettséget (bre-
viárium) pedig 1035 hatalmi intézmény és 1500 irodalmi 
dolgozat beható átvizsgálása mutatja ki. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, április 8. Az 53-ik §. sorsa. — Mult héten 

szombaton, azaz április 2-án, — milv kár, hogy nem l-jén ! — 
az 53-ik §. felett, amint hisszük jó darab időre az acták bezá-
ródtak, jó darab időre, mert ugy hisszük, hogy a választá-
sok előtt nem igen lesz kedve bárkinek is e hirhedtté vált 
ügyet bolygatni. Mi is búcsút veszünk tehát tőle. Óhajt juk 
ugyanis, hogy mind örökre, de lia óhajtásunk nem telje-
sülne, legyalább is jó hosszú időre. Mielőtt azonban, a re-
quiescat in in pace-t felette elmondanék, érdekesnek tart juk, 
e § sorsa felől a történet részére feljegyezni mind azon me-
tamorphosist, melyeken e § átment, mert ugy egy csomóban 
szemlélve minden fontosság mellett is feltűnik annak comi-
cus oldala is, ami azonbau legkevésbé sem történik a katho-
likusok rovására, mert e sorsot nem ők idézték elő, a belőle 
származott bonyodalomnak és kinos vergődésnek nem ők 
okai, úgyannyira nem, hogy ők már e § ilyetén alkotásánál 
belátva a bekövetkezendett eseményeket, azokat minden tő-
lük kitelhető módon megakadályozni akarták, — hanem 
no de lássuk immár e történeti nevezetességre (?) szert tett § 
sorsát. 

IIa a rendőri törvényre, annak még törvényjavaslati 
korára, nevezetesen pedig magára az 53-ik §-ra visszatekin-
tünk, be kell ismernünk, hogy annak eredeti szövegezése, 
habár specifice katholikus nem is volt, a kormány abban 
mégis eléggé kellőleg a méltányosság alapján állott és a ka-
tholikusok, habár valami különös örömöt nem is éreztek 
volna az eredeti szövegezés felett, avval valahogy mégis 
csak megfértek volna, mert nem volt absolute kizárva a le-
hetőség, hogy protestáns, vagy bármely más vallású kiskorú» 
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habár gyámjának beegyezése mellett is, mégis minden bün-
tetés nélkül felvétethessék a katholikus vallásba. A törvény-
javaslat az eredeti dispositiója tehát az 53-ik § sorsának az 
első stadiuma mindenesetre olyan* volt, hogy avval a vallás-
felekezetek is megférhettek volna, ha akartak volna, igenis, 
ha akartak volna. A kormány is valószínűleg igy gondolko-
zott, midőn a rendőri codexet benyújtotta ; hanem hát gazda, 
azaz a protestánsok nélkül számított és ez szülte, hogy a § 
egy második stádiumon is átmenjen, melynek lefolyása ime 
a következő. A protestánsok látva azt, hogy ily formán még 
csak egy katholikus egyházfit sem lehet becsukatni, annál 
kevésbé pedig a katholikus papokat, másrészt pedig mert ők 
a szabadságnak rendkívüli nagy barátai, minélfogva meg-
ijedtek, hogy az eredeti szövegezés a megszorított szabadság 
daczára is, nem lenne a prorestantismusra oly kedvező, mint 
a házassági törvény : elhatározták, hogy a törvény adta sza-
badságot még inkább megszoritják, kettős czélt óhajtván ily 
módon elérni, a katholikus papság bezárhatását és a protes-
táns kiskorúak biztosítását az eklézsia részére. A törvényja-
vazlat ily irányú átalakitása valóban sikerült is és a kik 
markukba nevettek, azok a protestánsok voltak, mert ők 
jól tudták, hogy a katholikus papság elveinek megtagadása 
nélkül a törvény végrehajtásához közre nem működhetik és 
igy egész biztossággal várható a katholikus papság tömeges 
elzáratása, akkor pedig majd szabad tér nyílik a protestáns 
proselytismusnak. 

Már-már ugy látszott, hogy a mulatság kedvező fo-
lyamatban van, mert katholikus papok megidéztettek, az 
első forumok által elitéltettek, de ime, amire a protestán-
sok nem számítottak — és ez a harmadik stadium -— ki-
tűnt, hogy most ők számítottak gazda nélkül, mert a felső 
bíróság nem akart az ő szolgálatukba állani és a bevádolt o o 
katholikus papokat felmentette. Hogy ekkor a nevetés meg-
szűnt, ezt ha a dolog természetéből nem folyna is, még is 
tudjuk azokból, a mik, látva a protestánsok, hogy a kelep-
czébe önmaguk estek bele, a felső bírói itélet után történtek. 
Es itt eljutottunk a negyedik stádiumhoz. Látván szeretett 
atyafiaink, hogy az eredeti szöveg megváltoztatását nem si-
került keresztülvinni oly módon, hogy a katholikus papok, 
in gratiam protestantium becsukassanak, most már önma-
guknak sem kell az általuk, vagy befolyásuk által szövege-
zett 53. §. azéi't az országgyűléshez intézett kérvényben, an-
nak oly módon ujabb átalakitását követelték, hogy a szerint 
a katholikus papot mindenesetre be lehessen csukatni, mert 
az mégis csak szégyen lenne, hogy ők eredeti czéljuktól 
elüttessenek. Egyelőre ma már azt mondhatjuk, hQgy ennek 
a kérvénynek sorsa is eldőlt az april 2-ki ülésben, a hol is a 
protestánsok kérvényére nézve elfogadtatott •— ötödik sta-
dium — hogv az törvényhozási intézkedés kezdeményezése 
czéljából, a kormánynak kiadassék, mihez csak annyit 
jegyzünk, hogy a határozat, nem tűzi ki az időt, miko-
rára kell a kormánynak, a törvényhozási intézkedést kez • 
deményezni. 

Ha most az itt elősorolt phasisokon, mint az 53-ik § 
sorsán végig tekintünk, önkénytelenül is be kell látni, hogy 
itt , a comicumnak egy nemével is van dolgunk, melyre csak-
nem azt nem lehet mondani, hogy az nevet legjobban, aki 
legutoljára nevet. Mi azonban távol vagyunk a nevetéstől, 

inkább sajnálattal vagyunk az országgyűlés iránt, hogy ám-
bár a tapasztalat külföldi példákból megtaníthatta volna, 
mégsem okult, még sem ismeri fel, hogy tulajdonképen mi 
a katholikus pap, hogy ennek felismerésével mellőzné oly 
törvények alkotását, melyek végrehajtására katholikus pap-
nak közreműködni lehetetlen, hogy mellőzné olyanok irány-
adó befolyását a törvények alkotásánál, kikről ismeretes, 
hogy czéljuk nem egyéb, mint a katholicismus elnyomása. 
Ha az országgyűlés a törvény alkotásánál a mondott ponto-
kat szemügyre vette volna, nem következhettek vo'na be az 
események, melyek tényleg bekövetkeztek, nem zavartatott 
volna meg az annyira szükséges béke és nem kellene ismé-
telten foglalkozni az országgyűlésnek oly ügygyei, melynek 
tárgyalása jó vért soha sem szokott okozni. Fog-e az or-
szággyűlés ebből az esetből önmagának tanúságot levonni a 
jövőre, ezt mi nem tudhatjuk, de annyit tudunk, hogy oly 
törvények alkotása, melyek változtatása már akkor követel-
tetik, midőn még a tentais alig száradt meg rajtuk, oly tör-
vények alkotása, melyek ilynemű izgalmat képesek előidézni, 
melyek ujabb tanulmányozás végett kiadatnak azon kor-
mánynak, mely azokat beterjesztette, miből azon következ-
tetést kell a világnak levonni, mintha a kormány törvény-
javaslatait nem is tanulmányozná, hanem az esetlegre bízza, 
hogy azok olyanok legyenek, a minők épen történetesen lesz-
nek, mindez a törvényhozó testület tekintélyét ugyancsak 
nem emeli. Az ügy most ismét a kormány kezében van, bár-
mikor is, de egyszer bizonyára fellép kezdeményezésével, 
óhajtásunk tehát az, hogy oly módosítást ajánljon, nehogy 
ismét az 53 ik § sorsára jusson és fontolja meg, hogy annak 
a módositásnak végrehajtásánál a katholicismus is szere-
pelni fog a szerint amint vagy elvei tekintetbe vétetnek, 
vagy nem. 

Kassa, martius hó utóján. (Mennyegzöi repkény.) — 
Főtisztelendő Szerkesztő Ur ! Ne méltóztassék azon megüt-
közni, ha ,menyegzői repkény'-nyel kezemben ujabban zör-
getem fel múzsáját. Nem épen ritkaság az, hogy az ,autono-
miá'-ra törekvő korban, a világfia is betekint néha napján a 
.Religio'-ba, s jó néven veszi, ha valamely egyházi vulgo 
clericalis lapban megtisztelve illetőleg megörökítve látja az-
életnek ünnepélyesebb jeleneteit, melyek első sorban őt ér-
deklik : de melyek a religiót, az egyházat is érintik — sőt 
ennek közbenjötte, áldása nélkül nem is valósulnának. — A 
jegyesek esküvőjét értem, melyet sz. Pá l apostol Ttitkos nagy 
szentségneku nevez. Szentségi méltóságra emelte K. Urunk 
a házasságot, hogy áldását, kegyelmét adja vele a családi 
szent kötelmek teljesítésére az együttélés terheinek békés 
elviselésére ; szentségi méltóságra emelte Urunk a házassá-
got, hogy belőle ama hét oszlopok egyikét alkossa, melyek az 
ujonszülött emberiséget fogják örökké tartani. Szeretem 
hinni, hogy főt. szerkesztő ur, mennyegzöi repkényeimet 
átülteti, illetőleg átveszi a,Keligio'-ba, melvek tartósan csak 
akkor virulhatnak, ha a religio s hit talaján vernek gyöke-
ret . . . . A minap közölt egyháziak beiktatása után — im a 
hithű az egymást örökre eljegyzett szivek installatiója ! 

Ki az, ki a szűzies, Isten látásának igéretót kiváló un 
bíró ártatlanság előtt meg ne hajoljon ; az erényes önmeg-
tartóztatást, az előnynyel ékeskedő nőtlenséget ne tisztelje, 
melyet J . Krisztus, szent nyomdokain járó tanítványaival s 
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a keresztény szüzek ezreivel megtisztelt? . . . ' ) Ez bizonyára 
az erények legnemesbike, de egyszersmind legnehezebbike 
is. . . .2) Sz. Pál ap. a szüzességről szólván, bevallja, hogy 
erre nézve nincs parancsa. Javaslatában kiemeli azonban a 
nőtlenséget, mondván : ,,A ki házasodik, jól cselekszik ; a ki 
nőtlen marad, jobban cselekszik." — „A testi ember, mondja 
az írás, nem fogja fel azt, ami Jelki." 

Ámde annak, ki e magas irány gyakorlatára magát 
gyöngének érzi és tapasztalja, — üdvösebb a házasság. „ Ki 
nőt, mond sz. Pál, hitvestársul vesz, nem vétkezikA szent-
írás bizonysága szerint, az Üdvözitő maga is részt vőn a 
kánai mcnyegzőhen. Az apostol előbbi mondatának csak az 
ellentéte — a hit nélküli élés tilos, mert vétkes. Ez ellen til-
takozik a keresztény gondolkozású költő3) is, midőn mondja: 

v . . . . házasodni menj ! 
Mert a csapongó élet iidvtelen : 
Rövid gyönyörbül hosszú fájdalom, 
Vagy élt napoknak zsibbadt mámora." 

Mult év utóján, egy eljegyzés történt városunkban, 
melynél -— a jegyeseket illetőleg, ama szerény óhajtás nyilvá-
nult, hogy — ,ne csak jelképen, de valóságban is, mielőbb 
egymásé legyenek.' E hő óhaj, Isten jóvoltából, a mult he-
tekben teljesült. 

A Gondviselés műve, ha egy szegény i f jú magát — ez 
idő szerint — a tudományos készültségü tanári pályára fel-
küzdve, a másodmagávali tisztes megélhetés reményében, 
nőül kéri meg a leányt, kit magához méltónak ismer. A 
vállvetett törekvés czélra vezetőbb, s a nő, férjéhez, mint a 
repkény törzséhez simulva — védve van. Az együttélésről 
mondja a bölcs: „funiculus triplex difficulter rumpitur," és 
„si unus cadit, ab altero sustentatur," az ,emolumentum so-
cietatis'-t nem is emlitve, mely a közös életből, mint a gyü-
mölcs a virágból fakad. Megoszlik következéskép meg is 
könnvül köztök az életteher, s ki, miként t. vőlegénvünk, a j • 7 © j • 

tápintézeteknél fiatalon hozzá szokott a mérsékelt életmód-
hoz : az hamar beletörődik a házasélet kedves gondjaiba, s a 
ki egykor öt árpa kenyérrel öt ezer embert ki tudott a pusz-
tában elégíteni : miért ne szaporíthatná, miért ne kettőztet-
hetné meg a benne bizók élelmét, a családfentartók szorgal-
mát , keresetét is ? ! Hisz az Ur keze most sem rövidült meg-
,Beati pauperes !' Lehet valaki a közéletben is boldog, s do-
boghat az egyszerűség köntösével födött testben is — ne-
mes sziv. — Mult nyáron látván a műértő és pártoló bajor 
kir. családnak nyolczszáz ezer markba került (münheni) 
nyoszolyáját, melyen, állítólag, tiz művész negyven évig 
dolgozott : a pazar műre tapadt szemeimhez eme gondolat 
fűződött, hogy — tiszta öntudat mellett, a szalmateritett 
ágyon is átálmodhatja az ember a hét boldogságot s édesen 
nyughatik mint Jákob pátriarka egykor —- a kövön is. Kel-
lemesen lepett meg a Bajorhonnal határos Salzburg egyik 
tornyában a hírhedt harangjáték (Glocken-Spiel) : de mi e 
harmonikus érezhang — a Mozártok és sz. llupertok hazá-
jának emez antik nevezetessége — a szép egyetértésben élő 

!) Quamvis nec illae, quae virginitatem Deo vovent, sine ûuptiis 
sunt : nain et ipsae pertinent ad nuptias cum tota Ecclesia, in quibus 
nuptiis sponsus est Christus. (S. Aug. in Tract. IX. in Joan.) 

2) Habemus thesaurum istum in vasis fictilibus ut sublimitas sit 
virtutis Dei, et non ex nobis. (Cor. 4.) Non est hoc hominis volentis, ne-
que currentis — sed Dei miserant ;s operatio. 

3) Vörösmarty. 

házasok hangulatához képest, melyben egyik félnek akarata 
a másikéval összevág s mintegy zengzetessé, dallamossá te-
szi a kedélyt ? ! . . . Sőt, még elragadó vidéke is, mely Hum-
bold szerint, kilátásra nézve, harmadik a világon. — eltör-
pül ama távlat mellett, mit a gondos szülők saját — s jól 
fölnevelt gyermekeik jövőjére nézve kilátásba helyeznek. 

Az eljegyzésnél hangsúlyozott igék — „ma tölti be (a 
menyasszony) 17-ik évét; általam kereszteltetett s adja az 
ég, hogy általam össze is adassék" — testté lőnek. Papnö-
veldénk sz. Antalról nevezett templomában, a fénytelen kis 
nász csoportból előlépett Lukács János4) és Grusz Hermin5) 
mátkapár — e vezérmondat felett „Az Urban házasodjál, és 
nem lesz bus napod" tartott paraenesis (alkalmi beszéd) után 
— ünnepélyesen megáldatott. Sokáig és boldogul éljenek ! ! 

Emlékvirág. 
Spanyolország. XIII. Leó pápa és a spanyol kath. 

LJnio. — Ismertettük annak idején a spanyolországi katho-
likus Unió létrejövetole körülményeit és alapszabályait. Ez-
utttal közöljük a szent atva levelét, melyet Moreuo bibornok 
s toledói érsek, az Unió elnöke olvasott fői a kath. Unió 
legközelebbi ülésén. 

A levél igy szól : 
X I I I . Leó pp. Kedves fiaink, üdv és apostoli áldás ! 

Kiváló örömmel vettük a fölöttébb jóhajlamu levelet, melyet 
önök a pápai trónra történt fölmagasztaltatásunk évfordu-
lója alkalmából nekünk küldöttek, a melyben jelentik szán-
dékukat egyesült alakítására Spanyolországban, melyet el-
neveznek katholikus Uniónak, s melynek szervezése azon 
czélból történik, hogy a katholikus érdekek megóvassanak 
és á mi fenséges vallásunk megvédelmeztessék. O Ö 

Mi igen örvendünk, hogy önök megemlékezvén őseik 
hagyományairól, kik mindenek fölött katholikus nevükben 
találták dicsőségüket, tömörítik erőiket és igyekeznek föl-
használni minden eszközt, melyet a törvények megengednek, 
hogy bátran megvédjék Krisztus Jegyesét, önök szeretett 
Anyját , akit a föld minden országában üldöznek. 

Mi különösen dicséretreméltónak tar t juk a szorgossá-
got, melyet maguk elé tűznek, közreműködendők az annvi O 1 J O 7 J 

csábitásnak kitett ifjúság nevelésére az igazságban és erény-
ben, továbbá a munkások helyzetének javítására, a keresz-
tény szeretet intézményeinek előmozdítására, az egészséges 
tan által sugalmazott kiadványok és könyvek terjesztésére, 
és a püspökök s lelkészek gondjainak enyhítésére. 

Hogy pedig az uj egyesületet ne zavarják a hiu véle-
mények és vitatkozások, önök kitűnő sugallatból az egyesü-
letben való résztvevés elengedhetlen s szabatos föltételeid 
szabták a szilárd és hü ragaszkodást az ezen apostoli szék 
ünnepélyes okmányaiban kifejtett tanok s parancsokhoz, és 
kizárták ezen egyesületből azokat, kik szavaik vagy tetteik 
által tanúsítanák, hogy nem vallják őszintén ezen tanokat 
vagy elválnak azok szabványaitól. 

Mi mindenfólött jóváhagyjuk — és ez nevezetesen 
hozzá fog járulni magának az egyesületnek felvirágzásához 
és az egyetértésre — hogy önök korlátlanul alávetik minden 
tervüket s munkálkodásukat az egyházak pásztorainak, ki-

*) A helybeli állami gépészeti iskola tauára. 
5) Tettes Grusz Károly, kiérdemült iskolai igazgató s a kassai kis-

dedóvó intézetek létrehozója- s szervezőjének leánya. 
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ket elnökükül akarnak bírni. Mert valósággal az egvbáz is-
teni intézményéhez tartozik, hogy a püspökök irják elő a 
szabályokat és járjanak elül a tanelvekkel és pélclaaclással, a 
hivők pedig kövessék pásztoraik nyomdokait tanulékonyán 
engedelmesknedjenek parancsolataiknak és fiúi szeretetet ta-
nusitsanak irántuk, bőségesen támogatván őket hasznos se-
gélylyel. 

Ha tehát, személyi különböztetések nélkül, egyetértő 
szellemben és egyesitvén lelkeiket a szeretet kötelékeivel, 
önök törekedni fognak követni főpapjaik rendeleteit s tané-
csait, az önök egyesülete, napról-napra nagyobb számú tagot 
s jótevőt nyervén, szép s bőséges eredményt fog felmutatni, 
amiben érdemeket fog szerezni magának az egyház s maga 
az állam körül. 

Amidőn ezt teljes szivünkből kivánnók, mi hathatósan 
ajánljuk vállalatukat és óhajtjuk, hogy az létesüljön s el-
terjedjen. 

Es, hogy a könyőrület Istene megadja terveiknek az 
óhajtott sikert, mi szivünk mélyéből kérjük Ót, öntené ki 
égi ajándékai bőségét egyesületükre, önöknek pedig, kedves 
fiaink és mindazoknak, kik önökkel jövőben egyesülnek, szi-
vünkből küldjük apostoli áldásunkat, mint atyai jóakara-
tunk zálogát. * 

Adatott Rómában, a Szent-Péternél, 1881. évi márcz. 
19-én. X I I I . Leó pápa. 

Kedves fiainknak, gróf de Orgaz és az „Union cato-
lica" nevii spanyol egyesület igazgató tanácsa többi tag-
jainak. 

IRODALOM. 
Frigolet ostroma. Blocus de Frigolet, par le R. P. 

Louis de Gonzague, chanoine prémontré. Un fort volume in 
12. 500 pages. Képekkel. 

A franczia kulturharcz ama nevezetes episodja, a sz. 
Mihályról nevezett frigoleti prémontrei apátság ostroma, 
melyről a fennczimzett könyv szól, világszerte nagy sensa-
tiót keltett. Louis de Gonzague, prém. r. kanonok, kinek 
Magyarországon is annyi jó ismerőse és tisztelője van, a 
franczia szerzetesek barbár üldöztetésének e részletét kime-
rítően ecseteli. Müve nem ephemer jellegű irat, hanem ko-
molyabb jelentőségű dolgozat, mely hivatva van a nagysze-
rű jótékonyságáról hires apátságot még szélesebb körben 
megismertetni és a franczia köztársasági kormány e hadjá-
ratát, mely a franczia hadsereg operatióinak történetében 
valóságos unicum, az utókor számára megörökiteni. Szerző 
művét két részre osztá. Az első rész szól az apátság törté-
netéről, a második előadja az ostromzár lefolyását. Az első 
részben a tudós szerzetes értekezik Frigoletről s völgyéről 
földtani, őstörténeti s őslénytani szempontból ; azután át-
megy a celta, görög és római kor ide vonatkozó eseményeire ; 
végigvezeti az olvasót a merovingi és karolingi korszakon át 
egész a X I X . századig ; végre leirja, miként restaurálták e 
zárdát a prémontreiek s mily állapotban van jelenleg. A mult 
évi ostromzárt szerző minden részleteiben hiven s kimerí-
tően elbeszéli, eredeti okmányok támogatásával, saját és 

más szemtanuk tapasztalatai után. Elbeszélésének, mely az 
eseményeket élénk váltakozásukban festi, valóságos drámai 
jellege van. A komoly és vig múzsa szellemes megjegyzés 2. 
melyeket ez ostrom egész Francziaországban maga ellen 
mintegy kihítt, s melyeket szerző elbeszélése menetébe ügye-
sen beszőtt, különös érdeket s az olvasó figyelmét mindvé-
gig lekötő varázst kölcsönöznek e könyvnek, melyre a. ma-
gyarországi katholikus olvasóközönség figyelmét nem mu-
laszthatjuk el felkini. Megrendelhető szerzőnél, Abbay de 
Frigolet, près Tarascon, Bouche du Rhône, vagy Avignon-
ban, Seguin kiadónál, valamint minden könyvkereskedőnél. 
Ara 1 f rk 50 cent. 

= Felhívás ily czimü két kötetes munka megrendelé-
sére : ,,A halál fö emléki ra ta i . " Ir ta. Bronner Benno. Né-
met eredetiből forditotta : A pécsi növendékpapság „Szent-
Pál-Társulata." A jelen munkában a kath. német irodalom 
egyik kitűnő termékét adjuk az olvasó közönség kezébe. 
Szerzője a szellemes Cervantes ..Don Quijoté"-jából válasz-
tott jeligét ; s ehhez mérten ugy ir, hogy „a búskomor mo-
solyra gerjedjen, a derült még jobban felviduljon, a gyar-
lóbb elméjű ne unatkozzék, az elmés bámulja találékonysá-
gát, a komoly ne becsmérelje, a tanult kénytelen legyen ma-
gasztalni." S a mint a jeles spanyol korának fonákságát os-
tromolta, azonképen ostorozza derék szerzőnk a jelen kor 
ferdeségeit és tévelyeit finom gunynyal : érdekes tárgyat élénk 
stvlben. A körülbelül 35—36 iven megjelenő tiszta nyomású 
művet 2 frt 50 krért bocsátjuk áruba előfizetőinknek, mely 
összegből növendékpapoknak 50 krt engedünk. Tiz megren-
delt példány után egy tiszteletpéldánynyal szolgálunk. A 
megrendelés legczélszerübben levelező lapon történhetik ; s 
kérjük a n. é. közönséget, hogy a megrendeléseket legkésőbb 
f. é. április 20. megtenni szíveskedjék, hogy a nyomtatandó 
példányok iránt tisztába jöhessünk. A kath. irodalom érde-
kében kérik a n. é. közönség szives pártolását Pécsett 1881. 
márcz. 28-án. A pécsi „Szent-Pál- Társulat" ez évi tagjai. 

-4- Megjelent. Bölcsészeti füzetek Dr Stockt Albert 
művei nyomán szerkeszti s jegyzetekkel ellátja Dr Zafféry 
Károly, szatmár-egyházmegyei áldozár, a fiumei állami fel-
sőbb középtanoda igazgatója, a fiumei állami elemi fi- és 
leányiskolák igazgató-tanácsának elnöke. XI I . füzet. Szat-
mári, nyomatott a „Szabadsajtó" gyorssajtóján, 1881, 209— 
288 lap. 

VEGYESEK. 
— A főm. Haynald Lajos bibornok kalocsai érsek ur ő 

eminentiája által az egyházi zene előmozdítására alapított 
300 frtos ösztöndijat a biráló bizottság ez évre Bella János 
körmöczbányai zenetanárnak adta szótöbbséggel a sikerült 
misemüért, melyet beküldött. A mű még kézirat s általán 
dicsérik. A biráló bizottság tagjai : Liszt (elnök), Festetich 
Leó gr., Engeszer Mátyás, Zichy Géza gr. és Káldy Gyula 
(jegyző). 

— A régi keresztény társadalmi s iparrend egy becses 
ereklyéje került a nemzeti muzeum birtokába a nem rég el-
halálozott özv. Depinyiné hagyatékából, t. i. a már régóta 
feloszlott hajósmesterek czéhének 1814-ben felavatott zász-
lója. A czéhnek Depinyiné volt utolsó tagja, kinek temetése 
alkalmával használták utoljára e zászlót, mely nehéz virá-
gos zöld selyemből készült, köröskörül aranyrojtokkal be-
foglalva. Az egyik oldalán sötét mezőben nepomuki szt.-Já-
nos látható, ki kezében bibliát és három piros almát tart. A 
másik oldalon szintén sötét mezőben Mária menybemenetele 
van feltüntetve. Mindkét oldalon a következő felirat olvas-
ható : „Gewidmet den Schiffsmeistern in Pest 1814." Nyele 
pirosra festett és dúsan aranyozott fából van. A zászló an-
nak idején 12,000 frtba került. 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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R E L I G I O . 
KATH. E G Y H Á Z i S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

NEGYVENEDIK ÉVFOLYAM. 

Budapesten, április 13. 30. 

s T " Mlóá ir. v QElőfizethetni minden kir 
postahivatalnál ; 

: Budapesten aszerkesztő-
nél, és Kocsi Sándor 

: nyomdai irodájában. Hu-
zeum-körut 10. sz. alatt, 
hova a netaláni reclama-

; tiókis, bérmentes nyitott 
levélben, intézendôk. ^ 
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I. Mev , 1881. 

TARTA LOM. Jézus sírja és annak története. — Nagyméltóságú és főt. dr. Roskoványi Ágoston megyés püspök félszáza-
dos áldozár. — Egyházi tudósitások : Budapest. Még mindig a polgári házasság. Esztergom. Főpásztori szózat a jubilaeumi 

bucsu ügyében. Bécs. A társadalmi kérdés. — Irodalom : Európa művelődési történelme. — Yegyesek. 

Jézus sirja és annak története") 
A zsidók halottaikat örömest temették szikla-

üregekben készített sirkamrákba. E sirkamrák kö-
zönségesen két részből állottak : egy elökamrából 
és ennek oldalába vágott kisebb kamrából, mely a 
tu la j lonképeni sírkamra volt. A sirkamra oldalaiba 
vagy talajába készíttettek azon üregek, hová a tes-
tet koporsóval vagy a nélkül temették. Négy féle 
módon készítették el a sírokat: 

1. A sirkamra oldalának közepe felé fél meter 
magasságú és szélességű üreget vájtak be oly mé-
lyen, hogy ember teste kinyújtva elfér jen; rendesen 
a fej az üreg belsejében volt, lába pedig kifelé. E 
sirok hasonlók a szerzeteseink kriptáiban készített 
üregekhez. A sirok ezen készitésmódja Jeruzsálem 
körül leginkább volt képviselve és mivel kevés tért 
foglal el, a legközönségesebb volt ; egy sirkamrába 
ugyanis egymás mellé többet elhelyezhettek. 

2. A sirkamra oldalába a talajtól 60—80 ctm. 
magasságnyira vágtak be 2 mtr hosszú és '/ mtr 
széles padot boltivezettel ellátva, ugy hogy alakja 
a kamra oldalán félkört képezett. Ezen fülke pad-
szerü ta lajára helyeztetett a kinyújtóztatott test. 

3. Ez a második alakhoz hasonlított ; az elté-
rés abban állott, hogy a lapos padba egy válu vagy 
koporsó alakú mélyedés vágatott és a testet ide 
helyezték ; ezen üreget egy kőlappal alkalmasan 
lezárták. 

*) Y. ö. Dr. J . Schusters Handbuch zur biblischen Ge-
schichte. Neu bearbeitet von Dr. J . B. Halzammer. Frei-
burg im Breisgau 1878. II . Band. E nní nyomán dolgoztam. 
Óhajtandó volna, hogy e két kötetből álló nagyszerű mű, 
melyről az ,Uj Magyar Sión' (1878 12 f. 935. lap.) ily bírá-
latot hozott : „A derék munkát, melyet már alig lehet töké-
letesíteni, a t. közönségnek ajánljuk" — a magyar iroda-
lomba valaki átültesse ! 

4. A negyedik mód az volt, hogy a sirkamra 
ta la jába vágtak egy sir alakú gödröt, oly mélyen, 
hogy a test elférjen benne és azt is nagy lapos kő-
vel lezárták. A sirok ily készitésmódja szokatlan 
volt és ri tkán fordult elö. 

Általában az elökamrából a sirkamrába egy 
sziik, de rövid folyosó vezetett át, ugy hogy ezen 
nyíláson át a sírkamrában meg lehetett tekinteni a 
helyet, a hová a halott teste helyezve volt. Ily sir-
kamrák sokszor nagy számmal készíttettek, ugy 
hogy egész sirrendszert képeztek. 

Jézus szent sírja az evangelium tudósítása és 
mostani tulajdonsága szerint a harmadik pont alatt 
leirt módozatú volt. Ez csupán egy sirkamrából ál-
lott, melybe kis előkamrán át egy nyilás vezetett. 
Az elökamrából e nyiláson be lehetett tekinteni azon 
helyre, hol a test nyugodott. E sirt arimathaeai ') Jó-
zsef a Kálvária hegyen levő kertjében önmaga szá-
mára készittette, ki titkon a zsidóktóli félelem miatt, 
mert tanácsos vala, Jézus tanítványai közé tarto-
zott. Miután pedig Jézus sz. teste i t t nyugodott, e 
hely a hivők által a legnagyobb tiszteletben tarta-
to t t ; azért József nem temetkezett ide, hanem a sz. 
sírtól mintegy 20 lépésnyire mást vágatott magá-
nak, melybe ö és Nikodemus helyeztettek. 

A sirok, falak, fódélzet mind élő sziklából van-
nak és arra engednek egész biztossággal következ-
hogy milyen volt eredetileg Jézus sirja. Ennek szikla 
födélzetét az elökamrával együtt Nagy Konstantin 
a sz. sir templomának építésekor levágatta. 

A sz. sir története elvitázhatlanul föltételezi, 
hogy a keresztények azt kezdettől fogva megszakí-
tás nélkül tisztelték és nagy becsben tartották. Ez 
egy előkelő család temetkezési helye vala; a jámbor 

') Arimathaea egy kis város, ma Ramla vagy Ramleh, 
Jeruzsálemtől 8-—9 órányira, 3000 lakossal. 
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asszonyok, kik Jézussal jöttek Galileából, a teme-
tésnél jelen lévén, végig nézték hová és mikép te-
mettetett el Jézus ; Mária Magdolna és másik Mária 
(a bold. Szűz nővére vagy rokona, Alphaeus vagy 
Kleofás neje, József anyja) még a sirnál ülve ma-
radtak s csak azután tértek vissza a városba. Ezek 
sirtak Jézus sírjánál és örvendettek Péterrel és Já-
nossal a feltámadott felett. Ezek előtt t. i. Jézus 
anyja, M. Magdolna, János, a többi apostolok s to-
vábbá az első keresztények előtt Jézus keserves ha-
lála és dicsőséges feltámadásának legszentebb em-
léke közönyös nem maradhatott. János, a szeretett 
tanítvány, mint Jézus halálának és eltemetésének 

J ' 

szemtanúja, a szent sirt élénken leirja; e mellett ta-
núskodtak a másik Mária fiai, (ifj. Jakab, József és 
Simon) kik a kereszt alatt állottak2), Jakab, Je ru-
zsálem első püspöke és Simon, az ö utódja, (Kr. u. 
108-ban szenvedett vértanúi halált) a jeruzsálemi 
község; és ezt Jeruzsálem elpusztulásáig még 13 
zsidó, kik a kereszténységre tértek, mint ottani püs-
pökök hiv gondosságban őrizték. A keresztények 
Simon püspökük vezetése alatt Jordánon tul Pel-
lába csak ideiglenesen vándoroltak ki, mikor Titus 
a várost megszállotta, de az ö elvonulása után azon-
nal vissza tértek és birtokukba vették a szent he-
lyeket. Jeruzsálem elpusztulása ugyan a jövendölés 
szerint ment végbe, de mégis annyira nem rombol-
tatott le, hogy a keresztények a szent helyeket ne 
tudták volna feltalálni. 

Hadrián császár legyőzvén a zsidókat, kik Bar-
Kocliba hamis messiás alatt fellázadtak, Jeruzsále-
met Aelia név alatt újból felépítette; azonban meg-
til tá nemcsak a zsidóknak, hanem a zsidó kereszté-
nyeknek is a városba való jövetelt és azon dombot, 
hol Jézus szenvedett és eltemettetett, a kereszté-
nyek nagy fájdalmára, nagy mennyiségű földdel be-
terittette és kiköveztette ; ide templomot emeltetett 
és melléje Venus szobrát állittatá fel. Ebből lát-
hatni, mennyire tisztelték a keresztények e szent 
helyet ; a pogány császár nem tarthatta máskép tá-
vol, csak egy pogány templom építése és Venus is-
tennő szobrának felállítása által, kit a keresztények 
az ő ocsmány tisztelete miatt gyűlöltek ; más rész-
ről az is kétségtelen, hogy a hely maga oly tisztán 
meg volt jelölve, miszerint az első keresztény csá-

2) Jézus keresztje alatt állottak : János, Jézus sz. anyja, 
ennek nővére, Mária Kleofás neje, Mária Magdolna, Salome, 
Zebedaeus fiainak auyja ; távolabb 30 mtr távolságra a ke-
reszttől Jézus rokonai és sok más asszony, főkép többen azok 
közül, kik Galileából Jeruzsálembe kisérték. 

szár alatt csak a templomot és szobrot kellett eltá-
volítani és a szent hely újból napvilágra hozatott. 

A keresztények kerülték ugyan a pogányok 
iszonyatosságát, mindazonáltal a zarándoklatok nem 
szűntek meg; már Hadrián s még1 inkább utódai o ' ö 
alatt folytatódtak. Nemcsak egyesek zarándokoltak 
oda, mint Cyprián (-J- 258) idejében egy nő, kiről ö 
említést tesz, hanem egész tömegek a föld minden o ö 
részéről. Eusebius í r ja 315 körül, hogy a zarándok-
latok Jeruzsálembe oly gyakoriak, miszerint a ke-
resztények a legtávolibb helyekről is odajövének. 
Sz. Jeromos a 4-ik század vége felé megjegyzi, hogy 
az egész világ Jeruzsálembe jő és gyakran nagy to-
longás támad; a múltra nézve pedig enevezetes sza-
vakat mondja : „Igen messze vezetne, ha Krisztus 
menybemenetelétől napjainkig lefolyt századokon át 
akarnék futni s megmutatni kívánnám, mennyi püs-
pök, vértanú és tanitójöve Jeruzsálembe; mert azt 
hitték, hogy kevésbbé jámbor és tudós az, ki Jézust 
azon helven nem imádja," hol az evangelium a ke-
resztről kezdett fényleni." Ugyanekkor a jeruzsá-
lemi püspököknek is egymásután következése foly-
tatódott. Ezek között megemlítésre méltó sz. Sándor 
püspök, ki mint kappadócziai (Kis-Azsia) főpásztor 
210 körül Jeruzsálembe zarándokolt, hogy az evan-
géliumot ott tanulmányozza. Itt Narcissus püspök 
utádjául megválasztatott; meghalt Decius alatt ne-
héz bilincsekben a caesáriai fogságban. 

* 
* * 

313-ban Kr. u. a Nagy Konstantin magát ke-
reszténynek nyilvánította. Nemsokára azután (315.) 
anyja, a már 80 éves Helena, ki Palaestinában min-
den szent hely emlékét inegörökitette, feltette ma-
gában, hog}' a Golgothát és a sz. sirt a pogányok 
tiszteletlenségeitől meg fogja tisztítani. Sikerült is 
neki Makarius akkori jeruzsálemi püspök közremű-
ködésével a sz. sir sziklaüregének felfedezése, miu-
tán a Hadrián által ráhányatott földet eltávolítot-
ták. Közelében emelkedik fel Kálvária sziklája s 
miután a domb csúcsa kis terjedelmű, nem támad-
hatott kétség Jézus felfeszitésének helye felett. He-
lena most azt is remélte, hogy azon ketesztet is fel-
találhatják, melyen Jézus szenvedett ; mert a zsi-
dóknál szokás vala, mindent, mi a kivégeztetéshez 
kívántatott, ugyanott elásni. Hosszas ásatás után 
csakugyan feltalalták a sz. sir közelében a három 
keresztet, valamint a szegeket is és egy deszkada-
rabot a kereszt feliratával. Mivel nem tudták azt, 
melyik a három közül az Ur Jézus keresztje, Maka-
rius teljes hittel Istenhez folyamodott és ezután egy 
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jeruzsálemi előke'ö haldokló növel a kereszteket a 
császárné és nép jelenlétében megérintette. A két 
első kereszt érintésének semmi hatása sem volt; de 
mihelyt a harmadikat érinté, azonnal egészségesen 
felkelt. Helena a szegeket és a kereszt egy részét 
fiának kü'dötte Konstantinápolyba ; más részét a 
felirattal Romába visszatérésekor azon templomnak 
ajándékozta, mely a császár parancsára Jeruzsálem-
ben emeltetett és ezen sz. ezeklyéktől „szent kereszt 
temploma"-nak neveztetett. Egy jelentékeny részt 
azonban ezüstbe foglaltatva a jeruzsálemi püspök-
nek ajándékozott, hogy azt az utóvilág számára 
megőrizze. Csak ezen püspök engedélyével lehetett 
kis részecskéket levágni, melyeket drága kincs gya-
nánt nagy becsben tartottak. Igy hozott át, sz. Me-
lánia, sz. Paulinnak egy kis részt, melyet Makari-
ustól kapott és Paulinus ebből egy kisebb részt 
aranyba foglalva Sulpicius Severusnak küldött át. 
Ily ajándékozások folytán, még sz. Cyrill életében 
(348—386-ig jeruzsálemi pökpök) a mikép ő meg-
jegyzi a sz. kereszt részecskéi az egész világon el 
voltak terjedve. (Vége köv.) 

Nagyméltóságú és főt. dr. Roskoványi Ágoston 
megyés püspök félszázados áldozár. 

(Őszinte kegyelet viszhangja.) 
(Vége.) 

A pápaságban él, vele- liai el a kath. kereszténység, s 
bizonyos, hogy nélküle rég eltűnt volna már a föld színéről. 
Innét van, hogy a legfőbbpásztori tekintély ellenei a kath. 
anyaszentegyháznak is legelkeseredetebb ellenségei voltak, s 
a romboló kéz, mely a római pápaságot megtámadta, csak-
hamar bűnös merészséggel a kath. kereszténység ellen is for-
dult. A franczia encyclopaedisták „Ecrasez 1' imfame"-ja 
épen ugy volt Jézus Krisztus s annak helytartója, mint a 
kath. kereszténység ellen intézve. 

Valóságos özöne árasztja el már évtizedek óta a vilá-
got oly irodalmi termékeknek, melyek a pápa világi fejede-
lemsége ellen a vad szenvedélyek hullámait korbácsolják 
föl, elferdítvén a multat, meghamisítván szavait, emlékeit. 

Bölcsen tudván a munkaedzett nagymiveltségü Rosko-
ványi, ki mint meteor megvilágítja a kort melyben él, hogy 
Krisztus helytartója világi főnökségének álnokul elővett 
megdöntése nem czél, hanem csupán eszköz a szellemi, az 
apostoli fejedelemség aláásására ; azért eltökelte magát a 
„Romanus Pontifêx tamquam Primas Ecclesiae et Princeps 
civilis" 16 kötetes dolgozat előállítására, melyben az egy-
házi s világi fejedelemségre vonatkozó tanúságok egybe-
gyiijtvék. — Mindkét főnökséget illetőleg sok egyes részletes 
kérdés lőn már megvitatva évszázadok hosszú során. Mert 
valamint a pápaság az egyházi kormányzat minden ágára 
kiterjed, ugy ez előtt egyes ágaiban törtek ellene, miglen, 
a vallás égi világát nemtelenül megmérgező időnkben az 
egész főnökség ellen szemérmetlenül foly a támadás. Amaz 

egyes kérdések hivatalos okmányait, vagy a tekintélyek ide-
vágó nyilatkozatait állította össze ügyes kézzel a rendkívüli 
hivatásu buzgóság és szorgalom embere, ugy szintén az a 
felől szól(') irodalmi munkákat. Ámde nem csupán a müvek 
czimeit adja, hanem jellemzi azokat s illető osztályba helyezi 
s a mi szépet lel bennök azt elősorolja. — Mint valami tün-
dér já r ta be — a múltnak országát, annak sokféle rétege-
it, előhozandó a már megsem mi sültnek vagy a — közönség-
ben elkallódottnak hit t adatokat is, és azután mind felso-
rolta, ismertette bámulatos szakavatottsággal. — Es ugyan 
e colossalis s minden védelemre kimerithetlen kutforrást ké-
pező műnek, melyben a még 1834-ben „De primatu Romani 
Pontificis" kiadásakor megfogamzott, s az óta kebelében 
hordott nagyszerű tervet megvalósítva tette a búvárkodó 
szellem az igazság oltárára, — kötetei ily egymásutánban 
jöttek napfényre : I. köt. Monumenta et l i teratura de pri-
matu e primis X V . seculis (Nitriae, 1867. I — X X I I . s 704 
11.) I I . k. Monumenta et literatura de primatu e sec. X V I I . 
(U. o. s akkor I — X . és 1043 11.) I I I . k. Monumenta et litera-
tura de primatu e sec. X V I I I . (Nitriae, 1867. I — I X . s 
1178 11.) IV. k. Monumenta et literatura de primatu sec. 
X I X . usque 1865. (Nitriae, 1867. I — I X . s 1307 11.) V. k. 
Monumenta et literatura de civili principatu inde a sec. 
IV . usque sec. X I X . 1865. (Nitr. 1867. I — X I I I . s 1228 
11.) VI. k. Supplementa ad torn. I—IV., continuatioque mo-
numentor. et l i teraturae usque ami. 1871. (Nitrae, 1873. A. 
S. I — X V I I I . s 1155 11.) VI I . k. Monumenta de primatu 
et infallibili niagisterio, concilioque oecum. Vaticano a. 
1865—1871. (Nitriae, 1873. A. — K. I — X C V . s 1227 11.) 
V I I I . k. Monumenta conc. Vaticani in relatione ad statum 
civilem, literaturaque conciliaris aba . 1867—1871. (Nitriae, 
1873. A. — P . I — X L V s 975 11.) I X . k. Supplementa ad 
torn. V. de civili principatu Rom. Pontificis, continuatioque 
munumentor. et l i teraturae usque 1871. (Nitriae, 1873. A . 
— N. I — L V I I I . s 881 11.) X . le. Supplementa ac! ulteriora 
monumenta cum literatura usque a. 1874. de primatu. (Ni-
triae, 1876. A. L. I — X X X . s 728 11.) XI- k. Supplementa 
ad ulteriora monumenta cum literatura usque 1874. de conc. 
Vatic, et civ. principatu R. Pontif. item monumenta de so 
cietate Jesu. (Nitriae, 1876. A—Q. I — X X I I I . és 901 11.) 
X I I . k. Monumenta et literatura de primatu tam supple-
mentaria, quam ulteriora usque 1878. (Nitriae, 1879. A — P . 
I — X X X I V , és 831 11.) X I I I . k. Monumenta de conc. Vat i -
cano et civili principatu R. P . item literatura usque 1878. 
(Nitriae, 1879. A - L . X X X I V . és 754 11.) X I V . k. Supple-
mentum tam monumentor. quam literaturae usque a. 1878. 
(Nitriae, 1879. A—L. I — X X I . s 843 11.) X V . k. Monu-
menta et literatura a. 1879. item repertórium ad X V . tomos. 
(Nitriae, 1879. A — F . I — X . és 700 11.) X V I . k. Tractatus 
de primatu R. Pontificis, eiusque iuribus primo 1834., dein 
1871. editus cum nonnullis additamentis. (Nitriae, A — U és 
616 11.) 

Az istenit elvetemülten kaczagó jelenkorban fölidézett 
nagymérvű egyházpolitikai küzdelmek mutat ják, mily fon-
tos szerepet játszik megint az egyháztörténelem s kánonjog-
t a n . — Kérdések, melyeket a kath. egyház páratlan bölcse-
séggel szabályozott s körvonalozott, de melyeket sok tekin-
tetben csak elméletieknek tartot tak némelyek, most ú j ra 
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fölszinre kerülnek s gyakorlatiakká lesznek. Az egyházunk 
elveivel homlokegyenest ellenkező modern államelméletek 
megvalósítása minden lépten nyomon ujabb bonyodalmakat 
s ezek által oly zavart szül, melyben csak az képes tájéko-
zódni, ki egyháza történelmét s jogelveit alaposan tanulmá-
nyozta s ismeri. Mert bármennyire iparkodjék is az isten-
nélküli állam a jogelveket hatályon kivül helyezni, azt 
ugy hisszük, egy jóérzésű sem vonandja kétségbe, hogy egy-
házi téren ránk, katholikusokra nézve, mégis csak az marad 
egyedül döntő s kötelező, mit egyházunk elrendelt s megsza-
bott. Erőszak ut ján ugyan elnyomhatja, letilthatja a lelkiis-
meretlen állam a kath. egyház jogszabályait ; de igazán 
megszüntetni csupán ama hatalom képes, mely azokat hozta. 

Ám a számos szirt között már, melyeken az egyház és 
a világosságát nem attól, ki azt mondá, hogy mindnyájun-
kat megvilágositand, kölcsönző állam barátságos viszonya 
hajótörést szenvedett, a legveszélyesebbek egyike a házasság 
ügyé. Az üdvözitő egyház mindig a család, a polgárzat s az 
emberiség nevelő-intézetének tekintette a házasságot, mely 
az embert a tökéletlenség s elfajulás állapotából a lelki tisz-
taság és szentségébe helyezi át. Az U r Jézus s apostolok 
nyilatkozatai erősitik e felfogást, korunk sajgó sebei, a bol-
dogtalanság s elégedetlenség egyik főtényezője — a kárho-
zatos 89-ki elvek ellen is ; melyek koránsem temettettek el a 
vérfagylaló franczia forradalom romjai alá ; hanem, mint a 
hamvaiból föltámadt phönix, újra terjednek, a gyümölcs 
mérges nedvei újra beszivárognak a társadalom minden ré-
tegébe. . . . A gondos édes anya, az egyház minden intézke-
dése a házasság szentségének emelése volt szakadatlanul ; 
mert jól tudta, hogy a hanyatló emberiségnél az szokott leg-
először fölbomlani. Azért is kezdettől azon iparkodott, hogy 
a polgári törvényhozásra, melyben a házasság lényege többé-
kevesebbé félreismertetik vagy elhomályosul, jótékonyan 
befolyjon. —• Azonban ujabban a világi törvényhozás az 
összes lakosság érdekeit, a fenhangon hirdetett közszabad-
ságot, tehát a hitetlenek s a zsidók teljes egyenjogúságát is 
magáévá tevén, az egyház házasságjogától elfordult s oly 
törvényt hozott már it t-ott , melynek alapján polgárilag há-
zasságnak neveztethetik az mi egyházi szempontból semmi 
egyéb, mint tiltott viszony. 

Ez ugyan eléggé különös, midőn az elmék épen az 
egyéni önállóság biztositásán fáradoznak, s a szóvivők épen 
ezen szent szabadság, önállóság nevében kigondolnak egy 
békót, egy förtelmes nehézségű bilincset, mely által még 
jobban csatoltatik az államhoz a polgár Eddig csak 
a földi érdek csatolta a világi hatalomhoz, most már a csa-
ládi tűzhely boldogsága is az állam közbelépését követeli. 
Az állami, községi kiadások amúgy is elviselhetlenek, még 
egyet kellett hozzáadni, a polgári házasságot eskedtető hi-
vatalnokok költségét. . . . Vájjon hol itt a logikának csak 
egy szikrája ? 

A szerencsétlen, s a társadalom elleni veszélyes me-
rényletnek mondható eljárással szemben s munkásságban a 
hangyákon, a kitartásban az aczélon is tultevő Roskoványi, 
kinek sz. törekvése odahatni, hogy ezen elv : „Add meg a 
császárnak, a mi a császáré, és Istennek, a mi Istené," ke-
resztény szellemben érvényesüljön, nem maradhatott némán. 

Ellensúlyozandó t. i. ama káros hatást, melyet a hitet-

lenség magvát rajongó bőszültséggel hintegető félszeg tuda-
kosság sajtója okoz, 1870-ben „Matrimonium in ecclesia ca-
tholica potestati ecclesiasticae subiectum" néven meginditá 
nyolczadik önálló munkáját . 

Ezen szintén nagy gonddal és szorgalommal irt dolgo-
zatnak, melylyel az óriás „Monumenta pro independentia 
potestatis ecclesiasticae", 1865-ben közzétett ötödik köteté-
ben adott igéretét is beváltani akarta, — minden lapján ko-
molv tanulmányról s az idevágó literaturának nemcsak tel-J J O 
jes ismeretéről, hanem annak lelkiismeretes fölhasználásáról 
is teszen a mély elméjű szerző tanúságot. 

Helyszűke miatt csupán azt jegyezzük még meg, hogy 
a száztizenegy nyomtatott ivet meghaladó egész müvet, hol, 
a tévedő világnak monumentális kiadványaival folyton fény-
osztó szövétneket gyújtó főpap (416 okmány s 2076 irodalmi 
termék átvizsgálásából nyert) nyomós adatokkal isteni, ter-
mészeti s történelmi jog alapján küzd az egyháznak a házas-
ság körüli hatalma mellett, — ezen három kötet képezi : I . 
k. Introductio dotrinalis et monumenta 19. seculor. usque a. 
1868. (Pestini, 1870. I — X I . s 865 11.) I I . k. Monumenta 
sec. X I X . ex Austria et I lungaria , l i teraturaque usque a. 
1868. (Pestini, 1871. I — X . s 624 11.) I I I . k. Supplementa 
ad torn. I . et II. , item ulteriora monumenta li teraturaque ab 
a. 1869—1875. (Nitriae, 1 8 7 7 . 1 — X X I I . s 746. 11.) 

Magasztaljuk az Istent, aki e földön sz. malaszttal, 
egekben dicsőséggel koronázta a szeplőtlenül fogantatott szűz 
Isten-anyját ; dicsérjük Máriát, álmélkodunk magasságán, 
könyörgéseibe ajánljuk lelkünket, különösen az egyháznak 
fejét a pápát, s az egyházak anyját a római egyházat.* 

Ismeri a kath. világ ama diszkoszorut, melyre a b. e. 
I X . Pius pápa méltóvá lőn, s melyet 31. évi áldásos uralko-
dása alatt érdemeinek igaz gyöngyeiből készitett számára 
Isten s a jók serege. S hogy e koszorúnak legragyogóbb s 
tán legbecsesebb ékessége az 1854. decz. 8-án azon hitága-
zatnak ünnepélyes kihirdetése, miszerint a boldogságos szűz, 
a Mindenható kegyelme s különös kiváltsága, és Krisztus 
Jézus az emberi nem Megváltója érdemei által, fogantatása 
első pillanatától ment maradt az eredeti bűn minden szeny-
nyétől, — azt mondanunk sem kell. 

Hogy továbbá „az igaz magyar szivnek" már azért is 
hálás kegyelettel illik lennie a mennyei hazába költözött 
nagy I X . Pius pápa emlékezete iránt, mint ki az ősi hit eme 
drágakövét a kétely minden homályától megtisztítva illesz-
tette az angyalok királynéjának koronájába, — azt mélyen 
érzé az egyház hiterős oszlopa, nagyasszonyunk hő tisztelője, 
dr. Roskoványi. 

Ez előzmények után tájékozhatja magát a szives ol-
vasó arra nézve, hogy kinek Írhatta Sión ,lucerna ardens 
et lucens'-ként világitó hatalmas őre az előttünk fekvő és 
általunk fÖlemlittetni kívánt „Beata Maria Virgo in suo 
conceptu immaculata" czimü müvét, s másodszor mily irá-
nyú buzgalom s nemes szándék vezette annak szerkesztésére. 

A bün nélkül fogantatott sz. szűz iránti kegyeletes 
lelke sugallatának hódolva s mások buzditására is ereszté 
világgá a tudományos irodalom ez első rendű csillaga, ki 
egy czélnak él, föláldozva annak minden perczét, vagyonát, 
kényelmét, t. i. az Isten dicsősége s a lelkek üdvössége elő-
mozdításának, — százados oszlopszerü dolgozatát a követ-
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kező, 203 nyomtatott ívnél többet betöltő, hét kötetben : I. 
k. Monumenta et literatura primorum X V I . seculorum 
(Pestini, 1873. I — L X I I I . s 452 11.) II . k. Monumenta sec. 
X V I I . et X V I I I . (Budapestini 1873. I—LII . s 559 11.) I I I . 
k. Literatura sec. X V I I . et X V I I I . (Budapestini 1873. 
I — X . s 837 11.) IV. k. Monumenta sec. X I X . signanter res-
ponsa Praesulum ad encyclicam P—M. a. 1849. editam ex 
Italia et Gallia. (Budapestini, 1874. L X X V I I I . s 972 11.) 
V. k. Monumenta sec. X I X . signanter responsa ad encycli-
cam a. 1879. e variis regnis et provinciis. (Budapestini, 
1874. I — X X X V I . és 733 11.) VI. k. Monumenta sec. X I X . 
signanter inde a definitione dogmatica a. 1854., literatura-
que sec. X I X . usque a 1871. (Budapestini, 1874. I—LIV. 
es 923 11.) VII . k. Literatura supplementaris usque a. 1871. 
ulteriorque usque a. 1875. (Nitriae, 1877. I — X I X és 799 11.) 

A mind nagy készültségről s szintoly nagy tehetség-
ről, mind csodálatos, még tollal kézben álmatlan éjeket át-
virrasztani is kész munkakedvről fényesen tanúskodó rop-
pant dolgozat az egész Mariologiát, időrendet tartva és osz-
tályozottam karolja föl, a mennyiben az ugy kötött, mint 
kötetlen nyelven, könyvekben, röpiratokban, thesisekben, 
theologiai értekezésekben s egyházi beszédekban, bár ezek 
előbb ismeretlenül s elszórva lappangtak, nyilvánul. Vala-
mit csak egy világirodalmilag tájékozott tudós fölkereshet, 
az ezen kötetekben megvan. Ennél fogva katholikusok s nem 
katholikusoknak, kiknek hamis észleletei leálczázottan visz-
szavervék s megsemmisitvék, iratai, válaszlevelek, érseki s 
püspöki kibocsátványok s egyéb ide való munkálatok, érté-
kes s érdekes promtuariuma áll itt előttünk. Hírlapok, al-
kalmi elucubratiók, könyvek, függelékek és más, csak keve-
sektől sejtett, mert nagynehezen kapható vagy elrejtve 
létezett sajtótermékekből szedvék, a magyar dolgozatok ki-
váló méltatásával, össze, ugy, hogy mindenből kitetszik, mi-
szerint a régiség porlepte emlékeiből s a könyvtárak tömke-
leges ódon irataiból ennyi s ilyen adatoknak előteremtésé-
ben csak is oly ernyedetlen vasszorgalom és széles olvasott-
ság, mint az ünnepelt iróé, arathatott diadalt. 

Valóban az összes literatura szinvonalán álló nagy el-
mének e szüleménye, a sz. Szűz iránti forró buzgalmat min-
den meleg kebelben hathatósan képes ápolni. Es vájjon Ma-
gyarország nem hivatik-e Mária országának ? Oh, bár ne 
csak hivatnék, hanem lenne is az ! Hogy lesz, hogy kezd 
lenni azzá, hogy első apostoli sz. királyunk végakaratát az 
élő unokák becsülni akarják ; erről szép tanúságot tesz a 
Mária-havi kedves ajtatosság, mely hazánk róna s hegyes, 
magyar és másajku vidékein lélekemelőleg terjed minden-
felé ! Ez, hála s dicsőség a jó Istennek ! örvendetes s meg-
nyugtató jele annak, hogy mi még élünk, s hogy a bün nél-
kül fogantatott bold. Szűzanyánk jó gyermekei, és sz. István 
királynak, kinek emlékénél a honfi szivet utólérhetlen ma-
gasztosultság szállja meg, s a kegyelet ünnepélyes ihlettsége 
lengi körül, méltó unokái lenni s maradni akarunk. 

A legbensőbb gyönyör- és élvezettel forgatók tehát a 
jelzett pompás gyűjteményt is, nem csak azért, mert már 
magában nagyszerű apolcjgia, dús kincsbánya a szeplőte-
len fogantatás hitágazatának az agyafúrt modern megtá-
madások elleni védelmére ; hanem azért is, mert ünnepel-
tünknek, mint Nagyasszonyunk különös tisztelőjének, ki a 

szeplőtlen Szűz iránti hódolatnvilvánitásával érvényesíti 
minden alkalommal kedves mottóját : „Ad Jesum cum Ma-
ria Immaculata," — szent elmélkedései s fáradhatatlan ku-
tatásai hozták azt létre. 

Hátra van még, bogy a nagy szellemnek kéziratban 
levő egyik művét is emlitsük. Ez a középiskolák számára 
honi nyelven irt vallástudomány tankönyve. A dolgozat je-
lességéről tanúskodik azon körülmény, hogy annak, mint biz-
tos tudomásunk van róla, a lángeszű bíráló b. e. Lenovics, 
akkor csanádi püspök, elismerő méltánylásának kijelentésé-
vel sajtó alá való bocsátását igen-igen óhajtotta. 

« s 
Ime, a hivatalbeli busás foglalkodások daczára soha 

sem lankadó Koskoványinak, ki nemes élete föladatául tüzé 
ki ereje minden izmát, lelke minden tüzét Jézus és vallása 
dicsőségére emészteni föl, irodalmi ihlett munkássága által a 
világliteratura oly derék művekkel lőn gazdagítva, melyek 
időt muló becscsel birnak. IIa Roskovánvinak érdemeit és 
eszmedús dolgozatainak előnyeit elősorolván, immár szavak-
ban áradoznánk ; ha a legkiválóbb tulajdonokat, melyeket az 
igazság előkelő bajnokaiban megkívánunk, neki tulajdoníta-
nék : még nem látszanánk túlzóknak, csak méltányosaknak 
mindazok előtt, kik e collossust, a legszentebb érdekek oly 
sokoldalulag munkás apostolát ismerik ; azoknak pedig, kik 
alkalom vagy egyéb hiányból még e szerencsével nem dicse-
kedhetnek, oda mutatunk a középkori foliánsok hangyase-
rénységü íróira emlékeztető 57 kötetre : tolle et lege ! Min-
den lap tanúskodik a saját dicsőségét az Isten dicsőittetésé-
ben szerető szerzőnek, az örök igazságoknak, •—• melyek (bár 
szédelgős korunk hitetlen lepkéskedése által vallási érzüle-
tünk könnyen lerontható részeiül tartatnak) oly erős alapon 
sarkallanak, hogy azokon nem az emberi ész mesterkélt fo-
gásai, de a pokol kapui sem győzedelmeskedhetnek, — lelkes 
megvédésében való önfeláldozásáról. 

Befejezzük sorainkat, melyekben Roskoványit nem 
csak életrajzában, hanem, bár (a becses lapok keretéhez 
képest) csak rövid előadásban, elévülhetlen műveiben is 
bemutattuk. Örvend szivünk, hogy lia katholikus egyhá-
zunk szent hévtől lángoló s alaposan művelt kiváló főpap-
jának dicskoszoruját egy liliomszálálával a jámbor keresz-
tény életnek, és diszvirágaival a sokoldalú valláserkölcsös 
tudományosságnak nevelhettük. Végül forró imában kér-
jük az Istent, hogy a mélyen tisztelt tudós püspököt, ki a 
megpróbáltatás jelen nehéz napjaiban is egyházát az U r 
küldöttjének biztos atyai kezével, a bölcsnek kimért tapin-
tatával, az igaznak rendületlen nyugodt önérzetével, a sze-
lídség lefegyverző hatalmával, a vallásnak legégetőbb kér-
désekké tett sarkalatos tanai buzgó ótalmazásával, s az ügy 
szentségét illető végdiadal öntudatával dicsőségesen kormá-
nyozza — még hosszú élettel s eddigi nagy tevékenységének 
folytatására képesitő egészséggel áldja meg ! Dr. Cs. Imre. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, április 12. Még mindig a polgári házasság. 

— Be van nyújtva, de még ez ideig nincsen tárgyalva e 
torzszülöttje a liberalismusnak, t. i. a zsidók és kereszté-
nyek közt kötendő polgári házasságról szóló törvényjavas-
lat. Sőt, hogy fog-e tárgyaltatni, vagy sem e sessio alatt , 
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még ez sem bizonyos, mert ámbár a miniszterelnök felso-
rolta a polgári házasságot is a még elintézendő ügyek közt, 
azonban annál fontosabbnak jelentett ki más törvényjavas-
latokat. Azt hisszük azonban, bajos volna, már most előre 
egész határozottsággal megmondani akarni, akár azt, hogy 
tárgyaltatni fog, hogy akár azt, hogy tárgyaltatni nem fog, 
mert e kérdés nézetünk szerint, ugy fog a kormány által el-
döntetni, a mint ezt a körülmények előnyösnek, vagy hátrá-
nyosnak fogják feltüntetni. Ha ugy fog kitűnni, hogy a tár-
gyalás, tekintettel a választásra előnyös lesz, akkor mink 
hisszük, tárgyaltatni fog, ha pedig hátrányosnak fogna fel-
tűnni, ugy tárgyalása is elmarad. Az bennünket nem hoz 
zavarba, hogy a törvényjavaslat már benyujtatott, mert eb-
ből még nem következik, hogy tárgyaltatni is fog. A tör-
vényjavaslat benyújtása maga is lehet kortesfogás ; legalább 
nem lehetetlen e javaslat benyújtását oly módon is felfogni, 
hogy a kormány, annak mikénti fogadtatásától fogja füg-
gővé tenni, tárgyaltassa-e, vagy sem a javaslatot ? 

Epen e körülményt véve tekintetbe, be kell látni, hogy 
e törvényjavaslat tárgyalása és igy törvényerőre emelése 
legalább jelenleg még nem oly bizonyos, hogy ahhoz semmi 
kétség nem férne. Nem azt mondjuk evvel, hogy mi nem ta-
láljuk sajnosnak már csak beterjesztését is a törvényjavas-
latnak, hiszen ez a tény önmagában eléggé megvilágítja a 
helyzetet, hogy nálunk is a keresztény elvekkel csak annyi-
ban törődnek, a mennyiben hasznát veszik, ha pedig más 
eszközt czélravezetőbnek Ítélnek, akkor feláldozzák a ke-
resztény elveket is ; hanem a mondottakkal csak arra akar-
tunk figyelmeztetni, hogy a körülméngeket lehet olyanokká 
alakítani, hogy a tárgyalás elmaradjon és a keresztény elv 
megsértése legalább egy időre elodáztassék, legkevésbé sem 
levén lehetetlen, hogy időközben Isten a történeti esemé-
nyeket oly módon fogja irányozni, hogy a zsidók és keresz-
tények közti polgári házasság kötése végkép lehetetlenné 
tétetik. 

Ily gondolattal foglalkozni, a törvényjavaslat tárgya-
lásának megakadályozásában némi reményt helyezni talán 
nem is épen olyan lehetetlen, mint az ember első pillanatra 
gondolná. Ma csak két pontot emelünk ki, melyek e czélra 
közreműködhetnek, nem vonva kétségbe sőt inkább elis-
merve, hogy ezeken kivül vannak mások is. Az egyik pont 
épen azokra vonatkozik, kiknek kedveért e vallásellenes szö-
vetség megengedése kigondohatott, a másik pont pedig 
bennünket katholikusokat illet. Mióta ugyanis a törvényja-
vaslat beterjesztetett, a kormánynak azon sajátságos felfe-
dezésre kellett jutni, hogy az általa benyújtott javaslat még 
a zsidóknak sem kell ; és ez a körülmény nem kis szerepet 
játszthat, a tárgyalás elhalasztásában. A javaslat beterjesz-
tése előtt ugyanis arról volt a szó, hogy a kormány az által 
akar ja a zsidóságot megnyerni a választásoknál ; ha azonban 
most a zsidóság e javaslat ellen nyilatkozik, ami nem tarto-
zik a lehetetlenségek közé, már akkor mindenesetre egy lé-
péssel közelebb vagyunk ahhoz, hogy a javaslat tárgyalása 
elhalasztassék. Mindazoknak tehát, kiknek szivükön fekszik 
a keresztény elv megmentése a házasság körül, csak óhajta-
niok kell, hogy a mozgalom, mely a zsidóság körében e javas-
lat ellen megindult, mennél nagyobb mérvet öltsön, mennél 
határozottabban és gyorsabban fejlődjék oly módon, hogy a 

tervezett polgári házasság ellen, a törvényhozó testülethez 
zsidó részről, mennél több petitió terjesztessék, ami minden-
esetre légalább is gondolkodóba ejtené a hivatott köröket a 
felől, tanácsos-e ily ellenszenv mellett bebocsátkozni a j a -
vaslat tárgyalásába. 

A salutem ex inimicis mellett azonban van egy más,-
még hatalmasabb tényező, mely megakadályozhatja a tör-
vényjavaslat tárgyalását, és e tényező nem más mint maga a 
katholikus papság. Örömmel is tapasztaljuk, hogy szeretett 
katholikus paptársaink, feladatukat, a katholikus elv meg-
mentése körül, mint mindig, ugy most is felfogták. A ka-
tholikus lapokban megjelenő lelkes tiltakozások, ugy az egy-
házi vagyon megtámadása, mint a polgári házasság behoza-
tala ellen ujabb tanúságot tesznek a nemzet előtt, hogy a 
katholikus papság a mily magyar érzelmű, egyszersmind 
oly szilárdan törekszik a nemzet részére fenntartó kapcsát, 
a kereszténységet egész teljességében megőrizni. A polgári 
házasság ellen naponkint megjelenő tiltakozások méltán so-
rakoznak az ,amerikai rendszer' ellen felszólaló tiltakozá-
sokhoz és katholikus lapjaink hasábjai egykor tanúságot 
fognak tenni arról, hogy mily lelkesültséggel küzdött a ka-
tholikus papság a keresztény házasság mellett. Ez igy jól, 
igen jól van: ez felel meg a katholikus pap fogalmának ; ő 
az ecclesia militansnak első sorban küzdő katonája ott, hol 
a keresztény elvek megtámadtatnak. A zsidóság netalán be-J O O 
következő tiltakozása mellett, de hisszük, hogy a nélkül is, 
meg fogja a katholikus papság tiltakozása tenni a maga ha-
tását ; mert bár mit mondjanak is, a katholikus papságnak 
még ma is nagy befolyása van a népre és ezt az intéző kö-
rök igen-igen jól tudják. Minél tömegesebbek, minél alapo-
sabbak lesznek tehát a már megkezdett tiltakozások, annál 
jobb, a hatás annál biztosabb lesz, mig magokra a t. képvi-
selő és ma holnap ismét csak kézviselöjelölt urakra. Nem ta-
gadjuk azonban, hogy mi e biztosságot még fokozni szeret-
nők, pedig fokozni lehet és pedig oly módon, hogy a kerüle-
tek tiltakozásaikat egyenesen az országgyűléshez nyújtanák 
be. Ezt az alkotmányos jogot a katkolikus papságtól elvenni 
nem lehet ; a katholikus papságnak pedig e jogot fel kell 
használni. Nem zárja ez ki, hogy a tiltakozás a lapokban is 
megjelenjék, a kettő egymás mellett nagyon elfér. I Ia ka-
tholikus paptársaink ily módon járnak el, de nem késedel-
mezve, akkor azon benső meggyőződésben élünk, hogy a 
kérdéses javaslat tárgyalása elmarad. Kell, hogy a katho-
likus papság tömeges felszólalásának meg legyen hatása ott, 
hol a keresztény hit és erkölcs megőrzéséről van szó; kell, 
hogy szavának súlyát meghallgassák e kérdésben ott is, hol 
már egyes esetben azt mellőzni jónak lá t t ák ; mert ha egy-
szer ez a befolyása megszűnik, ha szavának súlya többé sem-
mit sem nyomna a latban, akkor eljött Magyarországra is a 
pillanat, melynek nevet adni nem akarunk, melytől, hogy a 
magyarok jóságos Istene a nemzetet megmentse, naponkint 
buzgón imádkozunk. Föl tehát kath. paptársaink a tettre Î 
Tempus breve est. 

Esz te rgom. Főpásztori szózat a jubileumi buesu ügyé-
ben. — Ö eminentiája, kegyelmes.főpásztorunk, a szent atya 
által megnyitott jubileumot f. évi márczius 22-én kelt követ-
kező sorok kiséretében hirdette k i : 

„Qui novit, quibus semper adhuc, imo nostris diebus 
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mag-is ac unquam, tempestatum fluctibus agitetur Ecclesia 
Dei, cum quot et qualibus tam apertis, quam occultis cum 
hostibus conflictandum liabeat non in iis solum regnis, in 
quibus civilis potestas suis illam iniquissimis legibus, velut 
totidem armis, totoque potentiae suae apparatu vexat, de-
bellat, et persequitur, sed ibi etiam, ubi Gubernia in pace 
«am vivere sinunt. Qui porro mente revolvit et calamitosam 
conditionem, in quam Summus Pontifex conjectus est, in 
quem nefariae contra Ecclesiam conjurationis acerbissimi 
fructus redundant, in eoque conspiciuntur, quod Christi in 
terris Vicarius, in exercitio divini sui muneris prorsus im-
pediatur, et ipse quotidie experiri ac cernere cogatur, quo-
modo in catholicae veritatis centro sanctitati religionis illu-
ditur, Majestas Apostolicae Sedis profligatissimoruni homi-
num iniuriae obiicitur, istituta in emolumentum religionis 
xdim erecta, et nulla adusque qualiumcunque usurpatorum 
vi violata opprimuntur, vel etiam supprimuntur, templa ca-
tholica clauduntur vel profanantur, liaeretici ritus autem 
multiptiplicantur. Qui inquam haec mente revolvit, non mi-
rabitur profecto quod SSmus Dominus Noster iterum re-
seret Ecclesiae thesauros ut peccatores cum Deo reconcili-
entur per Poenitentiam, ac reconciliati, sicut et reliqui fide-
les puras ad Deum manus extollant, oculos simul levantes ad 
montem, unde veniat auxilium nobis, precibusque suis im-
petrent, ut qui sicut olim in navicula Petri dormire videba-
tur, Christus, surgens imperet ventis et faciat tranquillita-
tem. Iuxta est Dominus iis, qui tribulato sunt corde, statuet 
Ipse super petram pedes nostros, et diriget gressus nostros. 

Cum autem nostrum sit pientissimis Beatissimi Patr is 
obsecundare votis, moremque gerere mandatis, dispono, ut 
cuncti DD. Paroclii et parochiarum Admiiústratores Eccle-
siarumquae Rectores Iubilaeum fideli populo denuucient ac 
promulgent, quod Romae iam 19-a curr. festo nimirum S. 
Josephi, SSmae Dei Genitricis Yirginei sponsi, et Ecclesiae 
catholiae Patroni incepit, apud nos autem a die factae pro-
mulgationis occipiet, et usque 1-am Novembris festum 
quippe Omnium Sanctorum durabit, ita, ut qui intra hoc 
tempus praescriptas Iubilaei conditiones impleverit, plena-
riam peccatorum suorum remissionem ac indulgentiam lu-
cretur. 

Siquidem conditiones huius Iubilaei praestitutae, ac 
iocirco adimplendae eaedem prorsus sint, quae occasione iu-
bilaei die 15-a febr. a. 1879. indicti praescriptae fuerunt, 
his recensendis hac vice eo magis supersedendum existimo, 
quod illas tam in Circularibus dioecesanis litteris, quas 4. 
febr. 1875. Nr. 621. quam in illis, quas 23. febr. 1879. Nr. 
1300. dimisi, in quibus fusiori calamo sicut conditiones lu-
crifaciundae iubilaei indulgentiae, ita omnia reliqua requi-
sita, omniaque scitu necessaria pertractavi et exposui. — Ad 
has itaque dioecesanas litteras omnes et singulos DD. Cu-
ratos remitto, qui suarum partium esse noverint, instructio-
nem imprimis sub 22. februarii 1879. Nr. 1300. impertitam 
ac praescriptam in omnibus, adeoque etiam in designatione 
visitandarum Ecclesiarum ad amussim observare. — Memi-
nerint tamen, in praemissis Encyclicis haec tria instituta : 
Propagationem Fidei, Sacram Iesu Christi infantiam, et 
Scholas Orientis, tamquam ea commemorari, quibus addi-
cendae praesertim sunt eleemosynae, quas Iubilaei iudulgen-

tiarum participes reddi volentes elargiri in animnm suum 
induxerint. 

Strigonii, die 22-a Martii, 1881." 
loan. Card. Simor, mp. A, Eppus. 

Bécs. A társadalmi kérdés. — A bécsi katholikus ár-
vákat segélyző egylet f. hó 4-én tartott 23. közgyűlésén, 
melyen az osztrák főnemesség szinejava jelent meg, dr. 
Schönbom Frigyes gróf jeles beszédet mondott, melyből ki-
emeljük a következő érdekes részletet. 

Szónok egy párbeszédből indul ki, mely régebben 
Eszak-Németországban egy Bécsben jól ismert és keresett 
katholikus hitszónok és egy communista közt folyt. A cora-
munista azt mondá a hitszónoknak : „Mi mindketten ugyan-
egy czélra törekszünk, mindketten kivánjuk a gazdagnak 
vagyonát, mindketten kivánjuk azt a szegények és ügyefo-
gyottak számára — és mégis nagy különbség van az igaz ka-
tholikusok és communisták közt. A katholikus azt mondja a 
szegénynek: „Ami enyém, az a tied." A communista pedig 
azt mondja a gazdagnak: „ A mi a tied, az az enyém." 

Két módszer van a socialis kérdés megoldására : Az 
első (keresztény szeretet) a legjobbra appellál az emberi 
szivben ; ezen módszerből jó állami intézmények is létrejö-
hetnek. A második módszer kizárólag állami intézményekre 
appellál és szükség esetén erőszakhoz nyul. 

Szónok ezután áttér a nihilismusra, melynek eredete 
az istentelenség, czélja a megsemmisítés, eszközei az ifjúság 
rosz nevelése. A nihilisták többnyire fiatal emberek. A ni-
hilismus eredménye, a czárgyilkosság, csak egy villám a 
nagy sötét fellegből, mely fenyegetőleg függ a láthatáron. 
Hol a segély ? — A nihilista nem tisztel semmit s nem ret-
teg semmitől. A halál nem rettenti ; családi kötelék, házas-
ság, az élet örömei előtte nem birnak értékkel ; ezért alkot-
mánynyal sem fognak segiteni. A nihilismus nem politikai, 
hanem társadalmi népbetegség. Ezért a társadalomnak kell 
azt orvosolni ; a betegséget mindenekelőtt localizálni kell, 
az egészséges néprétegeket meg kell óvni tőle. Egészséges 
mindenelőtt a gyermekség gazdag hit- s erény-kincsével, az 
ifjúságot kell tehát mindenek fölött jó, keresztény nevelés 
által megóvni tőle. 

A viszonyok Ausztriában — végzi szónok — koránt-
sem oly komorak, mint Oroszországban ; de nálunk sem hi-
ányzanak az elemek, melyek a vallás aláásása, a hit kigu-
nyolása által hasonló eredmények kezdetét akarják eszkö-
zölni. Ezen törekvéssel szemben mindenkép az ellenkező 
elérésén kell munkálkodni. Azért érdemlik meg az oly vál-
lalkozások a rend összes barátainak támogatását, melyek az 
ifjúság keresztény nevelését veszik czélul és azt mindenkép 
előmozditják. 

IRODALOM. 
Európa művelődési történelme különös tekintettel 

hazánkra. Ir ta Rézbányái János. I I . kötet. Pécsett, 1881. 
VI I . 387 lap. Ára 2 frt . 

Szerző czélul tűzte ki maga elé, az emberi művelődés 
összes ágait a vallás-erkölcsi tényezőkre visszavezetni. A tör-
téneti bölcsészet e legmagasabb elvétől vezéreltetve szerző a 
tények által kényszeríttetve nem is tehetett másképen mint 
a hogy tett. t. i. a művelődés minden terén plasztikus hű-
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seggel tüntette fel a katholicismus áldásos befolyását s 
mint művelődési tényezőnek más tényezők fölött történet-
igazolta fölényét. 

Az előttünk fekvő csinos kiállítású és szép irályu kö-
tetben szerző Európa művelődési történetét (müve V. köny-
vében) a modern kor és szellem genesisével, az u. n. renais-
sanceszal kezdi. Feltünteti e téren Róma és Olaszország ve-
zérszerepét. Jellemzi a magyar humanismust s kifejti a né-
met humanismusnak az olasztól eltérő jellegét. A VI. könyv 
három első fejezete a protestantismus által keltett vallás-er-
kölcsi forradalmat ecseteli, erőteljes vonásokkal, mélyreható, 
szigorú, igazságos kritikával. A többi fejezetek szólnak az 
irodalom, bölcselkedés, természettudományok, közgazdászati 
viszonyok, társadalmi szokások és erkölcsök terén a franczia 
forradalomig felmerült tényezők és mozgalmakról. A befe-
jező VII . könyv mindenek előtt a franczia forradalomban 
kitört szellem eredetével foglalkozik. Az a keresztény elle-
nes irányú renaissance szüleménye s az u. n. reformatio val-
lási elveinek a társadalomra alkalmazása. Átmegy a német 
philosophia, ujabbkori természettudományi vívmányok, a mo-
dern irodalmak, modern nevelészet, modern közgaszdászati 
rendszerek stb. bölcsészeti taglalására. Külön fejezetet szen-
tel azon kérdésnek, micsoda helyet foglal el a zsidóság a 
modern társadalomban. Végül rövid visszapillantás után 
összegezi az ujabbkori keresztényellenes irányzatnak a val-
lás-erkölcsiségre, a társadalom és államra úgymint a köz-
gaszdászatra vonatkozó következményeit. A múltból és je-
lenből levonva a tanulságot a jobbrafordulás előjeleivel 
zárja be magyar irodalmunkban igazán hézagot töltő, mert 
hazai irodalmunknak egyedüli kath. szellemben irt műve-
lődéstörténetét. 

A lehető legsürgősebben ajánljuk t. paptársainknak, 
hogy ezt a mily érdekes ép oly tanulságos könyvet a világi ér-
telmiség körében terjeszteni szíveskedjenek. Már maga a 
terjesztés hathatós culturtörténeti tényező, mert valódi lel-
kipásztori, apostoli működés társadalmunk keresztény újjá-
születése érdekében. 

= Megjelent s a Sz.-István-Társulatnál, általa hazai 
könyvárusoknál és Somlyó-Vásárhelyen (posta helyben) kap-
ható: „Idők j e l e " vagy: a lourdesi nyolczvan csoda. (Fran-
cziából magyarra fordított mű, ára fűzve 40 kr.) 

A hírneves abbé Gaume, szellemdus franczia iró, tekint-
ve a számos és folytonos csudákat, melyek a világhírű kegy-
helyen történnek, — tekintve, hogy a világ nagy része mégis 
egykedvüleg szemléli, alig akarja észrevenni, sőt éppen 
Francziaországban dühöng a vallás, egyház s ennek szolgái 
ellen, — ebben az idők jelét, a jók s rosszak végleges elválá-
sát, az utolsó Ítélet bekövetkezését látja . . . s e szempontból 
óhajt korára hatni. — Kézikönyvül nem csak a lourdesi 
magyar zarándokoknak, hanem átalában a sz. szűz tisztelői-
nek aj álható. Dr. Gyarmathy János, pápai kamarás. 

.4 májusi ájtatoskodók figyelmébe ! Szolcsányi Gyula 
könyvárusnál Egerben kapható : a boldogságos sziiz Mária 
hava. Imakönyv a májusi ájtatoskodók számára. I r t a : 
Mindszenty Gedeon. Chagrin-papirba kötve 45 kr ; vászonba 
kötve 80 kr. 

VEGYESEK. 
— A szent atya a Chios szigetén földrengés által súj-

tottak fölsegélésére Chios püspökének kezeihez öt ezer fran-
kot méltóztatott legkegyelmesebben küldetni. 

— Főm. Sinior János biboros hg-primás ő emja előbb 
Károly Lajos főhg ő fensége, utóbb gróf Károlyi Gyula ur 
is arra kérték fel levélben, hogy a „Vörös kereszt" intéz-
ményt pártolni méltóztassék. Ö emja mind a két helyre nem 
puszta levéllel vagy egy-két ezer frtnyi pénzaláirással, ha-
nem fényes tettek tudatásával felelt. Megvett ő emja az ő 
székhelyén egy derék házat tizezer forintért, berendezteti 
azt hatvan sebesült katonát befogadható kórházzá. A költ-
ség az átalakitás- és berendezéssel mintegy húszezer forint. 

— Főm. Simor János bibornok herczeg-primás ur ő 
eminentiája a tud. akadémia megkeresésére megengedte, 
hogy a Jordánszky-codex lemásolás végett Budapestre vi-
tessék, miután annak tavaly fölfedezett s ő eminentiája által 
megvásárolt részét az akadémia kiadni szándékozik. 

— Ft. dr. Roskoványi Ágost, nyitrai püspök ur ő ex-
cellentiája, a tanügy nagylelkű Maecenása — mint értesü-
lünk — ujolag a következő kath. iskolák felépítésére ado-
mányozott nagyobb összegeket, és pedig: Rajeczen 1500,Vár-
nán 1000, Petri-Lehotán 500, Szverepeczen 400. Brodnón 
400 forintot. 

— Az északamerikai állami iskolák évenkint 15,000,000 
font sterlingbe kerülnek. IIa tekintetbe vesszük, hogy ugyan-
ott a hitfelekezetek is, kivált a katbolikusok, sokat áldoznak 
a; tanügyre, fogalmunk lehet az amerikai tanügyi budgetről. 
Es mégis hol nagyobb a corruptio és szédelgés mint épen az 
Egyesült-Államokban ? Az ok világos. Tanítás nevelés nél-
kül nemcsak nem használ az öszműveltségnek, sőt kárára van. 

— Aquinói sz. Tamás összes müveinek pápai kiadásá-
hoz nagyban folynak az előkészületek. Minden codexet, 
melyben sz. Tamás müvei találhatók, használat végett Ró-
mába gyűjt össze a kiadó bizottság. E napokban érkeztek 
meg az örök városba a müncheni, erlangeni, lipcsei és er-
furt i egyetemek könyvtárainak idevágó műkincsei. A Rel i -
gio' 1880. II . félévi 41. sz. ismertette a tervet, mely szerint 
az angyali tudor összes müveinek e nagy jelentőségű kiadása 
készül. Tájékozás véget ismételve felhivjuk rá t. olvasóink 
figyelmét. 

— A magyar polgári házasságról, mely országunk el-
zsidósodásának csalhatatlan jele a jelenben és gyászos esz-
köze lesz a jövőben, a római ,Aurora' bécsi levelezője hosz-
szabb czikkben emlékezik meg s felhozza az okokat, melyek 
az e tárgyban készült törvényjavaslatot okozták. Végül 
ugyanazt mondja, a mit minden keresztény katholikus más-
kép nem is mondhat, hogy a tervezett ,zsidó házasság' a há-
zasság szentségi jellögére mért csapás és „talán első lépés a 
polgári házasságnak teljes durvaságában való megállapítá-
sára, mely ha igy jönne javaslatba, nem könnyen találna tá-
mogatásra. A magyarok, igy folytatja, nem kapkodnak uji-
tások után (non sono novatori) . . . (vajha !) és az ily javas-
lat csak azon gonosz törekvésnek lesz tanúbizonysága, mely 
Magyarországban szétrombolni akarja ama vallásos érzelme-
ket, melyek idáig ez ország legszebb dicsőségét képezték." 

-j- A pannonhalmi szent-Benedek-rend főmonostorának 
tagjai szomorodott szivvel jelentik Albert Celesztin egyszerü-
fogadalmas papnövendéknek folyó évi április hó 6-ik napján 
délutáni 1 l

/ 4 órakor, a halotti szentségek ájtatos felvétele 
után, életének 21-ik, szerzetesi fogadalmának 1-ső évében 
bekövetkezett, tüdőhurut okozta halálát. A boldogultnak 
hült tetemei folyó évi április 8-án délután 5 órakor fognak 
nyugalomra tétetni ; az engesztelő szent-mise-áldozat pedig 
8-án reggeli 9 órakor fog a Mindenhatónak bemutattatni. c o O 
Pannonhalmán, 1881. április 6-án. Az ö. v. f. n. 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Irodalom. — Vegyesek. 

Jézus sirja és annak története 
(.Vége.) 

Kálvin idejétől kezdve mondogatni kezdették, 
hogy a sz. kereszt részecskéi a kereszt mennyiségét 
jóval meghaladó módon terjedtek el. Fleury de Ro-
hault, Mémoires sur les instrumentes de la passion 
(Paris 1870) czimii müvében a nyilván elterjedt és 
kézen forgó kereszt-részecskékről pontos jegyzéket 
állított össze. E szerint az elterjedt keresztrészecs-
kék összes tömege nem haladja meg a kereszt való-
szinü nagyságának y46-öd részét, s mind össze 178 
köb centimeterre lehet azt becsülni. Sz. Cyrill, Hiero 
nymus, sz. Ambrus s az Íróknak egész sora tanús-
kodnak a kereszt feltalálása és csodás körülményei-
ről. Emléke már N. sz. Gergely idejében évenkint 
május 3-án megünnepeltetett; a sz. kereszt ünnepe 
az ő Sacramentariuma és Antiphonáriumában felta-
lálható. Igy lassankint a nyugati egyházakban is el-
terjedt. A görögök ellenben a kereszt felmagaszta-
lását ülték meg évenkint szept. 14 én Staurophaneia 
név alatt. Valószínűleg ez a sz. sir temploma fel-
szentelésének évfordulója. A sz. kereszt feltalálásá-
nak helyén 614-ben egy kápolna épült, mely elö-
épiileteivel most is sz. Helena kápolnája nevezet alatt 
létezik. Sz. Helena nevére emlékeztet Jeruzsálemben 
egy jótékony intézet, a Helena-kórház is; ez kezdetben 
vagy általa, vagy az ö tiszteletére alapíttatott. A 
szegények és mohamedán zarándokok ma itt ételben 
részesülnek, mivel törökös átalakulást szenvedett. 

Az épület a sz. sir templomától kelet felé fekszik. 
* 

* * 

Nagy Konstantin alig értesült Makarius által 
a sz. kereszt feltalálásáról és az akkor történt cso-
dáról, azonnal parancsot adott ki, hogy a sz. sir fölé 
és a Kalvária hegyre egy nagyszerű bazilika emel-

tessék. E templom két részből állott; egyik nyu-
gatra a feltámadásé (Anastasia elnevezésit) a másik 
keletre a tulajdonképeni bazilika. Amaz köralaku volt; 
ennek közepében a sz. sir kápolnája 12 oszloptól, 
melyek a 12 apostolt, mint Jézus feltámadásának 
tanúit jelképezték, volt körülvéve. Ezen kápolnának 
hü képe egy elefántcsont metszeten a bajor nemzeti 
muzeumban Münchenben látható, hová a bambergi 
székesegyház gyűjteményéből került. Hasonló képe 
látható egy valószínűleg akkor nyomott részpénzen 
is. (Ezeket és bővebb leirását lásd a nevezett mü 
419 és 420-ik lapjain.) A templom felette magas 
volt ; a falak szines márványtól csillogtak arany-
metszetii mennyezettel és mozaik padolással. E tem-
plom 336-ban szenteltetett fel. A sz. kereszt is a 
Golgothára visszakerült, miután a perzsák Hera-
clius által 628-ban legyőzetve azt kényszerültek visz-
szaadni. Ünnepélyes körmenettel a császár saját 
vállán vitte fel Kalvária hegyére ; ezóta tartatik a 
sz. kereszt felmagasztalásának ünnepe, mely lassan-
kint a nyugati egyházakban is elterjedt. 

A Konstantin által épült pompás templomnak 
nem sokáig örvendhettek a keresztények; mert"614-
ben II. Kozroes perzsa király Jeruzsálemet bevévén 
sokakat a keresztények köziil legyilkoltatott, a tem-
plomot is leromboltatta és a sz. keresztet elrabolta. 
Ez alkalommal igen sokat rabságba hurczolt s köz-
tük Zakariás jeruzsálemi pátriárkát is. Modestus 
Zakariás helyettesitője s később utódja 516 körül a 
templom helyreállításához (fogott és kelet s nyugat 
segélyével 15 évig tartó munkával helyreállította. 
Kiváló tevékenységet fejtett ki e végett alámizsnál-
kodó sz. János, alexandriai patriárka. Azonban ek-
kor különböző okokból négy kisebb templom kelet-
kezett a sz. sir temploma helyett : a feltámadás, gol-
gothai, keresztfeltalcdéisa és a bold. Szűz temploma, 
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azon kő felett, hol Jézus testét megkenték. Ezen a 
négy templom egymás közelében egy csoportot ké-
pezett. 

Alig végződtek be a Modestus által épi tett 
templomok máris keleten és egész Európában azon 
rémhir terjedt el, hogy Jeruzsálem 636-ban Ornár 
mohamedán kalifa kezébe esett. Ez és az utána kö-
vetkező kalifák megkimélték ugyan a templomo-
kat, mivel a mohamedánok is tisztelték a szent vá-
rost, azt hivén, hogy Mohamed égi utazása a 9-ik 
égbe ezen városból történt. De 936 és 969-ben 
mégis, mikor az uralom a vakbuzgó fatimidák kezébe 
került a Golgotha és a feltámadás temploma jelen-
tékenyen elpusztult. Még inkább dühöngött 1010-
ben Hakem. Bárha a keresztények a rombolást min-
dig helyre hozták, de a templomok mindig kisseb-
bültek. Hosszas időn át a zarándokokat sem érte 
baj. De a mint]a seldschuki vadnép, a törökök, 1072-
ben a sz. földet elfoglalták, a keresztények és főkép 
a papok általok sokat szenvedtek. 

E rémhir idézte elő a keresztes háborúkat. 
Bouilloni Gottfried 1099-ben jul . 15-én d. u. 3 óra-
kor Jeruzsálemet bevette, mely 88 éven át a keresz-
tények birtokában maradt ; végre a köztök támadt 
egyenetlenség és gondatlanság újból a pogányok 
kezére ju t ta t ta a sz. várost. Az 1270-ig tartó ke-
resztes háborúk is sikertelenek maradtak, a vezérek-
és sok keresztesnek önzése és egyenetlensége miatt, 
kik az Ur sz. ügye helyett zsákmányt kerestek; to-
vábbá nehezítette a sikert a görögök hűtlensége is, 
kik a keresztesek elébe minden lehető akadályt gör-
dítettek. 1291-ben Akko is, a keresztények utolsó 
parterőde, a pogányok kezébe került és à sz. föld 
azóta mai napig hatalmuk alatt van. 

A keresztények uralmuk rövid tartama alatt az 
egész sz. földet templomokkal borították el, melyek 
omladékai még ma is élő tanúságot tesznek magasztos 
hitök és jámborságukról. Hakem dúlásai után főkép 
szükségesnek látták a sz. kereszt és sir templomai-
nak fólépitését és kibővítését. Ezért 1103 és 1130. 
év között a tulajdonképi sz. sir templomától keletre 
egy nagy átjárattal , az úgynevezett császárivezettel, 
építették azon pompás részt, melyet a görögök ma is 
katholikon-nak neveznek. A dóm déli részén egy 
nagyszerű portalét s ettől balra csupa négyszögletű 
márványból a megragadó tornyot : és a keleti ré-
szen karzatokat emeltek, honnan a lapos födelekre 
félj árat volt. 

E nagyszerű templom lényegében még ma is 
áll, leszámítva több utólagos javitást és a görögök 

által önkényiileg s nem igen találólag eszközölt vál-
toztatásokat. Az augsburgi tanácsház gyűjteményé-
ben látható asz.sir templomának mintaképe a 16-ik 
századból. 1681-ben a torony emelete a harangláb-
bal megrongálódott és 1719 ben a mostani alakjáig 
leszedetett, mert összeomlással fenyegetett ; most 
nem igen magas, miután két emelet leszedetett. E 
toronyból a hatalmas nagyságú harangot Szaladin 
szultán még 1187-ben levétette és összerontotta, de 
a torony megsértése nélkül. 

A sz. sir kápolnája a nagy kupola alatt 1555-
ben az összeomláshoz közel állott. E miatt ragusai 
Bonifaczius, a sz. föld guardiánjaa pápa és császár-
tól bátorítva még ezen évben azon kezdett fára-
dozni, hogy a régi kápolna helyett egy egészen u j 
és tartós müvet létesítsen.*) A sz. sir és a kápolna 
fénylő fehér márvány nyal vonattak be. A kápolna 
számára 1754-ben a sz. ferenczrendiek u j márvány 
lapokat hozattak Európából ; azonban ezek összeál-
lítását a görögök megakadályozták. A sz. sir kupo-
lája már a 17-ik század közepén nagyon meg volt 
rongálva. 1719-ben elvégre a ferenczrendii Ladoire 
Marczellnek, ki a sz. föld vicariusa volt, nyugat ha-
talmas támogatása mellett sikerült a karzatot és a 
kupolát újból építeni ; hiában akadályozták őket 
ebben a szakadárok. 1808-ban nem tudhatni véletlen 
vagy gonoszság okozta-e : a sz. sir nagy rotundája 
egészen leégett. Csak asz. sir kápolnája maradt meg, 
bárha a nagv hőség miatt a gömb ónfödele egészen 

OJ O o o 
leolvadt, belseje azonban teljesen sértetlen maradt. 
Nemsokára intézkedések tétettek az újbóli felépí-
tésre, de ezt a segély elégtelensége miatt csak rész-
leg vihették ki az építéssel foglalkozó sz. feréncz-
rendüek. A szakadárok e körülményt felhasználták, 
leginkább orosz pénzsegélylyel, hogy az építést ke-
zökbe vegyék és tulajdonjogot szerezzenek ez ál-
tal a sz. sir templomához, mely az első építése óta 
folytonosan a római katholikusok tulajdona vala. 
Maga Harun al Rasid hires kalifa és elismerte és 

*) A sirkápolnának megújításakor 1555-ben Bonifa-
czius alatt, a mint a régi épületet egészen leszedték, Jézus-
nak sziklába vágott sirja felszínre került. A számos keleti és 
nyugati keresztények, mint tanuk a sz. sir mngpillantására 
egész könnyezésig megilletődtek. A sirban két festett an-
gyal vala látható ; egyik kezében egy szalagot tar tot t e fel-
irattal : Surrexit , non est hic ; a másik az ujjával mutatva : 
Yidete locum ubi positus erat. A levegő hozzájárulása a ké-
peket elhomályosította. Az alabastrom lap felemelése után a 
sz. sirban feltűnt egy drága fehér gyolcsba göngyölt fa, J é -
zus keresztjéből egy darab. A vászon az érintésre azonnal 
elmállott, csak az aranyszálak maradtak fenn. A fára készí-
tet t feliratokat az idő annyira megviselte, hogy csak e két 
szót : Helena Magni . . . lehetett kiolvasni. 
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megerősítette e jogot, midök a sz. sir templomának 
kulcsát 800-ban nagy Károly császárnak átküldte. 
Az egész nyugat véráldozattal a sz. helyeket a hi-
tetlenek kezéből vissza szerezte s hosszasan védel-
mezte ; mig a görög császárok részéről támogatás 
helyett nyiít és titkos ellenállást tapasztaltak. Nyu-
gat pénzáldozatával épitette ujolag a sz. sir nagy-
szerű templomát és a török főnököknek a tulajdon 
jog fentartásáért nagy pénzösszegeket adott. Igy 
Róbert siciliai király és Sancia királynő, az ö neje, 
1305-ben a sz. helyeket a saracenoktól megvásárol 
ták. A sz. sir kápolnája, Mária sirjának templomá-
ért Josafát völgyében és az Üdvözitö születésének 
templomáért Bethlehemben ünnepélyes szerződés 
utján 32 ezer darab aranyat adtak s ezen sz. helyek 
feletti felügyelettel a sz. frenczrendü atyákat bizták 
meg. A portais 1811-ben ünnepélyesen kijelentette, 
hogy a szakadárok által eszközölt épitkezések a ró-
mai katholikus francziák ősrégi jogát nem változ-
tathatják meg. S épen ezért III. Napoleon jogtala-
nul tett, midőn 1862-ben önző politikai czélokból a 
porta és Oroszországgal szerződésre lépett, hogy a 
sz. sir nagy kupoláját közösen helyreállítsák, mi 
hosszú tárgyalások után 1867-ben meg is történt. 
Mini ha bizony ö lett volna az egész róm. kath. egy-
ház és népek képviselője! Egyébkint az u j építke-
zés 1868 november havában bevégződött. 

Ezen időtől fogva a katholikusok és szakadá-
rok a sz. sir templomát közösen használják, külön 
külön rész levén mindkettejüknek kijelölve. 

Szabó István. 

Az oberammergau-i passio-játék és bibliai képlet. 
Oblatus est, quia ipse voluit . . . 
Propter scelus populi mei percussi eum . . . . 
Livore eius sanati sumus . - . lsaias. 

Urunk kínszenvedésének nagy hetében, a passió évfor-
dulatos napjain, megujulnak emlékezetemben az oberammer-
gaui jelenetek, melyeket a világ legnagyobb drámájának, — 
az Istenember megöletésének valláskomoly szinezetü repro-
ductiójánál volt szerencsém tavaly látni. Van a földkerekség-
nek egy pontja, hol a világra szóló eseménynek — váltságunk 
isteni müvének — közel kétezredéves tünetei minden évtized-
ben egy hivatással s szakképzettséggel bíró nép kegyeletes 
mutatványaiban ismétlődnek. E nevezetes p o n t — d é l i Bajor-
honnak amaz igénytelen helysége, melyet országvilág ösmer, 
Párizsnál, Londonnál látogatottabb s melyet a müveit Eu-
rópa — sőt más világrészek népei is fölkeresnek, hogy val-
lás-ihletségü népének hírhedt s utánozhatlan tökélyü passio-
játékát megbámulják. 1880-ik év hajnalán boldog u j esz-
tendőre viradtam. Lonkay megfúvatta az indulót. Sora-
kozni kezdtünk ; — az éden kapui megnyíltak, — az ut 
nyitva állott Olaszhon felé ! Engem, ki if júkori álmaim (ró-

mai zarándokiásom) megvalósulásához oly közel álltam 
nemcsak, hanem arra soknemii akadályok leküzdése után' 
teljes resignatióval elkészültem sőt el is indultam, — a mun-
kás kimeriiltseg bajai Pesten megleptek. Vérző szivvel ma-
radtam el útitársaimtól, levertségem első perczeiben alig 
tudván a Gondviselés akaratán megnyugodni, melynek reám 
nézve a római útnál nem kevésbbé üdvös czéljai voltak, 
miknek fontosságát csak később kezdém észlelni, — valójá-
ban pedig, e sorok írásánál, tollkisérleteim e nemű zsengéjé-
nél látom be, melynek sok tekintetben hiányos összeállí-
tásáért kegyes elnézést kérek. Hisz Rómát, lia egészségem 
s főpásztorom kegye engedi, — még megláthatom ; de a re-
demptio müvének élethű mutatványaihoz, — mi minden év-
tizedben csupán egyszer történik, — retrograd helyzetemben 
nagyon is megviselt koromat s változó egészségemet te-
kintve, alig lehet reménységem. •— De, még más csapás is 
ért : egyetlen támaszomat kelle ez évben veszítenem, nagy. 
bátyám halálát özvegy nővéremmel s végárvaságra jutot t 
unokáimmal siratnom. Lelkemben megrendülve állottam a 
rám várakozó öröm és szomorúság, az uti készülődés és hon-
marasztaló gyász közt. Első levertségemből felocsúdva, föl-
vevém ismét a fonalat ; de a végzet föntartoztatott utamban. 
Betegen jövék Pestről. A nyári havakban felüdülve, miután 
orvosom is nagyon ajánlotta a légváltozást, — eltökéltem 
magam, hogy kárpótlásul a dugába dölt római zarándoklá-
somért, — más felé veszem utamat : elmegyek Oberammer-
gauba. Oda siettem tehát az üdv képletes forrásához, hogy 
enyhet, vigaszt meritsek a hithű bajor nép passio-játékánál 
sérveimre, a fájdalmak tengerén átment Üdvözítő példájá-
ból. ,Videntes angustias Domini, facilius vestras portabitis. ' 
(S. Bernard.) 

Már magának a sziklás, égig meredő hegyek közé szo-
rított helységnek kinézése is — sajátszerű ; a városok és fal-
vak egyvelges tvpusának hű mása; van benne Jeruzsálem — 
de Betlehemből is valami . . . Az épületek homlokzatán 
fresco képek a bibliából, sorházaik emeletesek, hová a vi-
lág legtávolabb részéből özönlő utasok szállásoltatnak el, 
Előzékeny szolgálatkész népe, jámbor külsejével s műveltebb 
modorával jó benyomást tesz a jövevényre. Szép tökélyre 
vit t metszvényei, faragásai, az ablakmélyedésekben kirakat-
kép diszlenek ; — kizárólag azzal foglalkozik, s azután él ; 
mert a megművelésre talpalatnyi földje sincs. Be hivatás-
szerű ügyessége főleg a passió játéknál tűnik ki : i t t aztán 
elemében van, s ,unicum'-ig viszi a ne ,tovább'-ot. A terje-
delmes szöveg betanulása,, a darab ó-kori szellemének elsa-
játítása, a csoportozatok rendezése, melyekben apraja nagyja 
részt vesz, nem különben a ,tableau'-k (képletek) szoborszerű, 
diszes összeállítása megbámulni valók. E mellett a héber 
népszokást, viseletet, ének, és beszédmodort s egyéb korunk-
tól elütő sajátságokat, oly biblicus hűséggel adja, hogy az 
ember Ábrahám ős korát 's Heródes napjait véli ujabban 
látni. Hajnalban üdvlövések hirdetik a passió nagy napjá-
nak jelentőségét, ezután a zenekar ébresztőleg vonul végig a 
nagy terjedelmű helység jelentékenyebb utczáin. (Sok itt az 
utcza.) 5- és 6 órakor van a tágas szép és két chorussal bíró 
templomban az ájtatosság, minden oltárnál mise, a clerus 
nagy számmal van képviselve. A ki a misézéshez nem ju t -
hat, az breviariumozik. Nyolez órakor ismétlődnek a taraczk 
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lövések : ekkor veszi kezdetét az előadás és tar t esti 6 óráig. 
Déli 12 órától l - ig szünet. Van itt szinpad, szinkör, nézőtér : 
de az előadás azért még sem szinpadias. A mellőzhetlen di-
szitmények (deeoratio) miatt a színpadon, — melynek hom-
lokzatán a hit remény és szeretet jelvényre pompáz, — adatnak 
ugyan elő a patriarkális ó-kori történeti alakokból összeál-
litott ,tableauk' (látványos képletek); a passió játék azonban, 
Urunk jeruzsálemi bevonulásától kezdve egész a feltámadá-
sig ,— a szabadban, a zsidó főváros utezáin, Heródes és Pi lá-
tus házaik előtt megy végbe, melynél 700 személy működik 
közre. Az orchestrum, melodramm hangjai az énekrészeket 
kisérik. Izsáknak feláldozása és Jézus keresztáldozata, — 
Ádám kiűzetése és Jézus bevonulása stb, — az ótestamentom 
és az u j szövetség, mindig érintik egymást ; amaz képletesen, 
ez az actio terén nyilvánul. S ez igy megy felváltva 17 elő-
adási részlet (felvonás) s ugyan annyi képmutatványon át. A 
hatás tagadliatlan, maga az előadás pedig nagyszerű, sőt e 
nemben egyetlen. A darab kiállítása 50000 márkába került; 
a jelmezek mind müncheni készítmények. A színkör és a né-
zőtér összeállításánál az asceticus nézet volt az irányadó. 
Egyszerű deszkázat az egész. Ne keressen itt az utas kényel-
met, habár fejedelmi személy volna is. P u h a ruganyos tám-
lás székeket, páholyokat itt nem talál. A porosz uralkodó 
ház tagjai a nézők sorai közt kemény padokon ültek s nagy 
pietással nézték végig szótlanul a napestig tartó előadást. 
Hisz i t t vallásos actus nézni s a Megváltóbani hitre, áhitatra 
felbuzdulni és nem mulatni jönnek az emberek, — a városi 
elpuhultság, fény, rangszerü elkülönzöttség nem férne össze a 
darab szellemével, mely a sziveket a hitben egyesíteni van 
hivatva : ,ut omnes agnoscant Te solum verum Deum, et 
quem misisti, Jesum Christum.' Szó sincs itt a szinészies já-
tékról, se taps, kihívás s egyébb tetszés nyilvánításiból: tem-
plomi csend, megindulás, köny, és néma sohajok közt megy 
végbe az előadás. Legmeghatóbb része a keresztre feszí-
tés (Kreuzigung), melyet valódi bünutálat és szánalom érze-
tei közt szívszorongva életében először lát az ember. A ka-
lapács-ütés, vérzés, kivonaglás lá t tára elfogul a néző, s az 
ártatlannak ilyetén megkinzásán és kaján kivégzésén, ön-
kéuytelen zokogásban tör ki. ,Convertimini ad me in toto 
corde vestro, in ieiunio, et fletu et planctu, et scindite corda 
vestra. (Joel. 2.) 

A festői népcsoportozatokat illetőleg, legimposánsabh 
jelenet mindjárt a játék kezdetén — Jézus bevonulása ; mit 
az ősszülők kiűzetésének ,tableau'-ja előz meg. A római t r i -
umphator diadal-utja elhalványul e kép előtt. I t t a magasz-
tos egyszerűség, a szamár hátán ülő Jézus fönséges alakja s 
a nép „hosanná"-ja minden képzelmet, várakozást felülmúl! 
Ilyesmire csak az egély s az evangeliumi textus képesít ! 
Megható jelenet az utolsó vacsora, — a lábmosás, — Júdás 
kétségbeesése; — érdekes a Synedrium (zsidó tanács), hol J é -
zus ügyét a főpapok és Írástudók álnokszerkezetü beszédeik-
kel1) többszörösen tárgyalják, hü jelmezben, hosszú vádak, 
védekezések, zsidós ütenyszerü hanglejtések, közbeszólások 
közt; továbbá a megtestesült önkény, a ravasz és csodavágyó 

l) Dixerunt impii apud se, non recte cogitantes : circumveniamus 
iustum, quoniam contrarius est operibus nostris ; proinittit se scientiam 
Dei habere, Pilium Dei se noininat, et gloriatur, patrem se habere Deum. 
Yideamus. si sermones illius veri sunt ; et si est vere Filius Dei ; liberet 
emn de manibus nostris ; morte turpissima condemnemus eum. 

Heródesnek, a fémtél csillogó s hősvértezetü Pilátus — mint 
római helytartónak büszke, szinleg engedékeny magatar-
tása ; a zord marczona kinézésű legionáriusok, fényes bárd-
jaik — s rövid markolatú kardjaikkal, sajátságos látvá-
nyok ; — a tanítványok közül : Péter és János, — a nősze-
mélyzetből : Mária, (kiben az anvai jóság és szeretet a sziizi 
szemérem és szendeséggel párosult) és a bűnbánó Magdolna 
mind hű alakok és kiváló szereplők : de valamennyi közt 
legkitűnőbb Krisztus, a passio-játéknak főszerepvivője, a vi-
lág legnagyobb drámahőse, kinek tartásában a bírói szigort 
és galamb-szelidséget, a mély alázatot és az öntudatos fön-
séget egyesíteni a feladványok legnehezebbje, a mire ember 
csak képes. S az istenembernek eme személyesitője hű ma-
radt magához, a darab végéig. Nehéz állását mi sem ingatta 
meg: tiz egész perczig függött a kereszten, semmi egyébbel, 
mint a legélesebb szemeket is kijátszó vékony szállakkal 
erősítve. — Mayer ismeretesebb, hírhedtebb és ünnepeltebb 
egyéniság bármely színpadi művésznél : a főranguak névje-
gyeit, látogatásait fogadja, emléktárgyakat osztogat, nagy-
értékü ajándékokat kap, szóval oly kitüntetésben részesül, 
milyet egy Pa t t i Adél is megirigyelhetne. — A 6—7 ezerre 
menő közönségnek csak egy része van tető alatt, a többi a 
szabadban ül vagv áll s mi sem képes figyelmét a darabtól 
elvonni. I t t létem alatt , egész nap szakadt az eső ; de ez nem 
confundálta a publicumot, ezer és ezer kifeszített ernyők alatt 
nesztelenül állotta helyét miként a jól fegyelmezett katona—• 
a tűzben ! Még az étkezés, szomjoltás s a természet egyébb 
szükségletei is háttérbe szorulnak a darab fönsége előtt, 
melynek mását eddig sehol a világon nem látni. Olvassa el 
bárki az evangélistáktól megirt passiót. Urunk szenvedésé-
nek litániáját s annak minden egyes tételeit s aztán kép-
zelje el magának mindazt egy nagy terjedelmű és készült-
ségii előadásban személyesített alakítással : s lesz némi fo-
galma az oberammergaui passióról; mit, a k i egyszer látott, 
legyen bármi hitű vagy épen a theus ,—feledni nem fog. 
Valami nagyszerűnek kell lennie, mit tiz évig tanulmányoz-
nak, a mihez oly soká készülnek, annyiszor ismételnek, a mi 
úgyszólván véribe megy által a szereplőknek, apáról fiúra 
örökségképen száll, tökélesül, s mit a jámbor erkölcs, a val-
lásos érzület még inkább fokoz és nemesit ; a hol a darab 
hatásos kivitelét nagy műgonddal tervezik, számba véve a 
legkisebb körülményt, — sőt még a kort is annyira respec-
tálva : hogy p. Krisztus személyesitője 33 évnél se fiatalabb 
sé vénebb nem lehet.Az imént vázolt passió játék, az életve-
szélytől menekülők e fogadalmi ténye, a hitbuzgó nép hálá-
jának eme ritka emléke, — 1633 évre vihető vissza. Az ak-
kori háborús időkben annyira dult a pestis, hogy a környék 
lakóiból alig maradt néhány család ; ezekben fogamzott meg 
legelsőbb a passió-játék eszméje. Nem is látogatja a j á r -
vány azóta a vidéket; a játék pedig mind inkább tökélyesbült 
az ily vallásszerü (Andachtspiel) müveletekre különben is 
hajlammal biró nép közt,5) később szabadalmat kapott an-
nak minden tizedik évbeni ismétlésére, s jelenleg már világ-
hírűvé fejlődött ki. Az énekrészt s annak megfelelő ze-
néjét Dedler Rochus irta, maga a szöveg pedig P . "Weisz 
Ottmár tollából került ki. Amaz megható, — del emezt a 

2) Főleg, midőn még több gond fordíttatott ily játékokra, s a szin-
pad mint az erkölcs iskolája szerepelt s terjesztette áldásait. 
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gyors irók hevenyészik játék közben.3) Mellettem is ült egy 
ilyen s jegyezgetett. Később tudtam meg, hogy angol. Be-
széltem egy franczia abbéval, ki nyolczszor látta már a pas-
siót, s mint mondá, hogy, lia élve marad, tiz év múlva ismét 
eljő Páriából. Es én ? Hihetőleg ott leszek s lesz ismét — 
mint tavaly — két áldásos nagy napom (két nagypéntekem) ; 
fognak könnyűim ismét többszörösen omlani a Megváltó 
vértusáján, a föld poráig megalázott Üdvözitőnk önfeláldo-
zásán, kinek mását nem tudja felmutatni a történelem, mely-
nek sark- és forduló pontját 0 képezi. K i ne sietne ide? És 
hidegen ki távoznék innét ? ! . . . Oh nagyon megadná az árát, 
ki Oberammergau-ból üres szivvel térne haza, ki a váltság 
szivrázó jeleneteinek ismétléséi közt bünrögzött- s a passió-
nak gyújtó behatásai alatt hideg maradna. A kinek többet 
adott, attól többet is kiván az Isten : a passió kedvezménye 
csak fokozná az Ítélet szigorát. Csatoljuk sz. Ignácz gyakor-
lataihoz az oberammergaui passiót : s az üdvkeresés nagy 
munkája megkönnyül. Emlékvirág. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , április 15. A polgári házassági törvény ki-

terjesztése. — Midőn a polgári házasságról — a keresztények 
és zsidók közt — szóló törvényjavaslat indokolását bemu-
tat tuk, már akkor figyelmeztettünk azon körülményre, hogy 
e törvényjavaslat csak előpóstája egy másiknak, mely a pol-
gári házasságot majd kiterjeszti. E véleményünkben nem 
csalatkoztunk, azóta már kitűnt, hogy a törvényjavaslat 
ugy, amint szerkesztve van, a mennyiben csak a kereszté-
nyek és zsidók közti polgári házasságot engedélyezi, enthu-
siasmust nem tud maga iránt ébreszteni, illetőleg azokat, a 
kik a polgári házasság hősei, nem elégiti ki, miért is, habár 
ez ideig nem a kormány, de mégis azok, kik eddig is köve-
telőleg léptek fel a polgári házasság mellett, már elkészül-
tek egy ujabb tervezettel, mely a benyújtott törvényjavasla-
tot lenne helyesitendő, a mely elárulja a liberális fejekben 
levő tervet épugy, mint a :confusiot. 

A ,Jogtudományi Közlöny' az, mely önmagára vál-
lalta e tekintetben az úttörői szerepet, bölcseségének tárhá-
zát egy kész tervezetben mutat ta be a világnak. E hires tör-
vénytervezetről fogunk ma valamit beszélni a nélkül, hogy 
azt egész terjedelmében tennénk figyelmünk tárgyává, csakis 
egyes §-saira terjeszkedve ki. E tervezet az 1786. évi már-
czius 6-án kelt házassági nyilt parancson alapszik és lehe-
tővé akarja tenni a polgári házasságot nemcsak kereszté-
nyek és zsidók, hanem a keresztények közt is, a nélkül mégis, 
hogy az ugy nevezett kényszer-polgári házasságot követelné. 
A tervezet 5-ik §-a ugyanis igy szól : „Ha a házassági nyilt 
parancs értelmében, a házasság megkötése iránt közreműkö-
désre hivatott lelkész (parochus, pastor, popa) eljárását, az 
állam által el nem ismert oknál fogva, megtagadja, a háza-
suló feleknek szabadságukban áll, a házasság megkötése 
iránt közreműködésre a polgári hatóságot felkeresni." Hogy 
a tervezet e szavai a keresztények közt kötendő polgári há-
zasságra vonatkoznak, az nemcsak fennebb zárjel közt em-

') Különben a passiónak lefényképezett összes jelenetei bármely 
müncheni könyvárusnál megrendelhetők ; mik minden javadalmasabb 
lelkész albumát képezhetnék az asztalon. A legnagyobb s díszesebb 120 
mark (in circa 50 frt), de van olcsóbb s kissebbszerü is. 

litett, parochus, pastor, popa kifejezésekből, hanem a 9-ik 
§-ból is következik, mely igy szólana : „Az 1786. márczius 
6-án kiadott házassági nyilt parancs 10. §-ának a házasság 
érvényét lerontó abbeli tilalma, hogy keresztény és nem ke-
resztény között házasság nem jöhet létre, oly házasságra 
nézve, melyet keresztény és izraelita fognak kötni, hatályon 
kivül helyeztetik." A magyar jogászok tehát, mint látszik, 
tovább mennek még a kormány tervezetén is és a keresztény 
házasságot még radikalisabb módon akarják felforgatni, igy 
készítvén elő út ját a kötelező polgári házasságnak ; mert? 
valamint a kormány javaslata szülte a magyar jogászok ja-
vaslatát, ugy ez maga után fogja vonni a ,kötelező' polgári 
házasságot, igy levén ismét igazolva, hogy : ha egyszer az 
elv megsértetik, akkor vége a korlátnak, mely a további lé-
pést megakadályozná. Már pedig napjainkban a liberális vi-
lágkormányzat a kereszténység elveit, egyiket a másik 
után dönti halomra a gyakorlati életben és minthogy a té-
velynek is megvan bizonyos tekintetben a maga logikája, 
nem levén többé akadály az elv megtagadása után a tévely 
kifejlődésére, a logikai consequentia el nem maradhat. Ez az 
oka, a miért mi rövid idő alatt , a polgári házasság ügyében, 
már a második fokozatig eljutottunk, melytől a harmadik 
nem messze van. 

De még ez nem elég. A tervezet még tovább megy. 
Egy hatalmas vonással megakarja fosztani az egyházat bí-
ráskodási jogától a házassági ügyekben, még pedig nemcsak 
a polgári házasságra nézve, hanem egyáltalában minden há-
zasságra, ugy, hogy az egyházi törvényszékek a földszinéről 
eltöröltetnének, és helyükbe világi bírósagok lépnének. A 
3-ik §. ugyanis igy szól : „A házassági perekben itélő egy-
házi bíróságok, a jelen törvény életbeléptével, megszűnnek 
és helyükbe a házassági nyilt parancs értelmében világi bí-
róságok lépnének." A jogász világ egy lépéssel tehát ismét 
elébb van, mint a kormány, mert ez még az egyházi bírás-
kodást tiszteletben ta r t ja . K i tudná megmondani, hogy e 
§-nak nem az-e a czélja, hogy az ügyvédeknek u j kereset-
forrás nyittassák ? De másrészt ki nem lát ja be, hogy ily 
átalakítás az országnak ismét ezrekbe kerülne, mert a jelen-
legi birói személyzet már most is elégtelen az ügyek elinté-
zésére ? Azután meg, hogy Ítélhet világi hatóság egyházi 
hatóság előtt kötött házasságról ? Hogy Ítélhet a szentség 
érvénye vagy érvénytelensége felől ? Nemis szólva arról, 
hogy a trienti zsinat mindazokat elitélte, kik tagadták, 
hogy a házassági ügyek az egyházi birák elé tartoznak. 
Vájjon nem valami protestáns készítette e tervezetet, igy 
értelmezvén a jogegyenlőséget, hogy a katholikus dogma 
megsértessék ? 

A terv tehát nem más, mint a po'gári házasság enge-
délyezésének kiterjesztése és az egyház megfosztása bírásko-
dási jogától. Hanem, hogy minő confusio uralkodhatik a 
tervező fejében, kitűnik a következőkből. Fennebb már em-
iitettük a 5-ik §-t, mely az esetben megengedi a polgári ha-
tóság közbenjárását, ha a parochus, az állam által el nem 
ismert oknál fogva, megtagadja közreműködését a házasság 
megkötésénél és mégis, a 6-ik § szerint, a polgári hatóság, 
az előtte kötött házasságról, mindkét fél lelkészét tartoznék 
hivatalból értesíteni, a 8-ik § szerint pedig a házasfeleknek, 
kik házasságukat a polgári hatóság előtt kötötték, szabad-
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ságukban áll házasságukat utóbb ,egyházilag megáldatni.' 
Nekünk ugy látszik, hogy a tervezet készitője a 6. és 8-ik 
§-nál elfelejtette, hogy mit mondott az 5-ik §-ban és egyál-
talában, hogy minő házassággal akarja ő a nemzetet boldo-
gítani. Mi, kik az összefüggést a §§-ok közt szem előtt tar t -
juk, egyáltalában nem ért jük, hogy miért közölje a polgári 
hatóság p. o. a katholikus pappal a polgári házasságot kö-
tött katholikus fél nevét? Mi köze a katholikus papnak a 
polgári házassággal ? Talán csak nem az, hogy anyaköny-
vezze ? Talán csak nem akarják, hogv egyházi anyakönyvbe 
vezettessék polgári, tehát az egyház elvét sértő házasság ? 
H a pedig ily erőszakot nem akar a tervezet, ugy mit keres 
e tervezetben egyáltalában e §. ? Vagy mi akar lenni az az 
utólagos megáldatás ? H a oly akadályok nem forognak fenn, 
melyek megtilt ják a katholikus papnak a házasság kötésé-
nél a közreműködést, a felek ugy sem mennek a polgári ha-
tósághoz, ez esetben tehát utólagos megáldatásnak nincsen 
helye ; ha pedig oly akadály forog fenn, mely miatt katho-
likus pap nem működhetik közre és ennek következtében 
polgári hatóság előtt köttetik az egyházilag érvénytelen szö-
vetség, vájjon az az akadály, mely nem engedte meg a ka-
tholikus pap közreműködését, megszűnik-e létezni az által, 
mert a polgári házasság megköttetett ? Ez a tény, melyet az 
egyház elitéi, nagyobb hatalmat fog adni a katholikus pap-
nak, ugy hogy most már megáldhatja a polgárilag összekelt 
feleket ? Minden józan eszű ember azt fogja mondani, hogy 
nem ; de akkor mit jelent ez a § ? Semmit mást, mint azon 
confusiót a tervezet készitője fejében, a mi azt bizouyitja, 
hogy a tervezet készitője bizonyosan liberális, mert csak li-
berális fejből származhatik ily törvényjavaslat, melynek 
egyik §-a a másiknak ellenmond, uti figura docet. 

A csauádi egyházmegyéből. Polgári házasság — val-
lástalanság. •— Köztudomásu dolog, hogy „a keresztények 
és izraeliták közti, és a külföldön kötött polgári házassá-
gokról szóló törvényjavaslat immár tengernyi paragrafusok 
alakjában a sándorutczai t. háznak beterjesztetett. Ezen 
tényből kifolyólag csupán egy rövidke dilemmát akarunk 
felállitani. A házasság kötése vagy vallási ténykedés, vagy 
nem. H a vallási, akkor minden esetre az egyház fóruma elé 
tartozik ; ha nem, akkor a polgári hatóság jogkörének folyo-
mánya. Ámde eddig széles Magyarországon minden, akár 
katholikus, akár protestáns, akár zsidó stb. házasság, kivé-
tel nélkül, az illető egyházi hatóságok előtt köttetett, s az ál-
lam ezeket érvényeseknek és törvényeseknek ismerte el ; igy 
tehát eleddig az állam maga önkényt concedálta, hogy a 
házasság kötésének szentesítése s érvényesítéséhez neki sem-
mi köze, a házasság kötése tehát vallási ténykedés, s ilyes-
mire állam mint ilyen felhatalmazva nem lehet. Ime pedig 
most a vészes liberalismust sinlő kormány a képviselőház-
nak beterjesztett oly törvényjavaslatot, melyben a jogot, a 
házasság kötését szentesiteni s legalizálni, magának vindi-
kálja, habár, — habár csak kivételes esetekben is. K é r d j ü k : 
Lehet-e erre az államnak, lehet-e erre a kormánynak joga ? ! 
Azt mondjuk : vagy —- vagy ! A házasság kötésének szente-
sítése vagy az egyházat illeti kizárólag (a polgári jogfolyo-
mányokról, mint ide nem tartozókról, hallgatunk), vagy 
nem ; ha igen, mint eddig volt, lehetséges-e valódi s érvé-
vényes házasságoknak elismerni azokat, melyek — habár 

csak kivételes esetekben — egyesegyedül az állam hatalom 
fóruma előtt köttetnek ? ! S nem kell-e a józan gondolkodás 
szabályai szerint szükségkép arra következtetnünk, hogy 
azon, az állami hatóság előtt kivételesen kötött házasságok 
merő concubinatusok, erkölcsöt és szemérmet fertőbe rántó 
ágyasságok, s hogy tehát ama jogvindikálás folytán a kor-
mány, az államhatalom maga az utálatos ágyasságot törvé-
nyesi t i?! I t t a punctum saliens : hogy mindazon, habár csak 
kivételesen is az állami hatóságok előtt kötött úgynevezett 
házasságok merő ágyasságok, mert házassági fr igy szentesí-
tésére az állam semmiféle isteni vagy természeti törvény ál-
tal felhatalmazva nincs! Annak, aki ezt belátni akarja, hogy 
ezt megtehesse, nyilvánvalóan még arra a méltatlanul meg-
támadott Syllabusra sincs szüksége. 

Es vájjon, hogy érvelésünket valamivel tovább is foly-
tassuk, mi leszen elinaradhatlan következménye annak, ha 
az állam s illetve a világi hatalom annyira önfeledett, hogy 
az ágyasságot, mely az embert az oktaiau állatok sorába 
sülyeszti, nemcsak hogy meg nem bélyegzi s t i l t ja, sőt ellen-
kezőleg illetéktelenül törvényesiti és szentesíti ? Nyíltan s 
meggyőződésünk egész erejével hangsúlyozzuk, hogy a gaz-
ságnak, romlottságnak s elvetemültségnek ez által tár t ka-
pu nyittatik, s az állam maga magának ássa meg sírját. 
„Minden országnak támasza, talpköve, a tiszta erkölcs." Mi 
lesz, lia az állam az ágyasságot törvényesiti ? „Aus Band, 
und Band" fog menni minden, a vallás már csak üres phan-
tom vagy legföllebb guny tárgya leend ; pedig ha vallás 
nincs, nincs Isten, nincs lelkiismeret, nincs halhatatlan lélek, 
nincs túlvilági lét : — s az ily néppel akar aztán az állam 
boldogulni ? ! A forradalmat, az Isten s ember, trón és oltár 
elleni lázadást az ily állam, az ily kormány maga szítja és 
neveli nagyra, saját — vesztére. Mert nem az államról, ha-
nem az egyházról áll, hogy : nec portae inferi praevalebunt. 

Vagy hát nem a vallástalanságot dajkálja az állam,.a 
kormány, ha a kérdéses jogot magának erőszakkal vindi-
kál ja? IIol az a bármily néven nevezendő apró vagy nagy 
vallásfelekezet, mely a polgárilag kötött házasságot érvényes-
nek ismerné s ismerhetné el önmagának megtagadása nél-~ o o 
kül ? — mely a polgári házasságra lépő tagját kebeléből ki 
nem tagadná ? A zsidó is — hogy a keresztény felekezetről 
hallgassunk — nem teszi-e ezt ? Az olyanok tehát, kik pol-
gári házasságra lépnek, eme tettökkel nyilván elárulják, 
hogy immár a vallás elvein s törvényein tultették magukat , 
azokat fitymálják s igy re ipsa — bár még annyira erősítsék 
is az ellenkezőt — minden positiv vallással szakitottak ; ők 
tehát vallástalan emberek. S ezeket dajkál ja az állam, eze-
ket pártfogol ja a kegyes kormány ! I Ia eleddig az a bárgyú 
és hülye liberalismus még semmiféle más tettével nem ár -
tott ennek — a törvények vizözönével elárasztott s agyon-
boldogitott Magyarországnak : a kérdésben forgó jelen tör-
vény az első nyílt, hogy ne mondjuk, vakmerő támadás a ma-
gyar haza létalapja ellen, mely után elkeriilhetlenül követ-
kezni fognak a többiek, ha még idejekorán visszavonuló nem 
fuvatik. Csakhogy a kiket illet, siessenek ám ; mert az egy-
szer hengergésnek indult követ a lejtőn post festa feltartóz-
tatni nem fogják. B. G. 

München. Vallási és politikai viszonyok. — Talán a 
a föld egy országában sincs (?) a protestánsoknak oly jó 
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dolguk, mint Bajorhonban, noha ennek lakossága 3/4 részben 
katholikusokból áll. Mis- a katholikusok Poroszországban O o 
már IV . Frigyes Vilmos király annyira dicsért uralkodása 
alatt a magasabb államhivatalok betöltésénél az egyenlőség 
elve megsértése ellen annyit panaszkodtak: nálunk a val-
lásra mit sem tekintenek, ugy, hogv Döllinger 17 esztendő 
előtt I I . Miksa király fölött tartott gyászbeszédében joggal 
mondhatta : „A katholikusok és protestánsok teljes törvény 
előtti egyenlősége nálunk nem csak, mint másutt, papiroson 
létezik, hanem annyira érvényesül nyilvános életünkben, 
hogy azoknak, — és jókora számmal vannak, kik ebben ké-
telkednek, — bátran mondhat juk: Jöjjetek lássátok." Sőt 
vaunak nálunk egyes ágai a közigazgatásnak, névszerint az 
államadósság törlesztésének pénztára, a forgalmi szervezet, 
melynek tisztviselői jobbára protestánsok. — A legutóbbi 
héten a község tanácsában szóba került egy u j protestáns 
iskolaház építtetése. Az inditványt a tanács katholikus tag-
jai sokkal nagyobb erélylyel támogatták, mint a protestán-
sok, s minden áron azon voltak, hogy a protestánsok több-
sége által kijelölt hely ezeknek átengedtessék. Sőt jóvoltuk-
ban annyira mentek, hogy még egy harmadik iskola felál-
lítását helyezték kilátásba, jóllehet a prot. község csak 
25,000 lélekből áll. A katholikus rész e nemes indulata a 
protestánsok vágyait folyvást növeli, ugy, hogy a közel mult 
napokban azon kívánságukat nyilvánították, miszerint a 
Haldhausen külvárosában élő kevés katholikus régi templo-
mát, melyhez számos ősrégi alapítvány tartozik, engedje át 
a protestánsoknak. Hogyan áll meg azonban e követelés az 
éisenaclii szegény katholikusok kívánsága mellett, kik egy 
magánházban kénytelenek az istentisztelet megtartani, mig a 
protestánsok alig látogatott temploma romladozik ; az eise-
nachi katholikusok fölkérték tehát a községtanácsát; en-
gedné át az úgyis romladozó templomot, kötelezvén magu-
kat a melyreállitás és tatarozás költségét viselni. A kére-
lemnek hely nem adatott ; inkább dőljön végleg romba a 
a templom, mint sem a katholikusok vonuljanak abba be. 
Különben a katholikus és protestáns tolerantia közt úgyis 
óriási a különbség. Hisz valamikor a majdnem teljesen ka-
tholikus müncheni városi tanács a lutheránus templom építé-
sére 100,000 f r t és egy értékes toronyórát adományozott. A 
protestáns Poroszországban viszonzásról szó sem lehetett. — 
A választási agitatio kezd türhetlenné válni. Miután a 
„mérsékletes" és „szélső" párt végleg szakított, a választás 
napján Münchenben csak két párt fog versenyezni. A frank 
provinciákban is szétoszlanak a liberálisok. Az egyik rész a 
conservativek felé kezd hajolni, mig a lázadó elemek a bal-
párt felé húzódnak. A republikánus és socialista párt is ha-
lad a maga utján. A zavar általános. Melyik lesz tulysúly-
ban, azt az általános chaosban előre megmondani lehetetlen. 

KEGYELETES ADAKOZÁS. 
Felhívás a svédországi katholikus missió segélyzésére. 

Azon örvendetes tényről, hogy Svédország kezd visz-
gzatérni a kath. egyház kebelébe, mindenki meggyőződhetik, 
a kinek csak alkalma van a svéd népet társadalmi és vallási 
életében közelebbről megismerni. Csekély ugyan még az 
ittani katholikusok száma ; a kath. hierarchiának, ugy p. 
mint Angolországban, Németalföldön és Skócziában történt, 

visszaállításáról sem lehet még ez idő szerint szó ; ámde a 
felekezeti balvélemények jege, mely a svéd nemzetet száza-
dokon át elidegenítve tartá, végre, —há la a kath. hitküldé-
rek fáradhatlan működésének és rendkívüli kitartásának, 
meg van törve és helyét a kath. hitvallás tanai és intézmé-
nyeinek kegyeletes megitélése foglalta el. A svéd állam ál-
tal századokon át folytatott, gyakran igazán kegyetlenségig 
fokozott vallásügyi türelmetlenség, — mely még akkor is, 
midőn már egyebütt a kereszténység u. n. reformátorainak 
mérge régen lecsillapodott, — irgalom nélküli szigorral min-
dent elpusztított, a mi Gusztáv Adolf és Wasa Gusztáv 
zászlajára nein esküdött, — most már csaknem egészen meg-
szűnt. A svéd protestáns államegyház keblében keletkezett 
mély szakadás és viszály, valamint az utóbbi években számos 
sectának e viszályokból keletkezése levette valahára a há-
lyogot a nép szeméről. Mellőzve imaházainak puszta, rideg-
csarnokait, csoportosan tódulnak a katholikus kápolnába vagy 
templomba, melyek gyakran alig képesek befogadni a belépni 
óhajtó másvallásuakat, kik a legfeszültebb figyelemmel hall-
gat ják meg a kath. hitküldérek sz. beszédeit. Hacsak min-
den jel nem csal, Svédországban nagy dolgok vannak készü-
lőben : mert ez ország szemlátomást követi Angolország pél-
dáját a kath. egyházba való visszatérés utján, — a mi azon-
ban minden esetre csak akkor válhatik ténynyé, lia a kath. 
missió elég eszközzel rendelkezik, hogy a svéd néppel az 
igazságot meg i smer tesse . Ezúttal sajnosan kell bevallani, 
hogy ettől még távol vagyunk. Az országnak déltől észak felé 
való nagy kiterjedése miatt az eddigi három missiói állomás 
minden tekintetben elégtelennek bizonyult. A norvégiai mis-
sió, mint a svédországitól egészen különvált és önálló apos-
toli praefectura, itt tekintetbe nem jöhet. Nehogy az üdv 
igazságai után szomjazó s lelke mélyén még mindig vallásos 
nép vallási ábrándoknak vagy teljes hitetlenségnek essék áldo-
zatul, mulhatlanul elég számú kath. iskolák és templomokról 
kell gondoskodni. Különösen északi Svédországra nézve elke-
rülhetleniil szükségessé vált, hogy Geflében, mely jelenté-
keny iparos és kereskedő város, hol már több, kivált külföldi 
katholikus tartózkodik, u j inissió-állomás állíttassák fel 
templommal, iskolával s a hitkiildér részére megfelelő lakkal. 
A sürgősen szükséges templom építése már megindult. Azon-
ban, sajnos, az itthoni csekély segélyforrások csakhamar tel-
jesen kiapadtak. Nehogy a válalat abban maradjon, s az 
építkezést beszüntetni kelljen, a svéd kath. missió főt. elül-
járójának nem lehet egyebet tenni, mint teljes bizalommal a 
külföldi katholikusok könyörületességéhez folyamodni. Isten 
után egyedül bennök bízik s az ő áldozatkész, kiapadhatlan 
buzgóságuktól vár mindent. Jézus legszentebb szive nevében 
könyörög hozzájok. Lehetetlen, hogy igy könyörögve meg ne 
hallgassák. A nemes szívű adakozóknak előre is hálás kö-
szönetet mond, kérve Istent, hogy mindenkinek ezerszeresen 
fizesse meg, a mivel egy Isten előtt kedves, igazán apostoli 
mű támogatásához hozzájárul. 

Mgr Huber, svédországi apostoli vicarius megbízásából 
Leonhardi Frigyes, lovag, 

a svédországi ap. vicariatus papja, malmöi hitkülder. 

A bécsi apostoli nuntiatura abbé Leonhardi kérelmét 
következő ajánlással volt kegyes kitüntetni : 

Universis hasce Nostras litteras inspecturis fidem fa-



cimus atque testamur, Reverendum Dominum Missionarium 
Fridericum de Leonardi débita Superiorum auctoritate pias 
fidelium oolationes JH-O Missione Sueciae collecturum, ab 
Eminentis8Ímo ac Reverendissimo Domino Cardinali Prae-
fecto S. Congregationis de Propaganda Fide sicuti iam Prae-
decessori Nostro, Eminentissimo' Pro-Nuntio Jacobini, ita et 
Nobis enixe commendatum fuisse. 

Angustiae, ingentesque, quibus praefata Missio Sue-
ciae premitur, necessitates, Nos etiam quam maxime movent, 
ut praedictum Missionarium zelo et pietati fidelium huius 
Catholicae Austro-Hungaricae Ditionis commendemus. 

Datum Viennae die 18 Februarii anno 1881. 
-j- Seraphinus, Archiepiscopus Nicaenus, Nuntius 

Apostolicus. 
Nt. Leonhardi Frigyes lovag, a nagy Ketteler 

neveltje s előkelő német főnemesi család sarja, sze-
mélyesen látogatott meg szerkesztőségünkben s élő-
szóval is oiy hathatósan ajánlotta a svédországi ka-
tholikus missió e fontos állomásának felsegélyezését 
a magyarországi katholikus papság és hivek világ-
hirii jótékonyságába, hogy lehetetlen t. olvasó kö-
zönségünket a legmelegebben nem kérnünk, misze-
rint a fenti felhívást különös figyelmére és támoga-
tására méltatni kegyeskedjék. 

A támogatás kétféleképen történhetik : kész 
pénzzel és intentiók elválalásával. T. paptársaink, 
kik a segélyzés ez utóbbi módját választják, legye-
nek szívesek a nevezett czélra elvállalt intentiók 
számát szerkesztőségünknek megírni. Mi mind a 
pénzbeli adományokat mind az elválalt intentiókat 
nt. Leonhardi Frigyes hitküldér urnák havonkint 
fogjuk átszolgáltatni. A szerkesztő. 

IRODALOM. 
-+- ,Jó pásztor' egyházszónoklati folyóirat. I . évfolyam 

1880/81. VII . füzet. Szerkeszti Hajóssy Gy. Krizánt, fe-
renczrendi áldozár és hitszónok. Megjelenik havonkint. Tar-
talom: 1. Keresztjáró I I . napra. Ki imádságunkban példány-
képünk, s kinek nevében kell imádkoznunk ? (Vége.) Újlaki 
Geza. 2. I I I . napra. Az imádság kötelesség. U. A. 3. Áldozó 
csütörtökre. A vallási ügyekben való közönyösségről. An-
gerbauer József. 4. Húsvét után VI. vasárnapra. Az eré-
nyekről, melyekkel bizonyságot kell tennünk Krisztusról. 
L). A. 5. Pünkösd-vasárnapra. A Szentlélek munkálkodásá-
ról. Kováts Lajos. 6. Pünkösd-hétfőre. A lélekről. Hajóssy 
Krizánt. 7. Szentháromság titkáról. Elek Theodorik. 8. Pá-
duai sz. Antal napjára. Miként lehetünk az Ur frigyszekré-
nyeivé ? Kováts Lajos. 9. Templomszentelésre. Az élő Isten 
templomáról. Borbély Kornél. A szerkesztő-kiadó lakó la-
kása : Ferencziek székháza Rév-Komáromban. Komárom, 
Ziegler Károly könyvnyomdájából 1881. 393—456 lap. 

= Ajánljuk t. olvasóink figyelmébe a következő épen 
most megjelent becses könyvet : November hava a tisztitó-
helyen szenvedő le lkek emlékének szentelve. I r t a D o s e n -
bach István jézustársasági atya. Fordította Dr. Lcssenyey 
Fcrencz, papnöveldéi hittanár. Fordító sajátja. 324 lap. Ára 
«0 kr. 

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

jesztésére, Markovics Márton salgótarjáni plébános és ales-
peresnek a boldogságos szűz Máriáról nevezett prinói czim-
zetes apátságot, Krieszten Ignácé göllniczbányai plébános-
nak pedig asz. Pantaleonról nevezett Ráczkeve szigeti czim-
zetes apátságot adományozom. 

Kelt Bécsben, 1881. évi ápril hó 4-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

V E G Y E S E K . 
-+- Megható volt az apostoli magyar király fiának Ru-

dolf trónörökös ő fenségének bevonulása Jeruzsálemben f. 
évi márczius 30-án. A jaffai kapunál sok ezeren vártak meg-
érkezését mindenféle nemzetiségből és vallásból. Midőn ő 
fensége látható lett, szűnni nem akaró viharos örömrivalgás 
reszkettette meg a levegőt. O fensége kíséretével együtt 
csakhamar leszált s fedetlen fővel, gyalog egyenesen a szent 
sir templomába vonult. A templom előtt a latin patriarcha 
fogadta. Végezvén imáját, az u. n. „fájdalom utján" az osz-
trák-magyar hospitiumba ment ő cs. k. fensége, hol nemso-
kára megjelent a kormányzó és a latin patriarcha átadni a 
szultán illetőleg a pápa üdvözletét. Rudolf trónörökös ő fen-
sége jeruzsálemi zarándoklata a szentföldi katbolikusok 
ügyére a legjótékonyabb hatással volt s emléke feledhetlen. 

— Sz. József napján Guibert bibornok a Philipp-de-
Girard utczában levő szegények házába ment és 150 aggas-
tyánnak az étkezés alatt felszolgált. Segélyére voltak e meg-
ható cselekménynél az alapitó család tagjai. O eminentiája 
gyönyörű kis homiliát is mondott. 

— Németországban az ,Evangelische Kirchenzeitung, 
szerint 100,000 házaspár él egyházi áldás nélkül és 1/4 mil-
lió protestáns szülők gyermeke maradt kereszteletlen. . . . A 
,tiszta evangelium' gyümölcsei ! 

— Francziaországban az u. n. ,anticlericalis propa-
ganda democraticus egylete' f. évi május 12—14. napjaira 
Parisba anticlericalis congressust hitt össze. Gambetta az 
anticlericalis bizottság tiszteletbeli tagja. Bizonyára ismé-
telni fogja e congressuson ismert phrasisát : Le cléricalisme, 
voilà 1' ennemie ! 

— A terézvárosi VII-ik kerületben épitendö ideiglenes 
templom, építésére apr. 12. esti 6 óráig 8 ajánlat érkezett 
be. Legolcsóbb volt s elfogadtatott a végrehajtó bizottság 
által Klein H. János épitőmester ajánlata, a kőmives, ács, 
asztalos, bádogos és kőfaragó munkákra 16,285 f r t 52 krral, 
Bergman J . a mázoló munkákra 258 forint 10 krral. Oetl 
Antal ingyen szállítja a vaskapcsokat és egyéb diszvasmun-
kákat (300 frt), i f j . Schwarcz Antal a lakatosmunkákat, 
Roth S. az üveges munkát, Szandház K. szobrászmunkát, 
Bergmann J . az aranyozó munkát szintén ingyen ajánlották 
fel. Az építést az ünnepek után megkezdik, habár az ado-
mányok még nem folytak is be ; eddig 148 iven 5248 forint 
gyűlt be — a szükséges összeget Mendl István fogja előle-
gezni. -—• Ujabban ismét adományok jelentettek be ; jele-
sül : Kutscha Tamás ur két oltár- vánkost és egy csengetyü-
huzót készit ; Rózsa Péterné szintén két lilaselyemre hím-
zett oltárvánkost készit. Az ehez való oltárteritőt Klein 
Ludmilla kisasszony, Klein H. J . épitőmester leánya fogja 
hímezni. Ez utóbbiak Czigler Győző építész románstylü raj-
zai szerint készülnek. A herczeg-primáshoz küldendő em-
lékiratot Raksányi Gyula mérnök gyönyörűen irta le, egy 
könyvkötő pedig bagariába diszesen kötötte, s a bizottmány 
jelen volt tagjai aláírták. A gyüjtőivek és pénzek e hó 16-
áig Mendl J . úrhoz, ezen tul Zettner Ede Vl-ik és Schön J . 
V i l i k ker. elüljáró urakhoz a hivatalba küldendők. Az ivek-
ről és pénzekről nyugták adatnak. 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM. A „Te Deum." — A modern zsidóságról. — Egyházi tudósítások: Budapest. Szabadkőművesek értekezlete. 
Az esztergomi föegyházmegyéből. A szomolányi alesperesi kerület papságának óvása a polgári házasság ellen. Paderborn. 
Drobe káptalani helynök. — Kegyes adakozás. — Irodalom : Statisztikai párhuzam a magyar és osztrák papság közt. — 

Vegyesek. 

A „ T e D e u m . " 

L 

Azon fölséges világhódító egyházi hymnus, 
melynek, — mint Bone mondja — csak kezdő sza-
vait kell kimondanunk, hogy azonnal a harangok 
zúgását véljük hallani, mely azt a föld kerekségén 
többnyire kisérni szokta; azon dal, mely a világ va-
lamennyi részein ismeretes a katholikus hitközsé-
gekben s szivemelő melódiákkal, magasztos ünnepi 
buzgó lelkesültséggel hangoztatik mindenüt t ; azon 
hymnus,melynek az egyház „isteni zsolozsmájábaii'" ') 
oly kiváló helyet jelölt ki s amelyet legnagyobb 
ünnepein és legnevezetesebb események alkalmával 
hálaadáskép használni szokott; szóval azon mély je-
lentőségű, egész hitéletünket átkaroló, az egyház ál-
tal kitüntetett és az egész katholikus világ előtt oly 
nagy becsben álló ének — a „Te Deum" — megér-
demli, miszerint vele a „Religio" egyházi folyóira-
tunk is foglalkozzék, annál is inkább, minthogy an-
nak eredete, szerzője és szövege körül még ma is 
különböző vélemények uralkodnak. Legújabban a 
jeles „frankfurt i korszerű röpiratok" a fentebb em-
iitett Bone Henrikről hoztak e tárgyról nagybecsű 
értekezést/) melynek vezérfona'án készültek e so-
rok is. Meg kell azonban előre is jegyeznem, hogy 
én jelen igénytelen fejtegetésemben csupán a „Te 
Deum eredete —- szerzője — és az egyház általi 
használatára szorítkozom ; szövegének béltartalma 
s alakja fejtegetésébe azért nem bocsájtkoztam, mert 
én is inkább osztom derék szerző azon véleményét, 
melynek következő szép szavaival adott kifejezést: 

*) „Divinam Psahnodiam."Bulla Urbani VI I I . dedto 
25. Januar 1631. 

J) „Das Te Deum" von Heinrich Bone. Frankfur ter 
zeitgemäsze Broschüren. Neue Folge. B. I I . Hef t 3. 

„Ich weisz wohl, dass es getarlich, vielleicht ein 
wenig vermessen ist, einen so heiligen Gesang auch 
bis in die einzelnen Worte zu zerlegen; man be-
nimmt ihm die Unergründlichkeit, indem man sie 
zu ergründen unternimmt, man tödtet g'eichsam 
das organische Leben, indem man anatomisirt ; man 
raubt den Duft der Heiligkeit, indem man die Blume 
unter die Lupe bringt."3) 

Kezdjük tehát a „Te Deum" egyház által való 
használatával. Ez kettős : 1-ör állandó rendes vagyis 
eánoni ; 2-or rendkívüli vagyis alkalmi. A rendes 
cánoni használat össze van kötve az úgynevezett 
„eánoni órák"- azaz napi imákkal, amint azok a 
Breviáriumban, a papok számára vannak előírva. 
Nevezetesen, a matutinum végével a III ik noctur-
num után, ennek zárszavakép a „Te Deum" jön elő 
mintegy első üdvözletül az elmúlt éji homály után 
beköszönő hajnali fényre, mire azután, mintegy ezen 
hálaérzület folytatásául a „Laudes"-sek következ-
nek, melyek — mint nevök is jelenti — a dicséret 
és magasztalásba mennek át s magasröptű zsoltá-
rok, lélekemelő „Canticum" és a tulajdoképi — (me-
tricus) hajnali hymnus melodikus hangjaival veze-
tik a szivet ég felé. Csodálatos szép költőiség vonul 
keresztül a breviárium — mondhatni szervesen egy-, 
mással egyesülő — összalkatán végiglen, nem kü-
lönben mint egyházunk egész szertartásán. 

A „Te Deum" azonban — mint ily ünnepies 
átmenet a szürkülő nocturnuinból a „Laudes"ek 
fényes regiójába — nem minden napra van előírva, 
hanem csak a vasár- és ünnepnapokra, mint, ame-
lyeken az ébredő nap nemcsak a felkelő földi nap 
fényét, hanem egyszersmind a magasból leszáló 
„Oriens ex alto"4) égi fényt is jelképezi; azaz na-

3) Lásd u. o. 93. lapon. 
4) „Canticum Zaehariae." Luc. v. 78. 
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pot, mely az örökkéva ó, igazi fény által megvilágo-
sí t tatott ; vagyis az Ur napját, emlékünnepét az 
Ó csodái és kegyelmeinek; avagy pedig valamely 
szentjének emlekünnepét a kiben dicsőíttetni akar. 

Magok a vasárnapok közül is ki van véve egy-
néhány, a melyeken az örömteljes „Te Deum" nem 
fordul elő : ilyenek az Advent négy vasárnapja és a 
„Septuagesima" vasárnaptól kezdve egész aHusvét-
vasárnapig eső kilencz vasárnap ; mert ezek oly na-
pok, amelyeken az egyház — mint az ekkor hasz-
nálni szokott öltönyeinek szine is mutat ja — oly 
hangulatot tanusit, melylyel mint a saját, méltat-
lanságát beismerő s a közelgő nagy ünnepekhez alá-
zatosan készülő bűnbánó érzületével az örvendetes 
„Te Deum* össze nem fér. Ellenben, minthogy az 
egész húsvéti időszak — megfelelően a dicső „Föl-
támadás ünnepének — (melynél kitűnőbb ünnep 
nincs, minthogy az által Isten egyházában minden 
egyéb ünnepély méltósága megszenteltetik"5) mint-
egy az Ur tulajdonképeni napját („Dies Dominica") 
képezi s igy folytonos örvendezési nap az :6) azért 
ezen ez egész húsvéti időszak alatt egész Krisztus 
Urunk mennybementeléig vagyis, az „Áldozó csü-
törtökig" a „Te Deum" naponkint énekeltetik. Csu-
pán a „keresztjáró"- vagyis „könyörgő napok" el-
seje (a hétfő) vétetik ki. minthogy az egyház e na-
pon, amint ezt öltözetei színében is mutat ja ismét, 
a húsvéti örvendező hangulattól megválva, bűnbánó 
vezeklésre s alázatos könyörgésre igyekszik indí-
tani hiveit. 

A szentek ünnepei közül, melyek — mint fen-
tebb mondatott — szintén az örvendetes „Te De-
um"-mal üdvözöltetnek, csupán egy képez kivételt 
s ez az ugynevezete „Apró szentek" vagyis az ár-
tatlan kisded vértanuk napja, hacsak vasárnapra 
nem esik. Mi ismét igen szépen felel meg ezen nap 
emlékének, melyen az ártatlan kisdedek, a mártírok 
virágainak."7) Heródes által kegyetlen meggyilkolta-
tása fölött kesereg az egyház s napi evangéliumá-
ban Jeremiás próféta ama szavait hal la t ja : „Szózat 
hallatszék Rámában, sok sírás és ja jgatás ; Ráchel 
siratja fiait és nem akar megvigasztaltatni, mert 
nincsenek."8) De a nyolczadon ismét ég felé emeli 
az egyház szemeit hová a kisdedek lelkei fölszálva 
éneklik : „Lelkünk megmenekedett, mint a madár a 

5) „Facultat . elargiend. Plenar. Indulg." 
6) „Haec dies, quam fecit Dominus : exultemus et lae-

temur in ea." (Antiphona.) 
7) „Salvete Flores Martyrum." I lym. ad Land. Festo 

SS. Innocent. 
9) „Evangel, in Festo ss. Innocent." (Matth, c. 2.) 

vadászok tőréből; a tör elrontatott és mi megsza-
badultunk,9) s dicsőítik mennyei hangokban az Urat 
mig itt e földön — mint azt az egyház imájában 
oly szépen mondja — nem szavuk-, hanem haláluk-
kal tették azt.10) S igy a nyolczadnapon megint az 
örvendetes „Te Deum"-ot hangoztatja. 

A „Te Deum" ezen cánoni használatával együtt 
j á r még egy más egyházi dicsének, t. i. a „Gloria4- 

használata a sz. misénél, mely ének „Hymnus An-
gelicus"-nak is neveztetik éspedig azért,mivel azon 
szavakkal kezdődik amelyeket az angyalok énekel-
tek Megváltónk születésénél. Ugyanis mindazon na-
pokon, melyeken a Matutinum „Te Deum"-mal vég-
ződik, a szent misében „Gloria" énekeltetik, s vi-
szont valahányszor a napi szent misében „Gloria" 
fordul elő, azon napot az egyház breviáriumában 
„Te Deum"-mal üdvözli. Csupán két oly nap van, 
a melynek szent miséjében „Gloria" van ugyan, de 
a inatutinumban „Te Deum" nincsen ; e két nap a 
„Nagycsütörtök és Nagyszombat" nagyhéten. Ter-
mészetesen ez azért van igy, mert a nagycsütör-
töki szent mise nem hétköznapi nagyböjti mise, ha-
nem — mint azt a sz. leczke és evangelium is mu-
tat ja — a legméltóságosabb Oltáriszentség szerzé-
sének emlékünnepe és csak a breviariumi órák vo-
natkoznak Krisztus Urunk kínszenvedésére. A nagy-
szombati szent misében pedig már háromszoros, fo 
kozott hangú „Alleluja" is hangoztatik és az egész 
mise húsvéti szertartást vesz fel magára, s egyszer-
smind a harangok szavát ú j ra megeresztvén a dicső 
Feltámadás az Urnák uj napját előre hirdeti már ; 
de a „matutinum"-ban, mely még a nagypénteki 
estén tartatik s még mindig Jeremias kesergő sza-
vait „Recordare Domine, quid acciderit nobis"" ) 
hangoztatja az örvendező „Te Deum" még nem fog 
lalliat helyet. 

Legyen ennyi elég a „Te Deum" cánoni hasz-
nálatáról, mely által az némi typikus jelleget is 
nyer azért, mert a cánoni órák tulajdonképeni can-
ticumaival, vagyis a bibliából vett dalokkal egyenlő 
rangba vagy legalább szoros összeköttetésbe jön, 
mint a melyek közé a Breviáriumban („Index Can 
ticorum") soroltatik, noha az illető helyen12) csu-
pán „Hymnus" nevet visel. 

9) „Graduale in Festo ss. Innocent. (Psalm. 123.) 
10) „Oratio in Festo ss. Innocent: (Deus, cuius hodi-

erna praeconium Innocentes martyres non loquendo, sed mo-
riendo confessi sunt.") 

11) Sabbato Sancto. „Ad. matut. Lect. I I I . 
12) Lásd Breviar. „Dominica ad Matutinum." 
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Másik egyházi használata a „Te Deum"-nak, 
nein állandó rendes, hanem szabad és alkalmi: s ez 
a világiak előtt is ismeretesebb az előbbinél, úgy-
mint, a melyben az összes katholikus nép a hitköz-
ség is részt venni szokott. Használtatik pedig min-
den oly alkalommal, amidőn bizonyos közjóért rend-
kívüli isteni jótéteményekért öröm- és hálaadást 
akarunk nyilván kifejezni az Ur iránt, s igy nem 
mint csendes ima, hanem mint ünnepélyes ének, in-
tonálva a pap által, valamennyi hivek vagy a kar 
által folytatva néha orgona s más hangszerekkel 
kisérve, olykor harangok zúgása mellett is. Ilyen 
használata a „Te Deum"-nak mindannyiszor szo 
kott lenni az egyházban, valahányszor mint fentebb 
mondatott valamely nagy jótéteményt nyerünk az 
Istentől.13) Ily különös alkalmak továbbá az egy-
házban: az uj pápa megválasztása, a püspök fel-
szentelése, a király megkoronázása, a zsinat befeje-
zése, valamely békeegyezinény kihirdetése, szentek 
ereklyéjének átvitele stb. Egyébbiránt minthogy az 
egyház nemcsak általánosságában, hanem minden 
egyes tagjaiban is él : azért megengedi, hogy a „Te 
Deum" minden egyes plébániában, hitközségben is 
valamely nevezetesebb esemény alkalmával az ö 
értelmében használiathassék. (Végeköv.) 

A modern zsidóságról.*) 
Habár az üzérkedő uzsoráskodó zsidó nép ellen a kö-

zépkori századokban alkalmazott óvszabályok és megszorító 
intézkedések sőt üldözések nyomai nagyrészt egész az ujabb-
korig fennmaradtak, ezek mellett némely államban szórvá-
nyosan feltünedeznek a türelmi rendszabályok, mig végre a 
franczia forradalom időszakában a zsidók emancipatiójával 
kapcsolatban kimondatott azok egyenjogúsága. 

Tudtunkkal óraniai Vilmos volt az első fejedelem, ki 
a spanyol és portugál országbeli zsidómenekülteknek 1593-
ban szabad letelepedési jogot s vallásgyakorlatot engedett a 
németalföldi tartományokban. Vilmos példáját követték IV. 
Keresztély dán király s a savoyai és modenai herezegek. 
Ilogy azonban a hollandi zsidók orthodox buzgalmukban 
üldözőkké váltak saját hitsorsosaik irányában, azt mutat ja 
a Costa Gábor és más, az uralkodó hitnézetekkel ellentétes 
tanokat valló egyéniségeket kiközösitő és üldöző eljárásuk. 

Általában csak a X V I I I . században kezdett rést ütni 
a szigorú orthoxia fellegvárán, melyben a zsidók elzárkózva 
tartózkodtak, az uralkodóvá vált rationalismus és materia-
lismus. Ennek főhirdetője és terjesztője lőn a zsidók közt 
Mendelssohn Mózses (sz. 1729.) kit hitsorsai „harmadik Mó-
zsesnek" szoktak nevezni, miután a második helyet Maimo-
nides foglalja el. 

13) „Huius hymni sólet in Ecclesia usus esse, quum 
magno quopiam beneficio divinitus impertitur." 

*) Mutatványul Rézbányái J. Művelődési történelme 2. kötetéből. 

Mendelssohn a hires „z.-idó bölcsész" jelelte ki hitsor-
sosainak modern kosmopolita pályájukat is, melyen jelenleg 
haladni lát juk a zsidókat. Valamint nagy feltűnést keltett böl-
csészeti irataival a rationalismus elfogadására birni, s ennek 
következtében a modern „felvilágosodás" bajnokaivá sőt 
zászlóvivőivé törekedett felavatnia zsidókat : ugy működé-
vel hatalmasan egyengeté a zsidó emancipatió út jai t is. Ab-
ban is utánzandó mintául szolgált hitsorsosainak, hogy ra-
vasz számítással a vallási „előítéletek" ellen intézett táma-
dásaival egyedül a keresztény igazságokat sújtotta, mig a 
zsidó vallási nézeteket kíméletesen mellőzte. Valamint pe-
dig minden korszakban akadtak oly félszeg gondolkodású 
keresztények, kik saját hitelveik lerontásával vélvén szolgá-
latot tehetni a felvilágosodás ügyének, közremüködének a 
rombolókkal: ugy a zsidó Mendelssohnak is akadt egy ha-
talmas fegyvertársa a keresztény Lessing személyében. Ez 
Mendelssohnnal szövetkezve mindenütt támogatá s elősegité 
működését és czélzatait, s kiadott drámai művével a „Bölcs 
Náthánnal", melyre még most is hivatkoznak a zsidóbará-
tok, úttörője lett az emancipátiónak. 

Dohm Keresztély (1751—1820.) szintén keresztény, 
Mendelssohn által befolyásolva hasonlókép irt egy védiratot, 
melynek egyik következménye volt, hogy József császár 
1781-ben kiadott edictumával az osztrák tartományokban 
csaknem teljesen felszabaditá a zsidókat, mit dicső tény gya-
nánt Klopstock egy ódában' megénekelt. Főkép Berlin, 
mindamellett, hogy a nagynak nevezett Fr idr ik nem igen 
kedveié s azért kedvezményekben nem is részesité a zsidó-
kat, gyupontjává vált a zsidó mozgalomnak. I t t adtak ki 
1783-tól kezdve egy a zsidó művelődést s a zsidó ügyet elő-
mozditó folyóiratot. I t t alakult 1747 —1803. egy zsidómü-
velődési kör, mely Herz Mark ottani orvos termeiben tar tá 
összejöveteleit, melyekben felvilágosult zsidónők, névszerint 
Henriette Lemos zsidó orvos leánya, s a már akkor meghalt 
Mendelssohn két leánya vitték a főszerepet, s melyekben 
Berlin azon időszerint szereplő keresztény férfiai, Nikolai, 
Engel, Ramler, a két Humboldt s idegen diplomaták mint 
Mirabeau is, résztvettek. Ezen gyülhelyet azonban, a lábra 
kapott vallástalanság és fékvesztett erkölcstelenség miatt,-
I lenne-Am-Rhyn a zsidók művelődési történelmének írója, 
„finom czégérü bünbarlangnak" nevezi. 

A mi azonban legdöntőbb befolyást gyakorlott a zsi-
dók politikai felszabadítására, az a franczia forradalom volt. 
Már az előzmények kedvezően alakultak a forradalom előtti 
napokban a zsidókra nézve, minek egyik bizonyitékául szol-
gál azon körülmény, hogy a franczia hadsereg főszállitója a 
zsidó Medelsheim máskép Berr, szerzett érdemeire való te-
kintetből előnyökben részesittetett. Ez befolyásával oda te-
relte a dolgot, hogy X V I . Lajos Malesherbe minisztert-
megbizta az előterjesztés megtételére a zsidó ügyben. Erre a 
zsidó előkelőkkel tar tot t tanácskozmány alapján elkészült 
(1784.) a királyi deeretum, mely őket a személyi taksa fize-
tésétől felmenti. Voltak ugyan a „felvilágosodás" zászlóvi-
vői közt is némelyek, kik nem tartoztak a zsidóvédők közé, 
s maga Voltaire is határozott ellenzéket képezett a zsidók-
kal szemben ; másokat azonban részükre tudtak vonni s ezek 
közé tartozott a fennemlitett Mirabeau is, ki berlini isme-
retségei folytán hatalmas védője volt az emancipátiónak. 

3 2 * 
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1787-ben egy művet irt, ismelyben a Mendelssohn által 
megindított „zsidó reform törekvéseket^ ismerteti és véde-O 11 

lemben részesiti. A mindinkább előtérbe nyomuló zsidókér-
dés tisztázása czéljából, a metzi tudós társaság 1788-ban 
következő kérdés megoldására tűzött pályadijat : mikép sza-
badithatók fel a zsidók, liogy az Francziaországnak is minél 
nagyobb hasznára váljék ? Hárman osztozkodtak az ekkép 
kitűzött pályadíjban : két keresztény, kiknek egyike volt a 
későbbi forradalmi szerepléséről ismeretes Gregoire abbé, a 
másik egy Thiery nevezetű nancy-i ügyvéd ; a harmadik 
Hurvi tz lengyel származású s akkor Párisban tartózkodó 
zsidó. 

Ezen előzmények után 1789-ben kitört a forradalom, 
de az alkotmányozó testület elejénte fontosabb tárgyakkal 
levén elfoglalva, nem fordíthatott figyelmet a zsidókra. 
Ügyök akkor került először a törvényhozó testület elé, mi-
dőn a szabadság és egyenlőség ama napjaiban egész Fran-
cziaországban ugyan, de különösen Elszászban általános ül-
dözés tárgyai voltak a köznép által gyűlölt zsidók. Ez al-
kalmul szolgált a zsidókkal rokonszenvező Gregoire képvise-
lőnek a felszólalásra; mindazáltal, a képviselők nagy több-
ségének határozott ellenzése miat elvettetett az általános o 
emancipátio eszméje, s egyedül a spanyol és portugál meg 
az avignoni zsidókra terjesztetett ki a polgárjog. Jóllehet 
pedig az elszász-lotharingi és párisi zsidók küldöttsége Hur -
vitz vezérlete alatt nemzeti kokárdákkal jelent meg a com-
mune gyülekezetébeu, s az egy külön bizottság által kérel-
mezte a nemzetgyűlésnél a zsidók általános felszabadítását, 
— annak kimondása ismét el lőn halasztva, s csak 1791-ben 
mondatott ki az általános emancipátióval a zsidók egyenjo-
gositása. Mire Berr Izsák tekintélyes nancy-i zsidó, egy 
emelkedett hangulatu iratban köszönetet mondva a nagy-
lelkű franczia nemzetnek, hitsorsosait a franczia nyelv elsa-
ját í tására s a forradalmi ügy támogatására lelkesité. Minek 
csakugyan volt annyi eredménye, liogy a zsidók, nevezetesen 
a dúsgazdag bordeauxiak, pénzzel járul tak az ügy támoga-
tására, mig mások önkénytesekként szolgáltak a forradalmi 
hadseregben. Ezzel annyiban előmozdították saját ügyöket, 
a mennyiben a forradalmi hadsereg által elfoglalt területe-
ken mindenütt felszabadittattak a zsidók. 

Napoleon uralmi korszakában némi veszély fenyegeté 
a zidók polgári szabadságát. Az éles látású hóditó figyelmét 
nem kerülheté el azon körülmény, hogy az u j polgártársak 
minden külszín daczára nem csak nem olvadnak össze a nem-
zettel, sőt ellenkezőleg a nemzet anyagi megrontására hasz-
nálják fel ama szabadságot, melylyel nagylelküleg meg lettek 
ajándékozva. Nevezetesen az elszásziak arról vádolták őket, 
hogy uzsoráskodásukkal tönkre ju t ta t ják tartományukat, s 
a fekvő birtok fele már is zsidókézre került . Napoleon maga 
is akkép nyilatkozott felölök az államtanácsban, hogy a zsi-
dók államveszélyesek, hogy felszabadításuk daczára is álla-
mot képeznek az államban, hogy mint hadikémek megbiz-
hatlanok stb. Mindamellett megengedé egy zsidó enquête 
egybehivását. Nevezetes, hogv a franczia, belga, német, olasz 
és schweitzi tartományokból egybegyülekezett zsidó előke-
lőkhez többi közt ezen kérdések is intéztettek : vájjon mint 
valódi francziák nemzeti érzületet tanusitaudnak-e ? Miként 
vélekednek a keresztények és zsidók közt kötendő házassá-

gokról? Mit tar tanak az uzsoráról ? Az első kérdésre igenlő-
leg válaszoltak az egybehívottak ; a másodikra kitérő vá-
laszt adtak, miután jól ismerték hitsorsosaik ellenszenvét; 
ugyanezt tették a harmadikra nézve, mentségül fölhozva, 
miszerint egyeseknek (!) e tekintetben elkövetett visszaélé-
seiért nem lehet az egész zsidóságot felelőssé tenni. Napoleon 
1806-ban megerősité ugyan a zsidókat polgári joguk birto-
kában. s ezen felül az európai közfigyelem fólkeltése czéljá-
ból még egy hetvenegy tagból álló synedrion felállításába is 
beleegyezett ; de ezen engedélye nagyon ephemer jellegű 
volt, mert mar a következő évben, — valószínűleg a zsidók 
ellen felmerült panaszok s az ellenök nyilvánuló elkesere-
dettség következtében — a synedrion megszüntetésével a 
polgári jogokat is tizévi tar tamra megszoritá, minek követ-
keztében megtiltatott nekik a katona-helyettesítés, a hely-
változás és szabad letelepedés, s kereskedelmi szempontból is 
megszorításnak lőnek alávetve. S habár némi módosítások 
történtek is e tekintetben, a teljes polgári jog gyakorlatát, 
Napoleon egész uralma alatt , többé ki nem eszközölhették. 

Ezen korszakból egy epizódot kell felemlítenünk, mely 
borzasztó világításban tünteti fel a zsidó nép jellemét. Ezen 
epizód egyik jelenetét képezi a szerencsétlen kimenetű 
oroszországi hadjáratnak. „Húszezer franczia Napoleon had-
seregéből — ekkép szól ezen esetről Segur tábornok, a véres 
dráma egyik szereplő egyénisége — Yilnában visszamaradt 
betegen, sebesülten, kimerülten. A francziák által pártfogolt 
és felszabadult zsidók a rokonszenv és barátság álarcza alatt 
közeledtek a szerencsétlenekhez, házaikba csalogatták őket, 
liogy annál biztosabban kirabolhassák, s az ablakon mezte-
lenül kidobva elveszeszszék a borzasztó hidegben . . ." 

Hogy mennyit köszönhettek a zsidók a franczia befo-
lyásnak, az kitetszik azon körülményből, hogy a Napoleon 
bukását követő restauratio korszakában nemcsak hoçn- nies;-o. o 
fosztattak ama szabadságaiktól, melyekben a francziák által 
befolyásolt tartományokban részesittetének, hanem számos 
helyeken jelenetek is fordultak elő, s az általános zsidóelle-
nes mozgalom kitörését csak karhatalommal nyomhatták el 
az európai kormányok. A társadalom minden rétegében mu-
tatkozó ellenszenv miatt a bécsi congressus tagjai óvakodtak 
a zsidókat valamely előnyben részesitni, vagy ügyöket pár-
tolólag előterjeszteni ; s habár Metternich és Hardenberg 
osztrák és porosz nagy befolyású államférfiakról állít ják, 
hogy hajlammal viseltettek a zsidók iránt, ezek sem merték 
őket a közvélemény ellenére pártfogolni. 

Az azon időbeli zsidóellenes közhangulat megítélésére 
szükségesnek találjuk oly irók és elsőrangú tudósok vélemé-
nyére is hivatkozni, kiket felvilágosodás hiányáról nem le-
het gyanusitni. Az azon korbeli felvilágosodott tudósok közé 
tartozik bizonyára Kant az ujabb német bölcsészet megala-
pítója, ki ekkép nyilatkozik a zsidókról : „A hajdani Pa -
laesztinának jelenleg közöttünk tartózkodó lakói uzsorásko-
dásuk küvetkeztében általában rosz hirben állanak. Vala-
mint visszataszító a látvány, melyet egy puszta csalókból 
álló nemzet nyújt az embernek, ugy hasonlókép undorral 
szemléljük amaz üzérkedő népséget, melynek tagjai a becsü-
letesség elveit magukra nézve kötelezőkül el nem ismerve, a 
csalásnak minden nemeit felhasználják azok ellenében, kik 
nekik menhelyet nyújtottak." Fichte, szintén bölcsész, akkép 
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vélekedik : „hogy a zsidók emancipálásához szükséges lenne 
egy éjjelen valamennyit lefejezni s fejőket mással felcse-
rélni, melyben egyetlen eszme sem lenne azokból, melyektől 
hemzseg a közönséges zsidó fő." Herder történész szerint 
pedig : „Isten kiválasztott népe (az ó szövetségben) élősdi 
növény gyanánt mutatkozik a nemzetek élő fáján, melyek 
nedvével táplálkozik." Es ismét : „Oly minisztérium, mely-
ben a zsidó elem az uralkodó ; háztartás, melynek kulcsa 
zsidóra van bizva ; tartomány, hol kizárólag zsidó üzérke-
dik ; egyetemek, melyek tanítványai zsidó kezekbe kerültek 
— pontini mocsárokat képeznek, melyeket vajmi nehezen 
lehet kiszárítani. Bégi közmondás szerint : a hol a test. oda 
gyülekeznek a sasok, s az enyészetnek induló tárgyakban 
mutatkoznak a férgek és nyüvek." Végül még Klübel jog-
bölcsészre hivatkozunk, ki a bécsi congressus alkalmából 
ezen megjegyzést koczkáztatja : „Esz és tapasztalat egyaránt 
tanítják, hogy a kasztszellem az ő elzárkozottságával hom-
lokegyenest ellenkezik a közjóléttel. Már pedig a zsidóság-
mind politikai, mind vallási és társadalmi tekintetben oly 
éles ellentétben áll az összes európai nemzetek életével, hogy 
ezen ellentét, emancipál tatása esetére, valóságos rákfenévé 
válnék az európai társadalomra nézve, — ha csak a talmu-
dista tanok megtagadására visszavonhatlanul, a fentartás 
teljes kizárásával el nem határozná magát." 

Ezen, Rohling munkájából vett idézetek annyit min-
denesetre bizonyitnak, hogy a tudós világ ugy mint az egy-
szerű köznép egyaránt államveszélyeseknek tartá a Talmud 
elveit követő zsidókat. Ez okból a restauratio korszakában 
ismét megfoszták őket ama jogoktól, melyekkel a szabadság 
mámorától elkapatott francziák befolyása alatt egyes orszá-
gokban megajándékoztatának. Mindazáltal a szigorú korlá-
tok közé szorított zsidóság épen nem esett kétségbe, s miután 
a neki sajátos éleslátás segélyével az ezen korszakban felé-
ledt keresztény szellemben s a népek honszeretetében fölis-
merte fölényre jutásának leghatalmasabb akadályait ezen 
kettős akadály legyőzésére a Mendelssohn által kezdemé-
nyezett tevékenység buzgó és kitartó folytatásával töreke-
dett a zsidóság. 

Azon körülmény is bátorítólag hatott a zsidókra s a 
győzelem reményével kecsegteté őket, hogy, mig a beván-
dorlott törzsek közöl egy sem tudott ellenállani a keresz-
ténység legyőzhetlen hatalmának, s vagy a pusztulás vagy 
a kereszténység felvétele között kellett mindannyiaknak vá-
lasztaniok, egyedül ők — a zsidók —- nem olvadtak be a ke-
reszténységbe. Ha diadalmasan megállottunk a középkori 
századokban — gondolák magukban — midőn a keresztény 
"szellem legnagyobb mértékben áthatotta a társadalmi réte-
geket, nagy balgaság volna kétségbeesni ma, midőn a renais-
sance korszakban inaugurált s a franczia forradalomban 
diadalra jutot t keresztényellenes irányzatban hatalmas szö-
vetségesre akadunk. A forradalom lángjai elfojtattak ugyan 
a legitim uralmat visszaállító s a keresztény szellem felélesz-
tésére törekvő nemzetek által ; de a keresztényellenes gyűlö-
let tüze hasonló a hamu alá takar t zsarátnokhoz, melyet ha 
sikerül felélesztenünk, biztosan diadalhoz juthatunk. Miután 
pedig a honszeretet vallás-erkölcsi érzelem nélkül tartósan 
fen nem maradhat, az utunkban álló mindkét akadálylyal 
egyszerre végezünk ! 

Hogy ezek nem légből kapott állitások, azt bizonyítja 
az ujabbkori zsidóság tervszerű s egyöntetű működése, s az 
ennek következtében alakuló vallás-erkölcsi, szellemi és tár -
sadalmi politikai és közgazdászati viszonyok. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, április 20. Szabadkőművesek értekezlete. — 

Liberális lapjaink ez értekezletről a következőket ír ják : „A 
magyarországi skót-szertartású szabadkőművesek tegnap 
éjjel (april 13.) nagy értekezletet tartottak, melyen nemcsak 
a fővárosi összes páholyok, hanem számos vidéki, sőt az osz-
trák páholyok is, melyek azonban magyar földön tar t ják 
összejöveteleiket, küldötteik által résztvettek. Az értekezlet 
főtárgya az volt, miként lehetne a szaőbadkmüvesi czélokat 
és működést, melyeket eddig a titok fátyola boritott, a nagy 
közönséggel megismertetni. A kifejtett nézetek igen eltérők 
voltak ; azonban valamennyien megegyeztek abban, hogy a 
mód, mely szerint a szövetség- dolgozik, mint ez eddig- is 
történt, ugy ezentúl is titokban tartassék. De a publiczitás 
szükségét többé kevésbé minden oldalról hangsúlyozzák, 
sőt egy, a szabadkőművesség érdekeivel foglalkozó és a 
nagy közönség számára hozzáférhető lap alapítását is szóba 
hozták. A felmerült eszmék és javaslatok fölött, a magyar-
országi Nagy-Oriens és a szövetségtanács fog határozni. Az 
értekezlet tegnap a kőművesek szokott helyiségében este 7-től 
12 óráig tartott ." Eddig a tudósítás. 

Vájjon a polgári házasságról beterjesztett törvényja-
vaslat, vagy a küszöbön álló képviselő választások szolgál-
tattak-e okot a tanácskozmányra, azt meghatározni lehe-
tetlen ; az azonban bizonyosnak látszik, hogy a szabadkő-
művesek nagy actióra készülnek, mert különben ily közös 
értekezletet nem tartot tak volna. Az értekezlet mindenesetre 
figyelmet kelt már az által, hogy annak tárgya felől a 
közönség értesíttetett, de magára vonja a figyelmet e tárgy-
nál fogva is. A szabadkőművesek tudvalevőleglegalább mi 
nálunk, mind ez ideig jónak tar tot ták titokban működni, 
titokban tartani a tanácskozás tárgyát, titokban tartani 
a hozott határozatot, ugy, hogy ha a nagy közönség a sza-
badkőművesség czéljairól akart értesülni, azt következtet-
hette és levonhatta a szabadkőművesség általánosan ismert 
czéljaiból, dé miről közvetlenül a magyar szabadkőművesek 
által nem értesülhetett. 

Mint látszik azonban forduló pont készül beállani, a 
szabadkőművesek nyiltan akarnak fellépni, czéljaikat a nagy 
közönséggel akarják közölni, lapot akarnak saját érdekeik 
képviselésére alapítani. Mi megvalljuk, hogy e fellépést fe-
leslegesnek, de gyanúsnak is tar t juk. Feleslegesnek, mert a 
külföldi szabadkőműves lapokból, az elárult legtitkosabb 
iratokból úgyis eléggé ismeretes a szabadkőművesség czélja ; 
tudjuk, hogy az nem más, mint a kereszténység kiirtása és 
a humanismus (?) vallásának megalapítása. De gyanús is, 
mert feltehető-e, hogy egy titkos társulat saját czélját nyil-
tan elárulja? Hiszen czélját csak titkos uton, csak ugy ér-
heti el, ha el nem árulja. A titok czélja elérésének conditio 
sine qua non-ja. Mindazt. Amit eddig ismerünk a szabad-
kőművesség czéljáról, nem az ő nevéből kifolyólag, ha-
nem csak szabadkőmüvesi indiseretio folytán ismerjük, mi 
miatt a szabadkőművesség kebelében, heves viták és szem-
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rehányások történtek. Ily körülmények közt feltehető-e, 
liog'y a szabadkőművesség érdekét képviselő szabadkőműves 
lap Magyarországon őszintén feltárja a szabadkőművesség 
ezélját a nagy közönség előtt? Vagyis, feltehető-e, hogy 
végczéljának feltárásával megsemmisítse épen azon czél elé-
rését, melyet elérni törekszik ? Nem szükségképen gyanú-
val kell-e tehát fogadnunk a hirt a szabadkőművesség nyilt 
fellépéséről ? Nem szüksépképen oda vagyunk-e utalva, hogy 
előre kételkedjünk azon lap őszinteségében, mely a szabad-
kőművesség érdekét lesz hivatva képviselni ? Annál inkább 
jogos gyanút ébreszt pedig e szabadkőműves őszinteség, 
mert az értekezlet egyhangúlag megegyezett abban, hogy a 
,mód', mely szerint e szövetség dolgozik, ezentúl is titokban 
tartassék, mind eddig. I t t a szabadkőművesség állítólag nyil-
tan akarja felfedezni czéljait, miért titkolja el működése 
módját ? Hiszen minél inkább meggyőződnék a nagy közön-
ség, nem csak a czél tisztaságáról, hanem a ,mód' tisztessé-
gességéről is, mely a czélhoz vezet, e czélt annál könnyebben 
és annál biztosabban lehetne elérni ? Vájjon tehát a ,mód' 
titokzatossága nem vet-e sötét árnyat az állítólag őszintén O J o 
kinyilvánítandó czél tisztességére is ? Mi azon nézetben va-
gyunk, hogy a szabadkőművesség a ,mód' titokzatosságával 
a czél tisztaságát is, hogy ugy mondjuk, agyonütötte. 

De ha a szabadkőművesség határozata már jó előre 
gyanút ébreszt és kétség fér jó előre adandó nyilatkozatai-
nak őszinteségéhez, ugy mi értelme, mi haszna lesz a majd 
alapítandó lapnak a szabadkőművességre ? Ezt megfejteni, 
nem nehéz feladat. A kik a szabadkőművesség czélját még 
nem ismerik, más részt, akik még hitüket nem veszítették 
el az emberek őszintesége és becsületességében, azok a há-
lóba bemennek, ha csak nem lesznek, a kik őket előre fel 
nem világosítják ; az ily emberek könnyen el fogják hinni és 
igaznak tartani azt, amit a szabadkőművesek önmagukról és 
czéljaikról hirdetni fognak ; belépnek majd az ,őszinte' tár-
sulatba, hol a ,testvéreknek' azután majd lesz rá gondjuk, 
hogy az ,uj' testvérek bele szokjanak a szabadkőműves gon-
dolkozás-módba, hogy majd, mint már szabadkőművesek, 
jól előkészítve, megismerjék a szabadkőművesség igazi czél-
já t a nólkül, hogy attól visszarettennének. Vagy nem igy 
van-e a liberalismussal is ? Kimondja-e a liberalismus is 
őszintén saját czélját ? Kimondja-e, hogy ő vallástalan ? Nem 
inkább folyton huinanismus, cultura, civilisatio, haladás stb. 
a szó, melyet hangoztat ? Es nem hiszik-e el százan, ezren, 
liogy a liberalismusnak csakugyan nincsen más czélja? A 
még be nem avatottak a jelzett czimeken szavaznak meg 
törvényjavaslatokat, később megszokják a helyzetet és már 
beavatva a liberalismus czéljaiba, nem rettennek vissza a 
leghitetlenebb törvényjavaslatok megszavazásától sem. Épen 
ugy fognak eljárni a szabadkőművesek is, a legártatlanabb 
képpel fognak fellépni, hogy annál könnyebben csalják meg 
az avatatlanokat. Épen e csalatkozástól való óvakodás tekin-
tetéből, figyelmeztetünk mindenkit a hálóra, melyet a sza-
badkőművesség kivetni készül. Óvakodjanak hitelt adni azok-
nak, miket a szabadkőműves lap a szabadkőművesség czél-
jául fog hirdetni, mert az mind hazugság lesz, valamint ké-
rünk mindenkit, hogy ha valaha, ugy most fedjék fel minden 
adandó alkalommal a szabadkőművesség ,valódi' czélját, 
hogy a kiket lehet megmentsünk a kereszténységnek. 

Az esztergomi föegyliázmegyéböl. A szomolányi ales-
peresi kerület papságának óvása a polgári házasság ellen. — 
A szomolányi esperesi kerület papságának folyó évi april 
8-án a húsvéti sz. gyónás alkalmával Nádason egybegyűlt 
lelkészkedő papsága, a végzett ájtatosság után, megbeszélés 
s tanácskozása tárgyául választotta az országgyűlésen fel-
vetett polgári házassági törvényjavaslatot. 

A kerületnek tagjai mély sajnálkozásukat fejezvén ki 
azon kiszámíthatatlan hátrányos következmények felett, me-
lyek a javaslat netáni érvényesítése folytán — hazánknak 
anélkül is eléggé lazult társadalmi viszonyaira háramlanda-o o 
nak, nemkülönben a törvényhozás s a kormány iránti tiszte-
let- és kegyeletnek azon csökkenése felett, melyet a polgári 
házasság törvénye a számra s erkölcsi súlyra nézve mindig 
túlnyomó s jelentékeny közönségben — maga után vo-
nandna, — hivatásos meggyőződésöktől indíttatva, •— rövid 
eszmecsere után azon egyhangú megállapodásra jutottak : 
miszerint vallási s kötelességérzetökhez híven a behozandó 
polgári házasság ellen az ország szine előtt a hírlapok utján 
ünnepélyes óvást teendenek. Midőn ezen óvásukat ezennel 
köztudomásra hozzák, arra kérik fel tisztelettel és bizalom-
mal édes hazánknak ft. kath. papságát, hogy ebbeli, mái-
több lelkészi testület által eddig is követett eljárásuk után 
indulva szíveskedjék a világ- s országgal a napi sajtóban 
mihamarább tudatni, hogy a polgári házasság — bármely 
alakja- s módozatában — nem csak a vallásosság érzetét, a 
családi élet jóllétét, a valódi s józan országos közvéleményt 
sérti, hanem a szó szoros értelmében parlamenti bíint képez; 
mivel az országgyűlés s a kormány a polgári házasságot 
tudva s akarva az ország közvéleménye ellenére akarják 
az országra ráerőszakolni. 

De miután tar thatni tőle, hogy a kath. papságnak ily 
módon nyilvánítandó óvástételei az országházon belül e r -
kölcsi értékkel s hatással nem fognak dicsekedhetni, s a tör-
vényhozók nagy része, valamint a polgári házasságnak más 
pártolói azon véleményt is szenveleghetnék a világ előtt, 
hogy a papság óvástételeit senki sem osztja : a szomolányi 
alesperesi kerület lelkészei ezúttal egyszersmind azon óha-
jukat s indítványukat is ju t ta t ják nyilvánosságra : vajha — 
egyes választó-kerületekből mennél több választó s nem vá-
lasztó kath. s más hitvallású honpolgár aláírásaival megerő-
sített kérvények terjesztessenek fel annak rendje szerint az 
országgyűléshez a polgári házassági törvényjavaslatnak vég-
leges mellőzése czéljából. — Ezenkívül kivánatos lenne, hogy 
a választó-kerületekből — a polgári házasság ellenében — 
felhívások intéztessenek egyes országgyűlési képviselőkhez,. 
kik megválasztásuk előtt ünnepélyesen Ígérték vala, hogy a 
vallás ügyeit nem fogják a parlament hatalmi körébe be-
vonni. — A szomolányi alesperesi kerületnek papsága ez 
értelemben legközelebb fog kilépni a tettek mezejére. Kiváló 
tisztelettel kérjük ft. lelkésztásainkat s minden ügybuzgó 
világi elvrokonunkat : méltóztatnának indítványunkat saját 
hatáskörükben kegyesen pártolni, — s ha e tekintetben va-
lamely gyakorlatibb eszme vezetne czélhoz, szíveskednének 
ezt — a közjó érdekében — mielőbb közzétenni. 

A szomolányi alesperesi kerület lelkészeinek megbízá-
sából : Skrivánek Móricz s. k. 

kerületi jegyző. 
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Paderborn. Drobe káptalani helynök első főpásztori 
körlevele, hasonlóan a véres csaták utáni főparancsnoki ki-
áltványnak, legilletékesebben világítja meg az itteni egyházi 
állapotokat. „A paderborni egyházmegye káptalani helynök-
ségének elválalása, igy kezdi a főpásztori szózat, rendes vi-
szonyok közt is nehéz, kétszeresen sőt háromszorosan nehéz 
pedig most, miután előbb Istenben boldogult feledhetetlen 
püspökünk Martin Konrád eltávolítása, utóbb halála által, 
a megye szabályos kormányzata akadályozva és félbesza-
kítva lett, minek folytán számtalan bajok és hiányok tá-
madtak, s azért nagyon természetes, hogy nekem komoly 
aggályaim támadtak, elfogadjam-e magas hivatalt. Ezen 
aggályok közül egvikre okul nagy korom szolgált, melv a oo J Of ui/ C> 1 J 
csakis erőteljes válak által elviselhető munka és fáradság-
nak már nem felel meg. Miután azonban szent egyházunk 
hőn tisztelt feje, X I I I . Leó pápa, á választást megengedte, a 
főt. káptalan pedig azt reám irányozta, az U r hívását kellett 
ebben felismernem azon kötelezettséggel, hogy azt kövessem 
s gyenge válaimra felvegyem e terhet, azon erős hitben) 
hogy ő, minden áldás kimeríthetetlen forrása, nekem is meg 
fogja adni a munkára szükséges erőt. 

Elfogadtam tehát e súlyos hivatalt, azon reményben, 
hogy ez által megtörténik az első lépés az áldásos békés ál-
lapotok további fej lésére ; mely véleményben és reményben, 
mint ez iránt illetékes helyről biztosítást nyertem, — amely 
biztositást részemről legbensőbb hálával fogadom, — az ál-
lamkormány is osztozik velem. Ime tehát, kedves testvéreim, 
hivatva a magas állásra, nem annyira életekre, mind közé-
tek lépek. Legyünk ezentúl még szorosabban egyesülve 
Krisztus iránti szeretetben és az egyház iránti ragaszkodás-om o 
ban, melynek, ha hü tagjai lehetünk, legnagyobb dicsősé-
günknek kell tartanunk. Ragaszkodjunk egymáshoz kölcsö" 
nös bizalom által. Először is bizalom részemről ! Ez erős 
alapon áll, — valóban emelkedett érzettel mondom ki, — 
szilárdan áll nemcsak kipróbált hüségteken az egyházhoz, 
hanem áldozatkészségteken is, melylyel nemcsak a reátok 
bizott hitközségek lelki szükségleteiről gondoskodtatok, ha-
nem messze távolba is el vittétek • az U r igéjét és az élet 
kenyerét. Ez áldozatkészség oly nagy, hogy némelyek közü-
letek, kiket Isten már kiszólitott az életből, még ott sem 
hátrál tak, hol a túlfeszített munka és fáradság a halál csi-
ráját rakta le testökbe. 

Ámde a ti bizalmatok is szilárd egyesítő kapocs le-
gyen irántam ! Ennek azon meggyőződéstekben kell nyilvá-
nulnia, hogy én hivatalomat csakis szent egyházunk szelle-
mében és törvényei szerint fogom viselni ; továbbá türelme-
tek és elnézéstekben, lia taláu azon ohajok közül, melyeket 
t i és hitközségeitek táplálnak, csak kevés fog megvalósul-
hatni, mert kezeim a szabad működésre még mindig meg van-
nak kötve, és ha valamely földön sok a rom, az u j épület 
nem emelkedhetik fel rövid idő alatt. Bizalmatoknak azon 
esetben sem szabad megrendülnie, ha talán egyes esetekben 
kénytelen lennék komoly szavakat mondani ; akkor is erősen 
ragaszkodjatok ahhoz, hogy csakis a kötelesség adja azokat 
ajkaimra. — Legyünk egyesülve a közös ima által ! Buzgó, 
kitartó imádság áthat a komor felhőkön fel az' égbe ; és ha 
sokáig késik is az Ur , utoljára mégis meghallgatja. Imádkoz-
zunk, és a megye hívei velünk, különösen a békés idők lces-

dése végett engedélyezett jubilaeum idején, szent egyházunk 
fejeért, X I I I . Leó pápáért, kinek a világot átölelő gondjai 
közt a katholikus egyháznak németországi sorsa első sorban 
áll. Adja Isten, hogy szentséges atyánk, ki kiváló értelem-
ben a béke fejedelme, nemsokára megélje a béke idejét! 
Imádkozzunk legkegyelmesebb császárunk, királyunk és 
urunkért is, hogy dicsőségteljes életének késő alkonyát az 
egyházi béke visszaállítása magasztossá tegye, — a mi is-
mételve nyilvánított legfelsőbb szózat szerint szivének ki-
váló ügye, — hogy igy a béke által vigasztalást nyerjenek 
súlyos megpróbáltatás alatt levő, de hűségben soha meg nem 
tántorodott katholikus alattvalói. 

Imádkozzunk közösen egymásért! Imám naponkint ér-
tetek fog felszálni a sz. misében, hogy ti, szeretett testvé-
reim, továbbra is ernyedetlenül munkálkodjatok hiveitek 
közt és azon községekben, melyek még mindig lelkipásztor 
nélkül vannak. Imáitokba zárjatok be engem is mindennap, 
hogy az U r csekély erőmet fokozza s fáradozásaimat bő ál-
dásaival kisérje. Esedezzünk Isten előtt mindnyájan, hogy 
mennél előbb jöjjön el azaz idő, midőn egyházunk fejének 
lehetséges lesz sz. Liborius megyéjének több mint ezeréves 
pásztorbotját méltó és erős kezekbe letenni, a midőn majd 
én is a kormányt átadhatom, s a midőn mi mindnyájan, há-
latelt, örömtől áradó kebellel mondhatjuk el templomaink-
ban hálaadó és dicsőitó énekeinket. 

Ilivatalalos kiadványokat ezentúl a káptalani hely-
nökséghez kell intézni. 

A heiligenstadti püspöki ordinariatus, az erfurti püs-
pöki szentszék és a magdeburgi püspöki biztosi hivatal mű-
ködésüket és ügyvitelüket az előbbi mód szerint szintén 
megkezdik. 

Paderbornban 1881, marcz. 23. 
Drobe, kanonok, káptalani helynök. 

KEGYELETES ADAKOZÁS. 
Lapunk mult számának zárta után vettük kegyelmes 

főpásztorunk, főm. és főt. Nimor János, bibornok herczeg-
primás ő eminentiájának f. évi V I I . sz. körlevelét, melyben 
ő emja a svéd missió támogatását (lásd, a Roligio m. sz.) kö-
vetkező kegyes szózattal ajánlja papsága és hi vei figyelmébe : 

Ab anno 1871. in Svecia quoque liberó religionis exer-
citio fruuntur Catholici. Non iam in exilium abiguntur, qui 
hanc fidem amplectuntur ; non poenis subiacent, qui librum 
vulgant, de religione tractantem ; licetque iam Catholicis 
suas habere scholas, eligi in repraesentantes populi, et pu-
blica genere officia, excepto dumtaxat munere ministrorum, 
a quo adhucdum arcentur. In praedicto regno Pius I X . erexit 
Vicariatum Apostolicum pro Catholicis extraneis, qui ibi-
dem commorabantur ; indigenis enim fidem Catholicam pro-
fiteri non erat integrum. Vicarius Apostolicus residet IIol-
miae, cui subest Missionariorum statio in Malmö. Indigen-
tiis sic deposcentibus idem Vicarius Apostolicus nunc alia m 
similem stationem in Civitate GeHe dicta, cum Ecclesia et 
schola erigere intendit, et Catholicos aliorum regnorum ad 
conferendas symbolas enixis provocat precibus, quarum in-
terpres his diebus horsum quoque comparuit Sacerdos ac 
Missionarius e Liberis Baronibus Leonhardi, erga cuius 
supplices pium opus cum eo cummendo, ut qui illud suis» 
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qualibuscunque bene vole oblatis symbolis promovere volue-
rint, ac etiam voluerint, has ad Cancellariam Officii mei 
transponant. 

Strigonii, die 2-a Április, 1881. 
Joan. Card. Simor m. p. A. Eppus. 

IRODALOM. 
X Stat iszt ikai párhuzam a magyar és osztrák pap-

ság közt. Hét táblán bcmututja Szöllösy Károly, polgári is-
kolai tanár. (Forditás és áldolgozás jogát szerző fentartja 
magának.) Aradon 1881. Gyulai István könyvnyomdájában. 
Nagy 8-ad rétii 54 lap : Ara 50 kr. 

Körülbelül 20 éve, úgymond szerző előszavában, hogy 
adatok után vágyott, megtudhatni, vájjon a magyar világi 
és szerzetes rendi papság az osztrákkal az egyház, haza és 
tudományosság terén kiállja-e a versenyt? Várt hosszú éve-
ken át, de nem kapott semmi felvilágosítást. Végre elkez-
dett ő maga gyűjteni adatokat, és minthogy a kérdés szen-
vedélyévé vált, fáradságot és költséget nem kiméivé, maga 
fogott a kérdés megfejtéséhez. A kérdésnek alapos tanulmá-
nyozása és az adatoknak szigorú egybevetése után im a fent-
czimzett műben közli tanulmányai eredményét. Magyaror-
szágra és társországaira nézve az adatok 1879. év végéig 
terjednek, itt-ott a mult évi adatok is felhasználva vannak. 
Az osztrák birodalomra nézve az adatok többnyira 1879-ből, 
egyes megyékre nézve 1878-ból valók. Szerző előszava vé-
gén következőleg nyilatkozik. „Ha kissé szokatlannak látszó, 
de jóakaratú és a maga nemében eddig járatlan uton meg-
kezdett működésemet a hazai róm. kath. papság szivesen fo-
gadja, ugy e szives fogadást buzditás gyanánt fogom venni 
e nembeli tanulmányaimat tovább és nagyobb körben is ki-
terjeszteni." 

Magától érthető, hogy mi annyi éven át, annyi (ren-
delkezésünkre nem álló,) forrásból szedett ezerféle adat ér-
demleges birálatába nem bocsáthozhatunk ; azt azonban a 
fűzet gondos átlapozása után, a könnyebben ellenőrizhető 
táblázatos kimutatásokra nézve elmondhatjuk, hogy szerző 
adatai általán véve szabatosak. Csakis egy-két hiányt fedez-
tünk fel. P . az udvari káplánokat mutató tábla sorozatából 
kifeledte szerző a rozsnyói és győri megyét, mely utóbbiból 
— és pedig a magyar egyházmegyék közöl csakis ebből, — 
egy valóságos (fungens) udvari káplán van, dr. Steiner F ü -
löp, a jeles magyar theologus, ki egyszersmind a sz. Ágos-
tonról nevezett fensőbb papnevelő intézetben tanulmányi 
igazgató. Továbbá Magyarországból egy római tudort sem 
tüntet ki, holott többen vannak. Persze, hogy szerzőnek ezt 
kitüntetni a rendes adatokból a lehetetlenséggel határos dolog-
iéit volna. Nagyobb hiánynak kell kijelentenünk, hogy a 
gör. szert. kath. egyházmegyék, — pedig ezek száma nálunk 
Horvátországot leszámitva, hat, — egészen mellőzve van-
nak, holott ezeknek papsága is a magyarországi papság kö-
rébe tartozik.- A többire nézve örömest sietünk szerzőnek 
elismerésünket nyilvánítani, hogy a kath. világi és szerzetes 
papság közhasznú törekvéseire hangosan szóló statistikai 
adatokból igyekszik fényt deríteni. A mit 54 lapra terjedő 

tömött sorokban ad, azt részletesen ismertetni teljes lehetet-
lenség, de az írói tulajdonjogba is ütköző dolog. Kénytele-
nek vagyunk tehát az egyszerű utalással beérni, mit ezen-
nel szivesen megteszünk, felhíva a magyarországi katholikus 
papság figyelmét a minden tekintetben tanulságos művecske 
pártolására. Hogy t. olvasóink mégis legalább általános vo-
násokban szerezhessenek magoknak fogalmat e könyv tar-
talmáról, közöljük a fejezetek czimeit. I. 0 szentsége a pápa 
által adott méltóságok. II . 0 felsége apostoli királyunk ál-
tal adott kitüntetések. I I I . Külföldi fejedelmek és Bécs vá-
rosa által adott kitüntetések. IV. Udvari papok. V. Biro-
dalmi és tartományi képviselők. VI. Egyházi és világi tu-
dományosságot feltüntető táblák. I. Vizsgálat alapján. I I . 
Tiszteleti tudori oklevelek alapján. I I I . Tudományos és iro-
dalmi működés alapján. VII . A nevelés-oktatás terén való 
működés. I. Nevelés terén. I I . Oktatás terén. 1. Egyeteme-
ken. 2. Akadémiákon. 3. Középiskolákban. 4. A hittanitás 
terén. 5. Tanító-képzőkben, polgári- és népiskolákban és a 
nevelői pályán. 

Nem tehetjük, hogy szerző kutatásainak eredményét 
saját szavaiban befejezésül ide ne iktassuk : „A statisztikai 
párhuzam tehát, úgymond, a monarchia mindkét felének 
papsága között megvolna. Keblünket csak egy érzet lelke-
síti, és ez a megelégedés, az öröm érzete, hogy kedves ha-
zánk mindkét rendbeli papsága, ugy az egyházi, mint a vi-
lági tudományosság terén elüljár. Ezt az osztrák papsággal 
szemközt korántsem kérjük kárörvendező vallomásnak tar-
tani, hanem mint megdönthetetlen tényt, melyet maguk a 
bemutatott statisztikai adatok rendíthetetlenül tanusitanak. 

Mint szerényke müvünk elején is mondottuk, az ada-
tokért bármely irányban is a felelősséget elvállaljuk. Minket 
e művecske megírására, se rokonszenv, se ellenszenv nem ve-
zetett, hanem csak a tudvágy, hogy melyik áll előnyben a 
nyilvános működés terén az osztrák- vagy a magyar papság ? 

Hogy a magyar papságra nézve a legtöbb esetben ked-
vezően ütött ki az eredmény, arról csekélységünk nem te-
het. Es épp azért, mert az eredmény szerény várakozásunk 
ellenére is jobbnak tűnt fel, csak méginkább fogunk örülni, 
ha e füzet másokban is hason érze meket lesz képes éb-
reszteni." 

V E G Y E S E K . 
— Rudolf trónörökös ö fensége házasságra kelése alkal-

mából, mint egyik bécsi ügybarátunk értesít, ő szentsége 
pompás ajándékokat és sajátkezű üdvözlő iratot fog ő csász. 
és kir. felségének főt. Vannutelli nuntius ő excja által á t -
nyujtatui. 

— Hymnus Leó pápa tiszteletére. Hergenröther bibor-
nok a pápa nevében köszönetet mondott a Donauwörthben 
Auer által vezetett Cassianeumnak a szent atyának felaján-
lott Leo-hymnusért, melynek szövegét Effing irta, zenejét 
pedig Briem szerzé. 

— Dr. I. agemek, a ,Schles. Volkszeit.' derék szerkesz-
tőjének harmadszori folyamodására sem engedték meg Po-
roszországban a neki IX . Pius által adományozott sz. Ger-
gely rend keresztjét viselhetni. Hager konvertita. Azelőtt 
prot. lelkész volt és nevezetes író. Most a német kath. publi-
cisták egyik legkitünőbbike. 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM. A „Te Deum." — A modern zsidóságról. — Egyházi tudósítások: Budapest. Magyar a jkú görög katholi-
kus püspökség. Vácz. A Szent-László-Társulat ügyében. Róma. A szent szék financzialis helyzete". — Irodalom : Aquinói 

sz. Tamás Mariologiája. — Vegyesek. 

A „Te Deum." 

h. 
Térjünk már át e magasztos ének történelmi 

fejtegetésére. Ami nevét illeti, tudjuk, hogy az kö-
zönségesen sz. Ambrus énekének („Hymnus Ambro-
sianus"-nak) hivatik, mi által jeleztetik, hogy an-
nak szerzőjéül sz. Ambrus medioláni püspök ismer-
tetik el általában. A Breviáriumban azonban az il-
lető helyen (Matutinum) ez áll : „Hymnus SS. Am-
brosii et, Augustini," és pedig azért, minthogy a 
régi hagyomány szerint sz. Ágoston is közreműkö-
dött annak szerzésében. A Breviárium alphabetikus 
névjegyzékében pedig — mint fentebb emlitve vala 
— a „Te Deum" nem a „Hymnusok" közé van ik-
tatva, hanem a „Cantieumok" közé. A „hymnus" 
szó ugyanis kettős értelemben szokott használtatni : 
1 ör az egyházi énekekről általjában, p. o. a „Glo-
ria" is „Hymnus Angelicus"-nak neveztetik; 2-or 
szorosabb értelemben véve „hymnus" név alatt 
csak a rendes — metrikus — alakban s egyenlő vers-
szakaszokban irt egyházi ének szokott jőni. A „Can-
ticum1- névvel pedig a szentírásból — Bibliából — 
vett azon énekek szoktak jelöltetni, amelyek a zsol-
tárok között nem fordulnak elő, ilyenek: Mózes éneke 
egész a „Magnificat" és „Nunc dimittis"-féle canti-
cumig. „Hymnus" név tehát a „Te Deum"-ot csu-
pán az első általános értelemben illeti meg, mig 
ugyanaz nem metrikus alakja miatt s különösen 
a ritushan elfoglalt állásánál fogva a „Canticumok" 
közé tartozik, amiért is azok lajstromába iktatva is 
van. Ezen lajstromban — mint tudjuk, — a szent-
írási biblikus énekeken kivül, a „Te Deum "-mai 

" for-meg eg 
dul elő. 

yediil csak a „Symbulum S. Athanasii1 

Ezeket előrebocsátva, lássuk: mit kell tar ta-
nunk a „Te Deum" eredetére és szerzőjére nézve. 

A régi — mond juk— legendaszerü, de az egész 
középkor alatt megőrzött hagyomány szerint ezen 
ének sz. Ambrus és sz. Ágoston által, ennek keresz-
telése alkalmával a milanói templomban egymás-
közt viszonyosán fölváltva, minden előleges össze-
beszélés nélkül — mintegy isteni sugallat folytán 
— az egész hitközség előtt énekeltetett először. 
Ezen előadás foglaltatik a Vl-ik század első feléből 
származó „üacius" milanói püspök chronikájában. 
Ezen chronica valódisága ugyan kétségbe vonatott 
ujabb időkben s annak eredete a Xl-ik századba 
utaltatott, erről azonban később szólandunk. 

Eltekintve az emiitett chronika különösnek lát-
szó előadásától, annyi minden esetre bizonyos, hogy 
a „Te Deum" a legrégibb időktől fogva sz. Ambrus 
és sz. Ágostonnal szoros összeköttetésben levőnek 
tartatott, és az egyház ezen hagyomány alapján, 
ezen éneket a Breviáriumban „Hymnus ss. Arnbro-
sii et Augustini" nevezettel nyilván illette. 

Igaz, hogy ezen ének sem sz. Ambrus sem sz. 
Ágoston munkáiban nem fordul elő, de más kora-
beli Íróknál sem történik róla említés ; csakhogy 
az ily hallgatás nem mindig irányadó, annál ke-
vésbé döntő bizonyíték az ellenkezőre nézve. S tud 
juk, hogy hasonló hallgatagsági homály sz. Ambrus 
egyéb hymnusai fölött is lebeg s azért még sem ju-
tott senkinek eszébe azok szerzőségét megtagadni 
tőle. Azonban más részről, már a sz. Benedek rend-
szabályaiban — a VI ik század másik feléből -— te-
hát alig száz évvel sz. Ágoston halála után, a „Te 
Deum" már mint ismeretes hymnus használtatik a 
rí tusban és pedig ugyanazon a helyen mint jelen-
leg, t. i. a „Nocturnum" végén ; továbbá egy nagy-
becsű Psalteriumban, melyet Hadrián pápa 772-ik 
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év körül ajándékozott Nagy Károlynak — s mely 
most a bécsi udvari könyvtárban van — a függe-
lékben ezen hymnus egyenesen olyannak neveztetik, 
mint amely sz. Ambrus és sz. Ágoston által — .,in-
vicem" — egymásközt lön szerkesztve. Nemkülön-
ben a monte cassinoi zárda codexeiben is a „Te 
Deum" e czimet viseli: ..Hymnus s. Ambrosii et 
s. Augustini" és „Hymnus, quem s. Ambrosius et s. 
Augustinus composuerunt." Mig tehát a korabeli 
iratok abbeli hiánya a „Te Deum" eredetét ho-
mályba látszik dönteni s alkalmat adott némelyek-
nek arra, miszerint annak létrejöttét, majd későbbi, 
majd előbbi időszakra tegyék; addig a legrégibb 
bao-vománv. amelyről sehol sem mutatható ki, hoofv O./ %> OJ 
az valamely önkényes, vagy kigondolt állítás követ-
keztében támadt volna, legkisebb kétséget sem hagy 
hátra, arra nézve, miszerint ezen hymnus —- lega-. o 
lább igen szoros összeköttetésben nem állt volna sz. 
Ambrus és sz. Ágostonnal s annak eredete nem fii-
ződnék nevükhöz. S vájjon egy folytonosan élő ha-
gyomány nem ér-e föl a korabeli irott bizonyítvá-
nyok híjával? S kicsoda pctroyálhatta volna az egy-
házban, hogy ezen, olyannyira ismert két szent egy-
házatva neve tűzessék ki a ..Te Deum" hymnus 
czimeül ? Vagy — tekintve a majlandiakat. — ki 
merészelte volna őket sz. Ambrusukkal szemben ily 
csalódásba hozni ? 

Mindenesetre, már itt előlegesen is, ama kér 
szent szoros és benső egvmásközötti összeköttetésé 
nél fogva, a fentebbi régi hagyomány alapjára tá-
maszkodhatunk. Amiért is előbb e két szentről mond-
junk valamit. Es mi egvéb füze életökben olv szo-
rosan egymáshoz e két nagv szentet, mint Ágoston-
nak sz. Ambrus általi a katholikus hitben való ok-
tatása s ugyanaz általi megkereszteltetése ? Ez tör-
tént a szokásos ünnepélyes kereszteltetési napon a 
nagyszombaton 387-ik évben. Nem sokára a kereszt-
ség felvétele után sz Ágoston elhagyá Milánót s 
anyjával együtt hazájába, Afrikába tért vissza. A 
keresztség előtt aligha lett volna a'kalma Ágoston-
nak ezen hymnus componálására. Ellenben igen fel-
foghatóvá teszi e hymnus eredetét és összeszerkesz-
tését azon körülmény, hogy épen azon —- ama ke-
resztelés előtti évben hozatott be a majlandi egy-
házba sz. Ambrus által —• a keleti katholikusok 
mintájára a ..szent zsoltárok és hymnusok éneklése; 
miről sz. Ágoston az ö ..Vallomásai" könyvében 
is megható szavakkal tesz említést s miután e sza-
vak ami hymnusunkra is némi visszfényt látszanak 
terjeszteni, azért azokat itt eredetiben felemlíteni 

akar juk: „Quantum flevi (t. i. a majlandi templom-
ban) in hymnis et canticis tuis svavesonantis eccle-
siae tuae vocibus (sz. Ágoston itt mindig Istenhez 
intézi szavait) commotus acriter? Voces illae influe-
bant auribus meis et eliquabatur Veritas tua in 
cor meurn : et ex ea aestuabat affectus pietatis et 
currebant lacrimae et bene mihi erat cum eis. Non 
longe coeperat Mediolanensis Ecclesia genus hoc 
consolationis et exhortationis celebrare magno stu-
dio f ra t rum concinnentium vocibus et cordibus. Ni-
mirum annus erat, aut non multo amplius, cum 
Just ina Valentiniani regis pueri mater, hominem 
tuum Ambrosium persequeretur haeresis suae causa, 
quae fuerat seducta ab Arianis. Excubabat pia plebs 
in Ecclesia mori parata cum Episcopo suo, servo 
tuo. Ibi mater mea,! ancilla tua sollicitudinis et vi-
giliarum primas partes tenens, orationes vivebat . . . . 
Tunc hymni et psalmi ut canerentur secundum mo 
rem Orientalium partium, ne populus moeroris tae-
dio contabesceret, insritutum est; et exillo in liodi-
ernum retentum, inultis iam ac pene omnibus gre-
gibus tuis et per caetera orbis imitantibus."1) 

S most képzeljük magunknak közelebbről eme 
két, nagy, rendkívüli tehetségű s lángbuzgalmu fér-
fiút, valamint azon ünnepies pillanatot, mely őket oly 
bensőleg s hatalmasan fűzé össze ; azon kimondha-
tatlan öröm és hála mértékét, mely ezen keresztelés 
alkalmával mindakét férfiú szivét elárasztá. Te-
kintve továbbá azt, hogv Milano nagynevű püspöke 
egyéb sok fényes-erényei és tulajdonaimellett , mily 
nagy költői tehetséggel is bírt, hiszen majdnem va-
lamennyi egyházi latin hymnusok, amelyek ama 
korból származnak az ö nevét viselik (hymni am-
brosiani), valamint azon, már fentebb említett kö-
rülményt, hogv ö volt az, ki a milanói egyházba 
első hozta be a szent hymnusok énekét; végre te 
kintetbe véve Ágostonnak a szent keresztség fölvé-
teléhez történt hosszú és buzgó elkészülését., nem 
különben magasröptű szellemét és lángeszét, ki ha 
nem is foglalkozott — mint sz. Ambrus — alaki 
költemények alkotásával, mindazonáltal — mint 
minden müvei mata t ják — lelke tele volt égi- köl-
tői szent érzetekkelés fennkölt eszmékkel ugy,hogy 
ama fönséges húsvéti diadalhymnus, az „Exultet 
iam angelica túrba coelorum- is neki tulajdonítta-
t ik : van-e abban valami nagyon csodálandó és hi 
hetetlen, ha ők ugyanazon egy pillanatban áthatva 

') „D. Aurelii Augustini I lipponensis Episcopi Libri 
X I I I . ,, Confessionum.Venetiis 1774. Lib. I X . lap VI . et 
VI I . p. 109." 
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a rendkívüli öröm és hála lelkesedéstől együtt föl-
kiáltanak az Istenhez: ..Te Deum laudamus !" s to-
vább folytatva közös szent hitvallásuk czikkelyeit. 
elmondják az egész hitközség előtt, s csakugyan, ha 
a ..Te Deum- tartalmát taglaljuk, abban leginkább 
azon hitigazságok hangoztatását találjuk, melyek 
az akkori tévelyek ellen irányu'nak. 

Kii'önben nem is kell a dolgot ugy felvenni, 
mintha ezen hvmnüsnak, éppen azon alakban, telje-
sen és u g y a n a z o n szavakkal s szakokkal — amint 
az most előttünk fekszik — kellett volna már akkor 
mindjár t első izben elmondatnia; csak a lényeges 
tartalom az, mely kizár minden kétséget annak el-
fogadott eredete és szerző felül. Vájjon azután a 
szent keresztség ténye után mindjárt , avagy talán 
későbben is a sz. Ambrus gyakorlott keze nem tett-e 
azon némely javitásokat ugy, miszerint a jövőre ál-
talánosan használható énekké vál jék? Ez a fentebbi 
hagyomány hitelességéből éppen semmit sem von 
le, s nyilt kérdésül tovább is maradhat — habár 
egy oly magasztos szent ének származására nézve, 
melyet az egyház az ő riíusában a bibliai Cantieu-
mok oldala mellé tesz; éppen nem valami nehéz 
azt is föltenni és elhinni, hogy annak létrehozásában 
felsőbb isteni sugallat is közre nem működhetett 
volna. „Spiritus ubi vult spirat." 

Gyurikovics Mátyás. 

A modern zsidóságról. 
I Ia korszakot alkotó volt a zsidóságra nézve Mendels-

sohnnak féllépése, akkor nem csekélyebb hatással birt ezen 
szétszórt népség viszonyainak szerencsés alakulásaira két 
kikeresztelkedett zsidó férfiúnak, Börne (178(i.) és Heine 
(1799.) működése. Ezen férfiak példája muta t ja , hogy a ke-
resztényeknek nem nagy okuk van a zsidó kikeresztelkedé-
sek fölöt t i örvendezésre, mert az önérdek levén ezen számitó 
fa jná l a legszentebbeknek látszó cselekvényeknél is a fő-
rugó, sokan vagy talán legtöbben csak azért cserélik fel 
előbbi vallásukat a kereszténységgel, hogy keresztény álarcz 
alat t annál sikeresebben működhessenek a zsidó érdekek elő-
mozditására. Ezen felfogásunkban megerősíttetünk a zsidók 
történészének Grätznek a két férfiú áttérésére vonatkozó 
megjegyzése által. Grä tz ugyan is hosszasabban bizonyítja : 

miszerint ama két nevezetes férfin, minden áttérése daczára, 
nem a keresztény, hanem a zsidó történelem keretébe tar to-
zik, miután áttérésük csak szinleg s oly czélból lett végre-
haj tva „hogy a keresztény zászló és fegyverzet segélyével, 
az ellenfél táborába lopódzott hősök példájára annál bizto-
sabb s halálthozóbb csapásokkal- sújthassák a gyűlölt ellen-
séget." 

A vigyázatlanság egyik pi l lanatában toll alól kikerült 
ezen vallomásból kettőt tanulhatunk mi keresztények : az 
első az, hogy minket keresztényeket, megsemmisítésre kisze-

melt ellenségnek tar tva , a véghezvitelre alkalmas pil lanatra 
leselkedik a zsidóság ; a másik tanulság pedig az, hogy a 
megsemmisítés műveletének végrehajtásához minden eszközt, 
még a kereszténység felvételével kapcsolatos árulásszerü 
visszaélést is, jónak s ennélfogva megengedettnek sőt dicsé-
retesnek is hirdet. 

Baruch Lévi, ki a keresztség felvétele után Börne L a -
jos nevet vett fel, szülővárosában Frankfu r tban , rendőri hi-
vatala mellett újságszerkesztéssel foglalkozott. Az általa 
szerkesztett „Mérleg" czimii folyóiratban folyton tar tó had-
járatot indított a német nemzet két legnagyobb költője, 
Gőthe és Shiller ellen, miután azok nem feleltek meg ke-
resztényellenes Ízlésének, s czéljainak megfelelőleg más ide-
álokra kellett terelni a nemzet figyelmét. I lyen eszményt 
áll í tott fel a ledér szellemű Jean Pau l személyében. Majd 
midőn a zsidóellenes irányzat miat t nem érzett elég bizton-
ságot hazájában, s Francziaországban kitört a juliusi forra-
dalom, 1830. őszén Párizsba sietett, s ott állandóan letele-
pedett. I t t i r ta ama leveleket, melyek összesen hat kötetet 
képeznek s melyekben a német állapotok fölött gúnyolódva 
s azokat folytonosan ostorozva, nagy befolyással volt a val-
lási, társadalmi és irodalmi téren Németországban jelenleg 
nyivánuló destructiv i rányzat megalakulására. 

Börne mindamellett sokkal nemesebb jellemű volt 
Heinénél, kit Henne-Am-Bhyn a német irodalom Mephistó-
jának nevez. O is Pár isba ment, hol a demokrat és radikal 
irányzat terjesztésére Németországban Börnével s ott t a r -
tózkodó többi honfitársaival közreműködött. Mind politikai, 
mind költői müveiben a szép és fenséges eszmék összeve-
gyülnek a legaljasabb cynismussal, minek következtében 
nagy részben ő rá háramlik a felelőség ama cynismusért, 
mely az ő példája nyomán a német publicistika s általában 
a német irodalom terén olyannyira meghonosodott, hogy 
feloszlással fenyegeté, s fenyegeti jelenleg is az egész német 
irodalmat. Főkép „Dalaiban" s „Legújabb költeményeiben-
olyannyira hiányzik a legközönségesebb tiszteségérzet, s a 
nemesebb eszmék annyira beszennyezvék a legocsmányabb 
trágársággal , hogy inkább az erkölcsi érzetből kivetkezett 
kéjhölgyek mint tisztességes közönség számára látszanak 
irva lenni. H a ezekhez hozzávesszük a kereszténységet gú-
nyoló s megvető modorát, mely kirivó ellentétet képez a 
zsidóság folytonos magasztalása val, — akkor nagyon ha j -
landók vagyunk elhinni Grätznek azon áll í tását : mely.sze-
rint ezen kiváló tehetségű de gonosz jellemű férfiú tet tető 
színleléssel a kereszténység mezét azért ölté magára, hogy a 
kereszténység meggyülöltetéséyel s a yallás-e.rkölcgi. érzet 
eltompitásával előkészítse a ta la j t , melyen, az általa ma-
gasztalt Izrael népe szabadon működhetik. 

A Bourbonok uralkodása a la t t különféle megszorítá-
soknak valának alávetve a francziaországi zsidók, míg a be-
következett juliusi forradalom teljesen felszabaditá őket, s 
azontúl a keresztényekkel egyenjogusittatva, rabbijaik a ke-; 
resztény felekezetek papságával egyenlően államsegélyben 
részesülének, s a metzi rabbi-iskola is állam-intézetnek lőn 
elismerve. 

Németországban a zsidó emancipatio ügyének előmoz-
dítására legtöbbet te t t Riesser Gábor, ki i rataival részint 
hitsorsosait buzditá u jabb tevékenységre, részint becsület-
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kérdésnek tüntetve fel az emancipátiót a liberalismusra 
nézve, csakugyan sikerült arra birni a szabadelvű német 
pártot, hogy zászlajukra í r ják s egyik főfeladatukká tegyék 
Izrael fiainak egyenjogúsítását. A német államok közt Hes-
sen volt az első e tekintetben, a liberális Badenben már sok-
kal nagyobb küzdelmekbe került annak keresztülvitele, mi-
után oly férfiak mint Botteck a szabadelvű történész és Stahl 
Fr idr ik Gyula tekintélyes jogtudós teljes erővel küzdöttek 
ellene, s csak 1846-ban, Poroszhonban 1847-ben, a többi né-
met államokban pedig egyedül a mozgalmas 1848-ki viszo-
nyok segélyével sikerült kivivni az emancipátiót. 

Angolhonban, az alkotmányosság ezen mintaállamában, 
szintén hosszan tartó parlamenti harczok után foglalhatott 
helyet 1858-ban az alsó házban az első zsidóképviselő Roth-
schild Náthán személyében ; mig a felső házból jelenleg is 
ki vannak zárva, s csak a kikeresztelkedett zsidó Disraeli 
Benjaminnak mint lord Beaconsfieldnek sikerült az angol 
miniszteri székbe ülhetni. 

Mint általában ismeretes dolgot télemiitjük, hogy az 
1848-ki mozgalmas napokban, hazai városainkban min-
denütt kitört a zsidók elleni mozgalom, mely a zsidók álta-
lános kiűzését tűzte ki czélul. A kormánynak, a nemzeti 
közvélemény ezen drasztikus modorú nyilvánulásaival szem-
ben, elég dolgot adott a zsidók megvédése, s csak is a végső 
napokban terjeszté elő Szemere Bertalan az akkori minisz-
terelnök, a nemzetiségek egyenjogúsításáról szóló törvény-
javaslattal kapcsolatban, a zsidók egyenjogúsítására vonat-
kozó törvénvezikket, mely az 1849. ju l . 21-én Szegeden tar-
tott ülésben el is fogadtatott.1) Ujolag 1867-ben mondatott 
ki a magyar törvényhozás által izraelita honfitársaink 
egyenjogúsítása, melylyel jelenleg a nagy Oroszországot s a 
kis Romániát kivéve, európaszerte dicsekedhetnek. 

Ezen történeti átnézet után foglalkozzunk az emanci-
patió eredményével és lássuk : minő befolyással volt az az 
európai társadalomra, mind erkölcsi, mind politikai és köz-
gazdasági szempontból tekintve. 

A szabadelvű párt, mely az érvényre jutott humanis-
tikus irányzat befolyása alatt, valósítandó eszme gyanánt 
európaszerte zászlajára irta az emancipatiót, azon remény-
ben ringatódzott : hogy az európai nemzetek közt szétszórva 
élődő zsidóság, az eddigi kasztszellemből kivetkőztetve, s az 
európai polgárisodásnak megnyeretve, beleolvad a nemzet-
testbe s Francziaországban francziává, Németországban né-
metté, Magyarországban magyarrá stb. fog átalakulni. A 
zsidóság — ekkép okoskodtak a liberálisok —- azért viselte-
tet t eddig oly feltűnő hidegséggel sőt gyűlölettel a keresz-
ténység irányában, s azért érzé magát idegennek az európai 
nemzetek közt, mert maguktól eltaszítva pariának tartották 
őt a nemzetek; öleljük csak keblünkre, s mint hozzánk ha-
sonló emberhez illő, osszuk meg vele polgári jogainkat s 
összes szabadságunkat, — s meglátandjuk : hogy rövid idő 
alatt teljesen átalakulva, hálás lelkesültséggel magáévá te-
endi, felkarolandja s mozgékony SZÍVÓS tevékenységével föl-
virágzásra segitendi szellemi s anyagi tekintetben nemzeti 
fejlődésünket, haladásunkat ! 

Ezen változás bekövetkeztét, s ezzel kapcsolatban iz-

V. ö. Horváth M. Magyarom, függetl. harczáuak története. III. 
358—360. 1. 

raelita polgártársaik tevékenységének a nemzeti jólét elő-
mozdítására való értékesítését, annyival biztosabban hitték 
a doctrinair liberálisok, mert a szabadelvű reformzsidók 
oly színben mutatkoztak előttök, mintha felvilágosodottsá-
gukban a régi talmudista tanokat túlhaladottaknak sőt ne-
vetségeseknek találnák, s ennek következtében óhajtva vár-
nák amaz időpont bekövetkezését, melyben a szabadelvű 
igényeknek megfelelő „világvallásba" összeolvadhassanak 
felvilágosult keresztény polgártársaikkal. 

Lássuk most, mennyire valósultak ezeu sokat igérő 
remények. 

A zsidók — és pedig az orthodox ugy mint a reform -
zsidók — távol attól, hogy kedvelt talmudista tanaikat 
megtagadva beleolvadtak volna az őket nagylelkűen felsza-
badító nemzetekbe, épen ellenkezőleg, a fölényt és világ-
uralmat igérő s arra az izraelitákat feljogosító talmudista 
tanok gyakorlati érvényesítésére használták fél szabadságu-
kat. Ravasz számítással vágyaik netovábbjának hirdették a 
keresztényekkel való egyenjogúságot, midőn pedig birto-
kába jutot tak annak, azonnal világuralmi vágyaik kielégí-
tésére kezdték azt felhasználni. 

Miután a talmud ide vonatkozó némely tanait már be-
muttattuk,2) e helyütt az emancipált zsidóság világuralmi 
törekvésének bebizonyítására fogunk csak szorítkozni. Az 
orthodox zsidókra vonatkozólag hivatkozunk a Heidenheim 
rődelheimi rabbi által 1840-ben kiadott „Izraelita ima-
könyv"-re, melynek tar talma szerint : az ixraeliták a föld 
minden népei fölötti uralomra vannak hivatva ! Mint fen-
sőbb lénvek megvetéssel tekintenek a többi népekre, hálát 
adva Jehovának az ő istenöknek, hogy megvetésre méltó go-
jimoknak (keresztényeknek) nem teremte őket; végül, óhajtva 
várják az időt, mindőn a fold összes fejedelmeit és népeit 
meghódíthatják s rabszolgákká tehetik azokat. Mire vonat-
kozólag megjegyezzük, hogy nagyon helyesnek bizonyul a 
fennebb hivatolt írók —- különösen Fichte és Klübel — a m a 
nézete, melynek értelmében oktalanság volna a zsidók fel-
szabadítása mindaddig, mig az állam veszélyes talmudista 
tanokról, minden fentartás teljes kizárásával, le nem mon-
danak. Ilogy pedig a talmud jelenleg is taníttatik a zsidó 
iskolákban, azt világosan bizonyítja a „Pester Lloyd" 1879. 
augusztus 29-ki számának hirdetési rovatában a berettyó-
ujfalusi „iskola-elnökség" részéről közzétett ama hirdetés, 
melyben a többi közt kerestetik : ..egy talmudban jártas 
vallástanitó, kinek kötelessége az első és második osztályban 
az elemi oktatást is teljesitui, évi 300—350 fr t . fizetéssel. A 
talmudbani oktatásért esetleg külön díjazásra számíthat." 

S hogy a felvilágosult bölcsészi s általános humanis-
tikus irányzattal kérkedő reform zsidók sem tesznek kivé-
telt e tekintetben, arról tanúskodik a fel világosodott Cre-
mieux vezetése alatt álló „Alliance israelite"-nek azon nyi-
latkozata, melynél fogva „a talmud a Mózses törvényei fö-
löttinek s föltétlen tekintélyűnek (isteninek) elismertetik." 
Ugyanazon Cremieux — a kiről senki sem kételkedhetik, 
hogy nem lett volna tisztában a követendő irány s az elérendő 
czélra nézve — az izraelita szövetség gyűlésében ezen me-
rész szavakat hangoztatá az elnöki székről : „Uj messiási bi-
rodalmat, u j Jeruzsálemet kell emelnünk a császárok és pá-

») I. köt. II. fele, 248—248. 1. 
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pák birodalma helyébe." Végül ide vonatkoznak a kikeresz-
telkedett Disraelinek „Coningsby" czimü müvében olvasható 
ezen szavai : „A zsidók, a zsidók ! — Vájjon fogtok-e Euró-
pában valamely, csak némi jelentőséggel biró mozgalmat is 
jelentkezni látni a nélkül, hogy abban a zsidók kiváló mérv-
ben ne szerepeljenek? Kik lesznek a legelső jezsuiták? zsidók?? 
Szerk. Kik szervezik és intézik ama titokteljes orosz diploma-
tiát, mely előtt egész Nyugot-Európa elsápad? ismét zsidók. 
Ama hatalmas átalakulás, mely Németországban készülődik 
és forrong, ugyan kinek auspiciumai alatt nyeri kifejlésének 
tel jét? a zsidók auspiciumai alatt. Kiknek estek majdnem 
kizárólagos monopoliumául a tanári székek Németország-
ban? Nemde a zsidóknak? . . . Szent-Pétervárra érkezvén, 
találkozásom volt az orosz pénzügyminiszterrel, Cancrin 
gróffal : ez egy lithvániai zsidó fia. Spanyolországban Men-
dizabal minisztertől audientiát kaptam. Mendizabal az a mi 
én is vagyok : egy arragoniai kikeresztelkedett zsidó fia. 
Parisban a minisztertanács elnökével volt beszédem, és előt-
tem állott egy hős, a császárság egy marsallja, (ugyanaz, ki 
egy időben kicsiben mult hogy a portugál trónra nem ült) 
szóval, egv franczia zsidó fia Soult. . . . Párisból Berlinbe 
mentem, és az a miniszter, a kit meglátogatandó voltam» 
nem volt más mint Arnim gróf, egy porosz zsidó . . . Való-
ban láthatod, hogv a világ egészen más személviségek által " O»/ O O J O 
kormányoztatik, semmit képzelik maguknak azok, a luk 
nem látják, hogy mi történik a színfalak mögött . . ." 

Ezen világuralmi törekvéseinél fogva a zsidóság csak 
annyiban assimilálja magát valamely nemzettel, a mennyi-
ben azt czéljaira nézve szükségesnek találja. S nemzetiség1 

szempontból épen ott válik legveszélyesebbé, a hol a nem-
zettel szövetkezni vagy azonosulni látszik, mert ezen „lát-
szatot" felhasználja arra, hogy szellemi és anyagi tekintet-
fölényhez jutva, annál biztosabban uralja a helyzetet. A 
Grätz által fennebb jellemzett taktika szerint, a zsidók el-
sajátí t ják a nemzetek nyelvét s esetleg felveszik vallását is, 
hogy czéljukhoz képest uralmak alá hajthassák a nemzetet. 
Németországban például németeknek vallják magukat a zsi-
dók, s mi is általános nézet szerint német nemzetiségűnek 
ta r t juk a zsidót, s mi lett a következménye a zsidók ezen 
nagy németességének? Az, hogy a birodalmi gyűlésen a 
nagy nemzeti párt a zsidó Lasker vezetése alatt áll, s legte-
kintélyesebb tagjai zsidók levén, ezek képezik a birodalmi 
vezérlő elemét, törvényeket osztva a nagy német nemzetnek. 
Ezen párt befolyása és közreműködésével jött létre a „kul-
turkampf", mely most is átoksulylyal nehezedik Németor-
szágra. A zsidó Lasalle tanainak befolyása alatt, részben 
zsidó vezérek megalkották a socialdemokratiát, melynek ke-
beléből támadtak az ősz császár személye ellen — egvik Íz-
ben a zsidó Nobiling által — a gyilkos merényletek. Az ezer 
torkú napi sajtó 8/4 részben zsidó szolgálatban zsidó érdekek 
mellett kiabál ; Berlinben pedig a birodalom fővárosában, 
hol a keresztények száma húszszorta meghaladja az izraeli-
tákét, a zsidó Dr. Straszmann áll a tanács élén, mig a városi 
képviselet fele részben zsidókból van összeállítva ! Miből ki-
tetszik, hogy a zsidók nemzetieskedése folytán oda jutott a 
felvilágosult „bölcsész nemzet", hogy reá nézve vált szüksé-
gessé a zsidó uralom alóli — emancipatio ! 

Nálunk Magyarországban inkább csak közgazdasági 

tekintetben jutot t fölényre ezen népfaj ; azonban, minél in-
kább qualifikálódik nemzetiségi tekintetben, s minél képe-
sebb lesz a „hazafias" szerepre, megmagyarosodott nevénél 
és magyar nyelvismereténél fogva, — annál nagyobb a ve-
szély a magyar fa j ra nézve, hogy az ősi magyar telkeken 
kivül a hivatalok is zsidó kézre kerülendnek, s lesznek zsidó 
honatyáink, polgármestereink, szolgabiráink, alispánaink 
stb. Más szóval : a közélet összes ágaiban épugv kibecsülik 
a magyar embert, mint a hogy politikai és társadalmi és 
közgazdasági tekintetben uralkodnak a német elem fölött ! 

(Vége kfiv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, április 22. Magyar ajkú görög katholikus 

püspökség. — Ez a kérdés ujabb időben gyakrabban jelenik 
meg a lapok hasábjain, a mozgalom ez irányban ugy látszik, 
hogy nagyobb mérvet és mind concretebb alakot kezd ölteni. 
A lapokban időközönkint meg-megjelenő czikkek legalább 
arra látszanak mutatni, hogy az illető vidéken sokszoros 
eszmecsere tárgyát képezi egy magyar ajkú görög katholi-
kus püspökség felállitása, és mi a lapokban megjelenő czik-
keket, a felmerülő különböző nézetek, különböző óhajok ki-
fejezésének tekintjük. Es hogy csakugyan mennyire ment 
már e kérdés fejtegetése, hogy magát e fejtegetést is meny-
nyire túlhaladta, az elég világossá lesz az által, ha ismét a 
lapokra hivatkozva, figyelmeztetünk azon körülményre, hogy 
a kérdéses ügyben a kormányhoz már memorandum is ter-
jesztetett, melv egyúttal az országgyűléshez is benvujtatott; 
de nem egyszer olvasható tudósítás is, hogy ez vagy amaz a 
megye pártolólag szólal fel a kérdéses ügyben. Hogy pedig 
ez ügyben mindent elmondjunk, fel kell még emliteniink azt 
is, hogv az eszmecsere már egy lépéssel tovább is ment ; ma 
már nemcsak arról beszélnek az újságokban, hogy legyen-e 
ilyen püspökség, illetőleg erről már nem is beszélnek, mert 
ez egészen bizonyosnak tartatik, hanem most már a helykér-
dés is feszegettetik, hol kellene legczélszerübben püspöki 
székhelyet és hozzá természetesen káptalant, és papneveldét 
felállitani. 

Ez utóbbi kérdést nevezetesen a ,Pesti Napló' fejte-
geti nagyszombati számában, és Debreczen, Nyíregyháza, 
Hajdu-Dorogh felett az elsőséget vindikálja Nagy-Káliónak 
és itt akar ja a püspöki székhelyet felállitatni. —- Ezekben ad-
tuk hű képét ama mozgalomnak, mely egy magyar ajkú gö-
rög katholikus püspökség érdekében megindult és mint lát-
ható már meglehetős nagy dimensiót vett, talán nagyobbat 
is, mint a mennyi indokolt volna, talán nem is ugy, mint a 
hogy indokolt volna, talán gyorsabb léptekkel is, mint a 
hogy kellett volna, gyorsabbat mondjuk, mert legalább a 
mi tehet, hogy téves felfogásunk szerint, mint kik nem va-
gyunk beavatva a netalán létezett nehézségek leküzdésébe, 
mondjuk, hogy mi nem tar t juk oly egyszerű kérdésnek, könv-
nyen megoldhatónak valamely püspökség alapítását, annál 
kevésbé pedig oly püspökségét, mint a minőről itt jelenleg 
szó van, melynél, ismételjük, talán csak ami téves fél fogá-
sunk szerint, oly sok más és pedig szerintünk nem csekély 
fontosságú kérdés kérülhet fel. 

De hát jelenleg mi tőlünk a fontos kérdések feszege-
tése távol van, valamit azonban ez ügyben felemlíteni mégis 
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szükségesnek tar tunk. H a a kérdés fennebb vázolt histori-
cumán áttekintünk, ugy, amint azt a lapok hozták, lehetet-
len, hogy fel ne tűnjék, miszerint az illetők egy mulasztást 
követtek el, melyet egyházi szempontból elkövetni nem lett 
volna szabad. Abból a historicumból ugyanis értesülünk 
mindenről, csak egyről nem, értesülünk arról, hogy az ille-
tők a kormánynak, értesülünk arról, hogy az orszüggyülés-
nek, értesülünk arról, hogy a megyéknek megküldték a fel-
állítandó püspökség érdekében irt memorandumot: de nem 
értesülünk arról, hogy ugyanazt megküldték volna az egy-
házi hatóságnak is, nevezetesen ő eminentiájának, az eszter-
gomi bibornok-primás és érseknek. A lapokból legalább mi 
nem értesültünk, hogy a memorandum a nevezett egyházi 
hatóságnak is megküldetett volna ; már pedig ez mindene-
setre nagy mulasztás. Nem helytelenítjük mi azt, hogy a 
kormánynak is benyuj ta tot t a memorandum, hiszen a kér-
dés, eltekintve minden egyébtől, már csak azért is érdekli 
a kormányt, mert ő felsége, az apostoli király bizonyára a 
kormáuy, mint egyik közeg által is tárgyal ta tni fogja a kér-
dés t ; de nem helyeseljük, ha a fennebb emiitett mulasztás 
elkövettetett. Egy püspökség felállítása bizonyára egyházi 
kérdés és mint ilyen az egyház közbejötte nélkül nem létesít-
hető, ha tehát az illető kérelmezők, illetőleg a megbízottak, 
helyesen akar tak eljárni, ugy az egyházi hatóságot mellőz-
niük nem lett volna szabad — nem lett volna szabad oly ér-
telemben, hogy az egyházi hatósággal is közvetlenül kellet t 
volna érintkezniük épen ugy, mint a mily közvetlenül érint-
keztek a kormánynyal. Azt hisszük, azt be kell látni min-
denkinek, hogy ily kérdés megoldásának rendes u t ja csak 
az általunk jelzett ut lehet; azért mi csak sajnálat tal nélkü-
löztük, a tudósítások közt, hogy épen e természetes ut fel-
használását nem olvashat tuk. 

Amit még e mulasztáson kívül jelenleg fel akarunk 
említeni, nézetünk szerint az sem megvetendő, sőt nagyon is 
fontos a püspökség és mindannak, ami avval összefügg, meg-
alapithatása érdekével. Tudvalevőleg ugyanis ahhoz, hogy 
egy püspökség felállittassék, nem elegendő csak azt kimon-
dani, hogy i t t vagy ott püspökség fog felállí t tatni. H a igy 
menne a püspökségek felállítása, akkor sok esetben mi sem 
volna könnyebb, ha az szükségeltetik ; de azon ,határozaton' 
kivül még az kívántatik, hogy az a püspök, az a káptalan, 
azok a papnövendékek és elöljárók bí r janak megélhetési esz-
közzel, azaz pénzzel. A pénzkérdés a jelen ügyben is mel-
lőzhetetlen. Hogy erre az illetők gondoltak, nem vonjuk két-
ségbe, hogy miben állapodtak meg nem tudjuk, de tar tunk 
tőle, hogy e pontban is legyőzhetetlen akadályok állnak ut-
jokba. Van ugyanis nekünk egy katholikus alapunk, a val-
lás-alap, ezen alapból szoktak görög katholikus testvéreink 
vallási szükséglétei fedeztetni ; hogy ez alap azonban jelen-
leg is segítségükre jöhetne, azt bátrak vagyunk kétségbe 
vonni; mert mint a lapokban volt olvasható, a vallás-alap 
jövedelmei a szükségletet most is nem csak tul nem haladják, 
hanem még azok fedezésére sem elégségesek, ugy, hogy ez 
alap deficittel dolgozik. Hogy ily alaphoz mily reményt lehet 
fűzni, nem lá t juk be, és épen azért nem lá t juk be azt sem, 
hogy ily körülmények közt mikép lehessen egy u j püspök-
ség alapításába bizalmat helyezni oly annyira, hogy már az 
alapítási hely felett is discussiók folyjanak. Ime csak ezeket 

akartuk jelenleg e sokat mozgatott kérdésben felemlíteni : 
talán lesz még alhalmunk, hogy a jövőben, ha a szükség ugy 
hozza magával, többet is mondjunk. 

Vácz. A Szent-László- Társulat ügyében a püspökileg 
kinevezett székhelyi igazgató ur megyés paptársaihoz kö-
vetkező körlevelet intézet t : „Főtisztelendő alesperes és plé-
bános urak ! Krisztusban szeretett rokonim ! — Folyó hó 
4-én 423. sz. a. kelt k. püspöki intézvény folytán a Szent-
László-Társulat székhelyi igazgatójává neveztetvén, ezennel 
tiszteletteljes bizalommal fordulok megyés paptársaim buz-
galmához, kérve őket : méltóztassanak a magasztos s főleg 
eredményeiben oly nagy s áldásdus ügyet melegebb részvét-
s lelkes támogatásukkal felkarolni. 

Mily üdvös, mily magasztos érdek lebegett a fennbe-
csült társulat szeme előtt akkor, midőn az hazánk szivében 
a hatvanas években megszületett a köztünk már csak b. em-
lékben élő lánglelkü nagy Lonovics teremtő szelleme s in-
dítványozása által, nem szükség itt azt részletesébben ele-
meznem, miután teljesen meg vagyok győződve arról, hogy 
a már akkor oly tisztán körvonalozott s honfiulag vallásos 
hármas czél nem csak egész nagyszerűségében tudomására 
van ugy az egész ország, mint a váczmegyei papság sziue 
előtt ; de sőt annak több plébániai területen, mind e mai na-
pig, nem épen terméketlen gyümölcsökben mutatkozik. 

Tagadhatat lan azonban, miként ama tevékeny buzga-
lom, mely kezdetben egyfelől magát a lelkészi kar t s ennek eré • 
lyes fellépése folytán másfelől magát a hiveket oly hatható-
san megragadta, napjainkban, fájdalom ! több helyütt va jmi 
halvány sugárokban mutatkozik, — hogy ne mondjam — 
már-már végkép elmosódik, haldoklik. 

Nem akarom azonban e szomorú kép által sem paptár -
saimat, sem az alájok rendelt hiveket olyasmiről vádolni, — 
mi csak távolról is szinét viselné annak, mintha akár az 
egyik lelkesb közreműködésének, akár a másik akarat és 
áldozatkészségének hiányán indult volna lankadásnak ama 
kezdetben annyi nemes erély- és lelkesedéssel felkarolt ügy, 
mely több éveken át oly kifolyó mértékben árasztá áldásos 
működését a nevezett társulat hármas czéljai lelkes előmoz-
dításában ; •— ám mert magamnak is tényleges lelkipásztor-
kodásom több évein keresztül egynél több alkalmam nyílt 
szomorúan arról győződni meg, miként egyfelől a legmele-
gebb érdeklődés, a leglelkesültebb szavak, buzdítások s éb-
resztések a lelkész részéről, csaknem a pusztában kiáltó sza-
vaként üresen hangzanak el, és megtörtént nem is tán any-
nyira a hivek áldozatkészségének hiányán, mint inkább az 
évről-évre észlelhetőbbé vált elszegényedése és minden pénz-
forrásból lett kimerülése folytán, hogy papjának, kántorta-
nitójának, vagy harangozójának a két, — egy és fél magyar 
véka — jóval több értékű rosz gabonáját nem csak a földes 
gazdák, de az úgynevezett zsellérek is rendesen előbb lerót-
ták, mint az aránylag jóval csekélyebb értékű 50, 25, vagy 
12 y2 krnyi párbér tartozásukat. 

Habá r azonban ez idő szerint is még nem csak püspök-
megyénkben, de országszerte is nagy mérvben uralkodik 
eme zsibbasztó pénzhiány, főleg oly község- és városokban,, 
melyek lakossága jobbadán a köztök elszaporodott zsidó elem 
kapzsisága-s ezer fortélyu aljas üzelmeinek nyomasztó igája 
alat t görnyedez : mégis — hála nemtőnk őrködő szellemé-
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n e k ! — találkoznak it t-ott szerencsés!) plébániai területek, 
melyek pénzforgalom tekintetében tevékenyebb életjelt ad-
nak magukról ; jelesül pedig az azokban lakozó tehetősb 
aris tocraták, földes uraságok, asszonyságok vagv ezek gaz-er* J o ö^ O 
da tisztjei, kik, ha az illető plébános által kiszemelt alkal-
masb időadta körülmények közt e hazafiúi s vallás-erkölcsi 
hármas czél felkarolására, illetőleg istápolására akár élő-
szóval, akár pedig inkább — mivelhogy az ismert axióma 
szerint : „Verba volant, scripta manent" erélyesb ildomszerü 
levélben felkéretnek ; s hogy a buzgalom el ne lankadjon, 
ugyanezt ismételve is negyed- vagy félévenként teendik : 
alig hiszem, miként a pangásnak indult ügy, u j és élénkebb 
lángokra ne éledjen, s ami csak hamvadozni látszott, ott 
majdan ismét gyúj tó életszikrákra ne találna. 

Mi magát a lelkipásztorkodó clerust illeti, azt ál talán 
sem le-, sem annál kevésbé fölfelé szükkeblüségről vádolni 
nem lehet ; s bár annak jótékonysága ezer oldalról van 
igénybe véve, ott áll mindig első rendben áldozatkészen. Fo-
liansokat lehetne ama positiv adatok egymásutánjával betöl-
teni, melyek tiizoszlopként világítanák azon számtalan nagy-
szerű intézményeket, amaz elradadó s utánzásra méltó haza-
fias tetteket, melyeket egyik a másika felett szintén vetel-
kedve annyi készséggel raknak le Isten, haza, vallás s az 
emberiség sz. oltárain, ide nem értve azokat, mikről „nem 
tudja , nem akar ja tudni a bal, amit a jobb kéz mivel," a köl-
tőnek amaz arany intelmét követvén: 

„Mimera ne numera, miseris quaecunque dedisti ; 
In coelis numerát, munerat illa Pens " 

Ami pedig világi katholikusainkat illeti, hogy ezeket 
ama magasztos érdekeknek, melyeknek a Szent-László-Tár-
sulat előmozditója, megnyerjük, kell, hogy ama vészes kór-
anyagból fejlődött betegséget gyógyítsuk mindenekelőtt, 
melynek lidércznyomása alatt azok nagv része mindnn oly 
egyletektől idegenkedik, melyek katholikus jelleggel felru-
házvák. Innen a roppant elfogultság, a többféle nézeteltérés, 
s az antikatholikus eszméktől saturált gondolkodásmód, me-
lyek mind — hogy ugy mondjam — teljes lehetetlenné te-
szik, hogy olyatén társulatok, mint például a katholikus 
vallásos jellegű többször dicsért társulat , a magasztos czél-
nak kellőleg megfelelő működést és sikert fejthessenek ki. 

Midőn tehát a Szent-László-Társulat választmánya a 
uméltóságu főpásztoroktól azt kérelmezte, hogy általok az 
ügy élére vidéki igazgatók is állíttassanak, ezáltal csak a 
leghelyesebb eljárásnak adott kifejezést, kik bizonyára min-
den rendelkezésökre álló eszközöket felhasználandnak arra 
nézve, 'hogy a társulat által istápolt hazafiasan vallásos czél 
«s magasztos érdekek előnyét előtérbe állítsák. 

De nehogy ezen, az illető megyés főpásztorok által ki-
nevezett székhelyi igazgatók csakis és kizárólag magában a 
külső papság körében mozogjanak, és igy hatása és eredmé-
nye nagyon is korlátozott maradjon, kell, hogy maga mellé 
ölelje a világi correctebb gondolkodású kath. ellemet is, s 
ennek hazafias érdekeltségének felköltésére irányuljon min-
den tevékenysége ; — s ép ez az, melyre már fennebb az il-
lető külső clerusnak némi praktikusabb eljárási módozatot 
ajánlani bátorkodtam. 

Nincs tehát most egyéb hátra, mint hogy a Sz.-László-
Társulat alapszabályai 3-ik §-nak értelmében főtisztelendő 

uraságtokat tiszteletteljesen a szent ügy lelkes pártolására 
felkérve, azt, vallási buzgalmokról ismert s általok közvet-
lenül megkeresendő egy, vagy több világi taggal, részint 
felvilágosítás-, részint buzditó szónoklatokkal újból mennél 
nagyobb virágzásnak indítani szíveskedjenek, hogy kebelébe 
minél több tagot gyűjtvén, s ezek neveit pontosan feljegyez-
vén, tőlük a havonkénti 6 s illetőleg évi 72 krokat tagdi j 
czimén beszedni, a mutatkozó évi hátralékokat különösen 
Sz.-László napján beszedetni, s az igy befolyt pénzeketa ta-
gok névjegyzékével egyetemben évnegyedenként az egyház-
megyei hivatalhoz czimzett borítékban hozzám, mint szék-
helyi igazgatóhoz beküldeni szíveskedjenek. 

Ki többire testvéri szeretetükbe ajánlottan, kiváló tisz-
teletem nyilvánítása mellett maradtam Váczon, február hó 
16-án 1881. 

Fentisztelt uraságtoknak, Krisztusban szerető rokona. 
Mailar József, 

mint Sz.-László-társulati székhelyi igazgató, 
váczi székesegyházi kanonok. 

Róma. A szent szék finanezialis helyzete. —- Midőn az 
apostoli szent széket a forradalom az egyházi állam egy ré-
szétől megfosztotta, a katholikus kereszténység áldozatkész 
szeretete u j alakban behozta a péterfilléreket, hogy igy az 
elvesztett jövedelmeket pótolja és a szent atyának segítsé-
gére legyen a még fennmaradt kis ország védelmére szüksé-
ges hadsereg fenntartásában és az államadójságok törleszté-
sében, valamint az összes egyház terheinek viselésében. A 
pápai államnak 1870-ben Róma elfoglalásával tényleg meg-
szűnte következtében az állami kiadások szintén megszűntek 
ugyan, azonban más kiadások és hiányok keztek mutatkozni és 
a péterfillérek is tetemesen alább szállottak. Ez utóbbi körül-
ményt. nem lehet csodálni, ha különösen tekintetbe vesszük, 
hogy a lefolyt évtized alat t általában mindenütt csökkent az 
anyagi közjólét s a 'katholikusok a rendes terheken kívül 
csaknem mindenütt rendkívüli áldozatokat kénytelenek hozni 
és pedig önvédelmi s önfentartási okokból. Németországban, 
kivált északon, a péterfillérek csökkenése a mily tetemes ép 
oly kevéssé feltűnő, ismeretes okoknál fogva. A trieri megye 
p. évenkint 70—80,000 frankot gyűj tö t t a kul turharcz előtt, 
most alig hozhat össze 10,000 frankot. Epen igy Belgium-
ban és Francziaországban, a leggazdagabb két kath. állam-

— ' ©o o 
ban, szintén ismeretes okoknál fogva, a péterfillérek óriási 
csökkenést mutatnak. Angol- és Olaszország s Északamerika 
kath. egyházi állapotai olyanok, hogy az egyházmegyék ott 
inkább magok is segélyre szorulnak. 

További ok, a miért a péterfillérek ez utóbbi években 
annyira megfogytak, magának az apostoli szent széknek sze-
rény tartózkodásu és béketűrése, melylyel a szükséget in-
kább tűri, mint hogy vele nagy zajt csapjon. Ennek is meg-
van az oka, de határai)is megvannak. S azért legújabb időben 
történtek is lépések, hogy a hivek az apostoli szentszék nyo-
masztó anyagi helyzetéről tüzetesen értesüljenek. — Ónként 
értetik, hogy Rómában az egyház közügyei érdekében mun-
kálkodó bibornokoknak az apostoli szent szék illő ellátásá-
ról köteles gondoskodni. Nagy összegeket igényelnek az egyes 
országokban tar tot t nuntiusok. Körülbelül 20 olasz püspö-
köt, kiknek a forradalmi kormány mindekkoráig megtagadta 
az exequaturt , szintén a szent atya kénytelen méltóságukhoz 
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illően ellátni. Az a sok congregatio, számos egyházi és vi-
lági hivatalnokaikkal, habár a fizetések igen szűken vannak 
kimérve, óriási összeget vesznek igénybe ; mellőzni pedig e 
eongregatiókat a világegyház kormányzásában teljes lehe-
tetlen. Továbbá a szent atya kenyér nélkül maradt állami 
hivatalnokait és hű hadseregének maradványait nyugdij 
nélkül animál is inkább nem hagyhatja, mert neki köteles-
sége az igazság, méltányosság és szeretetben példaként ra-
gyogni a hálátlan világ előtt. Koppant összeget követelnek 
a szent atyától az olaszországi egyházi szükségletek. Sokak-
nak fogalmuk sem lehet, mily nyomasztó anyagi helyzetben 
van az olasz papság, a férfi és 110 szerzetes rendek. A forra-
dalmi kormány iskoláival szemben vallásos iskolákat kell 
fenntartani, melyek csak magában százezrekbe kerülnék a 
pápának. Gondoljuk meg jól, hogy az ,olasz királyság' szel-
lemi téren épen ugy mint az anyagin hallatlan versenyt viv 
a pápasággal az Olaszország fölötti fölényért. A 28 millió 
lakossal biró ország adóiból fenntartott állami iskolák mind 
az egyház és pápaság ellen vannak irányozva. Elképzelhetni 
tehát, a szellemi erő mellett mily anyagi erőt kell kifejtenie 
a szent széknek, hogy az ifjúságnak legalább egy részét 
megmentse a vallásnak. Az iskola-kérdés a jövő kérdése ; 
ettől függ Olaszországban a hegemónia kérdése. Az apostoli 
szent széknek végre mulaszthatlan kötelessége gondoskodni 
a hitterjesztés ügyéről s annak költségeinek fedezéséről. Igaz, 
hogy vannak hitterjesztő társulatok, melyek a missiókat tá-
mogat ják; ámde mindez elégtelen s az apostoli szent szék 
a virágzó hitterjesztő társulatok daczára, számos missióról 
kénytelen gondoskodni, mert e társulatok csak bizonyos 
meghatározott missiókat segélyeznek. A pápaság azon köz-
pont, melynek hivatása gondoskodni, hogy minden missió 
arányosan részesüljön segélyben. Nem tehetni tehát helye-
sebben s üdvösebbeu, mint ha a hitterjesztés ügyére szánt 
filléreinket a szent atya rendelkezésére bocsátjuk. 

Mindezen kiadások összege, a legnagyobb takarékos-
ság mellett, évenkint 9 millió frankra rug fel. Ezzel szem-
ben a kiadások utóbbi években messze hátra maradtak. 

íme a nyomós okok, melyek minden katholikust a pá-
paság sürgős anyagi támogatására hínak fel. A mily kiáltó 
a szükség, ép oly nagy a kötelesség, mely alól kivonni magát 
bűnös mulasztás és lelketlenség volna. 

IRODALOM. 
Aquinói sz. Tamás Mariologiája. Az eredetiből ösz-

szeállitá és szövegezé dr. Morgott Ferencz, kanonok és hitta-
nár az eichstädti akadémiában. Németből forditá Aiben Má-
tyás, szatmár-egyházmegyei áldozó pap, főgymnasiumi ta-
nár. Forditó sajátja. Budapest. Nyom. a „Hunyady Mátyás" 
intézetben 1881. Nagy 8-ad rét 146 lap. Ara 1 ft. 

A ,Religio' e müvet, bővebben méltatva, eredetiben 
mutatta be a magyar kath. olvasó közönségnek még 1878. 
I I . félévi 41. számában, azonnal, a mint az szerző tollából 
napvilágot látott. Most tehát nem marad egyéb hátra, mint 
ismételve felhíni reá, kivált a közelgő májusi ájtatosságokra 
való tekintetből, a ft. papság figyelmét, annak kijelentésé-

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay 

vel, hogy nt. Aiben tanár ur sikerült forditásban ültette át 
irodalmunkba Morgott kanonok e kitűnő művét, mely ek-
ként a pártolást teljes mértékben megérdemli. A mű minő-
ségére vonatkozólag el nem mulaszthatjuk ismételni, a mit 
az „Eichst. Pastoralblatt" róla mondott, midőn ismertetésé-
ben igy szólt : „Legújabban nem jelent meg hittudományi 
mű, mely a b. szűzről szóló ker. kath. tant oly alaposan, oly 
mély felfogással, és oly gyengéd kegyelettel tárgyalta volna, 
mint ez." A derék forditó kérelmére tudatjuk, hogy könyve 
intentiók elvalása fejében is kapható. 

-Megjelent-, Isten igéje szent beszédekben. Szer-
keszti Molnár János, esztergom-vízivárosi plébános. VI. 
évfolyam 5. füzet. Tartalom : 1. Buzaszentelőre. Azon napi 
szertartásról. 2. Húsvét u. I I . vas. Ki Krisztust szereti, lel-
kipásztorát követni fogja. 3. Húsvét u. I I I . vas. Miként le-
het a mennyet csekélységekkel elnyerni ? 4. Húsvét u. IV. 
vas. A mennyeiek iránti érzéketlenségről. 5. Húsvét u. V. 
vas. A közös ima hasznairól. 6. Áldozó csütörtökre. Ki az, 
ki az Atya jobbján ül? 7. Húsvét u. VI. vas. A vi lága bűnt 
erénynek állítja. 8. Májusi ájtatosság elejére. 9. Májusi áj ta-
tosság végére. 10. Alkalmi beszéd a körmenetekről. Eszter-
gom, 1871. Buzárovits Gusztáv könyvkiadósága. 193—256.1. 

= Beküldetett. Hét beszély. Ir ta Fullerton Georgina. 
A német kiadás után magyaritá a veszprémi növendékpapság 
Pázmánykóre. Budapest. 1881. A „Hunyadi Mátyás" intézet 
nyomása. A 284. lapra terjedő, díszes kiállítású érdekes és 
tanulságos olvasmány ft. Spránszky Ferencz veszprémi ka-
nonok ur ő ngnak van ajánlva. A nemes irányú, szép törek-
vésű Pázmánykör e legújabb müvét olvasóközönségünk szi-
ves figyelmébe ajánljuk. 

V E G Y E S E K . 
— Rudolf trónörökös ő fensége sok emléket kapott 

ajándékba a szentföldön. Ezek közt emlitésre méltó egy bot, 
melyet a hebroni szerzetesek készítettek. A fa, melyről a bo-
tot metszették, azon területen áll, mely hajdan állítólag 
Ábrahám ősatyáé volt. 

— A polgári házasság behozatala, mint a berlini ,Evang. 
Kirchenzeitung' kimutatja, nem csak nem csökkenti a tör-
vénytelen szülöttek számát, sőt elősegítvén a vallástalansá-
got, növeli az erkölcstelenséget, melynek gyümölcsei a vadhá-
zasságok és törvénytelen születések. 1878 óta, a midőn Po-
roszországot polgári házassággal boldogitották honatyái, 
a törvénytelen szülöttek százaléka 8'/3-ról 9' / /

a-ra emelke-
dett ; ellenben a törvénytelen szülötték keresztsége 80-90-ig 
sülyedt. Berlinben 1875—79 közt protestáns anyáktól szü-
letett 25,503 törvénytelen gyermek, kik közül csak 11,582 
részesült keresztségben, a többség kereszteletlen, pogány ma-
radt. 1879 végéig a protestáns szülőktől származott keresz-
teletlen gyermekek száma 245,205-re emelkedett. 

— Mallinckrodt nővére, az isteni szeretetről nevezett 
apáczák főnöknője, a porosz vallás- és közoktatásügyi mi-
nisztériumtól engedélyt kapott még iskolai kötelezettség alá 
nem eső gyermekek ápolása és oktatása végett kisdedóvodát 
a sz. Szeverintől nevezett nőegylettől gondozás végett átve-
hetni. Katholikus körökben jó jelnek tekintik. 

K E G Y E L E T E S A D A K O Z Á S 
a svéd missióra. 

L. F. . < 20 int. 
Novakovics János pápai kamarás . . . . 3 fr t o. é. 
Ugyanaz 20 int. 
Irsik Ferencz kanonok 5 frt 0. é. 

Összeg 8 frt és 40 int. 
(Már érkezett abbé Leonharditól 100 int. Tiszt, paptársaí» 
mat, kik intentiókat válalni szíveskednek, külön-külön fo-
gom értesíteni az int. minőségéről.) Szerk. 

éla, hittudor, k. 111. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM. Áron aranyborjúja. —• A modern zsidóságról. — Egyházi tudósítások : Budapest. A ,poli t ika 'az egyházi 
kérdésekben. Erdötarcsa. Tiltakozás. Nagyváradi l. sz. egyházmegye. Tiltakozás. — A Szent-István-Társulat f'. hó 21-én 

választmányi ülése. - Irodalom. -—• Vegyesek. 

Áron aranyborjúja. 
A .Religio' ez ^ l á 15. számában „A hórebi bál-

vány" ezim alatt megkezdett czikksorozat magára 
vonta figyelmemet főleg mindjár t a bevezető sorok-
ban Ch. Beke, angol irónak, az ,Ellenőr- és egyéb 
hirlapok után közlött azon meglepő állitása miatt, 
mely szerint az Áron á l ta la Sinai hegynél készitett 
aranybálvány nem borjut, hanem kúpidomot ábrá-
zolt volna. Különös, merész egy állitás, gondolám 
magamban ; mert szembe száll, halomra dönteni, 
meghazudtolni törekszik zsidók ugy, mint kereszté-
nyek által századokon, sőt évezredeken keresztül 
hagyományilag öröklött s őrzött meggyőződését; 
mintha csak egy, második Galileivel állanánk szem-
közt. Tagadhatatlan ugyan,hogy a Kopernikus nyo-
mában haladó Galileinek az évezredek meggyőző-
dése ellenében igaza volt, a fölött győzedelmeske-
dett ; csakhogy a harcztér, melyen ö hatalmas ellen-
fele ellen a küzdelmet megindította s diadalmasan 
keresztül vivta, egészen más természetű volt, mint 
a minőt Beke választott magának. Ott a természet-
tudományok terén vivatott a csata; itt a nyelvészet 
terrenuma képezi a küzdtért. Ott az egyéni tulaj-
donok fölénye, az egyéni vizsgálódások eredménye 
dönti el a csatát ; itt az ősöktől, nemzedékről nem-
zedékre átszármazott hagyomány szavától függ a 
győzelem. 

Kíváncsian lestem Beke érveit, melyeket a hi-
vatolt czikksorozatban olvashatni véltem. Miután 
azonban a czikksorozat tudós irója, dr. K. Gy., maga 
sem levén birtokában Beke „Tlie Idol of Horeb" 
czimü müvének, melyben ez fennebbi merész állítá-
sát szárnyra bocsátá, csupán az ,Ellenőr' idevágó 
közleményére volt utalva, hol Beke állitása egysze-

rűen, minden érdemleges vitatás nélkül lön az ol-
vasóközönségnek bemutatva, azért Beke érveit em-
iitett czikksorozatban fel sem lelhettem. Különben 
azon ezélra, hogy Beke bizarr . állításának téves 
volta, ellenben a századok összhá,ng.zó meggyőződé-
sének helyessége kimutattassék, -.Bem„is.. szükséges, 
hogy ismerjük azon tárnokokat, melyeket Beke kü-
lönös nézetének védelmére netán felhozott. Ha vala-
kiről azt hallom, hogy ezen általánosan elfogadott 
tétel ellenében: 2 x 2 = 4 bebizonyítani törekszik, 
miszerint 2 X 2 = 5 , akkor ezen különcz ember téve-
désének kimutatására nem szükséges tudnom bizo-
nyító okait, minthogy ezeknek ismerete nélkül is 
vajmi könnyen végezhetek vele. Szándékosan hoz-
tam fel itt e példát ; mert Beke kúpja az általáno-
san elfogadott borjúval szemközt az avatott előtt 

ép oly szembeszökő valótlanságot képez, mint a 
2 X 2 - 5 állitás a 2X2 = 4 ellenében. Ezt mindenki 
előtt érthető módon kimutatni, czélja jelen so-
roknak. 

Hogy pedig dr. K. Gy.-nek a ,Religio' több szá-
mában „A horebi bálvány" czim alatt megjelent 
terjedelmes czáfoló értekezése után csekélységem is 
tollat ragad ez ügyben, erre kettős indok szolgált 
nekem alapul. 

Első az, hogy jóllehet Beke csekélynek látszó 
fordítási hibát vet szemünkre, de az ellenfél a t u -
dósnak' kürtölt férfiú képzelt tekintélyéből tökét 
kovácsolhat a keresztény hit, rovására, amennyiben 
ama képzelt tekintély fitogtatásával a hivő keresz-
ténységnek nemcsak ez ügyre vonatkozó, hanem 
egyáltalán összes vallási meggyőződését is guny 
tárgyává teheti, hacsak állítólagos tekintélyével 
egyetemben kellő leszámolásban és rendreutasitás-
ban nem részesül. 

Második indokom az vala, hogy dr. K. Gy, ér-
34 
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velése a vita sarkpontját képező héber bj'y (egei) 
szó tekintetében majdnem kizárólag az etymologia 
terén mozgott. Már pedig szerény véleményem sze-
rint ezen ügy nem oly természetű, melyet az ety-
mologia terén tisztába hozni lehetne. Mert például 
én még' azon állifást is bátorkodom koczkáztatni, 
hogy nem is bizonyos, vájjon az (egei) főnév 

(agai) igéből származik-e, habár a nyelvészek 
közt ezt többen erősitik is. Azt kérdezhetném ugyanis 
ezen uraktól, vájjon azon történeti tény beigazolá 
sára, hogy egei főnév agai igétől vette volna erede-
tét, hivatkozhatnak-e ők valamely hitelt érdem'ő 
tanura? Tamás vagyok benne, hogy erre képesek 
volnának. Legföllebb egyéni combinatiókra alapi-
tott sejtelmekkel állhatnának elő. Nem mondom 
ugyan, miszerint minden etymologiai kérdésnél ta-
nura volna szűkség, legkevésbbé sem; mert hisz 
vajmi gyakran a rokonhangzásu szavak közt jelent-
ménveik folytán szembeszökő és józanul el nem ta-
o adható a közös eredet. De midőn a hangzásra nézve 
O <—' 

egymáshoz közel álló szavak oly divergáló fogalmak 
jelzésére használtatnak, — mint pl. az egei és agai 
is, — hogy köztük csupán, hogy ugy mondjam, név-
és nem vérrokonság is egyszersmind látszik fenfo-
rogni, akkor ily esetben a közös eredet legalább is 
kétes ; s azért lia valaki a közös eredetet valamely 
vitában bizonyitó ok gyanánt akarja ellenem szere-
peltetni, méltán követelhetem tőle a hitelt érdemlő 
tanuk megnevezését. Az egel-nek agal-bóli szár-
mazására nézve pedig erősen kétlem, mint fentebb 
is megjegyzem, hogy valaki ilyetén tanukat fel-
hozni képes legyen; minélfogva az egei valódi je-
lentményének megállapításánál az annak agal-bóli 
kétes származására alapitott érvelés csakis kétes be-
csű lehet. 

Avagy tán bizonyos szavak külső alakjának 
hasonlatossága már egymaga minden kétségen ki-
vül helyezheti e azoknak közös származását? Alapo-
san kutató nyelvész előtt legalább nem. Vegyük pl. 
csak ezen hangzók nélkül irt magyar szót : ,sr' ; ez 
jelenthet : sir (üet), sír (sepulchrum), sár, sor, sör, 
siirü. Mindezen szavaknál, amint látjuk, a mással-
hangzók vagvis a főalkatrészek ugyanazok; de ki-
nek fog azért eszébe jutni, mindezen szavakat, egy 
közös gyökből eredetezni? Kell e egyáltalán minden 
fő- s melléknevet igegyökböl származtatni ? Nincse-
nek-e minden nyelvben fő- s melléknevek számtala-
nok, melyek önmagukban képeznek törzsszavakat? 
Itt is áll tehát : Nequid nimis ! Est modus in rebus ! 
Az egei és agai közti viszonyt illetőleg pedig ide 

já ru l még azon körülmény is, hogy agai a héberben 
nem is használható ige. 

Azonban tegyük fel, hogy egei csakugyan agai-
ból származik; mit nyerünk ezzel? Meghatározhat-
juk-e ekként egei valódi jelentményét ? Sehogy sem. 
Mert hisz a szakértők véleményei még agai ige alap-
jelentményeire nézve sem megegyezők. De engedjük 
meg azt is, hogy agai nak alapjelentménye : kitörni, 
áttörni, születni stb., és csak másodjelentménve : 
hengeríteni, forgatni; lehet-e már innét biztos kö 
vetkeztetést, vonni egei főnév igazi jelentményére 
nézve ? Legkevésbbé sem. Ezen alapra támaszkodva 
még azt sem áll i thatjuk egész határozottsággal, 
hogy egei első sorban borjut, és csak másodsorban 
jelent kúpot; mert hisz egei kölcsönözhette első je-
lentményét agai másodjelentményétől is ; annál ke-
vésbbé lehet ily alapon erősíteni azt, hogy egei csak 
borjut jelent ; legföllebb azt mondhatnók, hogy egei 
jelenthet borjut is kúpot is. De ily etymologiai ered-
ménynyel megvédhetjük-e aztán az Exod. 32, 4. elő-
forduló egei héber szó tekintetében elfoglalt állás-

it o 
pontunkat Beke ellen ? Lehetetlen. Mert ez azt vála-
szolhatná: lám, egel-nek az etymologia nyomán a 
borjú és kúp fogalmak felelnek meg; én tehát ez 
utóbbit védelmezem az Exod. 32, 4. nézve, annyi-
val is inkább, minthogy szerintem a gyök t. i. agai 
ige ha tán nem is egyedül, de mindenesetre első sor-
ban hengeríteni, forgatni fogalmakat fejez ki. S ezen 
okoskodás ellenében az etymologia terén állva, mit 
tehetnénk? Legföllebb saját ellenkező véleményün-
ket állithatnók vele szembe ; de czáfolólag, a sikerre 
va ló kilátással, fel nem léphetnénk. 

Egyáltalán az etymologia nem az a tér, melyen 
valamely vitás szó valódi jelentményét megállapí-
tani, minden kétségen kivül helyezni lehetne. Itt a 
subiectivismus, az egyéni felfogás, a képzelötehet-
ség gyakran a legfesztelenebbül űzheti játékát, úgy-
annyira, hogy midőn azt gondolod, hogy ellenfele-
det már sarokba szorítottad, már megragadtad, mái-
ismét kisiklott kezeid közöl. Sőt oly esetben, midőn 
valamely szó származása, tekintve elemeit, nyilván-
való, még ily esetben sem szolgáltathat az etvmolo-o J O J 
gia mindenkor biztos támpontot az értelmezőnek ; 
mert meglehet, hogy a szokás (usus loquendi) ama 
szóhoz oly fogalmat, is kapcsolt, melyet annak ele-
mei távolról sem sejtetnek velünk. Például vegyük 
csak e latin szót: imponere. Etymologice vizsgálván 
e szót, következtethetem ugyan, hogy jelenthet any-
nyit, mint : betenni, föltenni ; azonban nem téved-
ne-e az értelmező, ha valahányszor e szó előfordul, 



mindannyiszor csupán e fogalmak valamelyikét tu-
lajdonítaná annak? Mert hisz kerülhet elő e szó oly 
mondatban is, hol a nyelvszokás folytán annyit je-
lent, mint : valakit rászedni; már pedig ez utóbbi 
jelentményt csakis a nyelvszokás (usus loquendi) 
adja tudtomra, az etymologia, a szóelemzés azt még 
csak nem is gyanit tat ja velem. Vagy vegyük e ma-
gyar szót: házasság; ha egy idegen ajkú ember e 
szó valódi jelentményét annak elemeiből vagyis 
etymologia ut ján akarná megismerni, akkor azon 
eredményre jutna, hogy e szó oly állapotot jelez, 
melynélfogva valaki háznak birtokában van. Ugyan 
mit mondana a magyar ember efféle philologiai phi-
losophiához? 

A mondottakból tehát láthatjuk, hogy, midőn 
valamely szó valódi jelentményének meghatározása 
forog kérdésben, az etymologia sem első sorban, 
sem, és pedig annál kevésbbé. egyedül tekintetbe 
nem jöhet. S azért, ha az ellenfél a vitát netán az 
etymologia terére vinné is, kényszeríteni kellene őr, 
ez ingoványos talaj elhagyására és oly talajra való 
helyezkedésre, mely mig egyrészt szilárd s biztos 
alapot nyúj t a vitának, ugy másrészt a subiectivis-
musnak kellő korlátokat emel. Ezen talaj pedig nem 
más, mint a nyelvszokás, az usus loquendi. Vala-
mely nyelv szavainak jelentményeit csak akkor is-
merem meg helyesen s igazán, ha tudomást szerzek 
magamnak arról, hogy az illető nemzet maga minő 
fogalmak jelzésére szokta nyelvének egyes szavait 
használni. Holt nyelvnél pedig, minő a héber is, er-
ről tudomást szerezhetek magamnak régi fordítá-
sok, értelmezések és jó szótárak által megőrzött s 
továbbított hagyomány ut ján, valamint a fenma-
radt nyelvemlékek párhuzamos helyeinek egybeve-
tése alapján is. 

Ezzel azonban még korántsem állii tátik az, 
hogy az értelmező az etymologiát teljesen mellőzze. 
Ha ugyanis a megismert nyelvszokás folytán vala-
mely szó jelentményét már kiderítettem, akkor, de 
csak akkor, kutathatom igenis, sőt ha néini kétely 
látszik még fenforogni, kell is kutatnom az etymolo-
giát is; mert ez talán az általam már kipuhatolt je-
lentmény igaz voltát csak még jobban megerősít-
heti, vagy a netán ínég rajta borongó homályt egé-
szen eloszlathatja. 

Ezeket elörebocsátva és figyelembe véve néz-
zünk már most szemébe Beke, angol iró, újdonsült 
állitásának. Dr. Balits A. 

(Folyt, köv.) 

A modern zsidóságról. 
(Vége ) 

Figyelemre méltó körülmény, hogy az európai társa-
dalom összes mozgalmaiban tevékeny részt vesz, mondhatni 
vezérszerepet játszik a zsidóság. Azonkívül, hogy a német 
socialdemocratia s az orosz nihilismus vezérszálai nagy részt 
zsidókezekben összpontosulnak, a nagy befolyású szabadkő-
művesi egyesületeknél is is túlsúlyra vergődnek Izrael fiai. 
Habár kezdetben némely páholyok nem is vettek fél zsidó 
tagokat, a szabadkőművesi tanok és tendentiák olyannyira 
megegyeznek a reform-zsidók által hirdetett tanokkal s az 
általok kitűzött irányzattal ; továbbá a szabadkőművesi jel-
szavak, valamint a felvételi titokzatos szertartások, olyany-
nyira zsidó jellegűek, hogy a figyelmes szemlélőben felébred 
a gyanú, miszerint az egész szabadkőművesi intézmény zsidó 
ezélok előmozdítására szolgál európaszerte. 

Az is bizonyos, hogy az utolsó évtizedekben általános 
uralomra jutot t liberalismust saját czéljaira eszközül hasz-
nálja fel a zsidóság. Mire nézve bizonyítékul szolgál, az 
orosz-, török-, német-, angol-, franczia és egyéb országbeli 
zsidóképviselőknek, mint zsidóconciliumbeli tagoknak Lip-
csében 1860. junius 29-én hozott ezen határozatuk : „a zsi-
nat tagjai, a modern eszmék valósitásában lát ják a legbizto-
sabb garantiát, a zsidóságnak mind jelenére mind jövőjére 
nézve." 

S részint a liberális eszmék folytonos hangoztatása, 
részint szabadelvű hírlapok megalapítása, részint nagy 
mérvű vesztegetés alkalmazása által, annyira vitte a zsidó-
ság, hogy jelenleg csak nem föltétlenül rendelkezhetik a li-
berális sajtóval. Ennek segélyével ő irányozza az európai 
közvéleményt s ő ad kifejezést a közvéleménynek. í télete 
olyannyira mérvadóvá vált európaszerte, hogy az érdekeivel 
meg nem egyező vállalatokat ugy mint a kormányokat sorra 
megbuktat ja , az azoknak kedvezőket pedig pártfogolja s di-
adalra ju t ta t ja . Nagyon jellemző e tekintetben a mit Tous 
senel a franczia „Journal des Débats"-ról, 1847-ben „Les 
Jui fs rois de l'époque" czimü munkájában egész határozott-
sággal ki mert mondani. Szerinte ugyan is, a hatalmas zsidó 
tőzsérek által alapitott ezen hírlaptól függ az időszaki kor-
mányok fennállása vagy bukása. Nincs az a hatalmas mi-
niszter, ki ennek pártfogása nélkül képes volna megmaradni 
a hatalom birtokában. De ez korán sem önzetlenül részesiti 
pártfogásában a hatalom férfiait ; ennek meg van a kiszabott 
dijja, melynek megvonása biztos bukással j á r a vakmerő 
miniszterre nézve. Viliéle meg akart szabadulni a neki kelle-
metlen protectorátustól, de meg is lakolt a vakmerő kísér-
letért, mert az ellene alakult coalitio által — melyben a 
„Journal des Débats" volt a főtényező — menthetleniil meg-
buktat tatot t , s az utána következett Martignac miniszté-
rium a háromévi hátralékot is megfizeté a hatalmas hírlap 
részvényeseinek. Thiers is önálló akart lenni, de a hírlapi 
támadások következtében ingadozni érezvén lábai alatt a 
talaj t , alázatosan bocsánatot kért a megbántottaktól és — 
megadta magát. Guizot és Duchatel hódoló tisztelettel fo-
gadják ama hirlap intelmeit, Montalivet pedig meg is hu-
nyászkodik előtte s munkatársaival megrakja a minisztériu-
mot. Mi több, az udvarba is becsempészik a munkatársakat, 
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s miután kezökben tar t ják a dynastia sorsát, rájok bizzák 
a királyi hercezgek nevelését. Szóval : ama hírlap bureaujá-
han határoznak a kormány s a nagy és hatalmas franczia 
nemzet sorsa felett. 

JVlilyen corrumpáló hatásúnak keli lennie ama sajtó-
nak, melytől maga a zsidó származású Lasalle is visszabor-
zadva, ekkép nyilatkozik: „Lelkem mélyéig megszomorodva 
állítom : ha még ötven évig eltart a mai corrumpált sajtó 
ezen garázdálkodása, akkor menhetleniil el kell veszuiök a 
nemzeteknek. H a meggondoljuk, hogy százezrekre menő hir-
lap megvetéssel és gyűlölettel beszél mindenről, a mi jó, 
szép és nemes létezik a tudomány és művészet, a politika és 
közélet terén, s mindezt elsajátítja a jóhiszemű közönség, -—-
akkor imént kifejezett aggodalmunkat nem lehet alaptalan-
nak tartani, mert ezt a rombolást, legyenek bár a világ leg-
erősebb szervezetű nemzetei, tartósan ki nem állhatják. Le-
gyen tehát jelszavunk : Gyűlölet és megvetés, halál és kár-
hozat az ilyen sajtónak ! Jól tudom ugyan, mily merészség 
az, kikötni amaz ezer karu hatalommal, mely félelemmel 
tölti el a leghatalmasabb fejedelmek szivét ; de a mily biz-
tosan tudom, hogy szavaim villamáram gyanánt já r ják be 
milliók szivét, ép oly biztossággal mondhatom : hogy eljö-
vend a nap, melyen az ég boszuló villámától sújtott gonosz 
sajtó a megsemmisülés örök éjébe leszen eltemetve !" 

A mi a leggonoszabb a sajtóban, az azon eljárása, 
melynél fogva valódi zsidó raffineriával folytonosan kétféle 
mértéket használ, a jóval magának méreget, a hamissal pe-
dig a keresztényeknek. Szabadságot és egyenlőséget hirdet a 
maga számára, de kereken megtagadja azt a keresztényektől-
A zsidóknak, az egyéni szabadság s a szabad egyesülésnél 
fogva jogukban áll a gründolás (megtart juk a széltibeu 
haszuált műkifejezést) s a keresztény nép tervszerű kiszipo-
lázása ; elleubeu a keresztényeknek nincs joguk morális tes-
tületek alakjában, habár csak öntökélyesbülés, s a keresz-
tény jótékonyság szervezett gyakorlásának czéljából, kolos-
torokban egyesülni, mert ez ellenkezik az egyéni szabadság-
gal, s a társadalmi jóléttel. „A korszellem sürgősen követeli 
a kolostorok altörlését — ekkép okoskodik a német Volks-
zeitung — miután azok ellentétben állanak az egyéni sza-
badsággal. A szerzetesi intézményeknek lényegéhez tartozik 
a szabad akaratról való lemondás, ezt pedig az állam meg-
nem engedheti, minthogy kötelessége megakadályozni min-
den, még oly önkéntes rabszolgaságot . . . Megengedjük, 
hogy a szerzetes testületek dicséretes feladatot, milyen a be-
tegápolás, tűztek ki maguknak, s önfeláldozó tevékenységet 
fejthetnek ki e tekintetben ; de a legszentebb czél elérésére 
sem szabad tiltott eszközöket használni, tehát olyakat sem, 
melyek az egyéni szabbadsággal ellentétben állanak. Senki-
nek sincs joga, önkéntes békókkal megsemmisitni szabadsá-
gát ; mert ez ép oly visszaélés a szabadsággal, mint az ön-
csonkítás vagy öngyilkosság. A szellemi öngyilkosság, sem-
mivel sem jobb mint a testi öngyilkosság." 

A zsidó elemtől befolyásolt sajtó sötét középkori ma-
radványnak hirdet minden keresztény felekezetiséget ; e 
mellett azonban saját körében szigorúan megtart ja a feleke-
zeti szempontot, s e szerint irányozza minden cselekedetét. 
A bécsi báró Rothschild Anzelmhez egy szép napon beko-
pogtat két keresztény úrhölgy, egy alapítandó árvaház szá-

mára igénybe veendők a nemes báró jótékonyságát. Ez uta-
sítást ad könyvvezetőjének, s már már kézbesiti a hozott 
szép összeget, azonban történetesen megkérdezi a kéregető 
hölgyeket: hogy milyen árvaházra gyűjtenek? Mi ka thol i -
kusok vagyunk, válaszolák a hölgyek. Ah, ilyen körbe éli 
nem szoktam betolakodni, mond ironikus hangnyomattal 
a sémita pénzkirály, s a faképnél hagyja a bámuló höl-
gyeket . . . 

Azon sajtó, mely a gúny legmérgesebb nyilaival lövöl-
döz a hivő és imádkozó keresztényekre, egészen más hangon 
beszél az imádkozó zsidókról. Laszker, a német birodalmi 
zsidópártvezér, 1875. ápril havában megbetegszik, s a „Neue 
Social-Demokrat" hírlap következő kegyeletes közleménv-
nyel emlékezik meg a nevezetes betegről: „Laszker gyógyu-
lásának nem sokára be kell következnie, ha hogy aggódó 
hitsorsosainak buzgó fohászai meghallgatásra találandnak. o o o 
Mint nekünk jelentik : az itteni zsidóimaházban naponkint 
nyilvános ájtatosságok tartatnak, s a végkimenetig fognak 
is tartani — a betegért." A hírlapok általában rendes tudó-
sításokat — bulletineket — hoztak naponkint a beteg álla-
potáról, s mint dicséretes buzgóságról emlékeztek meg a 
zsidók imádságáról ! 

A holt kéz, — birtokló egyháziak — ugy mint a bir-
tokos nemesség, folytonos gyanúsítások és támadásoknak 
vannak kitéve. A kortól elmaradottaknak s élhetetleneknek 
tüntetik fel őket, hogy ekkép elhitessék az olvasóközönség-
gel : miszerint valóságos nyeremény a társadalomra, ha ezek ö o «/ J 
—- kikben még létezik egy kis elvhűség, s a vallásos és ha-
zafias traditiókhoz való ragaszkodás — ősi birtokaikból ki-
forgatva, letűnnek a közélet színpadáról, hogy a nyomukba 
lépett korszerű, uj, zsidó birtokosok és aristokraták boldogít-
hassanak hazát és nemzetet ! 

Közgazdasági szempontból Bismarck, a jelenlegi német 
kanczellár, mint birodalmi képviselő 1847-ben tartot t beszé-
dében következőkép jellemzi a zsidók működését : „Ismerek 
oly vidéket, (valószinüleg Posen-tartományt érti) hol a nagy 
számban levő zsidóság rabszolgaságban ta r t ja a földmivelők 
nagy részét ; az ágyiruhától kezdve a vasvilláig az egész 
ingóság a zsidó tulajdonát képezi, ennek minden darabjáért, 
az igavonó marhát , melylyel földjét megmunkálja, is ideszá-
mítva, haszonbért fizet a zsidótulajdonosnak ; a hazatakari-
tott gabnából jó pénzért annyit kap a földmivelő, a mennyi-
vel földjét bevethetti s házi szükségleteit fedezheti. Az 
uzsoráskodásnak ilyen foka, tudtommal, keresztények által 
sehol sem űzetik." Akkor csak egy vidékről beszélt Bis-
marck, jelenleg azonban az egész német birodalomban s a 
külföld számos tartományaiban ugyanoly szomorú tapaszta-
latokat tehet a híres kanccellár. A falusi korcsma-bérlő meg 
a kiskereskedő, kik butvorral telepedtek meg a községben, 
néhány évi működés után egyre-másra árvereztetik vagy 
szabad kézből megveszik a paraszttelkeket ; a hasonló sors-
ból nagykereskedőkké meg pénztőzsérekké vált zsidó mata-
dorok pedig a nagy birtokokat váltják magukhoz, ugy, hogy 
rövid idő múlva, nem egy országban — ezek közé tartozik 
hazánk is — a zsidófaj lesz birtokosa a földnek, melyet 
egészen más nemzet ősei véres küzdelmek árán szerzettek és 
védtek meg az ellenség ellenében ! 

o O 
Nem kevésbé káros hatással van a zsidóság az iparra 
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nézve. A mit előbbi fejezetünkben a kisipar tönkrejutásáról 
mondottunk, abban nagy részök van a zsidóknak, mert ők •— 
a productiv munkát kerülve — a z iparczikkekkel is kereske-
dést űznek, s ily uton gyári készítményeikkel olyannyira le-
nyomják az árakat, hogy a versenyre képtelen kisiparosnak 
el kell pusztulnia. Szabadelvű szerepléseikben egyedül azért 
küzdöttek a szabad ipar és kereskedés mellett, hogy e tért 
saját számukra biztosítsák, mert a hol szabad tért nyernek a 
működésre, ott a kereszténynek nincsen többé helye, —- nem 
ugyan az értelmi fölény miatt, mint azt a világgal elhitetni 
szeretnék, hanem az erkölcsi romlottság azon hasonlithatla-
nul nagyobb foka miatt, melynél fogva legszemérmetlenebb 
fogások és csalások alkalmazására vetemednek, mikre a lel-
kiismeretesebb keresztények képteleneknek érzik magukat-
S habár — minthogy a rosz sok ingerrel és csábbatással van 
az emberre — számos keresztény letereltetett általok a be-
csületesség útjáról, a zsidókhoz mindamellett csak nagyon 
kivételes esetben hasonlíthatók e tekintetben. 

I ly módon jutot tak a világkereskedelem azon monopo-
liumáboz, melynek következtében a falusi gazda a nagybir-
tokossal együtt csak zsidókereskedők közvetítésével adhat ja 
el terményeit. Ezen kereskedelmi befolyásuknál fogva, az 
árak meghatározásával függővé teszik az összes termelőket, 
s van reá gondjuk, hogy előnyös helyzeteket felhasználják a 
meírs'azdao-odásra, miç>- a termelők ennek következtében OB O ' o 
teno-életre vaunak kárhoztatva. o 

Az ok és okozat ezen lánczolatánál fogva zsidókezek-
ben összpontosul a pénz, minek következtében épugy hatal-
mukban áll a papirárak emelkedése vagy csökkenésének elő-
idézése a börzén, mint a természeti erők behatása következ-
tében a tengerré alakult víztömegnél mutatkozik az apály 
és dagály érdekes tüneménye. Vájjon lehetséges-e, hogy a 
sajtó és pénz birtokában levő zsidóság ne uralkodjék az 
európai államok felett? Az öreg Dumas mondta azt az él-
czet, hogy a hajdani zsidók egy király alatt voltak, most pe-
dig a királyok a zsidók hatalmában vannak. A modern álla-
mok, a pazarló birtokoshoz hasonlóan, mindig pénzzavarban 
vannak, hogyan lehetnének hálátlanok azok iránt, kik — 
habár az állammal gyakorlott jótékonyság (!) következtében 
meggazdagodnak, az állam pedig rohamosan szegényszik — 
ezen zavarából kölcsönzésökkel kisegítik ? A hálaérzet sür-
gősen követeli : hogy a jótevők, a nyert kamatok mellett, 
egy kis befolyásban is részesittessenek . . . 

Legfőbb figyelmet érdemel a tekintetben a „Roth-
schild-dynasztia" mint a zsidó szellemű journalistika bizo-
nvos büszkeséggel nevezni szokta a liiressé vált családot. A 
majnai Frankfur tban 1747-ben született Mayer Anzelm 
Rothschild volt a család megalapítója. Mint a semitafajnál 
általában tapasztaljuk, ugy Anselm is nagyon szerény anyagi 
viszonyok közt először landgrafi udvari liferánssá, majd 
Hessen-Kassel herczegségbeli liferánssá lőn ; s ezen minőség-
ben annyira gyarapodott, hogy 1812-ben bekövetkezett halá-
lakor jelentékeuy banküzletet hagyhatott öt fiára, kik ekkép 
osztották föl maguk közt az európai világrészt : Anzelm 
Frankfur tban maradt, Salamon Bécsben, Náthán London-
ban, Károly Nápolyban, Jakab Párisbau ütötte fel székhe-
lyét. A Bécsben székelő Salamonnak fia Anzelm, 1874-ben 
meghalálozván háromszász millió forintot hagyott végren-

deleti örököseinek, jóllehet őtet tar t ják a Rothschildok leg-
szegényebbjének. Mily rohamosan kellett hanyatlani az álla-
mok jólétének, s a pauperismusnak mily foka szükségelte-
tett ahhoz, hogy a család ezen tagjainak kezeiben ily mesés 
számú pénztömegek egyesülhessenek ! S a hálás kormányok 
még nemesi rangra is emelték, s a nemzetek tanácsában fel-
sőházi tagsággal is megtisztelték a nagy tekintélyű család 
tagjait ! 

A Rothschildok befolyását illusztrálja a következő 
eset is. Az 1866-ki osztrák-porosz hadjárat előtt egy kike-
resztelkedett zsidó azzal az ajánlattal lepte meg Belcredi 
minisztert, miszerint a zsidó hit-községek pénz és véráldo-
zattal kivánják segitni az államot, nevezetesen önkénytes 
csapatok felállítása által. A minisztérium a hazafias válla-
lat fölötti örömében, gróf Rechberg külügyminiszter által 
nyilatkozatra hívta fel a bécsi hit-községet. Rothschild An-
zelm, mint a hit-község igazgató tanácsának tagja, azonnal 
tudatta nevezett gróffal : miszerint ő — Rothschild — ha -
tározottan ellenzi a szóban levő tervezetet, s ha a miniszté-
rium az ő akarata ellenére megkisérelné annak kivitelét, 
vagy csak alkuba is bocsátkoznék e tárgyban a zsidósággal, 
azonnal megszakaszt minden pénzügyi összeköttetést az ál-
lammal, s akkor lássák a következményeket azok, kik ezen 
szakitásra okot szolgáltattak . . . A zsidóknak nemzetközi 
érdekei vannak, s a Rothschildoknak őrködniök kell, IIOÍÍ'V 

azok ily tüntető fellépés által ne comprimittáltassanak. Ezt 
különösen jó lesz megjegyezniök azoknak, kik tagadni akar-
ják, hogy a zsidók államot képezvén az államban, a nemze-
tekkel való egybeolvadásról mit sem akarnak tudni. 

1876-ban megalakult a „német-birodalmi-bank" mely-
nek tizenöt tagból álló igazgató tanácsában 10—11 zsidó 
foglal helyet, tehát a német nemzeti bank ®/4 részben zsidók 
által kormányoztatik, holott a zsidók alig 80°/'o képezik a 
nagy német nemzetnek. A zsidó faj pénzügyi szédelgését 
leginkább jellemzik ama részvénytársulatok alakításai, me-
lyek arra hivatvák, hogy a börze-manipulatiókban s cselfo-
gásokban járatlanoktól a pénzt kicsikarják s őket mindenük-
ből kifosszák. 1871—72-ben, tehát rövid két év alatt, 780 
részvénytársulat alakult Németországban. Ugyan ily tüne-
tekkel találkozunk Ausztriában, s hogy milyen romboló ha -
tással voltak ezen társulatok, melyeknek alapitói legnagyobb 
részben a zsidó fajhoz tartoznak, az kitetszik abból, hogy 
a nagy német nemzet a kisarczolt hat millárd daczára most 
sokkal szegényebb, mint volt a hadjára t előtt ; az Ausztriá-
ban inscenirozott „krach" pedig, nem csak számos egyest ha j -
tott kétségbeesésbe, hogy öngyilkossággal vetettek véget 
életöknek ; hanem oly általános zavarokat is okozott a pénz-
ügy terén, hogy annak nyomasztó hatásait most is érezzük a 
birodalom mindkét felében ! 

Ezen egész szédelgésnél, az anyagi romláson kívül, 
mutatkoznak ugyan az erkölesi következmények is, mindaz-
által egyes eseteknél még szembetűnőbbé válik az erkölcsi 
háttér. Ezek közé tartozik a hirhedt Ofenheim, ezen modern 
rablólovag esete Bécsben. Ezen ember, egészben csalásra ala-
pított művelettel, állambiztositással egybekötött concessiót 
nyert „a Lemberg-Czernoviaz-Jassy-Szuczava"-vonal kiépí-
tésére, mely 2,200,000 frt . évi költségébe kerül az osztrák 
államnak. A csalás minden részletei oly nyilvánvalók valá-
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nak, liogy Banhans közlekedési miniszter, sok huza-vona ö J ' 
után kénytetve érezé magát a hamis vállalkozó bepörlésére. 
Azonban, a börze emberei s a napi sajtó által pártfogolt 
Ofenheim oly biztonságban érezé magát, hogy a beperlés hiré-
re ezen nyilatkozatra fakadt : „előbb fog megbukni Banhans, 
mint én." S csak ugyan, a zsidó matadorok részint titkon, ré-
szint a sajtó közvetítésével a világ hallatára nyíltan is, oly-
annyira megfélemlítették a birákat, hogy a közvélemény el-
lenére felmenték a vádlottat. Ezen felmentő Ítéletről megbé-
lyegző véleményt mondott az összes külföldi sajtó. Többi 
közt a „Berliner Tageblat t" ezen záradékkal fejezé be el-
mélkedését : „ezzel a jog és tisztességrőli fogalmak teljesen 
megsemmisülnek. Ez nagy csapás Ausztriára. Ofenheim fel 
lett mentve, s helyette Ausztria lett elitélve !" Megjegyzendő, 
hogy teljes tiz évig tar tot tak ama vállalat körül a visszaélé-
sek, s az időközi miniszterek : Schmerling, Belcredi, Beuszt, 
Giskra, Plener, Depretis, Schiiffle — feltűnő módon mindig 
azon időben hagyták el a miniszteri széket, midőn a szöve-
vényes ügy elintézéséhez előkészületeket tettek. Végre Ban-
hans beleharap a savanyu almába, — de az eredmény az 
l e t t : hogv ő bukott, Ofenheim pedig, Ausztria gyalázatára» 
diadalmaskodott. A zsidó érdekeknek áldozatul hozták — 
Ausztria becsületét, s erkölcsi reputatióját ! 

Mindezek következtében, elvitázhatlan tényekre tá-
maszkodva, á l l í tha t juk: hogy az ujabb korban gyakorlati 
érvényre jutott szabadság és egyenlőségből egyedül a zsidók 
húzták a hasznot, a mennyiben azzal rutul visszaéltek a ke-
reszténység aláásása s az európai nemzetek erkölcsi és anya-
gi — kisebb-nagyobb mérvű •— megrontására.1) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, április 26. A ,politika' az egyházi kérdé-

sekben. — Poroszországról szólunk, hogy mások is értsenek 
belőle, a porosz egyházi béke-kisérletekről beszélünk, hogy 
tanulják meg mások e békét meg nem zavarni, mert megza-
varni, megbolygatni a kékét könnyű, de nem oly könnyű azt 
ismét helyreállítani, kivált, ha a béke-törekvésekben a libe-
rális politika játszik főszerepet, igy van pedig az eset Po-
roszországban. A poroszországi egyházi béke évek óta pá-
ratlanul meg van zavarva. A minden keresztény befolyást 
gyűlölő, elnyomni törekvő liberális politika zavarta meg. 
Mi megvagyunk győződve, hogy e zavar okozója már régen 
megbánta tettét, miről, ha egyéb nem tanúskodnék is, ta-
núskodik az a tény, hogy alkudozások kezdettek a sz. szék-
kel ; vissza akarná ő az egyházi békét szerezni, az egyetlen 
akadály azonban, mely a béke útját állja, a liberális poli-
tika, amint a tárgyalások egy darabig folytak, a mint már-
már kedvező eredménynyel kecsegtettek, ime közbejő a li-
berális politika és az összes alkudozásokat halomra dönti. 

Bizonyos, mert kétségbevonhatlan tényekkel van iga-
zolva, hogy a bécsi egyházi tárgyálások a sz. szék és Po-

3) V*. ö. Henue-Am-líbyn. Kulturgeschichte des Judenthums. 
353—4!)3. 1. — Kohling, der Talmudjude, S3 - 111. 1. — Die Sittenlehre 
des Talmud, und der zerstörende Emflusz des Judenthums, 42 — 230 1. — 
Marr, Der Sieg des Judenthums über das Gennanenthum. — Waldegg, 
die Juden frage. — Marr, Der Weg zum Siege des Ger/nanenthums über 
das Judenthum. — Austriacus, Oesterreich ein Juwel in jüdischer Fas-
sung, Judenherschaft und JundenWirtschaft in Oestereich-Ungarn. — 
Istóczy Győző, 12 röpirat, 1—4 i'iizet. — Pachtler, A humanitás balványa, 
vagy a szabadkőművesség positiv része, 11. k. 238—239. és 2Ü1-3G3. 1. 

roszország közt eredményhez vezettek volna, ha ez utóbbi 
részéről meglett volna az egyenes lelküség, ha ott is politi-
kát nem űzött volna, hol egyházi békéről volt szó, hiszen 
tudvalevő, hogy Bismarck engedményeket tett volna, ha a 
pápa magára válalja a centrum megpuhítását, a politikai 
követelés azonban megsemmisítette a hónapokon keresztül 
tar tot t tárgyalások eredményeit, de egyúttal lehetetlenné 
tette az állami rendezkedést, lehetetlenné tette, hogy oly 
hatalmas birodalom üdvösen működhessék polgárainak jó-
léte érdekében. Lehet-e azonban, ez a kérdés, az ilv politi-
kát helyeselni? Lehet-e helyeselni, hogy ,politikai' intentiók 
által vezéreltessék állami férfiú, ,egyházi', tisztán vallási 
kérdések tárgyalásánál ? Lehet-e helyeselni, hogy e politika 
által koczkára tétessék a különben biztosan elérhető béke. 
az a béke, melyre az államnak olv nagy szüksége van ? Le-
het-e üdvösnek nevezni a politika befolyását, mely perma-
nenssé teszi azt a zavart, azt a bonyolult állapotot, melyet 
megszüntetni kellene, hogy igy az állami hatalom szabad 
kezet nyerjen, más irányú üdvös működésre ? Mennyi üdvös 
ténvt haj thatot t volna már végbe a porosz állam, ha félre 
teszi vala a politikát az egyházi kérdésben ? Sőt önmaga az 
egyházi béke helyreállítása is, mind üdvös kihatással lehe-
tett volna már akkoráig is, ha a ,politika' a béke helyreál-
lítását meg nem akadályozza ? 

A bécsi tárgyalások eredménytelenségéről azonban 
Bismarck még sem okult, a politikát az egyházi kérdésbe 
még ma is belekeveri és azért nem ér czélt, akarja a békét, 
de nem azon az uton, melyen a békéhez leggyorsabban, leg-
rövidebben lehetne eljutni. A legujabbi események ugyanis 
azon reményt keltették a katholikus világban, hogy nemso-
kára egygyel kevesebb lesz azon országok száma, hol a ka-
tholicismus üldöztetik. A váratlan engedékenység, melyet a 
porosz kormány Osnabrückben és Paderbornban tanúsított 
a káptalani helynökök megválasztatása alkalmával, azon 
jogos reményt ébresztette, hogy a jövőben eddig csak áka-
dályt okozott jiolitika nem fog többé szerepelni az egyházi 
béke megállításánál, hanem lépésről lépésre fog a béke műve 
előhaladni, mig a régi áldásos állapotok ismét helyreállít-
tatnak. E jogos reményt azonban a politika beavatkozása 
ismét megzavarta. A mit a porosz kormány, az egyházi béke 
érdekében Osnabrück és Paderbornban helyeselt, azt politi-
kai okból Trierban már nem helyeselte, ott a megválasztott 
káptalani helynököket megerősítette ; itt politikai okból, ne-
hogy t. i. a liberális pártnál, a kulturharcz szerzői és támo-
gatóinál kegyvesztetté legyen, a megerősítést megtagadta. 
A béke művének folytatása tehát ,politikából' ismét elma-
rad, a katholikusok elnyomatása és ugy az állami erő kifej-
tésének lehetősége, kimondhatatlan hátrányára a polgárok-
nak ismét elodáztatik. 

A fennebb tett kérdéseket kellene ismételnünk e pont-
nál is, de nem tesszük, azokból is kitűnik, hogv itt ugyan-' ' ' O»/ O J 
azon hiba követtetett el, mert egyházi ügybe a politika be-
lekevertetett. Ily módon egyházi békét helyreállitani lehe-
tetlen és igy nagyon is jogosült a poroszországi katholiku-
sok közt már is tapasztalható ingerültség, kik meg vannak 
győződve, hogy az egyházi béke által az állam tekintélye és 
ereje is növekednék. Belátjuk mi, hogy Bismarckra a hely-
zet nagyon kényelmetlen, mert nem akarja a világ előtt fel-
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tüntetni, hogy ő is Canossába megy, pedig az egyházi béké-
nek más utja nincsen és ez nem megszégyenítő, mert ez nem 
mást jelent, mint megadni az egyháznak az őt megillető jo-
got. Rómában bizonyára nem várják Bismarcktól, hogy ő 
nem tudjuk miféle alázatosságal, mellét verve •— ámbár ez 
üdvös lenne neki — beismerje, hogy ő mennyi sérelmet kö-
vetett el az egyházon ; ott meg fognának elégédni avval, ha 
Bismarck kijelentené, becsületes őszinteséggel, hogy ő az 
egyház békéjét hajlandó visszaállítani, de bizonyos egyházi 
és nem politikai engedményeket kérne, olyanokat, melyeket 
az egyház megadhatna. Ily egyenes, őszinte lélekkel kezdett 
tárgyaiátoknak, a legrövidebb idő alatt, a legörvendetesebb 
egyházat és államot egyaránt kielégítő eredménye lenne és 
az egyház elénekelhetné a „Te Deum"-ot, az állammal 
együtt, addig azonban, mig ily minden külön természetű 
ügyet ki nem zár a porosz kormány a tárgyalás keretéből, 
az egyházi béke helyreállításának nem örvendhetünk. Semmi 
politika, csak a béke érdeke egyházi téren, ez az egyházi 
béke megoldásának kulcsa. 

Az előadottak ugy véljük elegendők annak feltünteté-
sére, hogy mily káros következményei vannak annak, ha az 
•egyházi béke megzavartatik, mily nehézségekkel van annak 
helyreállítása összekötve, lia, nem a természetes ut követte-
tik. Szolgáljon ez oktatásul másoknak, kik oly gondtalanul 
szoktak tárgyalni egyházi kérdéseket, mintha csak a legkö-
zönyösebb dolgokról volna szó ; mert még a legcsekélyebb-
nek látszó egyházi kérdések is, nagy elveket érintenek, me-
lyeknek megértése végtelen zavarokra szolgáltat okot, a 
rend visszaállítása pedig annál nehezebb, minél könnyelmü-
ebbek azok, kik a zavart előidézték, kik ily kérdéseket is, 
nem elvi, hanem többségi szervezet alapján vélnek eldönt-
hetni. A békét parancsolni nem lehet, hanem csak helyreál-
lítani, — helyreállítani a szivekben azon eszközök eltávolí-
tása, tökéletes megszüntetése által, melyek a nyugalmat 
megzavarták, kiváltképen pedig nem kell a politikát össze-
zavarni egyházi kérdésekkel, mert ez nem megoldást, nem a 
szivek nyugalmát, hanem confusiót idéz elő. 

Erdötarcsa. Váczegyházmegye. 1881. apr. 17. ( l i l t a -
hozás.) — Amint kétségen felül valónak tudjuk, hogy a ka-
tholikus javak és alapítványok nem Csáky-szalmája, hanem 
a magyar katholikus egyháznak, és csakis ennek tulajdona ; 
amint minden gondos nyomozás mellett sem tudjuk a ma-
gyar nép között, pedig abból valók vagyunk, annak kebelében 
élünk mi is, fellelni azokat, kik az úgynevezett polgári há-
zasság áldásai után óhajtoznának; ugy a legbensőbb megüt-
közéssel hallottuk meg, hogy a polgári házasság behozata-
lát czélzó törvényjavaslat a magas kormány által az ország-
gyűlésnek már beterjesztetett s kath. jogainkon ejtendő más 
sérelmek is vannak készülőben. 

A keblünkben élő vallásos érzület ; a polgári házasság 
által kiméletlenül fenyegetett családi s társadalmi boldog-
ság ; ugy katholikus igazaink s jogainknak is köteles vé-
delme komoly tartozásunkká teszi a magunk s az erdőtar-
csai kath. lakosságnak nevében is, lelkiismeretünk egész eré-
lvével kijelenteni : hogy az egri esperesi kerület által köz-
zétett s Kálló anyaközségünk s mások hozzájárulásával is 
támogatott férfias tiltakozás „először az ellen, hogy apostoli 
fejedelmeink hitbuzgó egvháznagyjaink, vagy mágnásaink 

által alapitott vallási és iskolai alapjaink, a budapesti egye-
temet és beleértve, bárki más által, mint az apostoli király-
nak felügyelete alatt egyházi autonomikus közegeink által 
kezeltessenek és bármi más. mint kath. czélokra fordíttassa-
nak ; — másodszor az ellen, hogy az államhatalom bármi 
módon a szabad vallásgyakorlat örve és ürügye alatt a ka-
tholikusok vallásügyeibe, a szentségek kiszolgáltatásába, a 
katholikus családok nevelési ügyeibe avatkozzék ; harmad-
szor az ellen, hogy az államhatalom, legyen az bár a hon-
gyiilés utján, a keresztény meggyőződés ellenére az erkölcs-
telenségre és hitetlenségre vezető polgári házasságot életbe 
léptetni megkísérelje" nem csak a fentisztelt esperesi kerü-
leté, hanem a mienk is, s midőn e részben való óvásunkat a 
legmelegebb kötelességérzettel megtettük, azt a sajtó ut ján 
is nyiltan hangoztatni elhatároztuk. 

Közszégünk kath. lakosságának nevében : 
Lesnyovszlcy Gyula, kántortanító. Tóth Márton, iskolaszéki 
elnök. Unghy Rudolf, földbirtokos. Nagy József, földbirto-
kot. Nagy Károly, iparos. Vincze János, fólbirtokos. Nagy 
János, földbirtokos. Nagy Mátyás, földbirtokos. Nagy Ist-
ván, földbirtokos. Burján Ignácz, földbirtokos. Nagy An-
tal, földbirtokos. Augusztin János, földbirtokos. Unghy Gá-

bor, földbirtokos. 

Nagyváradi 1. sz. egyházmegye. Tiltakozás. — A z 
egri kerületi főt. papság és más hithű ker. kath. polgártár-
saink nyomdokait követve, tiltakozunk Isten és a világ szine 
előtt, a mi hithű és buzgó királyaink, püspökeink világi fő-
uraink és bármely más hivek által kegyeletes szándékkal 
letett s egyházi és iskolai czélokra szánt alapitványainknak 
katholikus vagyonúnknak megrablása ellen, egyszerűen azon 
falusi észjárásból kiindulva : hogy ami a mienk, az nem 
a másé; 

tiltakozunk, hogy egyházunknak hivatott és arra ren-
delt elüljáróin kívül, bárki is szentségtelen kezekkel hitünk-
nek, vallásunknak ügyeibe avatkozzék ; mert nekünk is van 
békekötésünk, erősebb mint a linczi : Megváltónkkal kötöt-
tük, lelkiismeretnek hivják : 

tiltakozunk a küllődnek majmolásából édes hazánkba is 
átültetni szándékolt vad csemete, névszerint a polgári há-
zasság ellen, melylyel bennünket agyonboldogitani akarnak ; 
mert az hitbeli meggyőződésünkkel, magyar őseinktől örök-
lött erkölcseinkkel ellenkezik. — Kelt Fur tán 1881. apr. 18. 

Sztarill Ignácz, plébános, tíaeparovszky Gyula, k.-ta-
nitó. Tantossy Ferencz, Tantossy Bertalan, bérlők. Vaszkó 
Imre, Pápai Márton, Sáfiáu Péter, Harsátiyi Mihály, Háj-
zer Gábor, Fekete József, Fekete János, Szintsák János, Ve-
res Lőrincz, Harsányi János, földművesek. 

A SZEIT-ISTVÁN-TÁRSULAT 
folyó hó 2Fén tartott választmányi ülése. 

Elnökölt Cziráky János gróf ő eveja és dr. Tárkányi 
Béla apát-kanok társulati alelnök ő nga. 

Cziráky János gróf ő excja a szent ünnepek után üd-
vözölvén az igazgató-választmány egybegyűlt tagjait , meg-
ható módon megemlékezett a társulat statoráról Károlyi 
István gróf elnök ő excellentiájáról, ki a nagy korával járó 
betegeskedés által akadályoztatva körünkben meg nem je-
lenhetik. Vigasztalásunkra fölemlité, hogy a kedvezőtlen 
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időjárás által sulyosbult baja enyhülőben van, s reméli is, 
hogy Isten kegyelme meg fogja őt számunkra tartani, ám-
bár ő teljes keresztény resignatióval egészen Isten szent aka-
ratának engegi magát át, — mégis azon kegyeletnél és sze-
retetnél fogva, melylyel mindnyájan a beteg gróf iránt vi-
seltetünk, kéri a választmány tagjait , hogy róla imáikban 
megemlékezni szíveskedjenek. 

Dr. Tárkányi Béla alelnök ő nga a gróf ő exja szavai-
nak kapcsán tolmácsolá a társulat tagjainak hódolatos sze-
retetét gr. Károlyi Ltván ő excja iránt, kinek csakis a be-
tegség okozta elmaradását társ. üléseinktől mindnyájan min-
dig élénken fájlaltuk ; s valamint nem szűntünk meg eddig 
is imáinkban kérni az irgalmasság atyját, hogy ez épen oly 
buzgó keresztényt, mint nagy hazafit társulatunk javára az 
emberi élet legszélsőbb határaig megtartsa : ugy most ő — O O o O«/ 
a társ. alelnök — kötelességének fogja ismerni szeretett 
első-elnökünkért a szentmise- áldozatban is Istenhez kö-
nyörögni. 

Titkár jelenté, hogy a mult havi gyűlés jegyzőkönyve 
hitelesíttetett. 

Az utolsó választmányi gyűlés óta a következő u j ta-
gok léptek be : 

Alapitótag : Devics József, veszprémi kanonok. Ren-
des tagok : Csuttkay István, nagyszalatnyai plébános ; Zusz-
kyn Mátyás, beszterczebányai segédlelkész ; Szabó Imre, 
szombathelyi hitoktató ; Maicz Antal, pápóczi plébános ; 
Pallavicini Eduardina, őrgrófnő ; a kolozsvári r. kath. fő-
gymnasium önképzőköre ; Kaldenekker Márton, váczi nö-
vendékpap. 

A ti tkár jelentette, miszerint Liszt Ferencz abbé nagy-
nevű zeneművéez hazánkfia a társulat czéljainak előmozdí-
tására 50 forintot adományozott. 

Néhai Csikós József kistelki plébános 5 forintot, né-
hai Hartmann János nagyrhédei lelkész 20 frtot, néhai Hu-
szár István bágyogi plébános 20 ftot, néhai Muraközy Já -
nos habódi plébános 5 frtot hagyományozott a társulatnak. 

Bodonos-Pataka, Litka, Nánti, Sövényháza és Braila 
(Románia) r. kath. hitközségek elemi iskoláinak szegény ta-
nulói részére elemi tankönyvek és tanszerek szavaztattak 
meg adományképen. 

A társulati pénztárnok ur jelentése szerint f. é. január 
l-jétől april 21-ig a bevétel volt 35,552 f r t és 52 kr., •— a 
kiadás 33,529 f r t 41 kr., ezen összegből kamatra kiadott 
pénzek 11,315 f r t 43 kr. 

Pénztárnok ur egyszersmind jelentést tett, hogy a fe-
renczvárosi takarékpénztárba elhelyezett pénz után az eddig 
visszafizetett összegek szerint mindössze körülbelül 400 f r t 
van veszendőben. O — úgymond — a legjobb szándékkal 
helyezte a társ. pénzek egy részét a ferenczvárosi takarék-
pénztárba, mivel az nagyobb kamatot fizetett ; — mindamel-
lett, nehogy a társulat károsodjék, mintegy kárpótlásul 400 
frtot értékpapírokban adott át az elnökségnek. 

Gr. Cziráky János ő exja, majd dr. Tárkányi Béla 
alelnök ő nga erre a legnagyobb elismeréssel nyilatkozván a 
fontos és önzetlen szolgálatokról, melyeket főt. Novákovics 

János pénztárnok ur a társulatnak tett, a választmány he-
lyeslése mellett, kijelenték, hogy a nagylelkű adományt 
semmiképen nem tekinthetik kárpótlásnak, miután mindenki 
teljesen meg van győződve,mily gyöngéd lelkiismeretességgel 
és gondossággal igyekezett a pénztárnok ur a társulat javát 
minden alkalommal előmozditani ; azért az adományt a tár-
sulat részére csak ugy fogadhatják el, ha az az adományozó 
nevére írandó alapítványt fog képezni, melyek kamatjaiból 
az általa kijelölendőknek a társulat tagilletményei fognak 
kiadatni. 

Az ügynökségben február- márcziusban eladatt 41,702 
példány könyv, 1747 darab szentkép, 1280 db egyes nyom-
tatvány ; készpénzben bejött 13,853 f r t 56 kr. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Bornemisza Antal és Bády 
Valér választmányi tagok kérettek föl. 

V E G Y E S E K . 
— Fm. Simor János bibornok herczeg-primás ő emjá-

nak ujabb nagylelkűségéről tesz említést az „E. K." O emja 
ugyanis a sz.-györgymezei Palkovics-féle házat megvásá 
rolta, s azt a sz.-györgymezei betegek számára kórházul 
rendezteti be. 

— A szent atya húsvét napján korán reggel hagyta el 
termeit s lement a Sixtinába misézni, mely alatt körülbelül 
kétszázan részesültek azon szerencsében, hogy ő szentsége 
kezéből vehették az Ur szent testét. Sz. mise után ő szent-
sége magán könyvtárába vonult vissza, hol mintegy harmin-
czan a bibornoki testületből jelentek meg körülte. Ez alka-
lommal ő szentsége kegyes volt saját szerzeményű latin 
hymnust szétosztani, melyet sz. Herculanus és Constans tisz-
teletére irt. 

— A schismaticus egyház terméktelenségére mutat 
azon eset, melyről a ,Voce délia Verità' következőleg ír: Az 
alexandriai szakadár patriarcha a görög kormánytól püspö-
köt kért, hogy azt János király kérelmére Abyssiniába 
küldhesse. Az athenei synodus azt felelte, hogy nincs akit 
Abyssiniába küldhetne. . . . A schisma épen ugy mint a pro-
testantismus a hitterjesztésben terméketlen. 

-[- A budapesti k i r . m. tudomány egyetem tanácsa 
mély szomorúsággal jelenti szeretett kartársának nagyságos 
Rupp nep. János kir. tanácsos, a vaskoronarend lovagja, 
orvostudor, a törvényszéki orvostan ny. rendes tanára, a 
közegészs. tanács elnöke s a statistikainak tagja ; a budapesti 
kir. orvosegylet, a kir. m. természettudományi társulat 
rendes, az orvosi könyvkiadótársulat alapitó tagja s elnöke ; 
az egyetem volt rectora, s az orvosi kar e. i. dékánja s elnö-
kének, f. hó 23-án d. u. hivatalos működése közben szél-
hűdés folytán élte 74-ik évében rögtön történt gyászos el-
hunytát. A boldogult hűlt tetemei hold-utczai 2-ik sz. saját 
házában f. hó 25-én d. u. 4 órakor fognak beszenteltetni, és 
a kerepesi uti temetőben örök nyugalomra helyeztetni. Az 
engesztelő szentmise f. hó 28-án d. e. 10 órakorfog az egye-
temi templomban megtartatni. Budapesten, 1881. april hó 
24-én. Az örök világosság fényeskedjék neki ! 

K E G Y E L E T E S A D A K O Z Á S 
a svéd missióra. 

Andrásy János, hittann'r Nvárad . . . 20 int. 
Mladoniczky Ignácz, papn. aligazgató Győr . . 15 int. 
Eberling József, ny. pleb. Bpest . . . 1 fr t . 
Kubriczky András alesperes plébános . . 10 int. 
Kendervölgyi Józsaf . . . . 5 frt. 

Összeg 14 frt és 85 int. 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 



R E L I G I O . ^Megjelenik e lap heten-v 
kint kétszer : 

szerdán es szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta- : 
küldéssel 5 f r t . 

Szerkesztői lakás: Buda- ; 

S S S i l KATH. E G Y H Á Z I S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T . 
^ deuieny czimzeudó. ^ 

N26-\d NEGYVENEDIK ÉVFOLYAM. 

viílőfizethetni minden kir .9 
postahivatalnál ; 

Budapesten a szerkesztő- : 
nél, és Kocsi Sándor 

nyomdai irodájában, Mu- ; 
zeum-körut 10. sz. alatt. : 
hova a netaláni reclama- i 
tiókis. bérmentes nyi to t t ; 

/ levélben, intézendôk. 

Budapesten, április 30. 35. I. Félév, 1881. 

TARTALOM. Áron aranyborjúja. —• Ave maris Stella! — Egyházi tudósítások: Budapest. Ismét a magyar ajkú görög 
szertartású püspökség. Esztergomi fömegye. Tiltakozás. Veszprémi egyházmegye. Tiltakozás. Francziaország. A húsvéti ün-

nepek megtartásáról. -— Vegyesek. 

Áron aranyborjúja. 
Mit^sá l l i tBeke? Azt mondja, hogy azon arany-

kép, melyct'*Aron az Exod. 32, 4. szerint a Sinai 
hegynél készitett, nem borjut , hanem kupidomot 
ábrázolt ; mert e héber szó : ,egel' voltaképen nem 
bor jut , hanem kerek alakot, kúpot, hengert, golyót 
jelent. A bor jú jelentést csak később kezdték hasz-
nálni a kiíp helyett. Ennélfogva az egei szónak az 
Exod. 32, 4.-ben borjúval való visszaadása nem 
egyéb, mint fordítási hiba. Igy Beke. 

Ezen állitás szerint tehát az egei szó Mózes 
idejében kiípot, hengert stb. jelentet t volna, és csak 
később valamikor kezdték volna e szót a kúp, hen-
ger stb. fogalmak mellőzésével a bor jú fogalom jel-
zésére használni. 

Ezen állitás ellenében ki fogom tehát mutatni , 
hogy a zsidó nemzet az egész ó-szövetség folyamá-
ban, kezdve az apostolok korától visszafelé egész 
Mózesig az egei szót minden időben a bor jú foga-
lom kifejezésére használta, illetve az alatt e fogal-
mat értette, értették ezt nevezetesen az Exod. 32, 
4-re vonatkozólag is még Szentlélektől ihletett fér-
fiak is. Érveimet oly tanuk nyilatkozataiból meri-
tendem, kik nem valami ujabb korban, hanem mind-
nyájan csakis a fent jelzett időközben éltek, azonfe-
lül mindnyájan született zsidók voltak, és hozzá 
még legnagyobb részök az isteni ihletés rendkivüli 
befolyása s oltalma alatt is állt . Ezen tanuk a kö-
vetkezők. 

1) Sz. István szerpap és vértanú, kiről az í rás 
azt mondja,1) hogy férfiú volt teljes hittel és Szent-
lélekkel, a jeruzsálemi legfőbb törvényszék előtt 
tar to t t beszédében nemzetének tör ténetét röviden 
vázolva, az Exod. 32. fejezetének első verseiben fog-

») Ap. Cs. 6, 5. 

lalt gyászos eseményt is felemiiti. Idézvén ugyanis 
a zsidó népnek a Sinai hegynél Áronhoz intézett e 
sürgető felhívását : „Csinálj nekünk isteneket, kik 
előttünk j á r j anak ; mert ezt a Mózest, ki minket ki-
hozott Egyptom földéről, nem tud juk , mi lelte," — 
sz. Is tván ekkép folytat ja beszédét : Es bor júképet 
öntöttek (az eredeti szövegben : iyoaxo^ou\aav, ex : 
uóa/og = bor jú és noiico— csinálok) ama napokban, 
és áldozatot tettek a bálványnak, és örömük volt az 
ö kezeik alkotmányában."2) A mint tehát lá that juk, 
sz. István, ki zsidó származású és ezenfelül Szentlé-
lekkel teljes férfiú vala, az Exod. 32, 4. előforduló 
egei héber szónak bor jú és nem kúp jelentményt 
tulajdonit . — Már ezen egyetlen érv is elégséges 
volna arra, hogy hivő keresztény a kérdéses ügyet 
eldöntöttnek, a vi tát berekesztlietönek tartsa. De 
liogy még egy telivér rationalista legtulzottabb kö-
vetelményeinek is elég legyen téve, azért csak fiiz-
ziik tovább az érvek lánczszemeit, mig Mózeshez, 
az Exod. 32. fejezetének Írójához el nem ju tunk . 

2) Philo, hírneves zsidó iró s az apostolok kor-
társa, müveiben többször tesz említést az izraeli-
táknak a Sinai hegynél elkövetett bűntényéről, az 
általuk készitett a ranybálványt világosan arany-
bikának nevezvén. Igy „De specialibus legibus" 
czimii könyvében mond ja : „Cum tau rum aureum 
(ravQov xqvoovv) concernassent, sacra profana cele-
brarunt , et ferias nefastas et choreas inordinatas. a 3) 
E szerint Philo is a héber szövegnek az Exod. 32,4. 
foglalt egei kifejezését nem kúpnak, hanem bikának 
vesszi, a mennyiben t. i. egei hímnemű főnév levén, 
b ikabor ju t és nem üszőborjút jelent, mely utóbbira 
nézve szolgál az eglah nönemii főnév. 

3) Az alexandriai fordítás szerzői, kik született 

») Ap. Cs. 7, 41. 
3) V. ö. Bochart. Hieroz. P. I. p. 340. 

3 5 
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zsidók lévén, az ó-szövetségi sz. könyveket héber-
ből fföröírre fordították a 3. században Kr. e., e lié-Ö O ' 

ber szót egei valamint egyebütt, ugy nevezetesen az 
Exod. 32, 4-ben borjúval (fiáo/o?) adják vissza. 

4. Malachias próféta, ki Kr. e. az 5. században 
élt, és könyvét már maga is héber nyelven szer-
keszté, e könyvének 3. fej. 20. versében (a Vulgatá-
ban 4. fej. 2. v.) imigy nyilatkozik: ..Nektek pedig? 
kik az én nevemet félitek, feltámad az igazság napja ; 

üdvözülés van szárnyai alatt ; és kimenvén szök-
delni fogtok, mint a csodabeli borjak (a héberben: 
egei a többesben.) 

5) Ezechiel próféta, ki a babyloni fogság alatt 
vagyis a 7. század végén s a 6. század első felében 
Kr. e. élt, könyvének 1. fejezetében látomását raj-
zolván, a neki megjelent négy csudálatos élő lény-
ről az 5 — 7. versekben ezeket mondja : „Az ábrázat 
rajtok emberéhez hasonlita. Négy orczája val a egy-
nek-egynek, és négy szárnya egynek-egynek. Lá-
baik egyenes lábak valának, és lábaik feje mint a 
borjúlábaké a héberben : kekaph regei egei = mint 
bor jú lábfeje. Az egei szó e helyt szintén oly össze-
függésben tűnik fel előttünk, mely annak kúp je-
lentményét teljesen kizárja, ugy hogy a józan értel-
mező egy pillanatig sem habozhat az iránt, vájjon a 
borjú és kúp fogalmak közül melyiket kelljen vá-
lasztania. Az egel-nek itt ugyanis láb, lábfej, és pe-
dig a próféta szándéka szerint, minthogy a hason-
lattal ismertetni akar, egy általánosan ismert alakú 
lábfej tulajdonít tat ik; e tulajdonok pedig csakis a 
bor jura illenek és semmiesetre a kúpra, mely utób-
binak, mint ilyennek tudvalevőleg sem lába, sem 
lábfeje, annál kevésbbé egy határozott minőségű s 
általánosan ismert alakú lábfeje nincsen. 

6) Jeremiás prófétánál, ki Ezechiel kortársa 
vala, jövendölései könyvének 34. fejezetében szintén 
lát juk az egei szót bor jú jelentményben alkalmazva. 
Hogy azonban az idevágó idézetet kellően méltá-
nyolhassuk, egyet mást tájékozásul előre hell bo-
csátanunk. Az ókori népeknél ugyanis általánosan 
divott ama szokás, melynél fogva szövetségek kö-
tése áldozatok bemutatásával pecséltetett meg, vagy 
pedig akként, hogy leölt állatok feldaraboltattak, a 
húsdarabok két sorban a földön elhelyeztettek, és 
pedig oly módon, hogy a két sor közt üres tér ha-
gyatott, melyen aztán a szövetkezők áthaladtak, 
mondván : „Hasonló történjék velünk, mint ezen ál-
latokkal, ha a szövetséget meg nem tar t juk." Innét 
a szövetségre vonatkozó jellemző kifejezések a kü-
lönféle nyelvekben, mint a latinban : foedus icere, 

percutere, ferire ; a görögben : ogxia ríuveiv ; a héber-
ben : berith — szöverség, ex barah = metszeni, el-
vágni ; mert t. i. a szövetségkötéseknél állatok lőnek 
leölve, leütve és felvagdalva. 

Ily módon lépett szövetségre az Isten Ábra-
hámmal,4) a Sinai hegynél Izrael egész népével,5) 
ily módon új í t tatot t mege szövetség Moab földén.6) 
Ily módon kötött szövetséget, a mint ez Jeremiás 
könyvének 34. fejezetéből kitetszik, Sedekiás, Juda 
királya is az egész zsidó néppel Jeruzsálemben, mi-
dőn Nabuchodonozor, Babylon királya, hadseregével 
Jeruzsálem ostromlásához fogott. Sedekiás ugyanis, 
liogy az Istent megengesztelje és segedelmével a 
kaldeusok részéről fenyegető veszélyt, különösen a 
fogság és rabszolgaság veszélyét népétől elhárítsa, 
szövetséget kötött az egész néppel, melyben mind-
nyájan ünnepélyesen fogadák, hogy a törvénynek 
már régóta elhanyagolt azon rendeletét, mely sze-
rint a zsidó származású rabszolgák és rabszolganők 
hat, évi szolgálat után szabadon bocsátandók valá-
nak,7) ismét pontosan teljesíteni akarják. E czélból 
a király az egész népet az Isten szine elé, a tem-
plomba (Jer. 34, 15.) gyüj té össze, hol is régi szo-
kás szerint egy leölt borjú felvagdalt és két sorban 
elhelyezett husrészei közt átmentek, mint a hivatolt 
34. fej. 19. versében olvassuk, „Juda fejedelmei, az 
udvari tisztek és papok, és a föld minden népe." S 
a mit igy ünnepélyesen ígértek, a szerint cseleked-
tek is, elbocsátván kiki zsidó rabszolgáit. Azonban 
a kaldeusok alig hagytak fel a város ostromával, 
hogy a zsidók segitségére siető egyiptomiak ellen 
vonuljanak,8) a gazdák megbánván rabszolgáik el-
bocsátását, azokat ismét szolgaságra kényszeriték. 
Tudtokra adja tehát most az Isten Jeremias prófé-
tá ja által, hogy ezen hűtlenségük fenyítésére a kal-
deusokat visszahozandja, kik a várost be fogják 
venni és felgyújtani (34, 22. v.) „Es a férfiakat — 
mondja a 18. v. — kik megszegvén az én szövetsé-
gemet, nem tartották meg a kötés igéit, melyekre 
hajlottak vala az én szinem előtt, hasonlókká te-
szem a borjúhoz (a héberben: egei), melyet kétfelé 
vágtak, s annak részei közt átmentek." Hogy pe-
dig mikép lesznek hasonlókká eme borjúhoz, nyil-
tan értésökre adja a 20. versben e szavakkal: „Es 
ellenségeik kezeibe adom őket, az ö leikeiket (=^éle-

<) L. Gen. 15. f. 
s) L. Exod. 24. f. 
6) L. Deut. 29. f. 
7) L. Exod. 21, 2 ; Deut. 15, 12. 
8) Y. ö. Jer . 47. f. 
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töket keresők kezeibe, és az ö holttestük eledelül 
leszen az égi madaraknak és a földi vadaknak;-
vagyis : épugy darabokra fognak tépetni, mint az 
emiitett borjú. 

Az egei szó, amint láthatjuk, it t is oly contex-
tusban lép elénk, mely e két fogalom borjú és kúp 
közül mig az elsőt hangosan követeli, addig az utób 
bit határozottan visszautasítja. 

Ugyancsak Jeremiás Egyiptomnak Nabuchodo-
nosor által végrehajtandó elpusztításáról jövendöl-
vén, a többi közt könyvének 46. fej. 20. v. ezt mond-
ja : „Ekes és szép iiszöborju (a héberben : eglah, 
mely az egel-nek nőnemű alakja, mint a latin vitula 
a vitulus-nak) Egyiptom, de éjszakról jő elhajtója," 
t. i. Nabuchodonosor (1. a 13. v.), ki e bor jura nézve 
mint mészáros fog szerepelni. — A következő vers-
ben pedig ekkép folytatja a próféta: „Az ö zsoldo-
sai (t. i. Egyiptomnak a szomszéd nemzetektől zsold-
ba fogadott katonái), kik benne forgolódnak, mint a 
hizlalt borjak (a héberben: egei a többesben), hát-
rafordulnak és elfutnak együtt, meg sem állhatnak." 

7) Isaiás próféta, ki a 8. század innenső felében 
élt. Kr. e., könyvének 11. fej. 6. v. a jövendő Mes-
siás országának mysticus rajzát adja ily módon : 
Akkor a farkas báránynyal fog lakni és a párducz a 
gödölyével együtt fekszik; a borjú (a héberben : 
egei), oroszlán és juh együtt lesznek, és egy kis 
gyermek haj t ja azokat." Itt, a mint látható, csupa 
állatokról és pedig egymással merőben ellentétes ter-
mészetű állatokról, és azoknak mégis békés együtt-
léteiéről van szó, és még hozzáadatik, hogy egy kis 
gyermek haj t ja azokat. Az egei szó alatt tehát e 
helyt is józanul csak is borjut , és nem kúpot lehet 
érteni. — Szintén Isaiás könyvének 27. fej. 10. v. 
olvassuk : „Az erős város elpusztíttatik, a szép el-
hagyatik, elliagyatik mint a puszta: ott fog legelni 
a bur ju (a héberben : egei), ott fog feküdni és meg-
emészteni annak ágait." 

8) Micheas próféta, ki Isaiással egyidejűleg vi-
selé a látnoki hivatolt, könyvének 6. fej. 6. v. igy 
szól : „Micsoda méltó dolgot mutassak be az Ur-
nák? Meghajtsam-e térdemet a fölséges Isten előtt? 
Vájjon égőáldozatokat (holocautomata) áldozzak-e 
neki, esztendős bor jukat?" (a héberben: egei a töb-
besben.) Ugy hiszem, a helyesen gondolkodni tudó 
és a Mózesi törvényekben némi tájékozottsággal 
biró exegeta előtt az egei szó borjú jelentménye a 
kúppal szemben itt sem eshetik a legcsekélyebb ké-
tely alá sem, minthogy kúpok és hozzá még eszten-
dős kiípok feláldozására gondolni mig egyrészt már 

magában véve nevetséges, ugy másrészt ilynemű 
áldozatokról, nevezetesen ilynemű égöáldozatokról, 
(holocausta) a Mózesi törvénykönyv mitsein tud. 
Mózes törvénye szerint égőáldozatokra — a gerlék 
és galambtiak kivételével, melyeknél a nein tekin 
tetbe nem jöt t — csak is három fajta hímállatok 
t. i. bikák, bakok és kosok valának alkalmazhatók;9) 
azért Micheás idézett helyén is, mivel ott égöáldo-
zatokról van szó, e hímnemű szó egei többese t. i. 
agalim áll, jelentvén tehát bikaborjukat. 

9) Amosz próféta, ki a 9. század végén és a 8. 
század elején élt Kr. e., könyvének 6. fejezetében 
Israel és Juda lakosainak bűneit ostorozva, a 4. v. 
ezeket mondja róluk : „Kik elefántcsont ágyakban 
alusztok,és bujálkodtok fekvőhelyeiteken; kik meg-
eszitek a bárányt a nyájból, és a borjukat (a héber-
ben : egei a többesben) a csordából" (a héber sze-
r in t : az istálló vagy hizlaló közepéből.) 

A következő pontokban felemlitendö sz. köny-
vek a szentírási canon sorrendjét fogják követni. 

Dr. Dalits A. 
(Folyt, köv.) 

Ave maris Stella! 
A hírhedt Talleyrand a franczia élénk tüzével és az 

egyház-ostromlók konokságának hajthatlanságával szokta 
volt fejedelme előtt ismételgetni; „Surtout pas de zèle!" 
A politikusok e patriarkájának szavait a hangadó miniszte-
rek és úgynevezett képviselők ma is szájukban hordják, sőt 
az egyház iránti eljárásukban mereven követik is. Csak 
semmi buzgalmat nem tűrni : ez a jelszó s e jelszónak bő pa-
lástja alatt lappang vagy nyíltan is dühöng a kulturharcz. 
A jelszó ki van adva, napirendre tűzve, és hogy, hazánk bí-
boros főpapjának igen találó gondolata szerint, a kormányok 
terveihez az egyének átidomíttassanak, a törvények alkot-
mányos uton megszavaztatnak, vagy falusi eszemmel mondva, 
előbb a ruha kiszabatik, s a polgárok aztán törik-szakad 
módra a ruhába szoríttatnak. Hjha, hiába : surtout pas 
de zèle ! 

E Talleyrand-politikának esnek áldozatul a májusi 
törvények alapján Németország apostoli lelkületű püspökei 
és buzgó papjai Francziaországban a marcziusi rendeletek 
folytán a buzgók legbuzgóbbjai, a Jézus-társasági atyák, 
most meg már a kapuezinusok, a barnabiták, s a t . ; sőt e 
politika bölcs aegise alatt a mindenható miniszterek és kép-
viselők még — risum teneatis ! — magának a bold. Szűz-
nek, ezen Regina sacerdotum-nak főleg, századunkban kifej-
tett buzgalmát is a rendeletek egész halmazával kívánnák 
elfojtani, vagy ha ez a kis óriások hatalma által tán mégis 
ki nem vihető, legalább minél szűkebb térre szorítani. Ne-
ked is, édes Szűzanyánk, neked is kiált ják korunk phari-
saeusai, akarom mondani, ravasz politikusai és a zsidó papi-
fejedelmek szánalmas szerepének továbbfolytatására yállal-

9) Y. ö. Lev. 1. f. 
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kozó ,főtisztelendő' kőműves mesterei : Surtout pas de zèle, 
vagy inhább szemeiket becsukva és füleiket bedugva, oda 
kiál t ják ők a páholy-világnak : Tolle, tolle, crucifige earn ! 

Be jó, be jó, hogy nemtelen kiáltásuk csak a levegő-
ben hangzik el, és a mennyországba nem hallatszik fel ! Mily 
nagy, mily forró hálára vagyunk kötelezve irántad, Regina 
sacerdotum ! hogy nem csak nemzetbelieid, a zsidók, hanem 
rosz útra tévedt gyermekeid, a hideg keresztények fájó há-
látlansága sem idegeníti el tőlünk anyai szeretettől áradó 
szeplőtelen szivedet, és hogy a rövidlátó politikusok semmi-
féle rendszabálya sem érhet utói tégedet. A kigyó most is 
leselkedik a te sarkad után ; de te, szeplőtelen Szűz ! megron-
tod a kígyónak sziszegő fejét, megzavarod az ő pokoli ter-
veit. I Ia valaha, most igazán köszönthetünk tégedet, mint 
tenger csillagát: Ave maris Stel la! E zajgó, tomboló óceán 
fölött, melyet máskép emberi nemnek nevezünk, te kimond-
hatlanul szelid, leirhatlanul kedves fényeddel tündökölsz, s 
a kik e mennyei fény után indulnak, azokat a világ bolygó 
tüzei a tévely s a bűn posványába nem vezethetik. Szabad-e 
a fiúi szivnek szent bizalmával tőled kérdenem : Fogsz-e el-
jőni hozzánk is ; nem fogod-e kikerülni az egykor oly boldog 
regnum Marianumot, ezen most oly siralmas helyzetbe jutot t 
magyar hazát ? A világon, szűzanyai nyomdokaidon források 
erednek, csodák keletkeznek: ne kerülj el, a gyermeki sziv-
nek "egész szeretetével kérve kérlek, ne taszits el minket, 
mint megérdemeljük, és miután te, Regina sacerdotum, a 
tévúton járó világ megtérítésében az apostolok királynéját 
jogosan megillető csodás buzgóságot fejtesz ki, illos Tuos 
miséricordes oculos et ad nos converte ! 

Ez apostoli utadat akarom, hathatós auyai pártfogá-
sodban gyermeki leg bizva, rövideden ezen az igazságért 
apostoli buzgalommal küzdő, s ép ezért kedves lapodban 
vázolni. Ave maris Stella ! 

1816. Midőn a szerencsétlen emlékű 1798-ban egy csapat 
lengyel katona Terracina várost fosztogatta, néhányan kö-
zőlük az ottani pápai palotába is behatoltak s a palotát gon-
dozó Catalani Máriatói annak kulcsait követelték ; mint-
hogy pedig ő azokat kiadni állhatatosan vonakodott, ra j ta 
szuronyaikkal több sebet ejtettek, s egyikök a hősies nő 
mellére oly iszonyú kardvágást intézett, hogy a kardlap ketté 
tört, és hegye a félholt nő oldalában maradt . Iszonyú sebei 
ugyan behegedtek ; de a kiállott sok szenvedés és vérvesztés 
folytán egészsége az orvosok állitása szerint egészen remény-
telen állapotba jutott . 

E reménytelen állapot néhány évig tartván, a végfel-
oszlásához közelgő nő Rómába jött , s a Mindenszentek kór-
házába vétette fól magát, hol is, teljesen gyógyithatlannak 
jelentetvén ki, a végszentségekkel elláttatott, s a gyógyit-
hatlan beteg nők számára a Santa Croce in Gerusalemme 
mellett emelt kórházba vitetett át. Jobb oldala neki a les-
kisebb mozdulatnál' is iszonyú fájdalmakat okozott, s a 
kardvágás helyén képződött daganathoz nyúlni sem lehetett; 
vizkórosan megdagadt lábai felmondották a szolgálatot ; 
száján és jobb fülén liarmad-negyednaponkint vér tolult ki. 
Szóval, a betegen a végfeloszlásnak minden jele megvolt. 

') L. Erscheinungen der allerseligsten Jungfrau Maria im XIX. 
Jahrhundert. Nach authent. Quellen von einem Curatpriester. Iiegens-
hurg. 1878. 

1816. évi aug. hónapban a jó Isten a bold. Szűznek a 
della Rotonda templomban őrzött képe által több csodát 
tenni kegyeskedvén, Catalani Mária ájtatos leánya beteg-
anyját e kegyelemképnek két kis rajzával örvendeztette 
meg, s azokat mellére és nyakára helyezte. A beteg szept. 
3. éjjel rendkívül nyugtalan volt és vérzett ; de midőn reg-
gel a harangok Ave Mariára megszólaltak, érzi, hogy ágya 
hirtelen fölemelkedik, s ez alatt maga mellett fehér palástba 
öltözött és kar ján egy gyönyörű gyermeket tartó nőt pil-
lant meg. Az első meglepetés benyomása alatt a beteg azt 
vélte, hogv az ágya oldalánál álló nő egvik betegtársa, Caso " Ö •/ O J O « O 
Clementina az ő kis leánya Fortunával, s a gyermeket nevén 
szólítja meg, de ez tagadó jel által értésére adja tévedését. 
Erre a jelenség igy szól hozzá: „Kelj fól, meggyógyultál." 
Catalani feleié : „Hogyan tehetném azt ? Nézze csak e vért, 
mely kendőmet ez éjjel megtölté." Ekkor neki a kendőt 
megmutatta, s a hold. Szűznek beteg mellén levő képecské-
jére mutatva, mondá : „Csak ez segithet ra j tam." De midőn 
a jelenséget tüzetesebben megtekintette, és látta, hogy az 
nem Clementina s az ő gyermeke, kérdé tőle : „De kicsoda 
ön ? Én önt nem ösmerem." Az égi tünemény, fejét kissé 
meghajtva, feleié : „Te engemet oly erősen szorítasz magad-
hoz, és nem ösmersz ?" Erre a jelenség eltűnt. 

Catalani e szavak értelmét nem fogta föl, és midőn 
arról gondolkozott, hogy a látott nő kicsoda lehetett, íme lá-
bainál asz. Szűz képét pillantja meg. Nem merte még hinni, 
hogy az angyalok királynéja őt látogatására méltatta volna, 
de azt gondolta, hogy valami jó lélek változó alakban jelen 
meg neki. A képből jövő ezen szavakat: „Kelj föl !" A lá-
tottak fölött folyton töprenkedve, a mellette levő beteg 
szomszédnőjétől kérdezi, hogv a képet ki tette oda; és mi-
dőn ismét a képre tekint tisztán látta, hogy annak ajkai 
mozognak, és a leghatározottabban hallotta ezen szavakat : ö " o 
„En a szombatnapi vagyok." Erre a jelenség eltűnt. 

C. mindezt a várva várt kórházi felügyelőnőnek, Pan-
toli Innocenzának elmondotta, ki benne a bold. Szűz iránt 
bizalmat gerjeszteni törekedett és felhivta őt, tegyen kísér-
letet : vájjon karját és jobb lábát mozdithatja-e ? A kísérlet 
teljesen sikerült ; de a beteg még mindig csak oly fájdalma-
kat szenvedett, mint előbb. De midőn délben a harangok 
Ave Mariára megszólaltak, s a beteg ajkai az angyal kö-
szöntésére forró áhítattal megnyíltak, őt hirtelen oly érzés 
fogja el, mintha erős kezek oly hatalmasan ráznák meg vál-
lait, hogy maga az ágy is recsegett bele; egyúttal jobb fü-
lébe e tisztán hallott szavak hatottak : „Kelj föl, leányom, 
kegyelmet találtál !" Ekkor a beteg felkiáltott, fájdalmai 
teljesen elenyésztek, az ágyból kiugrott, felöltözködött a 
szent Szűznek a kórház másik részében levő képéhez ment, 
abban az éjjel látott képet ösmerte föl, és most már azon 
rejtélyesen hangzott szavak értelmét is fölfogta : „En a 
szombatnapi vagyok !" levén t. i. szokásuk a betegeknek 
szombatokon e sz. kép előtt lámpát gyújtani meg. 

Orvosa, Clementi tanár, eskü alatt bizonyította, hogy 
Catalani Mária minden baja villámsebességgel tűnt el, s ő a 
leggyógyitliatlanabb betegállapotból a legtökéletesebb egész-
ség állapotába jött, és ennek folytonosan örvendett is. 

Somaglia bibornok-püspök, ATI. Pius r. p. átalános 



helynöke 1817. január 2. hozott határozatával e gyógyulás-
nak csodálatos voltát megerősítette . . . Ave maris Stella! 

1830. A szeplőtelen Szűz ismételten megjelent La -
bouré Katalin nevérnek, Párisban, az irgalmas nénék anya-
házának gyönyörű kápolnájában, és megparancsolta neki, 
hogy az úgynevezett ,csodás érem' veretésén és terjesztésén 
közreműködjek. L. a „Religio" 1879. 35, 41—45. sz. 

1842. Ratisbonne Alfonz, gazdag zsidó ifjú, Rómában, 
a s. Andrea delle Trat te szerény templomának egyik mel-
lékkápolnájában a bold. Szűznek boldogító látására érdeme-
sitettetett január 20. L . u. o. 

1846. La Salette hegyen a fájdalmas Szűz két pásztor-
gyermeknek t. i. Giraud Maximin •— és Mathieu Melániá-
nak jelent meg, szept. 19. a fájdalmas Szűz emlékének szen-
telt vasárnap előtti szombaton, és kijelentette nekik, hogy 
isteni fiának karja főleg a vasárnap megszentségtelenitése és 
a káromkodás miatt az emberekre súlyosan ereszkedni kezd. 
L. Notre-Dame de la Salette, par 1' abbé Nortet. Paris. 
1874). Kiváló gonddal szerkesztett, az egész történeti ese-
ményt a legapróbb részletekig híven átölelő, igen kedves és 
épületes mű. 

1850. Rimini, 15000 lakost számláló város, az adriai 
tenger part ján az egyházi államban fekszik. I t t a következő 
történeti hűséggel rajzolt esemény adta elő magát. Buyli-
Baldini Anna grófné, az ő fogadott leánykája és Meyani 
Francziska kíséretében, május 11. d. u. 2 órakor a szentséges 
vérről nevezett missiópapok temploma mellett haladván el, 
benső vágytól ösztönöztetve, e templomba tért, melynek 
egyik kis kápolnájában az ,irgalom anyja' czim alatt egy 20 
hüvelyk magas és 23 hüvelyknyi széles kép tiszteltetik. A 
kis leány alighogy imádkozni kezd, már is meghatottan for-
dul anyjához és mondja neki, hogy a Madonna szemeit moz 
gat ja és reá tekint. A grófné közelebb lép, és bámulva látja, 
hogy az egészen fölélénkült szemek csendesen mozognak. 

A két gyermek a következő napon megint a kápolnába 
jött , hol ekkor Scaramucci Ilona és Bogliori Buonadrata 
báróné is jelen volt. A csodás szemmozgás ismétlődött ; a 
szemek majd fölemelkedtek, ugy hogy a szemfény a pilla 
által egészen eltakartatott , majd meg a jelenlevőkre, hol 
jobbra, hol balra néztek. A missiónáriusok egyike erről ér-
tesittetvén, azonnal a kápolnába jött , a kápolna ablakáról, 
hogy jobban láthasson, a függönyt félrevonta, a kép előtt 
letérdelt, s a csodát oly tisztán szemlélte, hogy halálsápadt 
lett és nagyon remegni kezdett. Ennek hire az nap délután 
az egész várost befutotta, s a nép a kápolnába tömegesen 
tódult. 

Máj. 14. az átalános helynök a képről a körényt s az 
üveget eltávolította, 03 a helyéből kiemelt képet a főoltárra 
helyezte. A nép zokogva kiál tot ta : „Éljen Jézus! éljen szűz 
Mária ! Vége legyen a bűnnek, vége legyen a káromkodás-
nak !" A nép csakugyan egészen megváltozott. A sz. kép 
azután sz. János ev. téres templomába vitetett át, melynek 
éjjel bezárt a j ta i előtt is lehetett találni ájtatoskodókat. 
Máj . 19. maga a püspök is a sz. képet meglátogatta, s a 
csoda őt annyira meghatotta, hogy egész testében remegett, 
sirt, sőt el is ájult . O a csodát tüzetes vizsgálat után con-
statálta. 

Mgr. Bedini, a sz. atyának reudkivüli felhatalmazottja 

máj. 22. Riminibe jött , a csoda valódiságáról maga is meg-
győződött, és tisztelete jeléül a templomnak egy ezüst kely-
het ajándékozott. 

E csodát az ur Isten sok más csoda, csodás gyógyulá-
sok által minden észszerű kétségen fölül helyezte. 

Különös az, hogy a kép szemének kifejezése nem min-
den nézőre egyenlő hatást gyakorolt ; hanem az majd kedves, 
szivélves, vigasztaló, majd fájdalmas, komoly, szigorú, fe-
nyegető, rettentő volt. Sok hitetlen ember, ki csak azért jött 
a képet megnézni, hogy fölötte nevethessen, nyiltan vallotta 
be a csodát, miután annak valódiságáról saját szemeivel 
győződött meg. 

A képet Bologna akkori osztrák tábornoka is megláto-
gatta, és hivőleg tért vissza. Két osztrák tiszt engedelmet 
kért, hogy a képet kezeikbe vehessék, mely nekik meg is 
adatott. A szemek csodája őket annyira meghatotta, hogy 
térdre borultak, rendjeleiket mellökről levették s áldoza-
tul a sz. Szűznek hagyták. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, április 29. Ismét a magyar ajkú görög szer-

tartású püspökség. — Nem hit tük, hogy ily gyors egymás-
utánban lesz alkalmunk e kérdéshez ismét hozzászólanunk ; 
a vasat azonban ugy látszik nagyon verik, habár nem tud-
juk, hogy olyan meleg-e, mint a minőnek látszólag tar tat ik, 
elég az hozzá, hogy nagyon verik. A .Pesti Napló' ismét az 
a lap, hol mintegy három hasábon keresztül ,vonszoltatik' e 
kérdés, már hát ugy, mint ,ujság'-ban tárgyaltatni szoktak 
az ilyen és ezekhez hasonló fontosságú kérdések; no, de ezt a 
jogot elvenni senkitől sem szándékozunk, valamint, hogy 
viszont katholikus laptól sem lehet elvonni azt a jogot, 
hogy jegyzéseit megtegye az egyházi kérdésekben megjelent 
czikkekre. Mi is élünk tehát ismételten e jogunkkal ; azon-
ban két megjegyzést előre bocsátunk: az egyik az, hogy a 
dolog lényegébe még most sem megyünk bele, mint nem 
mentünk a mult alkalommal, ezt egy későbbi jövőnek tar tva 
fenn ; a másik az, hogy, ha a magyar ajkú görög katholikus 
püspökség felállítását csak ily okokkal lehet támogatni, mi-
nőkkel azt jelenleg a ,Napló' czikke támogatja, mely okokra 
jelenleg fogunk legalább a lényegesebbeknek látszókra vá-
laszolni, akkor bizony tartunk tőle, hogy az a magyar ka-
tholikus görög szert, püspökség felállítása, ad graecas ca-
lendar fog elhalasztatni, ami talán a világon nem a legna-
gyobb baj lenne. 

De hát tér jünk a ,Napló' némely argumentumaira. Ed-
dig, mindig az a felfogás uralkodott, hogy az iskola ut ján 
kell és lehet a nem magyar a jkuakat magyarokká tenni; e 
felfogás vezette a magyar kormányt is, midőn az 1879. 
X V I I I . t. cz. által a magyar nyelvnek a népiskolákba való 
behozatalát kötelezővé tette. Czikkező azonban azt mondja, 
hogy e t. czikknek, kivévén a tanitó-jelölteket, semmi eredmé-
nye nincsen, mert a gyermek csak az iskolában hallja a ma-
gyar szót, mert más tárgyakból oktatását anyanyelvén nyeri, 
mert a hosszú szünidő alatt elfelejti amit tanult, és neki ta-
pasztalata van, hogy a gyermekek ámbár írni, olvasni tud-
nak magyarul a felvidéki falvakban, de a ,dicsértessék a J é -
zus Krisztuson' kívül, a feltett kérdésekre más magyar szót 
kiejteni nem tudnak. Hiába, úgymond, a nyelvet elsajátítani 



csak gyakorlás által lehet és ime itt a panacea, a magyar 
ajkú püspökség. A szülő látván a magyar nyelvnek oltár-
nyelvvé való emelését, nem csak gyermekeit buzditaná an-
nak tanulására, hanem maga is iparkodnék azt elsajátítani." 
Hogy rövidek legyünk, a következő megjegyzést tesszük. 
Az igaz, hogy a gyakorlat a legjobb nyelvmester, de mi, 
mindamellett elcsapandónak tar t juk azt a tanítót, a ki ta-
nítványaival egy esztendőn keresztül nem tud többet meg-
taníttatni, mint a katholikus üdvözlési módot, az ilyen ta-
nitó kötelességét bizonyosan nem teljesiti és ily kötelesség-
feledett tanítók hanyagsága csak nem lehet ok arra, hogy 
egy magyarnyelvű püspökség felállittassék. IIa a tanitó lel-
kiismeretes buzgósággal, a nemzet szeretetétől hevitve fog-
lalkozik tanítványaival a magyar nyelv elsajátításában, ak-
kor nem tudjuk elképzelni, hogy maradandó sikert kivívni 
képes nem lenne épen ugy, mint a bánáti németek gyerme-
kei közt kivivatik. Tévesnek, alapjában tévesnek ta r t juk azt 
is, mit a püspökség felállításától reményi a czikkező, hi-
szen, ha, kivált napjainkban, az anyagi érdek nem képes a 
szülőket arra vinni, hogy akár ők maguk megtanulják a 
magyar nyelvet, akár csak gyermekeiket is buzdítsák annak 
megtanulására, ugy fájdalom, de igaz, hogy vallási érdek 
még kevésbé fogja őket arra vinni. Különben is, lia igaz 
lenne az, hogy a szertartási nyelv ösztönzi az embert ama 
nyelv elsájátitására, ugyanezt kellene tapasztalnunk ott is, 
hol a szertartás latin nyelven tar tat ik és vájjon ez ugy 
van-e ? Arra felesleges még csak válaszolni is. 

Azt kérdi továbbá czikkező : kiket tar t a köznép 
legnagyobb magyaroknak ? A reformátusokat. Kik ta r t ják 
magukat legnagyobb magyaroknak ? A reformátusok. Ali-
ért ? Mert nem csak anya- de szertartási nyelvük is magyar. 
Őket a nép, hol különböző felekezetűek laknak, magyar 
vallásuaknak, a római katholikusokat pápistáknak, a görög 
szert, katholikusokat oroszoknak mondja, pedig egyik val-
lásfélekezet sem tud másként mint magyarul. íme még ez 
is argumentum akar lenni a magyar ajkú püspökség mellett. 
Há t bizony kér jük szépen, nagyon sok volna mindazt elmon-
dan amit az atyafiak önmagukról tartanak, hogy mik min-
denek ők és nagyon sok az a mit a nép tőlük már elsajátí-
tott és készpénzül vesz ; de ha mi katbolikusok mindezt te-
kintetbe tartoznánk venni amit az atyafiak mondanak, akkor 
mindenekelőtt is kálvinistáknak kellene lennünk és azért azt 
tar t juk, hogy az nem argumentum czikkező mellett, amit a 
reformátusok ,önmaguk' és ,mi felőlünk' kegyesek tartani, hi-
szen czikkező maga bevallja, hogy mindnyájan magyarul be-
szélünk. Vagy lia csakugyan a szertartási nyelv tesz valakit 
ilyen, vagy olyan nemzetiségűvé, akkor Francziaországban 
abból a mintegy 35 millió francziából nem lesz több franczia, 
csak az a vagy egy millió protestáns, Németországban né-
met ismét nem lesz az a 14 millió katholikus stb és nekünk 
ugy látszik, hogy az 100 néhány ezer ina már magyar nyelvű 
orosz, nem volt mindig magyar nyelvű és minden magyar 
nyelvű püspökség nélkül is megmagyarosodott, minek kö-
vetkeztében ugy látjuk, hogy az itt felemlített indok sem 
olyan, mely okadatolná egy magyar nyelvű gör. kath. püs-
pökség felállitatását. 

Semmivel sem jobb, hanem inkább rosszab a további 
argumentum, melyről még ez úttal megemlékezünk. Azt 

mondja czikkező, hogy Krisztus tanítványainak az evangé-
liumot minden nyelven parancsolta hirdetni és ők hivatá-
sukban híven jár tak el, hirdették azt minden népnek és min-
den nyelven, miből ismét az következnék, hogy fel kell állí-
tani azt a magyar ajkú görög szert, püspökséget. Ami ezt 
illeti, nem akarunk a talán toll hibára reflektálni, de azt 
megjegyezzük, hogy az evangéliumot a magyar ajkú görög 
szertartásuaknak valószínűleg nem orosz nyelven hirdetik; de 
e közt és a közt, amit ,Xapló' czikkezője akar, mégis nagy 
a különbség, már pedig mindent egy halomra dobni, az még 
sem jár ja . Ami argumentum lehet egy irányban az nem szük-
ségképen argumentum más irányban is ; azután még azok az 
apostolok, ugy látszik, hogy nem olyan mindennapi emberek 
lehettek, mert a sz. írás azt jegyzi meg felőlük, hogy audie-
bat illos unusquisque propria lingua loquentes és igy a hi-
vatkozás itt és igy aligha helyes. Ilyen a többi okoskodás is, 
ugy, hogy ismét csak azt mondjuk, mit fennebb mondtunk, 
hogy ily argumentumok aligha fognak győzni ott, hol 
majd a döntő szó jobbra vagy balra kimondatik. 

Esztergomi fömegye. Tiltakozás. — Esztergom-egy-
házmegyének Szalka esperesi kerülete, Hontmegyében, f. hó 
5-én tartot ta tavaszi koronáját Tölgyesen, az ottani plébá-
niai lakban. Ez alkalommal szőnyegre került a polgári há-
zasság kérdése is. A mi századokon keresztül üdvösnek bi-
zonyult, a mi a katholikusoknál szentség, a többi vallásfele-
kezeteknél pedig bizonyos szentebb tiszteletben részesült — 
azt a jelen országgyűlés megingatni készül. Az egybegyűlt 
kerületi papság még mindig élénken emlékezik ama válaszra, 
melyet a keresztény házasság tárgyában — ő szentsége, 
X I I I . Leó pápa a turini, vercellei és genuai főpásztorokhoz 
intézett, midőn ezek oly tény javaslata ellen tiltakoztak, 
mely a keresztény házassági frigy szabadságát czélozta sér-
teni. Az emiitett főpásztorok példája érlelte meg a kerület 
papságában is ama gondolatot, liogy tizenhat plébániájuk és 
iiiveik nevében tiltakozzanak a polgári házasság behoza-
tala ellen. 

„Ámbár felszólalásaitoknak nem vala más eredmé-
nyük, minthogy száraz felemlitésben részesültek, ezután pe-
dig felolvasás és vizsgálat nélkül a levéltárba tétettek, 
mindazonáltal nem lett kevésbé méltó a mi helyeslésünkre 
fáradozástok, a katholikus igazság alkalomszerű hirdetésé-
ben." Ezek voltak ő szentségének szavai, melyekből láthatni, 
mily kegyelettel fogadta püspökei tiltakozását, bár tudta, 
hogy e tiltakozás kellő méltánylásban nem részesült. 

Mi sem hallgathatunk, lia egy keresztény ország ké-
szül félreismerni a kereszténység alapelveit, a természeti jog 
elemeit, ha a házasságot állami intézménynyé, közönséges 
szerződéssé és csupán polgári alapra fektetett társas fr igy-
gyé akarja nyilvánítani. A nép között élvén, lát juk, hogy 
annak zöme mintegy félve gondol az úgynevezett polgári 
házasságra, tudva azt, hogy a házasság szentségének ily le-
alacsonyitása százezrek lelki nyugalmát fogja feldúlni, mi-
vel az ily polgári házasság ideiglenessége által sok gyer-
meket foszt majd meg kedves szüleitől s szülőt szeretett 
gyermekeitől. 

Mi a polgári házasság ? Talán a nép érdeke ? Soha ! 
Magyar népünk soha sem vágyott a franczia forradalom e 
korcsszülötte után. Es ebben rejlik az anomalia. A polgári 



házasság nem érdeke a néjraek, nem boldogítása a népnek. 
Mi, akik a nép között élünk, és ugy ismerjük őket, mint vé-
reinket, megkérdeztük tőliik, vájjon megegyezik-e szivük és 
lelkük nyugalmával, gyermekeik erkölcsös nevelésével és 
jövő boldogságával a polgári házasság vagy sem ? Es ők egy 
hanggal azt válaszolták : nem és soha nem ! Képviselőink 
mégis a nép nevében akarják ennek behozatalát megszavazni. 
Pedig kicsoda egy képviselő? A nép küldöttje, a nép érde-
keinek védője és előmozdítója. És mi a nép érdeke ? Vallá-
sának kölcsönös tisztelete, állami béke, vagyon és nyugodt 
családi élet. Ezek nélkül a nép érdekéről beszélni — csakis 
szemfényvesztés. 

Azért joggal tiltakozunk és tiltakozásunknak hi veink 
nevében hangos kifejezést is adunk a polgári házasságnak 
bárminő alakban való behozatala ellen. A mi népünknek 
nincs reá szüksége, tehát kiknek a kedveért akarnák be-
hozni ? Talán azok kedveért, a kik minden előleges nieggon-c o o 
dolás nélkül kötött érdek-házasságukat u j frigygyei óhajta-
nák felcserélni ? Vagy azok számára, a kik a vallást könnyel-
műen változtatják, a kiknél meggyőződésről igazhitű érze-
lemről épen nem lehet szó, a kik az ily áttéréseknél több-
nyire azt sem tudják, mi volt az, a mit előbb hinniök kellett 
volna és mi az, a mit most tulajdonkégen u j vallásukban 
hinni tartoznának. És ime, ilyenekhez kellene majd milliók-
nak alkalmazkodniok, és e néhány kedveért sértik az évszá-
zadok óta milliók és milliók szivében ápolt lelkiismeretet. 
A katholikusoknál szentség a házasság és azért hitök meg-o o ö 
tagadása nélkül arról soha le nem mondhatnak. Vagy csak 
azok végett akarják e polgári frigyet behozni, a kik között 
az egyház nem engedheti meg a házasságot, — zsidó és ke-
resztény között való néhány összekelés miatt és ebből az in-
dokból kivánják az egyházat — mely közel két ezred-éve 
világitja be e föld kerekségét szentségének fénysugarával, 
elhomályosítani 1 ? 

Hazánkban általános a panasz, tehát sértve vannak az 
érdekek, sértve vallás, béke és vagyon, — ezek orvoslását 
vár ja tehát honatyáinktól a nép, nem pedig oly intézményt, 
mely nem gyógyit, hanem uj seb — szegény hazánkra 
nézve. 

Nincs még ugyan u j szentesitett törvényünk, csupán 
javaslat de ennek felolvasására is elég indok, hogy erélye-
sen tiltakozzunk katholikus érdekeink és vallásos érzeteink 
megtámadása ellen. 

Tiltakozunk első sorban kegyelmes biboros főpászto-
runk előtt, tiltakozunk az összes kath. nép előtt, főleg azon 
oknál fogva, hogy tiltakozásunk paptársaink és elvrokona-
inknál is visszahangra találjon és ők felszólalásaik által min-
ket e téren támogassanak. 

Nagy-Maros, 2881. ápril. 20. 
A Szalka esperesi kerület nevében : 

Thuránszlcy Armin, 
nagymarosi plébános, kerüle.i jegyző. 

Győri egyházmegye. — Tiltakozás. — A kónyi ales-
peresi kerület plébánosai tavaszi gyűlés alkalmával lelkiis-
meretes kötelességöknek tar t ják a haza szine előtt nyilat-
kozni és mint a hivő nép gondnokai ama vallást nélkülöző, 
eredményében káros törvényjavaslat ellen tiltakozni, mely 

legújabban a polgári házasságról az országgyűlés elé ter-
jesztetett, és pedig azon szent és tántorithatlan meggyőző-
désnél fogva, hogv a házasság a végtelen bölcseségü Isten o " Ö J O O o 
által alapított és megszentelt elválhatlan szövetség, mely a 
családi élet és boldogság alapfeltétele, a szülő-gyermeki vi-
szonyok üdvös teljesítésére egyedül biztos tényező, mit e 
törvényjavaslat gyökerében támad meg és a káros szenvedé-
lyek élesztésére utat egyengetve, e kapcsot könnyen széttépi, 
s igy a családi boldogségot feldúlva, erkölcstelenségre vezet 
s ezzel a haza jóllétét is veszélyezteti. — De mert máshitfe-
lekezetbeliek is a házassági frigyet vallási actussal teljesít-
vén, egyébb polgári intézményektől megkülönböztetik azt. 
— Nincs is a népnél, melynek körében élünk, a házasság ily 
lealacsonyító kötésére vonzalom ; azért választóik érzelmei-
vel lelkiismeretetlenül visszaélnek azok, kik e törvényjavas-
latot érvényre ju t ta tni törekednek, csakhogy a „liberalis-
mus" fényében tündököljenek. — Nemkülönben a 40. t. c. 
53. §-a oly értelmezése ellen, milyent a budapesti protestáns 
convent annak módosításával tulajdonítani óhajtana. Végül 
azon tolakodó beavatkozás ellen, midőn tiszta katholikus 
alapitványaink mint katholikus tulajdonunk ügyében ta-
nácskozni jogosultaknak vélték magukat. A kerület meg-
bízásából : 

April . 21-én 1881. Barbay Alajos, 
eöttevényi plébános, kerületi jegyző. 

Francziaország. A húsvéti ünnepek megtartásáról az 
ország minden részéből örvendetes hirek érkeztek. Az egész o o 
nagyhét, kivált pedig annak utolsó három napja alatt , a hi-
vek tömegesen tolongtak a templomokba. Kétségtelen, hogy 
ezt buzgóságot az egyház üldözése okozza. Ezt az uralkodó 
oportunisták s az uralomra törő radicalisok lapjai is bevall-
ják. Igaz, hogy a szabadonczok a nagypénteki liusfaló ven-
dégségeket szintén szaporították, azonban csak kevés részve-
vőt tudtak összetoborzani. Mindenütt, hol ily vallástalan lius-
faló vendégséget rendeztek a szabadkőművesek, az asztalok 
meglehetős sok üres helyet mutat tak fel. Ellenben Paris ka-
tholikus szellemű böjtjéről fölöttébb érdekes statistikai ada-
tokat közölt a , Moniteur universel.' Ez adatok összeállítása 
a központi arucsarnokban (Halles Centrales) tett tapasztala-
tok alapján történt. E szerint Paris nagypénteken 125,000 
kiló friss halhúst fogyasztott el, nem számitva a besózott és 
máskép conservált halhúst, ellenben összesen csak 2325 kiló 
egyéb bust fogyasztott. Mondja meg bárki, nem nagy jelen-
tőségű adat-e ez a szabadonczság és élvezetek városának 
vallásos jellegében történt kedvező átalakulásra nézve ? A 
húsvéti ünnepekeu pedig a párisi templomok soha sem 
láttak oly tolongást nem csak a fő nagymise alatt , hanem 
bármely órában. Notre-Dameban a férfiak szokásos húsvéti 
áldozása azon magasztos egyszerűséggel tar tatot t meg, mely 
egész ékesszólását az áldozók sokaságából, tekintélyéből és 
áhítatából meríti. 5000-re teszik az ez évi áldozók számát, 
mely körülbelül 500-zal haladja meg a tavali számot. Mon-
sabré atya, a nagynevű nagyböjti szónok, megható szavak-
ban fejezte ki e nagyszerű manifestatio értelmét és hordere-
jét. Ez alkalomból mondott szónoklata, mintegy megkoro-
názása volt e fönséges ünnepélynek. É homilia a szent atyák 
korának virágzó hitéletére emlékeztet. Igyekezni fogok, hogy 
azt hiven, szóról szóra közöljem. 
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„le ergo quaesumus, tuis famulis subveni, quos pretioso 
sangvine redemisti." 

Hálaadó énekök e szavaival, önök, uraim, Jézus Krisz-
tus szentséges vérét arra kérik, hogy legyen segitségök és 
oltalmuk. Ma nem a kereszthez szól fohászuk, hanem a sze-
retet szentségéhez, mely lelkökbe a megváltásnak egész fo-
lyamát bevezette. Már szólottam önök előtt e hittitok szent 
mélységeiről. Ennek ereje behat a léleknek legtitkosabb rej-
tekeibe, megtisztítja, őrzi, buzdítja azt s a jóra való képes-
ségeinket gyarapítja. E szentség bennünket Krisztushoz ha-
sonlókká alakit át. E pillanatban önök jobban mint valaha 
képesek felfogni és megízlelni e fenséges tanitást; mert az 
oltáriszentségben éri el a Megváltó áldozata hatályosságának 
legfőbb fokát. Nem csupán érintkezésbe jövünk az () erejé-
vel, mint más szentségek által, hanem az isteni áldozat e 
szentség által belénk mintegy bekebeleztetik (nous y est in-
corporé.) 

Amaz áldozásban, mely az ó-szövetség áldozataival 
volt összeköttetésben, az áldozat felosztatott a pap és nép 
között ; az uj szövetség áldozata egészen adja magát oda 
minden áldozónak. Az ó-szövetségi áldozás csak holt testet 
adott minden erő nélkül ; az újszövetségi áldozás élő testet 
ad, melyben azon drága vér kering, mely az emberi nemet 
megváltotta. E vér, uraim, most önökben van: hivják segít-
ségül ! Mondják neki leikök egész buzgalmával : 0 irgal-
mas, újjáteremtő vér, mi nekünk nagy szükségünk van reád, 
e gyászos napokban, melyek telve vannak veszélyekkel hi-
tünk, erényünk, vallásunk, életünkre nézve : jöjj segítsé-
günkre. Famulis tuis subveni ! Ó ragyogó harmat, telve a 
megtestesült Ige fényözönével, szálj le értelmünk szemére ; 
add, hogy a tévelyek és előítéletek sötét borúin keresztül, 
melyek annyi keresztényt tévedésbe ejtenek, világosan lás-
sunk; mutasd meg nekünk az igazság egyenes útját ; őrizz 
meg minket az áltudomány kisérteteitől és a világ szelle-
mével való minden megalkuvástól ; adj erős hittel szilárd 
meggyőződést, hogy az istentelenség diadalai soha meg ne 
rendíthessenek és hogy készek legyünk, ha kell, meghalni 
inkább, mint hitelveinkből csak egyet is feláldozni. Krisztus 
vére, tisztíts meg minket ! Te mostad le vétkeinket ; hass le 
egész az átkos gyökérig és fülaszd meg szent habjaidban 
azon kísérteteket, melyeket a világ dicsőségei, gazdagságai 
és gyönyöreivel támaszt. Te teljesen eleget tettél az igazsá-
gosságnak, mely nélkül nem lehet tetszeni Isten előtt: áraszd 
szét lelkünkben a szentség jellegét, hogy elfojtsa bennünk bű-
neinknek minden csiráját. Ott, hol a kevélység nagyravágyás, 
zabolátlanság, anyagiasság, puhaság és érzékiség gyászos 
szokásai mutatkoztak, melyek a világ fiainak okul szolgál-
tak, hogy hitünket gyanúsítsák, tedd uralkodóvá az alázatos-
ság, szerénység, engedelmesség, önzetlenség, töredelmesség 
és tisztaság szokásait. Tedd életünket öszhangzóvá hitelve-
inkkel, hogy igy a bün szemtelen izgatásaival jó példánk 
üdvös és erélyes ingereit állitsuk szembe. Krisztus vére erő-
sits bennünket ! A szentség küzdelmeink bére ; ámde mi oly 
gyengék vagyunk, hogy a legcsekélyebb megerőltetés kime-
rítené erőinket, ha isteni kegyelmed nem támogatna. A via-

dorok, mielőtt küzdtérre léptek, olajjal és borral kenték meg 
testöket, hogy izmosabbak s erősebbek legyenek. A mi ola-
junk, a mi borunk te vagy, Megváltónk sz. vére. Mig csak 
bennünk vagy, áraszd el lelkünket, növeld erőnket ; add meg 
lelkünknek ne csak az ellenállás szilárdságát, hanem a táma-
dás bátorságát is. Add meg lelkünknek, hogy ne elégedjék 
meg a szenvedélyek rohamainak visszaverésével, hanem hogy 
igyekezzék azokat természetünk legtitkosabb rejtekéig ül-
dözni, hova az első csatavesztés után menekülni szoktak, 
várva az alkalmas időt, hogy ismét előtörjenek. Add, hogy 
szenvedélyeinket nemes áldozatokkal megsemmisítsük. S mi-
dőn igy bennünket benső ellenségeink ellen támogatsz, erő-
síts egyszersmind külső ellenünkkel szemben. 0 nyiltan meg-
üzente a hadat mindazoknak, kik Jézus Krisztus hivei, és 
eltökélte, hogy, lia egyebet nem tehet, legalább zaklatni 
akarja életöket mindenféle durva és ravasz üldözések által. 
Kiűzi hajlékaikból a névtelen polgárokat, lábbal tiporva a 
szabadságot, mely azokat védi ; pokoli álnoksága kényes 
helyzeteket tud teremteni, mely kényszerit választani vagy 
a kötelesség vagy a loyalis szolgálatok által tisztessé vált pá-
lya feláldozására. Dicsőség azoknak, kik nem féltek nemes 
visszautatitással válaszolni a büntársaságra szóló provoca-
tióra és hogy lelkiismeretöknek engedelmeskedjenek, nem 
rettentek vissza a jövő esélyeivel szembe szállni ! Krisztus 
vére adj nekünk erőt, hogy ezek közzé tartozzunk ! Vértezz 
fel bátorsággal a békés de erélyes tiltakozásra azok elleu^ 
kik az erőszakot a joggal felcserélik, hogy minden a vallás, 
jog és szabadság ellen intézett támadást a szigorú és hajt-
hatatlan lelkű ker. sz. János tiltakozásával : Non licet — 
nem szabad — sujtsunk. (Vége köv.) 

V E G Y E S E K . 
— A szent atya f. hó 24-én fogadta a római kath. 

egyletek tagjait, kik körülbelül 5000 jelentek meg előtte. A 
szent atya ez alkalommal is helyeselte, hogy a katholikusok 
a városi és tartományi választásokban részt vegyenek s ez 
által a parlamenti választásokban való részvevésre a talaj t 
előkészítsék. 

— Rudolf trónörökös ö fensége házasságra lépése alkal-
mából Dechamps bibornok malinesi érsek s Belgium prí-
mása külön főpásztori levelet adott ki, melyben többi kö-
vetkezőleg nyilatkozik : „Belgium szülöttei büszkék kedves 
királyi herczegnőjük magas hivatására, és leghőbb óhajuk 
csatlakozni azon imákhoz, melyek számára hivatása magasz-
tosságának megfelelő malasztokért esedeznek. Rendelem, 
hogy május 10-éig minden nap minden templomban szent 
mise után az oltár előtt letérdelve a pap a hívekkel három 
szor mondja el az ur imádságát és az angyali üdvözletet, 
kérve Istent, hogy bő áldásával elárasztani kegyeskedjék 
ezen házasságot, melyet a két házastárs boldogságára, kik 
mindketten Mária Terézia unokái, és azon népek örömére 
rendelt, melyek szeretetökre lesznek bízva." Hasonló főpász-
tori körlevelet adott ki a brugesi püspök is. 

K E G Y E L E T E S ADAKOZÁS 
a svéd missióra. 

Kőthy István papn. aligazgató, Szombathely . . . 15 int. 
Kuluncsits Máté segédlelkész, N.-Becskerek . . . . 10 int. 

Összeg 14 frt és 110 int. 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 



-"M.-
^Megjelenik e lap heten-'1) 

kint kétszer : 
szerdán és szombaton. 

Előfizetési dij : 
: félévre helyben s posta- : 

küldéssel ő f r t . 
; Szerkesztői lakás: Buda- ; 
! pest, VIII., Stáczió-utcza : 
• 55., hova a lap szellemi : 
; részét illető minden kül- ; 

^ demeny czimzeudő. ^ 

R E L I G I O . 
KATH. E G Y H Á Z I S IRODALMI F O L Y Ó I R A T . 

N E G Y V E N E D I K É V F O L Y A M . 

"V9J- -3QJ3 
^Előfizethetni minden kir.^? 

postahivatalnál ; ; 
Budapesten a szerkesztő- ! 

nél, és Kocsi Sándor 
nyomdaiirodajában.Mu- • 
zeum-körut 10. sz. alatt, : 
hova a netaláni reclama- ; 
tiókis. bérmentes nyitott ; 

/ levélben, intézendôk. 

cfttf- \9 
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TARTALOM. A szent atya fehérvasárnapi beszéde. — Áron aranyborjúja. — Ave maris Stel la! — Egyházi tudósítások: 
Budap st. Országgyűlési tudósitás. Esztergomi fömegyt. Tiltakozás. Erdélyi egyhízmegy* . Tiltakozás. Ilóiuu. A rómaiak 

hódolata a Vatikánban. —- Irodalom. — Vegyesek. 

A szent atya fehérvasárnapi beszéde") 
Ha mindig nagy örömünkre szolgál a katholi-

kus érdekek védelmére Rómában alakult számos 
társaság egyikét vagy másikát fogadni : ma, midőn 
e társaságokat mind egy szent szövetségbe (Federa-
zione Piana) egyesülten láthat juk magunk előtt, örö-
münk és vigasztalódásunk nagy mérvben fokozódik. 
Önnek ékesen szóló ajkairól, nagyérdemű herceg 
ur, hallottuk a mindnyájok nevében kifejezett s 
mindegyiköket lelkesitö nemes érzelmeket, a szere-
tetet, a hódolatot, mely mindnyájokat. hozzánk csa-
tolja, a hö óhajt, mely sziveikből kitör, a vágyat és 
reményt, melyből erőt. meritenek. —- Szeretett fia-
ink! Részünkről kifejezést adunk a legélénkebb 
megelegedésnek és egyleteikről ; és mi a mi Rómánk-
ról a legjobb kivánatokkal emlékeztünk meg Jézus 
Krisztus föltámadásának ünnepnapján is, mely külö-
nösen alkalmas szivünkben a vigasztalódás és a 
mosolygó s nem csalfa remény érzelmeit föléb-
reszteni. 

Igaz, bogy szivünket érzékenyen érinti és mély 
fájdalommal tölti el a jobb idők emléke, amidőn 
Róma e szent ünnep beköszöntésével hitvallásunk 
egész fényét és pompáját szokta volt kifejteni. 
Azonban e keserűség közepett ránk nézve semmi 
sem kedvesebb, mint látni, bogy római hiveink sirva 
óhajt ják vissza az elmúlt időket, hogy hö vágyako-

*) Lasd római tudósításunkat. 

zással emlékeznek meg az egykori vallásos nagyság-
ról, hogy nem szűnnek meg reményleni és imáikkal 
siettetik a jobb jövő megérkezését. — A keresztény 
Rómának megvan a maga saját lörténete, s törté-
netének legjava részében az isteni gondviselés müve 
ismerhető fel, mely ugy intézkedett, liogy e város a ka-
tholikus világnak fővárosa legyen. Róma városa számos 
és kivétel nélkül dicsteljes jogczimen a római pápáé. Is-
ten rendelte ezt igy a pápa legfőbb tekintélyének, függet-
lenségének és szellemi hatalmának biztosítására. Ennél 
fogva a jogok, melyekkel a pápa reá nézve bír, oly szen-
tek és elvítázhatatlanok, hogy semmiféle emberi erő, sem-
miféle politikai érdek, az klók semmiféle változása, azo-
kat le nem rombolhatja, se nem kisebbítheti, vagy gyön-
gítheti meg. Es mi, kiknek Isten rendeletéből most kö-
telességünk védelmezni e jogokat, s értök küzdeni, 
bizonyára nem fogjuk, még a legnagyobb áldozatok 
árán sem, nehéz hivatásunkat teljesítetlenül hagyni. 

Ámde szükséges, hogy e nemes czélra, ti is, sze-
tett fiaink, segédkezet nyújtsatok az által, hogy 
tántorí thatat lan bátorsággal ú t já t álljátok az ellen-
séges pártok és felekezetek azon tervének, mely 
Rómát megfosztani akarja szent jellegétől, ami kü-
lönösen megkülönbözteti, nemesiti, — és a római 
népet megrabolni akarja ősi hitétől, a római pápa-
ság iránti szeretetétől, hódolatától. — Fölöttébb 
szükséges, hogy óvakodva tartózkodjatok az erkölcs-
rontó elemektől, melyek mindenfelé szétterjednek ; 
szükséges, hogy mélyen átérezzétek és fölfogjátok 
az egyház és a pápa mai nehéz helyzetét; szükséges, 
hogy mennél inkább megszívleljétek a kötelmeket, 
melyek e helyzet folytán valamennyi hivőre, de ki-
vált a rómaiakra hárulnak. 

A legnagyobb gondot arra kell fordítanotok és 
egész odaadással azon kell fáradoznotok, hogy az 
ifjúság, a szebb jövő reménye, keresztény nevelés-
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ben és oktatásban részesüljön ; liogy továbbá közte-
tek tiszteletben tartassék a katholikus hitnek mél-
tóságteljes bevallása, ami a szemérmetlen sajtó ut-
ján és egyébként is ma annyira becsméreltetik. Es 
minthogy mainap a katholikus érdekekkel együtt a 
család és a társadalom érdekei is annyira veszélyez-
tetve vannak : szükséges, hogy e bajokon is ipar 
kodjatok segiteni azáltal, hogy tevékenységiek kö-
rébe vonjátok a községi és a tartományi közigazgatás 
ügyeit is. Ez az egyedüli, ami legmagasabb rendű okok-
ból Olaszország katholikusainak jelenleg meg van en-
gedve. 

Es hogy tevékenységiek ez iránt mennél hatá-
lyosabb legyen, s mennél jobban elkészüljetek a jö-
vendő küzdelemre, fölöttébb nagy fontosságú az 
egyletek, bizottságok és társulatok szaporítása. 
Ezeknek mindig egyetértve kell működniük, s köz-
tük a testvéries egyesség kötelékének mindinkább 
erősbödni kell ; mert ez az ami megkétszerezi az 
eröt és a bennök élő s őket éltető jó szellemről tesz 
tanúságot. — Most különösen, midőn minden össze-o ' 

esküszik a vallás és az egyház kárára, hiába ipar-
kodunk gátat vetni a fenyegető árnak, ha azok, 
kiknek a katholikus ügy szivökön fekszik, nem so-
rakoznak és nem nyújtanak egymásnak kezet. 

Azért is szivünk alázatosságában forró imával 
fordulunk az Úrhoz, kérve őt, hogy titeket, szeretett 
fiaink, mindinkább megerősítsen az egységben, az 
összetartásban, melynek mintegy pecsétje a mi atyai 
áldásunk. Szálljon ez áldás a mi Rómánkra, és te-
gye öt mindinkább ragaszkodóbbá az egyház és hi-
vebbé a pápa i ránt ; szálljon ez áldás az egész szö-
vetkezetre, annak elnökére s az egyes társulatokra, 
és tegye azok működését mennél üdvösebbé, és ha-
tályosabbá; szálljon áldásunk valamennyi jelenle-
vői-e, az ö családjaikra, biztos kezességeit 1 a földi és 
a földöntúli boldogságnak. 

Benedictio stb. 

Áron aranyborjúja, 
10) A 105. zsoltár inspirált szerzője Istennek 

Izrael népe iránti rendkivüli jótéteményeit ecse-
telve egyfelől, és e nép rút hálátlanságát másfelől, 
a 19. és 20. versben fölemlíti a többi közt azon 
bűntényt is, melyet az izraeliták az Exod. 32, 4. 
szerint a Sinai hegység Hóreb nevű részén Mózes 
távollétében elkövettek, mondván: (19. v.) „Es bor-
ju t (a héberben: egei) alkottak Hóreben, és imád-
ták a bálványt. (20. v.) Es fölcserélték dicsőségü-
ket (— az Istent) a szénátevö borjú (a héberben: 

schor—bika) hasonmásával." Itt, a mint lát juk, a 
zsoltáros a 19. versben használt egei szót a követ-
kező vagyis 20. versben helyettesíti e kifejezéssel: 
szénátevő schor vagyis bika: neki tehát egei = szé-
nátevö bikaborju ; alkalmazza pedig ezen helyette-
sitö s azonosértelmü kifejezést épen azon szentírási 
helyen (Exod. 32, 4.) előforduló egel-re nézve, me-
lyet valódi érteményéből Beke angol iró kiforgatni 
szeretne. E szerint a 105. zsoltár isteni ihletű írója 
is Aron aranybálvánvát nem, mint Beke, aranykúp-
nak, hanem aranyborjúnak tartotta. 

•11) A Királyok I. könyvének 28. fej. olvassuk, 
miszerint Saul király két szolgája kíséretében egy 
jósasszony házában, hol neki az elhalálozott Sámuel 
megjelent, tartózkodván, ez asszony készségét nyil-
vánitá előtte az iránt, hogy eledelt készitend szá-
mára, hoo-y megerősödve kelhessen útra. A király ' o J o J 

csak szolgái és az asszony sürgetésére fogadá el a 
felajánlott vendégszeretetet. Azután igy folytatja a 
sz. iró a 24. és 25. versben: „Azon asszonynak pe-
dig egy hizlalt bor júja (a héberben : egei) vala a ház-
nál, és siete és megölé azt ; és lisztet vön, és meg-
gyurá azt, és kovásztalan pogácsákat siite ; és eléje 
tevé Saulnak és szolgáinak. Kik miután ettek, föl-
kelének, és azon egész éjjel menének." 

12) A Birák könyvének 14. fejezetében arról 
értesíttetünk, hogy Sámson menyegzőjét tartván 
egy filiszteai növel, a lakadalmon jelenlevő filisz-
taeusoknak talányt adott fel, melynek meg- vagy 
megnemfejtésére egyik vagy másik félt terhelő ju-
talom kiszolgáltatása volt kölcsönösen kikötve. A 
filiszteusok, hogy a fogadást el ne veszítsék, fenye-
getőzésekkel iparkodtak rávenni a menyasszonyt, 
hogy Sámsontól a talány megfejtését valamikép ki-
csalja és velők közölje; mi végre sikerült is. Midőn 
tehát a kitűzött határidő vége felé Sámson elé lép-
vén, a talány megfejtését eléadták, ez igy válaszola 
nekik: De hisz, ha fiatal, pajkos és állhatatlan féle-
ségem által a megfejtést ki nem csikarjátok, ti azt 
magatoktól ugyan soha ki nem találtátok volna. E 
gondolatát azonban keleties modorban fejezé ki e 
szavakkal : „Ha nem szántottatok volna üszőmön (a 
héberben: eglah, az egei nőnemű alakja), nem talál-
tátok volna ki kérdésemet." (18. v.) 

13) Végre eljutottunk volna magához Mózes-
hez, a Pentateuchus szerzőjéhez, a ki tehát szerzője 
a vita alatt levő Exod. 32. fejezetének is. E helyen 
ir ja ugyanis Mózes, hogy a zsidó nép látván, misze-
rint ö késik lejőni a Sinai hegyről (a hol t. i. Isten-
nel társalogva 40 nap és 40 éjjel tartózkodók Exod. 
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24, 18.) Áronhoz egybegyűlt, sürgetvén ezt: „Kelj 
fel, csinálj nekünk isteneket, kik előttünk já r janak; 
mert ezen emberrel, Mózessel, ki minket Egyiptom 
földéről kihozott vala, nem tudjuk, mi történt." S 
Áron e sürgető beszédre hajolva, összehordatá fele-
ségeik, íiaik és leányaik aranyfüggöit, „és elvevén 
azokat, felolvasztá az öntésre, és azokból öntött bor-
ju t (a héberben: egei) csinála.LÍ (4. v.) Az itt előfor-
duló héber egei szóról állit ja Beke, hogy az kúppal 
és nem borjúval forditandó; mert szerinte Mózes 
idejében az egei szó kúpot jelentetr, és csak később 
valamikor kezdték volna az egei kifejezést kúp he-
lyett borjú jelzésére használni. 

A mint a fentebbi pontokban láttuk, Mózes 
utáni időkben az egei szó folyton a borjú fogalom 
kifejezésére volt alkalmazásban, sőt az utódok és 
pedig köztük Szentlélektől ihletett férfiak is még 
Mózes egel-jének is az Exod. 32, 4. versében borjú 
jelentményt tulajdonítottak. 

Hogy azonban még egy tizenhárom próbás ra-
tionalista is kénytelen legyen elhallgatni és az igaz-
ságot igazságnak elismerni, hadd szóljon azért maga 
Mózes, hadd magyarázza meg ö maga, hogy minő 
jelentményben vette ö az általa több izben hasz-
nált egei szót, vájjon kúpot vagy borjut akart e ö e 
szóval jelezni, vagy mások által értetni. 

Ezt nyiltan és semmi félremagyarázást meg 
nem engedő világossággal értésünkre adja ő a Le-
vit. 9. fejezetében. It t ugyanis ekkép szól ö Áron-
hoz : „Végy a csordából (a héberben : ben-bakar) 
egy bor ju t (a héberben: egei) a bűnért ( = bűnál-
dozatra) és egy kost égőáldozatra, mindkettőt hi-
banélkülit, és azokat mutasd be az Ur előtt." Hogy 
e helyt a magyar forditás helyesen adja vissza bor-
júval a héber egei kifejezést, már onnét is kivilág-
lik, minthogy itt áldozatról, az egeinek áldozatul 
való bemutatásáról van szó. Már pedig, a mint már 
fentebb is megjegyeztem, a Mózesi törvénykönyv 
kúpok feláldozásáról egy betűt sem t artalmaz, hogy 
ne is emlitsem azon képtelenséget, mely az ilyetén 
áldozatban nyilvánulna; mert ha Beke szerint a kúp 
a tűznek, és ez által az Istenségnek jelképe, mikép 
lehetne akkor az Istenséget e jelképének megsemmi-
sitésével tisztelni ? Nem inkább az Istenség iránti 
tiszteletlenség legfőbb fokát tüntetné-e fel ily cse-
lekmény ? De hogy még világosabb legyen a dolog, 
Mózes az egei szóhoz hozzáteszi: ben-bakar; ben=fi , 
bakar=bika, tehén, vagy mint gyűjtőnév : csorda, 
és pedig szarvasmarhák csordája; tehát ben-bakar 
= bika vagy tehén fia, egy állatfi a szarvasmarhák 

csordájából; e hozzáadással határozza meg köze-
lebbről Mózes az egei szót.1) Ha tehát Mózesnek az 
e g e i - b i k a vagy tehén fia, vagy állatfi a szarvas-
marhák csordájából, akkor igen természetes, hogy 
Mózes az egei alatt absolute nem gondolhatott és o o 
általa nem fejezhetett ki mást, mint borjut . 

Folytassuk ? Szükséges ugyan már nem volna, 
még egy rationalista számára sem. Hadd tündököl-
jön azonban a megtámadott igazság mennél ragyo-
góbb fényben, s azért figyeljünk még egy kissé az 
egel-t magyarázó Mózesre. 

A fentidézett hely következő vagyis 3. versé-
ben Mózes inti Áront : „Szólj Izrael fiainak : Vegye-
tek egy bakot a bűnért, és egy esztendős hibanél-
kiili borjut (a héberben: egei) és bárányt égőáldo-
zatra, (4. v.) egy tulkot és kost békeáldozatra, és az 
Ur előtt öljétek meg azokar." Hogy itt Mózes az 
egei alatt szintén nem érthetett kúpot, hanem bor-
jút , elég hangosan és határozottan szól e mellett 
azon körülmény, hogy az egeinek ugy mint a bá-
ránynak egy esztendősnek kellett lennie, azzal együtt 
égőáldozatul (holocaustum) kiszemeltetnie, és végre 
ugy, mint a báránynak és a békeáldozatra szánt tu-
loknak és kosnak az Ur előtt leöletnie. 

Ezután elmondja Mózes, hogy Áron mily szer-
tartások mellett áldozá fel egyenként a fentnevezett 
állatokat. Nevezetesen a 2. versben emiitett bor jú 
feláldozása körüli ténykedését Áronnak igy adja 
elé a 8—-11 versekben : „Es Áron mindjár t az ol-
tárhoz járulván, megölé a bor jut (a héberben: egei) 
a maga bűnéért, melynek vérét hozzája vivék fiai, 
és abba mártván ujját , illeté az oltár szarvait, s a 
maradékot annak talapjára önté. Es a kövéret (adi-
pem) és veséket és a máj hálóját, mint melyek a 
bűnért valók, megégeté az oltáron, mint az Ur pa-
rancsolta vala Mózesnek ; a bust pedig és bőrt a 
táboron kivül tűzzel égeté meg." Lehet-e itt az egei 
szónál egészséges észjárás mellett kúpra gondolni ? 

Dr. Balits A. 
(Folyt, köv.) 

Ave maris Stella! 
1853. Nucci Veronika Maria Humbelina, 12l/2 éves 

pórleányka mintegy 30 juhból álló nyájat őrzött máj. 19. Ga-
zetta nevű barlang mellett. Vele volt 7—8 éves, János ne-
vezetű öcscse is. Az ég beborulván, az eső nagy cseppekben 
hullni kezdett ; Veronika tehát kis öcscsét a barlangba 
küldte, ő maga pedig, ruháját az eső ellen fejére teritve, a 
juhok után sietett. 

!) A ben-bakar kifejezést a szentírás számos helyein 
látjuk odacsatolva a par (=bika) szóhoz is. 

36* 
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Azonban hagyjuk őt magát beszélni. 
„Midőn igy, szólt ő az egyházi bizottság előtt, mái-

magam is a barlangba menni készültem, térdelő helyzetben 
magam előtt egy nőt pillantottam meg, és nem is vettem 
észre, hogyan jött oda. Testalkata a fejtől a lábakig vala-
mivel kisebb volt, mint az enyém, midőn én állottam. Midőn 
pedig én is letérdeltem, fejem teteje neki szive tájáig ért. O 
vállával kissé felém fordult, s engemet nevemen szólitott 
meg. Parancsolta nekem, hogy jobbja felől, kissé mögötte, 
térdeljek le. Én akkor ugyanis tőle jobbra álltam. Jobb ar-
czát és nagy szépségű szemének egy részét tökéletesen lát-
tam . . . 0 csaknem hüvelyknyi nagyságú vörös foltokkal 
behintett kék ruhát viselt; mintegy ké tu j jny i szélességű öve 
fekete és fényes volt. Fején égszínű fátyol volt, mely vállai 
ról egész térdéig hullt alá. Homloka és arczának egy része 
fedetlen volt. Fátyola karjai t és kezeit is elfödte, melyeket 
ő esengve kérők módjára keresztezve tartott . A fátyolon 
vörös, kerekalaku foltok látszottak. Fején korona diszlett, 
mely arany fényben tündökölt : a korona tetején mintegy 8 
ujjnyi magasságú kereszt ragyogott. 

„A jelenés mindig ugyanazon helyzetben maradt ; ő 
csak arczát kissé felém fordította, midőn engem nevemen 
szólitott, és kezét csak akkor emelte föl, midőn közeledé-
semre nekem jelt adott. 

„O mondá nekem: Veronika jer ide mellém; nem fogsz 
megázni. Térdelj le. — Ekkor nekem kezével is intett, hogv 
megjelölje a helyet, hova térdeljek. Ö arczczal velem együtt 
a Miasszonyunkról nevezett aquilai plebánia-templom felé 
fordulva volt. Azután pedig- imigyen szólt hozzám : 

„Mondjuk el F iam tiszteletére ötször a Hiszekegy-et. 
És a Hiszekegy-et együtt imádkoztuk el. 
„Azután pedig mondá: Most a ,Protesta'-imát*) mond-

juk el. 
„És mi ezt is együtt imádkoztuk el. Én akkorig a 

Protestât , melyet anyánk velünk elmondatni szokott, emlé-
kezetemben nem birtam jól megtartani ; de e naptól fogva 
az jól emlékezetembe vésődött, s én azt többé nem is feled-
tem el. 

„Légy segélyemre az imában, mondotta nekem a jele-
net. Lá t tam e szavaknál, hogy jobb szeméből könyek hull-
tak alá. Kérdeztem őt tehát : Miért sir ön ? —• () pedig vá-
laszolá : Sirok a sok-sok bűnösért. Látod-e, mily sürüen 
esik? Számosabbak a bűnök, mint a lehulló esőcseppek. Fiam 
kezei és lábai átszegeztettek. Neki öt széles nyilt sebe van. 
Ha a bűnösök meg nem térnek, ugy Fiam a világ végét 
fogja bekövetkezni hagyni. És te mit választasz inkább: még 
3—4 hónapig élni, vagy a világ végét látni ? 

„Erre feleléni : Én inkább a halált választom. A jele-
net mit sem válaszolt reá, de hozzám tovább imigyen szólt : 

„Imádkozzál mindennap hét Miatyánk-, Üdvözlégv-
és Dicsőséget a kiontott vér tiszteletére. 

„Bevallám előtte, hogy nem tudom, mit ert ő a kiön-
tött vér alatt. És ő folytatá : 

„Imádkozzál öt Miatyák-, Üdvözlégy- és Hiszekegyet 
az öt seb tiszteletére. 

*) Ez jó halál elnyerése végett a bold. Szűzhöz intézett igen ked-
ves imádság. L. Erscheinungen d. alters. J M. 175. 1. 

„Erre mondám : Emlékezem, hogy az öt sebet egy há-
zunkban levő gypsz-feszületen láttam. 0 folytatá : 

„Imádkozzál továbbá hét Miatyánk-, Üdvözlégy- és 
Dicsőséget hozzám is, ki magamat hét fájdalmu Máriának 
hi vom. 

„Most pedig menj, mondá végezetre, a barlangba, mert 
különben megázol. Azonban távozásom előtt meghagyta 
még nekem, hogy én mindezt anyámnak mondjam el, igy 
szólván hozzám : 

„Te visszaemlékezel mindazokra, a miket mondottam 
neked. Menj haza, mondd el azokat anyádnak, és kösd szi-
vére : mondja meg azoknak, kikkel találkozik, hogy én ma-
gamat a hét fájdalmu Máriának hivom. 

„E szavaknál elváltam tőle ; ő térdelve maradt, én pe-
dig a barlangba mentem, hol János kis öcsém várt reám. 
Kevés vártatva az eső elállt." 

Ez Veronika vallomása az egyházi bizottság előtt 
1854. szept. 9. 

Veronika csak más nap este talált alkalmat anyjával 
e látomásról, melynek jelentőségét ő fölfogni sem volt képes, 
szólhatni. Ekkor az egész család együtt volt ; az elbeszélést 
a család több rokona és barát ja is meghallgatta. 

A jelenés óta még 8 nap el nem mult, és az ájtatosko-
dók a jelenés helyére már is minden oldalról özönleni 
kezdtek. 

Midőn V. néhány nap múlva a föladott imákat a je-
lenés helyén végezte, hirtelen titokszerű hangot hall, s ab-
ban a bold. Szűz hangjára ismer, őtet magát azonban nem 
lá t ja . 

„Veronika, mondá neki a hang, menj anyádhoz, hogy 
ő téged a püspökhez vezessen, ki fogod jelenteni, hogy itt 
egy kápolna építtessék. 

A hét fájdalmu Szűz tiszteletére emelt templom 1857. 
szept. 8. szenteltetett föl. 

A mennyei királyné térdeinek nyomát több hiteles 
tanú látta ; de miután annak megőrzése végett semmi intéz-
kedés sem történt, a zarándokok onnan az egész földet el-
hordották. 

A cerettoi szentély jelenleg egyszersmind plebánia-
templom, melyet az U r Isten, ugy mint La Salette és Lour-
dest egv csodás forrás által dicsőitett meg. E forrás a tem-
plom közelében fakadt, vizének használata által számos és 
különféle csoda történt, s az csak egy izben e következő ok-
ból száradt ki. 

Midőn ugyanis az 1864. év tavaszának egyik napján 
ide tömérdek számú zárándok összecsődült, a forrás őre azon 
hitt félelemből, hogv annak vize a rengeteg mérités folvtán 
majd egészen kimerül, a forrás medenczéjébe más forrásból 
merített vizet öntött; a csodálatos forrás abban a perezben ki-
apadt. Midőn azután meg új ra előtűnt, a hívek bizalma még 
magasabb fokra hágott, s e bizalommal a nyert kegyelmek 
és csodák száma is nagyobbodott. 

Veronika egy évvel a jelenés után Ischiában sz. Fe-
rencz harmad rendjének zárdájába lépett, hol több látványra 
s a hold. Sziiz többszöri megjelenésére méltatva lett. A sz. 
Szűz többi közt egyszer a zárdakertben épen ugy jelent meg 
neki, mint 1853. máj. 19. Veronika őt a kertben levő ke-
resztnek lábánál pillantotta meg, és pedig épen akkor, mi-
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dőn az ahhoz vezető útra lépett. A tisztelet őt a földhöz 
szegezte, nem mert tovább menni, de a bold. Szűz őt nevén 
szólitotta és magához hítta. „Imádkozzál, mondotta neki, 
imádkozzál az én Fiamhoz, az emberek bűneinek eltűrése 
Ot már fáradttá teszi: számosabbak ezek a nagy mennyiség-OJ «/ O 
ben eső hópelyheknél." Azután pedig hozzátette : „Imád-
kozzál a kath. egyház-, e szent anyáért, hogy a világ vi-
szontagságai véget érjenek." 

Veronika szent életét 18G2. nov. 9. sz. halállal fejezte 
be, és teste a közös és nagyon nedves sírboltba temettetett. 
Midőn pedig az később a püspök engedélyével a templomba 
átvitetett , koporsója és ruhája egészen mohhal volt borítva : 
de a kezében tartott liliom oly friss volt, mintha csak ép 
akkor szakították volna le. 

1858. A ,Rel.' m. t. olvasói előtt Lourdes-t csak egy-
szerűen fölemlítenem kell. 

1862. Mgr Arnaldi ker. János, spoletoi érsek, 1862. 
május 17-ről igy i r : 

„Umbria mosolygó ege alatt a félsziget közepén, a 
spoletoi megyében, és pedig a sz. Lukácsról nevezett plébá-
nia körében, Castelzinaldi és Montefalco közt, távol a város 
és a nép tájától, egy kis hegynek magaslatán a bold. Szűz 
al fresco képe van egy fűikében elhelyezve, s az az Isten 
Anyját ábrázolja, a mint a kis Jézust átöleli . . . E hely em-
ber-emlékezet óta elhagyatva volt, és csak különféle férgek-
nek, főleg kígyóknak lakhelyeül szolgált. 

„E tiszteletreméltó kép nehánv hónap óta újra tisz-
teletbe jött , és pedig bizonyos hangok folytán, melyeket egy 
8 éves gyermek hallott volt. E gyermeknek a hold. Szűz 
megjelent, de az e megjelenés felől magát tüzetesen kife-
jezni nem volt képes. 

„E hir f. é. marcz. 19-dike előtt alig kerül t fél. Egy 
fiatal, 30 éves földmives a környékből, ki sok üdült és az 
orvosok által gyógyithatlanoknak kijelentett betegségektől 
gyötörtetett, e tiszteletére magát bensőleg indíttatva érezte. 
O beszélte, hogy miután ő magát azon a helyen a bold. 
Szűznek felajánlotta, erejét azonnal visszatérni érezte, és 
s néhány nap múlva, semmi természeti gyógyszert sem 
használva, tökéletesen egészséges lett. Mások is titokszerii-
leg érezték magukat e kép tiszteletére indíttatva, és ugyan-
ily rendkívüli kegyelmekben részesültek. 

„Ez események a környék lakóinak emlékezetébe az 
emiitettem gyermek által hallott ama szavakat idézték 
vissza, melyek, miután nekik hitel nem adatott, már feledé-
kenységbe mentek. Ekkor az emberek még árra is vissza-
emlékeztek, hogy egy jó lelkű nő, kit az U r Isten sok ke-
reszttel meglátogatott, és kit a gonosz lélek megkínzott, egy 
év előtt bekövetkezett halála óráján azt jelentette ki, hogv 
a bold. Szűz azon a helyen uj tiszteletnyilvánitással fog di-
csőíttetni, hogy ott templom emeltetni s a hivő nép oda se-
regesen tódulni fog. o o 

Csakugyan igaz, hogy a kegyelemképhez nem csak az 
én megyémből, hanem a szomszéd nmegyékből is, u. m. Lodi, 
Perugia, Foligno, Nocera, Narni, Norcia, s i. t. nagyon je-
lentékeny zarándoksereg tódul. Ennek száma napról napra 
nő, s az ünnepnapokon 5 — 6000-re megy. Sok beteg állít ja, 
hogy meggyógyult, sok különös és feltűnő kegyelem-aján-
dok éretett el, és habár a legnagyobb vigyázat szükséges. 

hogy a hirek a tényektől megkülönböztessenek, mégis min-
den kétségen felülálló azon esemény, hogy egy tiszteletre-
méltó családanya, ki halálos betegségben sinlődött, a sz, 
képben ábrázolt bold. Szűzhez folyamodván, meggyógyult. 
San Giacomoból egy fiatal ember, kinek lábait egy szekér 
kerekei összezúzták, és ki csak mankók segélyével volt ké-
pes mozogni, alig hogy a szent képhez ért, már is bámula-
tos javulást érezett ; mankóit itt hagyta, nélkülök ment haza, 
s azóta egészen helyreállítva van. Meg kell még jegyezneip, 
hogy sok igen gonosz és hitetlen ember, kik a sz. képhez 
csak azért jöttek, hogv fölötte nevessenek, a kegyelemhelyre 
érve, önkénytelen is térdeikre bocsátkoztak és imádkoztak, 
azután pedig e Máriakép csodáit nyíltan hirdetve, egészen 
más érzelmekkel tértek haza. A lélek- és szivre nézve meg-
romlott ezen embereken észlelt eme változás a népre igen 
üdvös benyomást tett. 

(A Mgr ezután elsorolja mindazon intézkedéseket, me-
lyeket a csodás gyógyulások érdemleges megvizsgálása s az 
ott emelendő templom ügyében tett , és iratának vége felé 
még egy csodát hoz fel. Azután pedig igy végzi.) 

„Legyen az U r örökké áldva azon kegyelmeért, hogy 
hatalmas anyjának, Máriának csodás megjelenése által a hi-
tet Umbriában ismét fölelevenítette ! Legyen áldva a bold. 
Szűz, ki e megjelenése alkalmával a spoletoi megyének előnyt 
adni méltóztatott Legyen áldva Jézus és Mária, kik az ir-
galomdus kinyilatkoztatás által a katholikusok sziveibe a 
legélénkebb remény érzelmeit oltják, és megengedik, hogy 
ők az egyház- és főpásztorának igaz diadalát, valamint a 
bűnösök megtérését is messziről üdvözöljék ! Spoleto, máj. 
17. 1862. Arnaldi ker. Jánost, spoletoi érsek." (Folyt köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, május 3. Országgyűlési tudósitás. — Hon-

atyáink tehát ismét együtt vannak és mi várjuk, hogy mi-
kor tehetünk már mi is, mint a liberális lapok, tanúságot az 
ő bölcsességükről, azon a téren, melyen a ,Religio' működik. 
Lessük az időt, várjuk a napot, nap után hét és hónap, 
egyik ülésszak után a másik múlik és sehol semmi örvende-
tes, semmi vigasztaló nem tűnik szemünkbe, hanem igen is ' o 7 o 
számtalan leverő esemény, még az utolsó ülésszak vonagló 
napjaiban is. Igv vagyunk épen a jelen pillanatban is. Ott-
hon voltak honatyáink, ünnepeltek, visszajöttek, azt h i t tük 
bölcsebben mint hazamentek, de az első ülés azonnal meg-
győzött bennünket, a második pedig a meggyőződést csak 
tetézte, hogy ugyanazon észjárást és lelkületet hozták vissza 
a fővárosba, melylyel hazatértek. Nem tudjuk bizonyos kor-
ral, vagy bizonyos emberekkel van-e összekötve álválhatla-
nul, de azt tapasztaljuk, hogy némely emberek soha sem 
okulnak, a kézzelfogható indokok sem képesek meggyőzni 
álláspontjuk helytelen voltáról. 

Vagy ime nem számtalan indokkal van-e bebizonyitva 
mindenféle néven nevezendő polgári házasság erkölcstelen-
sége, veszélyes kihatása a társadalomra és mégis, alighogy 
visszatérnek a képviselők megújult erővel a t. házba, első 
és fogondjuk, hogy követeljék némelyek a kötelező polgári 
házasságot és még nem is elég, hogy ez az unalomig emle-
getett tárgy már az első ülésben felmelegittetett, a második 
ülés sem maradhatott el a nélkül, hogy e kérdéssel a drága 



•286 

idő pazaroltassék. Majoros képviselő, a nő emancipatio hőse, 
ki önmagáról kiállitotta a házban a bizonyítványt, hogy ő 
is a ,tisztelt képviselők' közé tartozik. Irányi a nazarénusok 
apostola, voltak ez alkalommal a kötelező polgári házasság 
szószólói, bizonyára azért, mert ez a szegény nép, melyet ők 
állitólag képviselnek, semmit mást nem kiván ahhoz, hogy 
boldog legyen, mint a polgári házasságot. Hogy a zsidó 
uzsora utján mindenét elveszi annak a szegény népnek, hogy 
az adó miatt exequálják, ezeket és a többi nyomorúságot az 
a szánandó nép mind el fogná felejteni valószínűleg hacsak 
egyszer a kötelező polgári házasság nyakára erőszakoltat-
nék. Hogy ezt a meggyőződést szerezték volna a húsvéti idő 
alatt az illető t. képviselők, a felett legyen szabad kételked-
nünk, de hiszen a népboldogitásánál előbb való a liberális 
vesszőparipa, melynek egyikét a kötelező polgári házasság 
képezi. 

Az igazságügyi miniszter ur válaszul utalt részben a 
már benyújtott törvényjavaslatra, a zsidók és keresztények 
közt kötendő házasságra, részint azon körülményre, hogy ő 
a polgári házasságra nézve az országgyűléstől csak általá-
nos meghagyást kapott, nem levén közelebbről meghatá-
rozva, hogy minő polgári házasságról szóljon a benyújtandó 
törvényjavaslat és a ház a miniszteri választ helyesléssel fo-
gadta, mi által az van mondva, hogy a kötelező, polgári 
házasságról a kormány, legalább jelenleg, nem fog törvény-
javaslatot benyújtani. Ámbár e negatív szavazattal kényte-
lenek vagyunk megelégedni, megvalljuk mégis, hogy mi 
másképen szerettük volna a kérdést eldöntetni és pedig — 
magának a kormánynak érdekében is. Nem szólva most a 
zsidók és keresztények közt köthető polgári házasságról a 
beadott törvényjavaslat felől, melyről nézetünket már elő-
adtuk, azt hisszük, hogy a ,kötelező' polgári házasságról a 
kormánypártnak határozottan kellett volna nyilatkozni, hogy 
igy a gyanúnak árnyékát is eloszlassa, mintha ő a kötelező 
polgári házasságot csak ,jobb időre' halasztotta el. Nem kö-
veteljük mi azt, hogy az országgyűlés theologizáljou, őszin-
tén megvallva, mi ettől, ismerve az ottani theologiai kép-
zettséget, inkább félüuk, de a theologiai szempontokon kivül 
vannak még más, szintén fontos okok is, melyeket, a mellett, 
hogy teljes igazságot tartalmaznak, mert csak ilyeneket ér-
tünk, érvényesíteni lehetett volna a kormány érdekében — 
épen most a választások előtt is. Azt hisszük, hogy ily irá-
nyú felszólalás, mely a vallásnak is használt volna, nem ár-
tott volna a kormánynak sem mig igy, tartunk tőle, hogy 
egyiknek sem hásznált. 

A polgári házasságon kivül még egy ügv érdemli meg 
figyelmünket, melyben a hős szerepét ismét Irányi ur játsza. 
A ,műemlékek' fenntartásának tárgyalásánál ugyanis Irányi 
Trefort ő excját megtámadta, hogy a lovagkori műemlé-
kek fenntartását elhanyagolja és csak régi templomokat 
restauráltat. A miniszter ő excja azonban talpra esetten 
replikázott, mert nem csak felemiitette czáfolatul a viseg-
rádi és vajda-hunyadi várakat, hanem egyszersmind meg-
magyarázta Irányinak, mit ez tudni nem látszik, hogy mi 
az oka annak, hogy templom több restauráltatik, mint lovag-
kori vár. A miniszter u rő excja ugyanis, ki már nem egyiz-
ben az ország színe előtt nyiltan kijelentette, hogy az ő sze-
mélyes meggyőződése szerint e vallás- és tanulmányi ala-

pok, kath. jogi természetűek, kath. templomok, mint mű-
emlékek azért restrauraltatnak nagyobb számmal, mert 
ezeknek az alapoknak czélja nem a várak restauratiója, ha-
nem kath. templomok építése. Mi, kétszeresen is örvendünk 
ő excja e nyilatkozatának, először mert I. rendre utasit ta-
tott, másodszor, mert az alapok czélja és rendeltetése vilá-
gosabb szinben helyeztetett, mint azt számosan látni szere-
tik, a miből reményt is merítünk, hogy a több felől con-
templált osztoszkodásnak az utja, amint azt, ezen alapok 
természete, továbbá országos törvényeink követelik, bevá-
gatik. Ami pedig Irányi képviselő urat illeti, igen szépen 
kérjük, hogy ne haragudjék, lia kath. templomok, mint mű-
emlékek restauráltatnak és régi fényükbe visszahelyeztet-
nek ; erre oka azt hisszük hogy ugy sem lehet, mert ezek 
úgyis egyházi vagyonból és nem I. ur zsebéből restauraltat-
nak, másrészt pedig azok az egyházak hirdetik a nemzetnek 
fájdalom már rég elmúlt dicsőségét, de egyúttal boldogsá-
gát is, midőn a nemzetet egy hit egy vallás forrasztotta egy 
testté. Ily emlékeket restauráltatni szerintünk annyit tesz, 
mint figyelmeztetni a nemzetet, hogy erejét, nagyságát csak 
egy sziv és lélekben találja fel ; minthogy pedig ez egy szi-
vet és lelket a nemzetben egykor a katholicismus hozta létre 
hogy ez a katholicismus szó összes tanaival , nemcsak 
nem lehet akadálya a nemzet nagyságának, szellemi műve-
lődésének, hanem inkább a mult tanúsága szerint előmozdi-
tója. Hagyja tehát békében I. ur azokat kik a templomokat 
restauráltatják az egyház pénzéből, mert ezek a nemzet 
figyelmét egykori nagyságára hívják fel, hogy ők is hason-
lóra törekedjenek vallási és nemzeti szempontból, a mi ellen, 
óhajtják, hogy I. urnák semmi, de semmi kifogása se legyen. 

• 
Esztergomi fömegye. Tiltakozás.—.4 nógrád-vadkerti 

esperességi kerületből. — Ha az a hírhedt 53. §. oka lesz a 
vallási felekezetek között a nyilt harcznak, szegény, sokat 
szenvedett hazánk azt egyedül a protestánsoknak róhatja 
fel, kik megszokva a katholikusok türelmességét s bízva 
békeszeretetökben, országos lármát indítottak a kir. Curia 
Ítéletére, mely könnyen lángra gyúj t ja a szenvedélyeket s 
vallási súrlódásokat s repressaliákat fog eredményezni. 
Azért kapcsában azoknak, mik a legközelebb tar tot t pro-
testáns Conventen mondattak, tiltakozunk ama felfogás és 
insinuatio ellen, mintha a katholicismusra sérelmes feleke-
zeti ujabb törvények és azok hivatalos magyarázata a ha-
zai protestánsok jogait legtávolabbról is erintené, s azért 
visszautasítjuk a vádaskodást s tiltakozunk az ebből szár-
mazható vallási villongások ellen. 

De visszautasítjuk a protestánsoknak a katholikus 
tőkét és alapitványokat fosztogató nisusát is, s tiltakozunk 
az: „enyém és tiéd" elvének olyatén kommunistikus felfo-
gása ellen, milyent ők gyülekezeteikben és a nyilvános saj-
tóban elég szerénytelenek hangoztatni. 

Végre miután a házasság phasisait s annak minden-
féle, az erkölcsös együttélésre, a bajokban a kölcsönös tá-
mogatás- és vigasztalásra, a gyermekek nevelésére való 
nyilvánulásait mi legjobban ismerjük s hivatva vagyunk 
előre tudni ama szerencsétlen következményeket, melyek a 
szándékolt polgári házasság behozatalával a szülőket épugy 
mint a gyermekeket, az államot ép ugy mint az egyházat, 



•287 

sújtani fogja : azért tiltakozunk ellene s óhaj t juk s képvi-
selőinktől elvárjuk, hogy az erre vonatkozó törvényjavaslat 
halvaszülött legyen, s az országos csapások statisztikáját 
ne szaporitsa. Csesztvén tar tot t tavaszi gyűlésünkből. 

A kerület nevében : 
Farkas Mihály, Tihanyi Endre, 

kerületi rend. esperes s vadkerti plébános s. k. jegyző, 
plébános. 

Erdélyi egyházmegye. — Tiltakozás. — A Három-
székmegye kézdi-orbai esperes-kerület római kath. lelkész-
kedő papsága, jelen év április hó 25-án Alsó-Torján tartott 
tavaszi korona-gyűlésében egyhangúlag elhatározta, hogy a 
ft . maros-kerületi papságnak valláserkölcsi meggyőződés és 
hazafias érzületéből eredt — ünnepélyes „Óvástétel"~ét 
magáévá tévén, — tiltakozik : 

1. A polgári házasságnak, mint a tiszta kath. meggyő-
ződést mélyen sértő, erkölcsileg ugy, mint társadalmi szem-
pontból üdvtelen, sőt romboló hatásúnak bizonyult állibe-
ralis intézménynek szent István birodalmába a „Regnum 
Marianum"-ba leendő behozatala ellen. 

2. A codex poenalis hirhedt s már is sok port felvert 
53-ik §-nak oly értelembeni kiterjesztés, magyarázása és 
alkalmazása ellen, mely „Czékus és társai" hő óhajtására 
sötét „csirkeól" „csapdájával" jutalmazná meg a hi thű s 
legszentebb kötelességét hiven teljesiteni kivánó buzgó kath. 
lelkipásztort. 

3. Osi kath. vallásalapjaink és javainknak más, mint 
tisztán kath. módon és kath. czélra leendő convertálása és 
kezelése ellen. 

Kelt Alsó-Torján, a kézdi-orbai kerületi papságnak 
1881. april 26-án tartot t tavaszi gyűlésében. 

^ Bálint Károly s. k. t. kanonok, kerületi főesperes. 
Kovács Elek s. k. alesperes, polyáni róm. kath. plébános. 
Ko vacs Lajos m. p. lemhényi plébános. Gazda Pá l s. k. 
lotlolai plébános. Mihálcz József s. k. altorjai pléb. Péter 
József s. k. szentkatolnai pléb. Poszler János s. k. sárfalvi 
lelkész. Bálint Ignácz s. k. esztelneki plébános. Bencze La-
jos s. k. futásfalvi plébános. Vitos Mózes s. k. nyujtódi lel-
kész. Rápolthy Ferencz s. k. szárazpataki lelkész. Csiby 
Tamás s. k. gelenczei lelkész. László József s. k. alsócserná-
toni lelkész. Tamás Dávid s. k. bereczki káplántanitó. Máthé 
József s. k. nyujtódi segédlelkész. Benedek Bálint s. k. al-
torjai segédlelkész. Gazda Dénes s. k. kézdi-szentléleki se-
gédlelkész. Dávid Sándor s. k. k.-polyáni segédlelkész. J á -
nosi Antal s. k. lemhényi káplán. Bálint László s. k. bereczki 
lelkész, espereskerületi főjegyző. 

Róma, febr. 25. A rómaiak hódolnia a Vatikánban fe-
hérvasárnap sokáig emlékezetes sőt feledhetlen lesz nemcsak 
azok előtt kik benne részt vettek, hanem egész Olaszország-1 " . 
ban,sot az egesz kath. világban. Altaláuos a meggyőződés, 
hogy 1881. ápril 24-ike majdnem korszakot alkotónak 
mondható a pápaság történetében. E napon az egész világ-
szeme láttára fényesen kitűnt, hogy a római nép nem is-
merte el a forradalom által kierőszakolt annexiót, hanem 
most ép ugy mint ezelőtt a pápát ismeri el törvényes valódi 
fejedelmének és urának, kinek szivből hódol s kinek ural-
mát lelkesedéssel ismeri el. A római lakosság szine-javából 
10,000 embernek hódolata a pápa, mint fejedelem előtt, 
megsemmisitő tiltakozás a szardiniai király usurpatiója el-
len s hatalmas lökés a forradalmi Olaszország megbuktatá-
sára. Ily manifestatiók után ily szellemmel, ily erővel a roska-
dozó quirinali trón nem sokáig daczolhat. Önként vagy ön-
kénytelenül, előbb vagy utóbb félre kell vonulnia a pápaság 
hatalma elől. 

A mondott napon reggeli 9 órától kezdve mintha ván-
dorlásnak indult volna Róma lakossága, a gyalogok és foga-
tok beláthatlan sora hullámzott sz. Péter tere félé. I t t lehe-
tett látni, mire képes a katbolikusok sorakozása, ha az a 

sokoldalú egyleti életet minden irányban kifejtette. Egyleti 
élet nélkül ily katholikus manifestatióra a mai korban gon-
dolni sem lehet. A római kath. egyeletek egy nagy szövet-
ségbe egyesültek Federazione Piana név alatt. Ez a szövet-
ség hozta létre csendesen, békésen ez imposans nyilatkozatot, 
melyhez hasonló kettő-három végkép lehetetlenné képes 
tenni Rómában az idegen uralmat. 

Déltájban érte végét a felvonulás. A consistoriumi te-
remben ekkor már együtt volt a római patriciatus, a kath. 
sajtó, és a különféle egyletek képviselői. Midőn a szent atya 
udvarától és 20 bibornoktól környezve megjelent, szűnni 
nem akaró éljenzés és tapsvihar fogadta. Ekkor előlépett a 
pápai trón elé Salviati herczeg s a következő nagyhatású, 
köztetszéssel fogadott beszédet intézte a szent atyához : 

„Szentséges Atya ! 
( )rvendetes, mint talán eddig soha, a mi kötelessé-

günk mely ma minket ide szentséged elé vezet s g y ű j t ; ör-
vendeztető ; mert a kereszténység örvendetes eseményt jelző 
húsvéti ünnepkörét é l jük ; örvendetesebb azáltal, hogy sze-
rencsekivánatainkat fejezhet jük ki ; de legörvendetesebb a 
megbízatás által, melyet Róma összes katholikus társulatai 
ruháztak ránk, hogy igy fejezze ki az itt egyesült Róma 
érzelmeit. Ezért gyűlnek az összes római katholikus társu-
latok a közös zászló alá, mely lelkesítő s emlékeztető jelül 
dicsőségteljes elődödnek viseli szeretett nevét. Ez összes tár-
sulatoknak szentségeddel szemben csak egy személyiségök, 
csak egy aj kok, csak egy szavok van. 

Én, a legutolsó közöttök. e szó értelmezőjeként lépek 
szentséged elé. De mit mondjak szentséges atyánknak ? 

Oh szentséges atya ! az emberi sziv megmagyarázhat -
lan, de egyszersmind változhatlan rejtélyei közé tartozik, 
hogy az örömteljes visszaemlékezések óráiban a jelen bal-
sors csapásai sokkal sulvosbakká váltak. E napokban, mi-
dőn a te néped tömegesen gyűlt sz. Péter templomába s térdet 
hajtva egytől egyig várta az összes hivők atyja áldását : e 
napokban szentségedet meglátogatva, fájdalmas érzés és el-
szomorodás nélkül nem nézhetjük, liogy az apostol fejedelem 
utódja — fogoly és szenvedő. 

De bármi gyász érje is szivünket, az hitünket nem 
törheti meg ; csak reményünket emeli. Az Istenember fel-
támadásának ti tka különös bizalmat ébreszt szivünkben. 
Az elhagyott sírra, melyből diadalmasan uj életre ébredve 
támadott fel a Golgotha martyrja , —• a fény- és ámulattól 
földre sújtott zsoldosokra emlékezve, u j remény támad szi-
veinkben, hogy ugyan ő megszabadithatja szentségedet fog-
ságából, széttörheti lánczait. 

A tündöklő angyal, ki könnyű toll gyanánt emelte 
fel a súlyos követ, mely az Üdvözitő sírját takarta, s ki ke-
véssel ezután Jeruzsálem bűzhödt börtönébe hatolt s mint 
gyenge lenszálat az apostoli fejedelemnek, a te elődeid elsejé-
nek lánczait széttépte, reményt hint sziveinkbe. E tényeket 
19. század hosszú időfutása nem hazudtolta meg, s az isteni 
gondviselés a római széket az üldöztetések között megvédte s 
régi fényébe vezette vissza a száműzetés sohajtelt helyéről ! 

A pápaságot mondom, nem a pápákat; ezt hitem sugallta 
biztonsággal mondhatom. De ostromoljuk imáinkkal az egek 
Urát, hogy a legyőzhetlen pápaság X I I I . Leo nevű pápa 
alatt diadalra jusson. Ez a név, melyet Juda „Leo"-ja viselt, 
lei a halál s bün felett dicső győzelmet aratott ; ez a név, 
melyet szentség nagy elődje viselt, ki a barbarok s a barbar-
ság bevonulását Rómába egymaga tartá föl. A győzelem na-
gyobb reményét ép az istentelenség nagysága kelti fel ben-
nünk, mely vadság nemcsak Jézus Krisztus helytartóját tar t ja 
fogva, hanem Isten egyszülött Fiát , ki értünk embertestet 
vőn, száműzi a család, tudomány, polgárisodás, igazság, 
törvény, gondolkodás és lelkiismeret köréből ! 

À vallás ujabb diadalát a bünt, nyomort és bajt meg-
unt egész világ óha j t j a ; mi pedig könyörgünk az Úrhoz : 
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vajha szentséged volna az, ki az egyház seregeit e diadalra 
vezetné ; szentséged, ki dicső uralnia első ténykedéseivel a 
beteg társadalom bajait, de egyszersmind a gyógyszereket a 
keresztény anyaszentegyház anyai hivatásának megfelelőleg 
megmutatá; szentséged, ki annak helytartója itt a földön, 
kinek igája édes, kinek diadalma béke. 

Ime, szentséges atya ! ez a jövendölés, melyet húsvéti 
ünnepi jövendölésként intéznek szentségedhez római hű 
gyermekei. Adja, szentséges atya, cserébe áldása kincsét. 
Áldjon meg minket, hogy áldása egyengesse a jogszerű harcz 
mezejét, föltüzelje i bátorságunkat s megszilárdítsa az egyet-
értést közöttünk. Áldja meg szentséged Rómáját, hogy újra 
föléledjen benne, megvetvén Babylon mulandó nagyságát, a 
szent város, az örök város, Isten városának ős és méltóság-
teljes tudata. Áldjon meg minket szentséged, áldja meg szö-
kevény s eltévedt gyermekeit is, s hathatós áldása oszlassa 
el szeílemök tévelyét, hogy szivükben az atyai szeretet, az 
atyai ölelés óhaja nyerjen helyet." 

Mély, tiszteletteljes csend állt be, midőn a tetszészaj után 
Salviati berezeg beszédét bevégezte. Minden szem a „rómaiak 
oroszlánára" volt függesztve, ki méltóságteljesen felemel-
kedvén trónján, a pápa világi fejedelemsége mellett azt a 
nagyszabású erélyes beszédet mondotta, melyhez hasonló 
erélylyel X I I I . Leo világi fejedelemsége mellett még nem 
nyilatkozott, •— s melyet t. olvasóink lapunk élén voltak 
szerencsések olvasni. Midőn a pápai áldás szavai felhang-
zottak, azóriási hallgatóság térdre borúit s áhítatos kereszt-
vetéssel fogadta a nagy pápa áldását. Erre a szent atya rövid 
időre termeibe visszavonult. Mintegy lU perez múlva ismét 
előjött s a consistoriumi teremből kezdve lassan végig vo-
nult a termeken és folyosókon egyenkint fogadva az egyle-
tek és egyesek hódolatát. 

Lemondok ez apostoli leereszkedés egyes megható je-
leneteinek leírásáról. Csak azt emelem még ki, általános 
jellemzésül, hogy X I I I . Leo iránt e hódolati ünnepélyen 
Róma ragaszkodása határt nem ismerő lelkesedéssel nyil-
vánult. 

IRODALOM. 
-+- A t i tkos társulatok Spanyolországban és viszo-

nyuk az egyházhoz és államhoz. Die yelieimat Gesellschaf-
ten in Spanien und ihre Stellung zu Kirche und Staat von 
ihrem Eindringen in das Königreich bis zum Tode Ferdi-
nand's VII . Von Dr. Heinrich Brück, Professor der Theologie 
am bischöflichen Seminar zu Mainz. Mainz. Kirchheim, 
1881. IV. 328. lap. Ára 5-5ü márka. 

Sajátságos s első pillanatra talányszerü jelenség oly 
katholikus országokban, minők Spanyolország, — vagy 
Franczia-, Olaszország és Belgium, — a katholicismus ül-
döztetése. Ön kény ü egyeduralom alatt ez még csak felfog-
ható volna, mert ilv kormányforma alatt egy ember önké-
nye tehet és tesz mindent, a mi neki tetszik. Azonban nép-
uralomra,népsouverainitásra fektetett alkotmányos államban, 
tisztán vagy óriásilag túlnyomóan katholikus néplakta or-
szágban a kath. egyház üldözésének valóságos képtelenség-
nek kellene lenni, ha oly hangosan szóló tény nem volna, 
mint a milyen valóban. E rejtélyes jelenség értelmének kul-
csa a titkos társulatok befolyásában fekszik. A titkos társu-
latok a népsouverainitást, népuralmat és alkotmányosságot 
ürügyül s álarczul használják a világtörténelemben páratlan 
világuralmi oligarchiájok terjesztésére és fenntartására. Al-
kotmányos formák alatt a legdurvább önkényt emelték ura-
lomra s a keresztény vallási s társadalmi rendet alkotmányos 
eszközökkel felforgatták többé-kevésbé már mindenütt. 
Minthogy mindenütt ugyanazon tényezők ugyanazon ered-
ményekre vezettek, a fentnevezett mű a legkatholikusabb 

ország katholikusellenes üldözéseinek történetében tükröt 
állit fél, melyben más kath. országok vallásügyi s ker. tár-
sadalmi sorsát is hiven lehet szemlélni. Körülbelül félszáza-
dot ölel fei, VII . Ferdinand haláláig, 1821-ig. Mindenesetre 
igen érdekes és tanulságos könyv mind a támadások, mind a 
kath. védelem ismerete tekintetében. Vajha szerző, ki mint 
egyházi történetíró jeles nevet vívott ki, a spanyol egyház-
üldözés történetét hasonló szellemben és irányban egész a mai 
napig megírná. 

— Beküldetett : Pastoral. Bearbeitet für angehende 
und wirkliche Seelsorger von Dr. Andreas Gaszner, Pasto-
ral-Professor an der theologischen Facultät zu Salzburg (Ré-
dacteur des „Salzburger Kirchenblatt.") 6. Heft . Salzburg. 
1881. M. Mittermüller, Buchhandlung und Anticpiariat fü r 
katholische Literatur. 801—960 lap. Egy füzet ára 80 kr. 

J E L E N T É S . 
A hittudományi karhoz f. évi april 20-ig a következő 

jeligéjű pályamüvek érkeztek be, u. m. : 
1.) „Es nagy jel tűnik fel az égen ; egy asszony, ki-

nek öltözete vala nap." stb. 
2.) „Mihi vindicta et. Ego retribuam." 
3.) „Quid leges, sine moribus, vanaeproficiunt ? !" Horat . 
Jelzett művek szabályszerű bírálatra kiadattak. 
Kelt Bpesten 1881, május 3-án. 

Dr. Stanczel Ferencz, 
e. i. hittud. k. dékán.*) 

V E G Y E S E K . 
= Nyilvános köszönet. Tekintetes Teodorovics János 

gyógyszerész és Voigt Herman építő vállalkozó urak a be-
regszászi rom. kath. templom belsejének nagy mérvű kita-
tarozását majdnem egészen ingyen kegyeskedtek kieszkö-
zölni, miért is e nagylelkű ténykedésért a beregszászi róm. 
kath. hitközség tanácsa jegyzőkönyvileg megörökített hálás 
köszönetet szavazott s egyszersmint kedves kötelességének O %! o 
tartá azt a nyilvánosság előtt is közre hozni azon óhajával : 
jutalmazza meg Isten a hajlékának hozott áldozatot a jó-
tevő urak többi munkálkodásában. A beregszászi r. kath. 
egyháztanács megbizásából Bodnár Kálmán, az egyháztanács 
jegyzője. 

— A bécsi érseki szék betöltésének nehézségeiről jól ér-
tesült forrásból következőkről értesültünk. Ft . Gangibauer 
Coelestin apát előtt mgs és ft. Gruscha Antal tábori s Binder 
József st. pölteni püspökök voltak legelőször is kiszemelve 
a magas méltóságra. Mindaketten hálás köszönettel kérték, 
hogy a magas kegy másra irányuljon. Gruscha tábori püs-
pök e magatartására főleg két tekintet folyt be döntőleg. 
Végtelen áldozatkészséggel bele dolgozta magát mintegy 
a tábori püspökségbe és e fontos hivatalban oly áldásosán 
működik, hogy főleg Albrecht főherczeg igen nehezen 
tudna tőle megválni. Azután Gruscha az összes osztrák 
kath. legényegyleteknek főelnöke. I f jú áldozár-korában 
megígérte a legényegyletek első alapitójának, Ivolpiugnak, 
hogy a legényegyleti ügyet élete feladatának fogja tartani 
s tőle soha sem fog megválni. Mint bécsi érsek kénytelen 
lenne ez ügytől megválni ; mint tábori püspök ellenben le-
gényegyleti elnök maradhat egész életén át. Mind az, a mit 
e két okon kiviil felhoznak, koholmány s hirlapi kacsa. 

— Bécsben az 1869-iki számlálás szerint volt 30,000 
zsidó. A kiválasztott nép száma ugyanott jelenleg 72,000. 
Felix Austria ! 

*) Kéretnek a kath. lapszerkesztőségek e jelentés átvételére. 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Főpásztori szózat a királyfi násza alkalmából. Váezi egyházmegye. Tiltakozás. — Vegyesek. 

R 6 m a j o g o s u r a 
„Per molti titoli, e tut t i gloriosi, Roma 

appartiene al Romano Pontefice ; Iddio glie 
l'ha destinata per tutela della suprema sua 
dignità e indipendenza, pel liberó esereizio 
del suo spirituálé potere." Leone Xlll. alla 
Federazione Piana. 24. aprile 1881. 

Rómának az emberiség történetében páratlan 
szerepe van. Nem hiába hordja az örök város nevét, 
de rendeltetése csakugyan a mulandóság köréből 
magasan kiemelkedő isteni eszmékkel és intézmé-
nyekkel van összeforrva. Ha igaz az, — már pedig 
annyira ismert igazság, hogy világtörténelmi locus 
communisnek mondható, igen, ha igaz, hogy az ösz-
szes emberiség ügye Krisztus mint sarkpont körül 
forog; ha áll az, hogy a világtörténelem egész nagy 
folyamát Krisztus szentséges isteni egyénisége ugy 
választja két részre, hogy minden, a mi előtte hala-
dás történt, készület volt reá, s minden, a mi utána 
boldogitja az emberi nemet, raj ta mint alapon nyug-
szik : akkor Róma méltán büszke lehet hivatására, 
mert hiszen nincs, de — Jeruzsálemen kiviil — nein 
is volt, és nem is lesz a világon város, mely az egész 
világtörténelmet átölelő eme krisztusi eszmével oly 
szoros, oly tartós, mondhatni oly elválaszthatatlan és 
örök viszonyban volna, mint e szent város. 

Alig alapította meg, kinek nevéről neveztetik : 
Tsten az ó-szövetségben azonnal reá veté praedesti-
náló tekintetét s Dániel próféta által azEuf rá t part-
jairól megjövendölte róla, hogy az előtte virágzott 
hatalmas birodalmak romjai felett magasan ki fog 
emelkedni s uralmának korlátai össze fognak esni 
az orbis terrarum határaival. Hatszázados szaka-
datlan nagyratörő küzdelmek csakugyan a világ 
urává tették Rómát. Es mégis, midőn Augustus 
alatt világi hatalmának és dicsőségének tetőpontján 
állott, csak csekélyebb részben volt teljesülve rajta, 

a mit Isten felöle örök végzetében elhatározott, A 
világi dicsőség és hatalom tetőpontján Róma fen-
költ szellemei körében valamely magasabb rendel-
tetés előérzete kezdett honolni ; Svetonius és Tacitus 
szerint általános volt a hit, hogy Keleten fog kelet-
kezni és a kis Zsidóországból fog származni valami 
nagy hatalom, s uralomra fog jutni . „Pluribus 
persvasio inerat, antiquis sacerdotum litteris conti-
neri, eo ipso tempore fore, utvalesceret Oriens, pro 
fec.tique Judaea rerum potirentur" '). A krisztusi 
eszmének volt ez homályba burkolt híre. De Rómának 
ekkr r még sejtelme sem volt, hogy e Keletről jövő 
hatalom fogja dicsőségének és befolyásának neto-
vábbját megalapítani ; igen, Róma még akkor nem 
sejté, hogy a politikai világuralmon kiviil lehetsé-
ges még egy magasztosabb világuralom is, t. i. az 
emberi nemnek megváltásán alapuló vallás szellemi 
világuralma. Róma a világi dicsőségtől ittasan nem 
látta be, hogy ő, mig politikailag urává lett a vi-
lágnak, azalatt erkölcsileg az egész világ romlott-
ságának eszközévé a l jasul t ; mert mint nagy sz. Leó 
pápa oly mély igazsággal mondja, csakugyan ,,quum 
Roma universis dominaretur gentibus, omnium gen-
tium servivit erroribus" 2). Vájjon micsoda értéke 
volt a karhatalom világuralmának, ha Róma szelle-
mileg a világ minden absurd tévelyeinek kész szol-
gájává vállalkozott ? ! 

Akkor érte tehát el Róma hatalmának és di-
csőségének tetőpontját, midőn az isteni gondviselés 
intézkedése folytán sz. Péter apostol a vallási világ-
uralom központjává választotta és fővárosává avatta 
fel. Ekkor lett Róma igazán szabaddá és hatalmassá ; 
ekkor lépett az örök igazsággal azon frigyre, mely 
szerint neki világuralom van biztosítva az idők vé-

v) Tacitus, histor. V. 13. 
2) Serm. I. de SS. Apst. Petro et Paulo. 
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geig, — igazi páratlan világuralom, melynek szem-
léléséből mérité nagy sz. Leó Rómához intézett di-
csöitöamaz emlékezetes szavait: u t p e r b . Petri 
sedem caput orbis effecta, latius praesideres religione 
divina, quam dominatione terrena.'- A mily nagy 
azonban a dicsőség, mely Rómára abból háramlik, 
hogy a pápaság székhelyévé lett, ép oly nagy köte-
lesség nőtt ki idők folytán Rómára nézve a pápa 
sággal szemben. A világi hatalom, melyen a pogány 
Róma dicsősége alapult, meghódolva a pápaság szel-
lemi hatalma előtt, önként elhagyta Rómát és a 
Tiberis part járól átment a Bosporus partjaira, s u j 
Rómát alapitott. Az ősi Róma pedig idők folytán, 
sok és dicsőségteljes jogczimen önálló állammá ala-
kulva a pápaságé maradt, azon rendeltetéssel, hogy 
a pápa legfőbb méltóságának és függetlenségének 
oltalma, és szellemi hatalma szabad gyakorlatának 
biztositéka maradjon. „Per molti titoli, mondá jog-
gal emlékezetes beszédében a sz. atya, e tu t t i glo-
riosi, appai'tiene al Romano Pontefice ; Iddioglie l 'ha 
destinat'a, per tutela délia suprema sua dignità e 
indipendenza, pel liberó esercizio del suo spirituálé 
potere." 

Sok viszontagságon ment keresztül Róma azóta, 
hogy a pápaság nyerte el fölötte a souverain jo-
gokat. Barbár és müveit zsarnokok számtalanszor 
követtek el eröszakot a pápákon, foglyokká tették, 
kiűzték , megfosztották a világi fejedelemségtől. 
Ámde a pápaság souverain jogai ellen elkövetett 
merények soha de soha sem váltak bevégzett té-
nyékké. Ez sajátságos, páratlan kiváltsága a pápai 
világi fejedelemségnek. Raj ta az erőszak véglegesen 
nem diadalrnaskodhatik ; mert rendeltetése örök, 
mellözhetlen, legyözhetlen intézménynyel köté öt 
össze szent frigybe, melynek érvénye fölött maga a 
magasságbeli őrködik, s melynek védelme az embe-
riség legdicsöbb jellemű férfiaira van bizva, kik 
mind egyformán készek inkább meghalni, mint kö-
telességöket nem teljesíteni ; a mint ezt a ,lumen de 
coelo' nagy pápája fehérvasárnapi beszédében oly 
erélyesen hangsúlyozta, mondván : „Mi, kiknek Isten 
rendeletéből most kötelességünk védeni e jogokat s 
értök küzdeni, bizonyára nem fogjuk, még a legna-
gyobb áldozatok árán sem, nehéz hivatásunkat tel-
jesítetlenül hagyni." 

íme tehát Róma elfoglalása a pápától koránsem 
bevégzett tény ; a római kérdés koránsincs meg-
oldva. Hogy mikép lesz e kérdés megoldva, arról a 
legcsekélyebb kétely sem foroghat fenn akkor, mi-

dőn oly férfiú, mint XIII. Leo pápa, azt mondja, 
hogy ö a legnagyobb áldozatok árán sem fogja ez 
iránt hivatását teljesítetlenül hagyni. 

A pápa a pápai világi fejedelemség visszaállí-
tására kimondta a nagy szót : kétszáz millió katho-
likus kötelessége . . . megtenni kötelességöket. 

Aron aranyborjúja. 
(Vége.) 

Az eddigiekben felsorolt bizonylatokból nap-
nál fényesebben kiderül : 1) hogy a zsidó nemzet 
nyelvének e szavát: ,egel' az egész ó-szövetség fo-
lyamában, kezdve Mózestől, az első szent irat szer 
zöjétől, egész az apostolok koráig mindenha a borjú 
fogalom jelzésére használta; 2) hogy nevezetesen az 
Exod. 32,4. előforduló egei szónak még szentlélek-
től ihletett férfiak is borjú jelentményt tulajdoní-
tottak ; s 3) hogy maga Mózes is világosan s nyíltan 
kijelenté, miszerint ö az egei alatt bikától, tehéntől 
származó, bőrrel, hússal, vérrel, zsírral, vesével és 
májjal biró állatfiat, vagyis egy szóval: borjut ért. 

Ezek igy lévén, minő választ adjunk egy oly 
embernek, ki ily beszéddel mer a világ elé lépni : 
„Tévedtek mindnj 'ájan, kik Áronnak a Sinai hegy-
nél készitett arany bálványát aranyborjúnak képze 
litek ; mert ama bálványnak nem borjú, hanem kúp 
alakja volt, és pedig azért, mivel az Exod. 32,4.-ben 
a héber szöveg egei kifejezése nem borjut , hanem 
kúpot jelent. Az egei borjú jeleutménye a kúp he-
lyett csak később keletű; régebbi időkben, neveze-
tesen az ó szövetségben és különösen ennek mózesi 
korszakában e szó csak kúpot jelentett." 

Egy tudományosnak látszani akaró vagy leg-
alább is mások által ,tudós'-nak híresztelt ember ily 
vakmerő beszédére nekem más válaszom nincs, mint 
az: Uram, önt vagy rutul rászedte valaki, vagy pe-
dig ön akar másokat rászedni ; bármelyik eset áll-
jon is, az ön nyilatkozata mindenesetre nem egyéb, 
mint a szentírásban s főkép ennek héber szövegé 
ben való teljes tájékozatlanságon, vagy határtalan 
nyegleségen, vagy mindkettőn alapuló szemérmet-
len humbug. 

Ha pedig akár Beke, akár az ennek lépvessze-
jére került ,Ellenőr' és egyéb hasontollu madarak 
a zsidók aranyborjára vonatkozó fennebb kimuta-
tott elvitázhatlan tényálladékot ily okoskodással 
vélik megdönthetni : „Különben alig tételezhető fel, 
hogy a zsidók boi jut imádtak volna; mert ha Áron 
az egyptomi Apis-tisztelet hatása alatt volt volna 
is, akkor is bikát és nem borjut imádtatott volna népé-
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vel^i —- akkor nem tudom hamarjában, mosolyog-
jak-e, vagy szánakozzam e ily meglepő naivságon, 
melyhez a kellő arányt én csak egy hat éven aluli 
gyermek ismeretkörében s itélötehetségének kifej-
lettségében vagyok képes fölfedezni. E nyilatkozat 
szerint ugyanis a bika és borjú fogalmak egymást 
kölcsönösen kizár ják: a bika nem lehet borjú, ha-
nem csak felnőtt marha ; a bor jú nem lehet bika-
borju, hanem csak üszöborju; kiskorában csak a 
tehén volt borjú, de nem az öreg bika is egy-
szersmind. 

Különben a zsidóknak Sinai hegyi aranybálvá-
nya akár az egyptomi Apis-tisztelet behatása alatt 
készült legyen, akár nem, ez az egel-nek a fentebbi 
pontokban megdönthetlen történeti adatokkal ki-
mutatott borjú jelentményén változtatni mitsein 
képes. De miután az ellenfél az egyiptomi Apis-tisz-
telet kérdését is a vitába beleszőni jónak látta, szol-
gáljunk neki erre nézve is érdemleges felelettel. 

Hogy Egyiptomban a zsidók közt számosan vol-
tak olyanok, kik az egy igaz istent imádó ősatyáik 
vallásának tiszta fényköréböl a pogány babona vész-
teljes sötétségébe hanyatlának, és a hamis istenek 
cultusának rabjaivá aljasulának, ez oly történeti 
tény, melyet a szentirás nem egy helyén igazolva 
látunk. így például Mózes, midőn Jethro juhait le-
geltetvén, Istentől ama parancsot vevé, hogy Izrael 
népét Egyiptombői kivezesse, egészen természetes-
nek találá, ily szavakkal válaszolni az Istennek : 
„Ime én elmegyek Izrael fiaihoz, és mondom nekik : 
Atyáitok Istene küldött engem hozzátok. Ha azt 
mondandják nekem: Mi az ö neve? mit mondjak 
nekik?" ') Lám, Mózes föltételezi Izrael fiairól, hogy 
előttük egyszerűen atyáik Istenére hivatkozva, őt 
meg nem értendik, hanem : „melyik Isten? mi neve 
ez Istennek ?"-féle kérdésekkel fogják öt ostromolni. 
Mire mutat ez, ha nem a zsidók közt is már elhara-
pódzott polytheismusra ? — Továbbá Józsue halála 
előtt egybegyűjtvén Izrael népét, ily módon inti 
azt: „Féljétek az Urat, és szolgáljátok neki tökéle-
tes és igaz szivböl, és hányjátok el az isteneket, 
kiknek atyáitok szolgáltak Mesopotámiában és Egyip-
tomban, és szolgáljatok az Urnák." 2) — Ezechiel 
prófétánál pedig az Isten Izrael fiai ellen, mielőtt 
azokat az egyptomi szolgaságból kiszabaditotta 
volna, e panaszát hal la t ja : „Es mondám: Kikivesse 
el az ö szemei botrányait ( = a bálványokat), és 
Egyiptom bálványai által meg ne fertőződjetek ; én 

') Exod. 3,13. 
2) Józs. 24,14. 

vagyok a ti Uratok Istenetek. De ők boszantának 
engem, és nein akarának engem hallgatni ; senki 
sem vetette el szemei utálatosságaít, és nem hagy-
ták el Egyiptom bálványait." ') 

Minthogy pedig Herodot tanúsága szerint, ki 
Egyiptom szokásait közvetlen tapasztalat alapján is-
meré, Egyiptomban kutyák, macskák, kigyók, halak, 
juhok, kecskék, tehenek. Apis és Mnevis nevü bikák 
és egyéb állatok szent állatok, sőt istenek gyanánt 
tiszteltettek, innét önkényt következik, miszerint a 
zsidóknak a Sinai hegynél öntött aranyborjúja sein 
lehetett egyéb, mint a náluk is már megrögzött szo-
kássá fejlődött egyiptomi bálványimádás kifolyása. 
Különben nyiltan is kimondja ezt sz. István vértanú 
a jeruzsálemi synedrium előtt tartott beszédében, 
midőn igy szól : „Kinek (t. i. Mózesnek) nem akar-
tak engedelmeskedni atyáink, hanem megvetek öt, 
és szivökben Kgyiptom felé fordulának, mondván 
Áronnak : Csinálj nekünk isteneket, kik előttünk 
járjanak. Es borjúképet öntöttek ama napokban, és 
áldozatot tettek a bálványnak, és örömük volt az 
ö kezeik alkotmányában." 2) 

Hogy pedig az egyiptomi bálványimádás kü-
lönféle fajai közül épen az Apis- vagy Mnevis cul-
tus volt az, melynek közvetlen befolyása alatt ké-
szült a zsidók aranyborjúja, ez szintén semmi kétely 
alá nem jöhet. Ugyanis az Apis és Mnevis nevü iste-
nített bikák tisztelete az egyiptomiak vallási cultus-
rendszerében kiváló helyet foglala el, miért is az a 
zsidók előtt ismeretlen nem maradhatott, és pedig 
annál kevésbbé, minthogy Memphis, hol Apisnak, 
és Hierropolis, hol Mnevisnek volt a szentélye, vá-
rosok valának Alsó-Egyiptomban, a hol vala a zsi-
dóknak lakhelyül átengedett Gessen tartomány is. 
Ezt tekintetbe véve, határozottan az Apis- vagy 
Mnevis-tisztelet közvetlen behatására utal azon kö-
rülmény, hogy a zsidók Sinai-hegyi aranyborját a 
szentirás bikaborjunak nevezi, jelentvén a héber 
hímnemű főnév ,egeb bikaborjut, mig az üszöborju 
jelzésére a héber nyelvben ott van az egei nek nő-
nemű alakja, t. i. eglah. 

Ha pedig Beke, vagy az ,Ellenőr' és ennek ro-
konszellemü laptársai szemeiben az Apis és borjú 
fogalmak talán összeegyeztethetleneknek látszaná-o OJ 
nak, megsúgj uk nekik, hogy az Apis alatt nem kell 
ám okvetlenül teljesen kifejlett bikát érteni. Ha 
ugyanis az Apis-bika elhullt, akkor helyébe nem 
valami vén bika, hanem borjubika kerestetett és 

" i) Ezech. 20, 7. 8. 
2) Ap. Cs. 7, 39—41. 
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állít tatott be a memphisi Apis templomba. Azért 
nevezi maga Herodot is (3, 28 ) az egyiptomi Apist 
fióaxoq - nak vagyis borjúnak ; s a mi Herodot az 
egyptomi Apisra alkalmazott e ^xóa/oq' görög kifeje-
zésének jelentőségét e helyt még csak hatványozza, 
az azon körülmény, hogy ugyan a góa/oq görög szó-
val adák vissza a LXX. fordítás görög ajkú, de zsidó 
vallású szerzői is az Exod. 32, 4. előforduló, tehát 
Áron aranyborjára vonatkozó egei héber kifejezést. 

Mindezen okok- s ténykörülményeknél fogva 
az egyptomiak Apis-tisztelete és a zsidóknak sinai-
hegyi aranyborjú cultusa közt nemcsak az analógia, 
de a köztük fenforgó oksági viszony is félreismer-
hetlen, de azért józanul tagadásba nem vehető. 

A Beke, angol iró által világgá röpitett és az 
,EUenör' s egyéb magyarhoni lapokban is visszhan-
goztatott és e szerény czikkemben a inaga valósá-
gában bemutatott biblico-hertneneuticai baklövés ; 
mely, ha nem is lényeges pontban, de mégis csak a 
szentírás meghamisítását czélozza, és az évezredek 
hagyományos meggyőződésével meglepően vakmerő 
ellentétbe helyezkedése folytán a kevésbbé avatot-
tak körében egyáltalán a bibliai kinyilatkoztatás 
iránti hit megrenditését is eredményezheti, vagy 
legalább is e hit fölötti gúnyolódásra az ellenfélnek 
ürügyet szolgáltathat, — mondom e baklövés szin-
tén egy praegnans adat arra nézve, hogy napjaink-
ban bizonyos, felvilágosultaknak s tudományosak-
nak látszani akaró emberek mennyire nem szégyen-
keznek a leggyarlóbb s legnemtelenebb fegyverekkel 
ostromot intézni a bibliának isteni kéz építette s 
azért ínég az egész pokol dühével s furfangjával 
inditott támadás ellen is örökre dicsőén daczoló 
sziklavára ellen. Ezek az emberek a gyakorlati élet 
terén ellenmondásba jutván az isteni kinyilatkozta-
tás tanaival, hogy ezen ellentétes viszony nyomasztó 
súlyától, a mennyire lehet, szabaduljanak, az ámí-
tás nyomorult eszközéhez folyamodnak ; s azért a 
helyett, hogy a bibliai sz. iratok égi pliarosából ki-
levellö áldásos sugarakat az igazság őszinte szere-
tete s lelkiismeretes kutatása által halhatatlan lel-
kükbe vezetni iparkodnának, inkább saját korlátolt 
elméjök és romlo t szivök sötétségét törekszenek 
ezen égi pharos fényözönére árasztani. — S a mi-
lyen náluk a czél, olyanok eszközeik is. Minthogy 
czéljok az igazság elhomályositása, e czélra pedig 
csakis a selejtesség s tudatlanság, fordítás és ha-
zugság műhelyei szolgáltathatnak alkalmas eszkö-
zöket, azért igen természetes, hogy az ö eszközeik is 

csak ily műhelyek gyártmányai lehetnek. Daczára 
ennek a siker iránt mégis semmi aggály nem gyötri 
őket. Jól tudják ők, miszerint az olvasóközönség 
zöme a bibliai s vallási kérdések szakszerű tanul-
mányozásától idegenkedvén s csupán ledér vagy 
föliiletes s keresztényellenes regény- s hírlapirodal-
mon tengődvén, a tudományos látszat sallangjaival 
fölszerelt humbugjaikkal annak szemébe könnyen 
port hinthetnek, mig a hasonszelleinüek táborában 
a fenhangu dicséret és taps számukra mindenkép 
biztosítva van. 

Ily szédelgések a vallási téren teremtik meg 
aztán vagy ápolják azon korszellemet, mely, mivel 
az Istennel már végkép szakított, kiterjeszti a szé-
delgést minden irányban, átviszi azt a politikai és 
társadalmi élet összes tereire s viszonyaira is. És 
ez általános szédelgés eredménye azután: az álla-
moknak háború és béke közti örökös ingadozása, a 
társadalmi rend s békés együttlét kapcsainak bom-
ladozása, egyeseknek physikai s erkölcsi tönkreju-
tása, egész nemzeteknek elsatnyulása, keveseknek 
s^erfölötti meggazdagodása, számtalanoknak kol-
dusbotra-]'utása, a socialismus és nihilismus vér-
szomjas szörnyetegeinek megdöbbentő mérvben való 
gyarapodása. íme, ily gyümölcsöket képes maga 
számára teremni az Istenétől s ennek kinyilatkoz-
tatott tanaitól elpártolt, és saját fenhéjázó eszének 
s romlott szivének uralma alá került ember. Élvezze 
hát most azokat. Ur. Balits A. 

Ave maris Stella ! 
1863. Vicovoro 1300 lelket számláló kis város, mely 

a Kómából Subiacoba vezető úthoz közel fekszik. Az itteni 
templom a franczia forradalom óta a kegyhelyekhez tarto-
zik ; az ,Advocata nostra' czim alatt nagy tiszteletben része-
sült, vászonra festett itteni kép a franczia forradalom alatt 
ugyanis szemeit mozgatta, mint arról hiteles okmányok ta-
núskodnak s az ott lakó öregek még 1803. is beszéltek. En-O o 
nek emlékét a vicovoróiak évenkiut julius 22-én szokták 
megülni. 

E napon 1863. a csoda megujult, melyet az ,üsserva-
tore Romano' igy ir le : 

„Negyvenedik napja van már annak, hogy a sz. Szűz-
nek csodálatos képe, mely ,Advocata nostra' czim alatt Vi-
covoroban tiszteltetik, a csodát naponkint majd nagyobb, 
majd kisebb mértékben megújít ja, néha szemeit az égre 
emeli, máskor pedig a földre leereszti, vagy azokat előtte 
térdelő gyermekein hordozza, kik minden oldalról összejő-
nek, hogv neki mintegy koronáját képezzék, hogy királyi 
jelenléte fölötti örömüktől mintegy megittasodjanak, és 
hogy hozzája e szomorú időkben önmaguk, — az egyház — 
és annak főpásztoráért esedezzenek." 

Valóban ez mindenfelől ide özönlő számtalan em-
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bernek általános hite, hogy a szemek bámulatos mozgása, és 
főleg a Madonna-kép arczszinének folytonos változása, ugy, 
hogy az majd halavány és szomorú, majd meg heves szoron-
gatástól kipirultnak látszik, a napi eseményekkel összeköt-
tetésben áll. 

Róma lakossága volt leginkább, mely Vicovoroba tö-
megesen tódult. U. a. évi aug. 15. ott csaknem 10,000 ember 
volt jelen. A sz. városból naponta jöttek a körmenetek. A 
csoda nem volt folytonos, de mégis naponkint megujult, 
és a mennyei pártfogójukhoz siető ajtatos hivekre üdvös be-
nyomást tett. 

1866. Philippsdorf. Csehország legészakibb részén, a 
szász határ mellett fekvő, a leitmericzi megyéhez tartozó e O J 
községben született 1835. jun. 5. Rade Maria Magdolna, ki 
korának 19. évében nagy ijedtség folytán kinzó betegálla-
potba jutott . Főleg heves görcsök támadták meg őt, me-
lyek hatása alatt több órára eszméletét is elvesztette. Eleté-
nek 19. évétől egész a 29-dikig néhányszor oly sídyos beteg 
volt, hogy a végszentségekkel is elláttatott. Ártat lan élete 
csupa szenvedésből állt, de azon a legszelídebb türelem eré-
nye ragyogott. 

Betegsége hova tovább egyre nagyobbodott. Balolda-
lán csaknem folytonosan heves, metsző fájdalmakat' érzett ; e 
benső fájdalmak 1864. febr. vége fele külsőleg is mutatkoz-
tak, ugy hogy a betegen minduntalan megujuló és mindto-
vább terjedő genyedéses hólyagok képződtek. Dr. Ulbrich 
gvógvkezelése egészen sikertelen maradt. O J O J <-> 

U j megpróbáltatás jö t t reá. 
Az átalános tisztelettel környezett szegény leányka 

ellen ismeretlen kéz által számos gunyirat lett elterjesztve, s 
ő e heteken át tar tot t gonoszságra csak hallgatással felelt. 
Azonban 1865. decz. hóban őt azon vigasztalás érte, hogy 
az illető rágalmait a kedves beteg gyóntatóatyjához irt le-
velében visszavonta. „Lelkiismeretem keserű szemrehányá-
sai és szégyen között kérek azon rágalmakért, melyekkel 
Rade Magdolnát Philippsdorfban illettem, bocsánatot. 0 
igen jó leány, senki sem mondhat semmi roszat felőle, ő né-
hány beteget és szegényt segit is. O még irányomban is na-
gyon szeretetteljesen viselte magát, s engemet tévedéseimből 
még ki is ragadt. . . ." 

1865. évi decz. második felében oly gyengeség szál-
lotta meg. hogy bátyja segítsége nélkül, kinek lakásán fe-
küdt, az ágyat sem hagyhatta el ; midőn pedig az ágyba őt 
visszahelyezték, ez mindannyiszor rendesen ájulással volt 
összekötve. ' 

Dr. Ulbrich őt többször meglátogatta, és betegségé-
nek utolsó idejében oda nyilatkozott, hogy „őt nem gyógyít-
hat ja meg, de mégis kenőcsöt rendel neki, hogy sebei nyitva 
ne maradjanak ; ő dr. Grünlichchel (kinek tanácsát a beteg 
kikérte) beszélt, s ez is vele együtt azon véleményben van, 
hogy betegsége gyógyíthatatlan." 

Január 12., péntek, reá nézve saját vallomása szerint a 
legfájdalmasabb volt. Dr. Ulbrich hozzá jött, s ő előtt oda 
nyilatkozott, hogy fájdalmai csaknem elviselhetlenek. Egész 
nap sohajtozott és nyögött. Az ágyról többször kellett őt 
levenni; igy még január 12. éjjel is, mialatt elájult . Mellette 
volt ez éjjel barátnéja, Kindermann Veronika, ki őt szere-
tetteljesen ápolta. A beteg ez ápoló barátnéját éjfél utáni 2 

órakor megkérte, hogy őt szentelt vízzel hintse meg és 
vele együtt a Memorare-imát végezze el. Azután pedig na-
gyon gyenge hangon mondotta neki, hogy a jó Isten nem fog 
többet reá bocsátani, mint a mennyit elviselhet, és hogy a 
hol a szükség legnagyobb, ott az Isten segélye legköze-
lebb. Erre kérte barátnéját, hogy csak feküdjék le, a mit ez 
meg is tett , és mig a betegágy melletti padra dőlt, feje a be-
teg egyik vánkosán nyugodott, s igy csakhamar elszunnyadt. 

Reggeli 3 órakor egy ottani lakos a betegszobába jött , 
hogy az órát lássa, ki is a beteget sóhajtozni hallotta. 
Veronika fölébredt, de midőn őt Magdolna megnyugtatta, 
hogy egyik lakosuk az órát nézni j ö t t , ú j ra elszuny -
nyadt. 

A beteg heves fájdalmai daczára, esküvel erősitett ál-
lítása szerint, teljesen eszénél volt. A fájdalmas Szüzet 
ábrázoló, s az ágya melletti falon függő kép reá vigasztaló-
lag hatott, és sokszor sohajtott fel ahhoz, kinek lelkét a fá j -
dalmak hét tőre jár ta át. 

Azonban négy óra felé a szobában, melyet csak egy 
kis olajmécs gyengén világított meg, világosság, és főleg az 
ágy közelében oly fényesség támadt, mint a legtisztább na-
pon, ugy hogy a beteg alvó barátnéját ezen szavakkal kel-
tette föl : „Kelj föl és nézd csak, a szobában mily világosság 
van !" Mig ez felugrott, a beteg előtt, alacsony nyoszolvá-
jának lábainál egy magas, tündöklő fehérségű köpenybe egé-
szen beburkolt, gyönyörűen ragyogó nőt pillantott meg, ki-
nek arcza naphoz hasonlóan fénylett és kinek fején arany-
sárga korona diszlett. Kezeit és lábait a beteg nem látta. 

A halálbeteg Magdolnát heves remegés fogta el oly-
annyira, hogy barátnéja, ki az egészből mit sem látott , alig 
volt képes őt az ágyban tartani . A beteg kérte őt : „Ugyan 
térdelj le ; nem látod-e őtet itt állani ?" De a barátné, sem-
mit sem látván, csak azt gondolta magában, hogy „a beteg 
fejébe tán forróság szállt." Azonban a fény, mely a jelenés-
ből kisugárzott, oly vakitó volt, hogy s beteg szemeit kezei-
vel betakarni kénytelen volt. Kindermann azt gondolta, 
hogy a betegnek láza vau, kezeit tehát szemeitől eltávolí-
totta. Ekkor a beteg kezeit összetette, s az Isten Anyja előtt 
e szavakra fakadt : „Magasztalja az én lelkem az Urat , és 
örvend lelkem az én üdvözitő Istenemben." Mire a bold. 
Szűz fölötte kedves hangon mondá : „Gyermekem, most már 
meggyógyulsz." Ez után ő eltűnt és vele a fényesség is, ugy 
hogy a szoba megint oly homályos lett, mint azelőtt. 

Midőn Magdolnát, ki mindezeket ünnepélyes eskü 
mellett beszélte el, aziránt kérdezték, hogy a jelenés mennyi 
ideig tartott , feleié : „Körülbelül annyi ideig, a mennyi ez 
esemény elbeszélésére szükséges." () azután, habár még 
mindig remegve, a Magnificat-ot végig imádkozta. 

Magdolna, semmi fájdalmat többé nem érezve, más 
szobában alvó bátyját és annak nejét fölkeltette, és midőn 
ezek szobájába léptek, örömtől hevülten kiáltotta nekik : 
„Meggyógyultam, — ő mondta nekem." Ezek azt gondolták, 
hogy félrebeszél ; de hirtelen megerősbült hangján mégis 
csodálkoztak. Magdolna, ki kétségüket arczukról olvasta le, 
a lámpát ágyához hozatta, mutatta nekik baloldalát, a leg-
fájdalmasabb részekről a nagy tapaszokat levette, és a bá-
mulóknak az ő számos, de már begyógyult, friss bőrrel be-
vont, és legkisebb fájdalmat sem okozó sebeit megmuto-
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gatta. Azután pedig nekik a bold. Sziiz megjelenését tüze-
tesen elbeszélve, fölkelt és kis szobácskájából a rendes lak-
szobába ment. 

Midőn a házban lakott szegény gyármunkások őt jan. 
13. oly s alá járni látták, bámulatukat az élénk öröm kife-
jezéseivel nyilvánították. Január 15-től fogva ő házi fogla-
latosságai után látott, és nehéz munkákat is végezett. 

Dr Ulbrich a betegnek e rögtöni meggyógyulásáról 
még 13. délután értesült, és őt vasárnap (14.) meglátogatta. 
Midőn a szobába lépett, a meggyógyult leány eléje jött, 
székkel kinálta meg, és az orvos azon kérdésére, hogyan érzi 
magát, feleié: „Én egészen friss és egészséges vagyok," 
mire az orvos megjegyzé : „Az nagy csoda lenne." Azután 
a meggyógyultat megvizsgálta, a sebeket friss bőrrel be-
vonva találta, a látottak fölött nagyon csodálkozott, s a kö-
rülállóknak mondá : „Ez nagy csoda." Utol jára még az őt 
kikísérő bátyjához imigy szólt : „Ez rejtély lesz előttem, 
inig csak élek." 

A hol e szerény házikó állt, ott most az ur Isten min-
denhatóságát és a bold. Szűznek anyai irgalmát gyönyörű 
nagy templom hirdeti. De e szent helyen Rade Mária-Mag-
dolna gyógyulása elszigetelve nem maradt, hanem azt számos 
csodás gyógyulás követte. Lásd : Maria, das Heil der Kran-
ken. Darstellung der ausserordentlichen Vorfalle und wun-
derbaren Heilungen, welche zu Philippsdorf in Böhmen 
sich ereignet haben. Von P . Franz Storch. Eddig tudtom-
mal hét füzet jelent meg. A tiszta jövedelem a philippsdorfi 
templom javára esik. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, május 4. A róm. kath. klérus és a hazai pro-

testantismus. A ,Prot. Egyház és Isk. Lap'-ban egy vezér-
czikket olvastunk, melynek első része nekünk katholikusok-
nak szól, illetőleg ellenünk van intézve. A nevezett czikk 
is, mint már azt többször volt alkalmunk bemutatni, tele 
van panaszszal a katholicismus és a kath. klérus ellen, 
mert az a „dúsgazdag, hatalmas, s mint egyedül üdvözítő 
róm. kath. egyház, szintén feljogosítottnak hiszi magát a 
többi felekezeteket, nevezetesen a protestáns egyházat, a hol 
csak lehetséges, elnyomni, annyival inkább, mert hatalmas 
segédeszközök állanak rendelkezésére." Ime ez az egyik baj ; 
a másik pedig abban culminál, hogy az egyenjogúság elvben 
ugyan ki van mondva, de mégis csak bizonyos az, hogy 
azért a kath. vallás államvallás, a protestáns felekezet pedig 
ma is csak a türelmi patens alapján áll, mert : „a fejedelem-
nek törvény szerint okvetlenül róm. katholikusnak kell len-
nie s igy a legfőbb ur meg van fosztva a legutolsó alattva-
lója számára biztosított áttérési szabadságtól ; mert a 
király koronáztatása nem állami, polgári, hanem kath. fe-
lekezeti ünnepélyes cselekmény ; mert, az esztergomi érsek 
nem a magyarhoni katholikusok főpapjának, hanem „Ma-
gyarország prímásának" neveztetik, mikhez hogy egyebet 
mellőzzünk, hozzájárul, hogy a kir. tábla a katholikusokra 
kedvező Ítéletet hozott az 53-ik § ügyében, a mely tényből 
czikkiró szerint az következik, hogy e törvény magyarázata 
a protestáns felekezet ujabb elnyomását, mondjuk ki, úgy-
mond egyenesen, üldözését jelzi. 

Amint az idézettekből látható, itt telivér protestáns 
Íróval van dolgunk. Ezt nemcsak mi mondjuk, de kitűnik 
ez magának a ,P. E. és I. L. ' szerkesztőjének ugyancsak e 
czikkhez tett megjegyzéséből, melyből meglátszik, hogy 
mégis csak nem mindig gravamen, a mi némely felhevült 
phantasia által mint olyan állíttatik oda, hogy a világ bá-
mulja, mily kegyetlen rosz dolguk is Van azoknak a protes-
tánsoknak Magyarországon. A ,P. E. és I. L. ' szerkesztője 
ugyanis megjegyzi, „hogy a fejedelemnek törvény szerint róm. 
katholikusnak kell lenni, ez még legkevésbé sérti a feleke-
zetek közti egyenjogúságot. A fejedelem vallása a legsza-
badabb országban is alkotmányilag meg van határozva. Az 
államfő rendszerint a polgárok többségének a vallását tarto-
zik követni, ami politikai szempontból teljesen indokolt. Az 
pedig, amit jeles munkatársunk szintén a felekezetek kö-
zötti egyenjogúság hiányának indokául hoz fel, hogy t. i. a 
magyar király koronáztatása nem állami, hanem kath. fele-
kezeti ünnepélyes cselekmény, egyáltalában nem áll ; oly-
annyira közjogi actus az, hogy annak végrehajtásától van 
függővé téve a legfontosabb fejedelmi praerogativák gya-
korlása." Igy beszél a ,P. E. I . L.' szerkesztője is az ő J e -
les' munkatársához, minél még többet is lehetett volna mon-
dani, p. o. hogy mily badar követelés ez, kath. fejedelmet 
más vallás szertartása szerint koronázni meg, azonban egy-
előre megelégszünk, hogy a szerkesztő saját munkatársát 
igy is desavouálta. 

A fennebbi czikkre válaszul és illetőleg czáfolatul van 
még egy más protestáns bizonyítékunk is, mely ugyanazon 
időben került ki a sajtó alól, mint az idézett czikk. Hogy 
mennyire túllőtt t. i. a czélon a czikkező, azt igazolja a 
,Debreczeni Protestáns Lap' , mely egyáltalában nem látszik 
észrevenni azt az elnyomatást, azt az üldözést, mely éji rém-
ként lebeg a ,P. E. I. L. ' czikkezőjének szeme előt t ; ellen-
kezőleg a helyzetet nagyon tűrhetőnek találja, a mi mái-
sokat mond, protestáns lap hasábjain. „Milyenek a viszonyok 
hazánkban ? — kérdi a ,debreczeni P. L. ' — Istennek hála ! 
— úgymond — letűntek a pozsonyi vértörvényszékek, eper-
jesi mészárlás stb., nem kell többé félnünk, hogy biztosít-
suk azon velünk született jogunkat, mely szerint úgy, és ott 
imádhatjuk Istent, a mint és a hol ez lelkiismeretünkkel 
megegyezik. A lelkismereti szabadság az 1848- és 1868 iki 
törvényhozás által biztosíttatott. IIa sérelmekről panaszkod-
tunk is olykor-olykor mi protestánsok : e sérelmek inkább 
csak a külső, az egyházi politikára tartoznak ; de a benső 
vallásos életet nem korlátozzák. Vagy, ha merülnek is fel az 
uralkodó (?) kath. egyház részéről a benső vallásos életet 
érintő visszaélések, ezek csak szórványosan mutatkoznak és 
alkotmányos törvényeink által mint büntetésre méltók je-
leltetnek s büntettetnek meg. Rendszeresen iizött vallástü-
relmetlenségről irányunkban tehát nem panaszkodhatunk." 
Az idézett czáfoló szavaknak, azt hisszük, hogy több hitelt 
fog adni mindenki, mint a vádló szavainak és mindenkinek 
ugy kell okoskodni, hogy ha már protestáns lap ily kedve-
zőleg nyilatkozik a protestantismus helyzetéről hazánkban, 
hogy lia már ily lap is elvétve talál némi kellemetlenséget, 
hogy ha kizárja elég világosan az elnyomatást és üldözést, 
hogy akkor a protestantismusnak nemcsak rosz nem lehet a 
helyzete, hanem annak igen-igen jónak kell lenni, mert hi-



•295 

szen tudjuk, liogy csak vélt sérelemért is, mily mozgalmat 
szoktak minden időben meginditani. 

Kellemesen esik, mondhatjuk, midőn protestáns lap 
ja jgatását protestáns lap szavai és idézeteivel czáfolhatjuk 
meg, mert ez mindig igazolja, hogy a panaszok, a jajgatások 
nagyon is alaptalanok. De nem tehetjük, hogy a fennebbi-
idézeteken felül néhány szót magunk is ne mondjunk az idé-
zett ezikkre, mert mégis csak érdekes megtudni, hogy kik 
az üldözők, és kik az üldözöttek? E czélból pedig azt kér-
dezzük, hogy kik azok, kik a legközelebb is mint vádlottak 
a törvényszék előtt állottak ? Felelet : kath. papok ; és kik a 
vádlók? felelet: prot. tiszteletesek ? Kik azok, kik a kath. 
alapítványokat maguk részére akarják megszerezni és azok 
kath. jogi természetét folyton megtámadják? Felelet : protes-
tánsok ; és kik azok, kik prot. iskolák és templomok részére 
adakoznak ? felelet : kath. papok ? Kik tehát, hogy egyebet 
ne kérdezzünk, pedig kérdezhetnénk, az üldözők? A protes-
tánsok; kik az üldözöttek ? a katholikusok. Hiszen abban 
talán még nincsen üldözés, vagy elnyomatás, hogv az esz-
tergomi érseket Magyarország Prímásának nevezik, mert 
akkor épen olyan üldözés volna mondani, tiszáninneni, ti-
szántúli superintendens. De nekünk van annyi józan belátá-
sunk, hogy ezt üldözésnek, vagy jogegyenlőtlenségnek ne 
tekintsük, mert mi az illetőket nem ismerjük el a mi super-
intendensünknek és tudjuk, hogy annak értelme annyi, mint 
a tiszáninnen, tiszántúl lakó protestánsok, illetőleg reformá-
tusok, vagy lutheránusok superintendense. De legyen ez elég ; 
phantasiák ellen küzdeni ugvis czéltalan. De az mégis óhaj-
tandó volna, hogy az illetők mondanának le már phantasmá-
jokról és ne beszélnének uralkodó, hatalmas, befolyásos kath. 
egyházról, prot. elnyomatás és üldözésről, mikben égy betű 
igazság sincsen. 

Budapest. Trefort Ágoston miniszter levele Ipolyi Ar-
nold püspökhöz. — Nagyméltóságú püspök ur ! A képzőmű-
vészeti társulat kiváló szolgálatot tett a művészetnek, mi-
dőn nagyméltóságodat elnökének megválasztotta, mert elte-
kintve minden egyéb érdemeitől a képzőművészetek körül, 
excellentiádnak a társulat közgyűlésein tar tot t megnyitó 
beszédei valódi tanfolyamot adnak a képzőművészet jelentő-
ségéről és azon módokról és eszközökről, melyek által azt 
hazánk és népe érdekében értékesíteni kell. Utolsó megnyitó 
beszédében szives volt excellentiád megemlékezni az én tö-
rekvéseimről is a képzőművészet terén, és ez szolgál indokul 
e sorsaimnak, melyeket excellentiádhoz intézni szerencsém 
van. Már első ifjúságomban, miután Európa legnagyobb 
műkincseit láttam, és ezen bonyomás alatt az első müegye-
sület felállítását Pesten indítványoztam, tisztába jöttem az 
iránt, hogy a képzőművészet nemcsak szépiti az életet, ha-
nem hogy az valódi nevelési eszköz a szó legnemesebb értei-O J O 
mében, mert nemesiti az Ízlést, szabályozza s tulcsapongá-
saitól tisztítja a fantáziát, és ezáltal jótékonyan hat az er-
kölcsi fogalmakra és érzelmekre. Ez a képzőművészet köz-
művelődési hatása és erkölcsi missiója. De napjainkban a 
képzőművészet egyszersmind nagy közgazdasági tényező is. 
Világos példa erre Francziaország, mely művészeti iparával 
egész Európa felett uralkodik. I ly példákon okulva, felada-
taink egyik a közönségre a képzőművészet által hatni, mű-
vészeket nevelni és azoknak munkát és keresetet nyújtani. 

Nagy csalódás azonban azt hinni, hogy a népeket a képző-
művészet által nevelni lehet, ha a muzeumokban és gyűj te-
ményekben fogva tar t juk . A művészetet be kell vezetni a 
középületekbe, a templomokba, az iskolákba, a nyilvános 
terekre és sétahelyekre. Ismerem az ellenvetést : szegények 
vagyunk, nincs pénzünk ! Ez folytonos refrainünk minden-
nél, a mit nem akarunk, vagy a mihez nem értünk ; de va-
lamely kedvencz eszményünk vagy előítéleteink érvényesíté-
sére van j ) é n z ü n k . Én is tudom, hogy nincs pénzünk s tudom 
azt is, hogy mindig szegények voltunk és hogy szegények is 
fogunk maradni, ha nem leszünk ügyesebbek, tevékenyeb-
bek, és józanabbak ; de épen azért kell a müvézetet is na-
gyobb mértékben ápolnunk, hogy műveltebbek és vagyono-
sabbak is lehessünk ; és higyjük el : nem is fog az oly ret-
tentő sok pénzbe kerülni. Addig is, mig az egyes ember-
rek fejlettebb müérzék és vagyonosság folytán nem lesznek 
hajlandók és képesek többet tenni a képzőművészet érdeké-
ben, mint mostanáig, főleg az állani és az egyház vannak 
hivatva a képzőművészet istápolására. Az állani nyisson tért 
a képzőművészetnek a középületekben, az egyház a templo-
mokban. S e tekintetben mindjárt az előtérben áll az épí-
tendő országház, a miniszterelnöki palota, a lipótvárosi 
templcm, a budai Mátyás-templom, a restaurálandó katlied-
ralisok. Az egyetemi intézetekben is helyén volna, habár 
kisebb mérvben is a művészetnek tért nyitni, — a legkitű-
nőbb tanárok és szaktudósok arczképei vagy mellszobrai fel-
állítása által. A vizsgáló termekben egy-két jó kép szintén 
jó s élethosszig tartó benyomást tenne a fiatal phantasiákra. 
Mig e sorokat írom, veszem észre, s azt hiszem excellentiád 
is érezni fogja, hogy eszméink és törekvéseink a képzőmű-
vészet körül azonosak. Részemről ebben biztositékát talalom 
helyességüknek s reményt meritek sikerünk iránt. Csak ne 
féljünk az akadályoktól s tartsunk ki mindegyikünk a maga 
körében, s az eredmény habár lassan, de meglesz elmarad-
hatatlanul. Fogadja nagyméltóságod kiváló tiszteletem 
őszinte nyilvánítását. Budapesten, 1881. évi ápril hó 26-án. 

Irefort s. k. 
E s z t e r g o m . Főpásztori szózat a királyfi násza alkal-

mából. — Ea genti nostrae est insita virtus, quam omnes 
annalinm históriáé paginae testantur, quod in omnibus, qui 
augustisimam regnantem familiam nostram contingunt 
eventibus tam faustis quam nefastis intimam capiamus par-
tem, de illis gratulabundi laetemur, ob hos cum charis lu-
geamus, maereamusque. — Inter faustiores familiarum etiam 
regnantium eventus procul dubio matrimonia referuntur, 
per quae in altissimis imperantium familiis throni firmantur, 
fortuna regnorum stabilitur. — Iliuc est, quod iam primum 
nuntium de deleeta per Serenissimum Archi-Ducem et Co-
ronae haeredem Rudolphum sponsa summo cum iubilo exce-
perimus. Communi laetitiae maxima profecto accedent in-
crementa, dum spem nostram die 10-a fu tur i mensis Maii 
eventu completum iri sciamus. — Hac nempe die stabunt 
ante Altare Dei Serenissimus Archi-Dux et Coronae Pr in-
ceps Rudolphus et Serenisssima Principissa Belgii Stephana, 
neptis magni illius Palat ini Archi-Ducis Josephi, qui 
quinquaginta et quod excedit annorum intercapedine Pro-
regis in Hungaria dignitatem et grave munus sie sustinuit 
ac gessit, ut sibi in cordibus Hungarorum perenne grat i tu-
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dinis monumentum erexerit, stabunt inquam, ut foedus con-
nucubii pangant, et gratiam, quae coniuges sanctificat, reci-
piant. — Aequum proinde iustumque est, ut Serenissimis 
desponsis religiosa obsequia nostra deferre non intermitta-
mus. — Quod fiet, si divitem in misericordia Deum instan-
ter oraverimus, ut suae gratiae plenitudinein effundat in 
ipsos et in foedus, quod pangent ; ut mutuo charitatis vin-
culo semper coniuncti alter in alterius benevolentia conquie-
scant, sitque foedus hoc indesinens fons gaudii Augustissi-
morum Parentum, sed et pro ipsis Serenissimis Desponsis 
perennis scaturigo omnium benedictionum, quae felix con-
nubium comitantur. 

Quamobrem praesentibus dispono, ut praeattacta die 
10-a futuri mensis Maii ad hanc intentionem in Cathedrali, 
et Collegiatis, nec non Parochialibus Ecclesiis decantetur 
Missa cum Te Deum, eatenusque praevie locales magistra-
tus et fideles ex ambone edoceantur. — Cum respectu nihi-
lominus ad urgentiores rurales labores sacra haec devotio 
in parochiis ruralibus ad proximam Dominicam diem trans-
ferri poterit. 

Strigonii, die 25-a Április, 1281. 
Joannes Card. Simor, m. p. 

archi-episcopus. 

Váczi egyházmegye. — Tiltakozás. — A nagy-kátai 
kerület — Sz.-Márton-Kátán a mai nap egybegyűlt pap-
sága, valamint a szomszéd zsámboki kerületből szintén meg-
jelent dányi és kókai, összesen 10 plébánia lelkipásztorai 
következő nyilatkozatot teszik közzé ; A „suum cuique" el-
vet nem csak egyeseknek, hanem az egyesek érdekeit kép-
viselő kormánynak is, mint az összes polgárokat egy egészbe 
tömörítő s első tekintélyű testületnek szent kötelessége tisz-
teletben tartani. Es pedig ez utóbbinak első sorban. Hisz 
tőle nyernek utmutatást az egyesek az enyém és tied, az ő 
és mások jogainak tiszteletbentartására. Ezen, a legegysze-
észszerüségen, kitérést nem tűrő szabályon alapuló igazsá-
got szem elől tévesztve vagy előtte szándékosan szemet 
hunyva, maga a kormány tár utat, ir elő szabadalmat egye-
sek háboritására, alkalmilag kifosztására. Fáj , és épen ezért 
nem titkolhatjuk a sajgó érzést, hogy alkotmányos uj éle-
tünk reggele óta az emiitett tekintélyes testület e tekintet-
ben nagyon is magasra tolta szekerét, s hogy napjáról el-
mondhatjuk : adtál Uram napot, de nincs benne köszönet. 
Alig indult meg ugyanis e szekér rúdja, s a kormányánál 
ülők mindjárt előizleltetőül hatalmasat ütöttek rajtunk ka-
tholikusokon. Aki ismeri az 1868. évi iskolai törv.-czikkelyt 
és kevés kivétellel fanyar gyümölcseit, annak ugyan nem 
szükség magyaráznunk állitásunk igazvoltát. 

Legújabban, az akkor kikiáltott „közös" jelszót más 
alkalmazásban is munkálkodnak rajtunk végighajtani. 

A tapasztalat, hogy a sz. egyházunkon kinos sebeket 
ejtő mondern vívmányok részint nem menthető hallgatag-
ságunk, részint azon sokak által vakon fogadott áltatásnak 
köszönik eredetöket, mintha ezek a haladásnak, a nep jólléte 
előmozdításának emeltyűi volnának, —- e keserű tapasztalat 
kényszerit minket, hogy magunk és a gondjainkra bizott hi-
vek nevében roszalásunkat, óvásunkat fejezzük ki minden 
oly törekvés és czélzatos rosz akarat ellen, melyek legszen-
tebb érdekeinket sértik, az ország túlnyomóan nagytöbbsé-
gének elveit gúnnyal illetik, s a valódi jóllét építése helyett 
csak az általános bonyodalmat, szellemi és anyagi pusztulást 
siettetik. 

Nevezetesen, tiltakozunk a polgári házasságnak ha-
zánkba csempészése ellen; levén ez oly külföldi növény, 
mely neki kédvező égalj alatt is csak erkölcsi mételyt, a 
családi szentélynek kéjhelylyé változtását, lelki és testi el-
satnyulást eredményez. Tiltakozunk, hogy törvény által 
szentesittessék az, ami milliók meggyőződése szerint törvé-
nyes és szent nem lehet. 

Tiltakozunk protestáns atyánkfiai azon hangos sovár-
gása ellen, mely a katholikus vagyon, a kath. vallás és isko-
lai alapok megosztását, tulajdonainknak rendeltetésökkel 
ellenkező czélokra fordítását nem csak óhajtja, — de a ma-
gas kormánynál sürgetni is nem átallja. 

Kettős tiltakozásunkat azon méltányos elvárással bo-
csátjuk nyilvánosság elé ; vajha a törvényhozó testület tag-
jai eme sérelmes kérdések szőnyegre hozatalánál a nép jogos 
kivánatának megfelelően igaz képviselői legyenek, s a ..suum 
cuique"elvet követve, az igazságtól el ne térjenek. 

Kelt Sz.-Márton-Kátán, 1881. april 28. 
közli Motesitzky János, 

nagykátai plébános. kerületi jegyző. 

V E G Y E S E K . 
Felszólítás. A Horváth-féle alapítvány f. évre eső 

egyik jutalomdijának odaitélhetése tekintetéből a t. szerzők 
felkéretnek, hogv az 1878-ik év óta megjelent, egyházi kér-
dést tárgyaló műveiket, a budapesti egyetem hittudományi 
karának dékáni hivatalához legkésőbb f. évi május 31-ig be-
zárólag beküldeni szíveskedjenek. 

Budapest 1881. május 6-án. Dr. Stanczel Ferencz, 
e. i. hittud. k. dékán. 

= A t. ez. szülék és gyámokhoz a budapesti állami 
közép ipartanoda igazgatóságától. 

Hogy azon iparos tanonczok és segédek is — a kik 
régebben valamelyik közép iskolának csak két-három osz-
tályát végezték s azóta a gyakorlatban voltak, — béléphes-
senek az állami közép ipartanodába : felkéretnek a t. cz. szü-
lék és gyámok, hogy a felvételi vizsgát illető felvilágosításért 
mielőbb szíveskedjenek az igazgatósághoz fordulni, hogy 
az érdekeltek a jövő tanév elején tartandó felvételi vizsgára 
kellően elkészülhessenek, mert csak sikeres vizsga alapján 
vehetők fel. 

— Mily szigorúan ragaszkodik a szentszék vegyes há-
zasságoknál mindkétnemü gyermekeknek kath. vallásban 
való neveltetéséhez, mutat ja Pál mecklenburgi berezeg és 
Windischgriitz Maria hgnő esete. A mecklenburgi berezeg 
gyermekeire nézve az ország törvényei a protestáns vallást 
teszik kötelezővé, Windischgriitz Mária herczegnőt ellen-
ben a katholikus egyház kötelezi, hogy gyermekeit a kath. 
egyházban nevelje. íme, a kötelességek összeütközése. Vá j -
jon miért kellene épen a kath. egyháznak engedni ? Egyéb-
iránt a pápa, ha akarna, sem engedhet ez esetben. A pápá-
nak nincs hatalma, hogy valakit az egyház hivei közöl fel-
jogosítson gyermekeit nem katholikus vallásban nevelni. P o -
testas illi data est summa non ad destructionem sed ad ae-
dificationem. 

K E G Y E L E T E S A D A K O Z Á S 
a svéd missióra. 

Piispöky Alajos, Sarkad 
Szabó Márk, Sz.-Mártonkáta . . . . 
Chmel Mihály. Nizsna 
Vidákovics Miklós, Tovarisova . . . . 
Hahnekamp György, Győr . . • 

2 frt és 10 int . 
2 „ „ 10 int. 
5 „ „ 10 int. 

— „ „ 15 int. 
- . „ 10 int. 

Összeg 23 frt és 165 int. 
A ,Religio'ez évi 33. sz. jelzett lOOiateniot már szétosztottuk. 

Ma-holnap várjuk a továbbiakat. 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TÁRTA LOM. A keresztény régiségről. — Szabad-e fekete mise alatt áldoztatni? — Egyházi tudósítások: Budapest. A 
pápa és a rómaiak. — Gyulafehérvár. Főpásztori szózat a királyfi násza alkalmából. — Győr. P . Hieronymus halála. — 

At<. Tiltakozás. — Váczi egyházmegye. Tiltakozás. — Irodalom : Irodalmi jelentés. — Nyilatkozat. — Vegyesek. 

A keresztény régiségről 
Keresztény régiség alatt i t t az első keresztény 

századok irodalmátVwfej dk. ^ u ^ o d a l o m n a k auctorai 
az atyák. Ok nemcsalvHh44*rfílosok, hanem philoso-
pliok, irók, szónokok, egy u j társadalom építőmes-
terei, az igazság nagynevű bajnokai, a szellemi és 
morális nagyságnak a világvégéig bámulandó min-
tái, kikben a heroikus vonások szelidséggel és tiszta 
morállal, a fö'dilét eszményi felfogása életbölcseség-
gel és gyakorlatisággal vannak egyesülve. íme a 
keresztény irók örök mintaképei ! 

Ámde mi elfordulunk ez eszményi világtól. Meg-J c ö 
vetjük az ősi dicsőség nemes örökségét. Osztozni 
látszunk a modern tudomány kevélységében, mely 
e másfélezer év előbb élt emberek müveit a szel-
lemvilág elavult termékei gyanánt nézi! Ha a pro-
testánsok szivesen hallgatnak róluk, abban semmi 
különös nincs. Hisz nekik érdekükben van a keresz-
tény régiség becsét titkolni, miután ügyöknek szol-
gálatot nem tehet, de sőt bizonyságtétel ellenök. 
Velünk azonban a dolog egészen máskép áll. Az 
atyák irodalma a katholicismus tanainak deposito-
riuma. Nagybecsű régiség, a csalhatatlan egyház 
dicsőségének jogezime. 

,De ki tanulhatna ma, a tudományok ily előre-
haladt stadiumában e szent régiségből valamit , 
fogják kérdeni.' Mi pedig azt kérdjük, hogy ki az, 
a ki nem tanulhatna. Hiszen az atyák, mint emiitet-
tük, nemcsak hittudósok, hanem hirneves irók és 
szónokok. De vájjon az irodalmat, szónoklatot, a tu-
dományokban irányadó elvek szerint kell-e meg-
ítélni ? Épen nem. Az írói mint szónoki nagyság 
nem a széleskörű tudásban, pontos ismeretekben, 
hanem a magas értelmiségben, a mások és önmaga 
ismerésében, a gondolatok szabadságában, az érzel-
mek mélységében és valódiságában áll. Mind oly 

tulajdonok, melyek a keresztény régiség nagy iróit 
kiválóan jellemzik. 

A Vazulok, Chrysostomok, Ágostonok oly kor-
nak gyermekei, melyben az evangeliomi szellem 
teljes működésben van. Az élő, eleven hitből csodá-
latos hév és lelkesedés buzog fel, melyet a keresz-
ténységnek a pogánysággal folytatott súlyos küz-
delme csak ápol és nevel. A küzdelem és szent lel-
kesedés az akarat kitartásra ösztönzi, az észt inven-
tiora képesiti. Másfelől az iskola is a gondolkodási 
képességet az emberben kifejteni és nem elfojtani 
igvekszik, mint ma. Elet és iskola közreműködnek 
abban, hogy ezen kor emberei gondolkozni, mélyen 
érezni és igy irni és beszélni képesek legyenek. Ne 
lenne tehát hasznos ennek a sz. régiségnek, ennek a 
magas értelemmel, inventioval, lelkiszabadsággal és 
evangeliomi szellemmel fénylő irodalomnak tanul-
mányozása kivált korunkban, midőn épen az evan-
geliomi szellem, a lélek szabadsága, önkéntessége 
és a magas értelem egyre ritkábbakká lesznek az 
irodalom termékeiben? De ép az a kérdés, hogy váj-
jon e kincsek nem e inkább a mi sajátaink, kik 
szabad államban egy fejlettebb czivilizatio gyerme-
kei vagyunk ? Egy párhuzam az atyák kora és a mi 

századunk között e kérdést megvilágítja. 
* 

• * * 

Az értelmi fejlettség senkivel sem születik. Ez 
a nevelés, a körülmények, a szellemi munka, fárad-
ság és módszer eredménye. A kit, hajlama, foglal-
kozása, körülményei ösztönöztek, hogy sokat és 
rendszeresen gondolkozzék, bizonyára fejlettebb ér-
telemmel fog birni, mint egy más, kit arra senki és 
semmi nem serkentett. A modern ifjúnak, fájdalom, 
sem módja, sem ideje gondolkodni. A tudnivaló, 
melyet neki elnyelni kell, iszonyú tömeg. Történet, 
bölcsészet, klasszikus és modern nyelvek, hittan, 
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számtan, természettan és minden. A roppant anyag-
gal szemben csak egy expediens van. Minden tudo-
mányból egy kis compendiumot beemlézni; azt a 
vizsgán elrecitálni ; recitálni, nem gongolkodni : ez 
a tanitási elv még jóformán mindenüt t ; mert meg-
mondta már Cicero, bogy : tantum scimus, quantum 
memoriae tenemus. Igaz az, hogy annyit tudunk, a 
mennyi emlénkben megmarad. De mi marad meg 
állandóan, vagy legalább huzamosan? Csak egyedül 
az, a mi vérré vált. Vérré pedig csak az válik, a mi 
feldolgoztatott. Csak lia egész érdeklődéssel hozzá o ~ 
fogtunk egy tárgyhoz, ha jegyezgettünk, kutat tunk, 
ha sokat gondolkozunk felöle, csak igy lett az a 
mienk ; igy megmarad nálunk állandóan, vagy leg-
alább huzamosan. A beemlézett paragraphusok pe-
dig szavakkal, phrazisokkal, tartalommal együtt a 
lehető legrövidebb idő alatt elpárolognak. De ez a 
kisebb baj. Nagyobb ennél az, hogy e methodus 
mellett az iskola gondolkodni képtelen, értelmileg 
fejletlen főket ad vissza az életnek. Mennyit küzkö-
dött az a szegény i f jú 10 —17 év hosszú folyamán 
át, és küzdelmeinek, fáradalmas emlézéseinek gyü-
mölcsét, ha el nem fogúit önmaga iránt, hát egy 
lealázó, lesújtó, megszégyenítő tudatban találja, t. 
i. a beszéd és irásképtelenség tudatában. Hányadik 
ifjú, a ki elmondhatja tanulói pályája végén: tudok 
irni és beszélni. Való az, hogy kedve volna irni, 
componálni, de még csak notiojával sem bir a leg-
több esetben az Írásnak és szerkesztésnek, vagyis 
más szóval : a helyes gondolkodásnak. Beszélni csak 
ugy képes, ha előbb alphától ómegáig bevágta. Ime 
a gép ! Ime a modern iskola nyomorító befolyása az 
emberi szellemre ! 

Mennyivel szerencsésebb helyzetben volt az 
első keresztény századok if jú embere. It t a felsőbb 
oktatás úgyszólván csak oda irányult, hogy az if jú 
ember irni, beszélni tudjon. És csakugyan mit is 
használ valakinek ismerete, tudománya, ha azt nem 
közölheti másokkal. Mit ér, ha tán valakinek gon-
dolatai vannak, de azoknak alakot adni nem képes. 
Bölcsészet, görögnyelv, irodalom, ékesszólás, pol-
gár jog: ime ezek tették akkor a felsőbb iskola tan-
tárgyainak összegét. Az iskola tehát ép az értelem-
fejlesztés leghathatósabb eszközeit, mint a philoso-
phia, görögnyelv — karolta fel ; más oldalról pedig 
a tudnivalók csekély volta mellett a gondolkodás-
nak időt engedett, a szellem szabad mozgását biz-
tosította és igy több energiára képesítette. És igy 
történhetett, hogy a tehetségesebb i f jú ember az 
iskolából kilépve magasabb értelmi functiókra ké-

pes volt. Igen if jú embereket látunk, hogy a tör-
vényszékek csarnokaiban védbeszédeikkel sikert 
aratnak. Mert a szörnyen despotikus államban már 
a beszédnek más alkalmai nem voltak. It t próbál-
koztak, itt tettek hírnévre szert az i f jú talentumok. 
Igy tűntek fel Rómában Ambrus, Antiochiában 
Chrysostom mint még igen if jú emberek védbeszé-
deikkel. Allitsuk elő ma a legtehetségesebb '20 — 21 
éves ifjakat, hogy tartsanak egy-egy beszédet. Ugyan 
mit fogunk látni egyebet, mint a képtelenséget. Ime 
az iskola és módszerének befolyása az emberi szel-
lemre. A módszert nem lehet kicsinyelni. Hisz a 
módszer helyességétől inkább függ az eredmény, 
mint magától a tehetségről, mondja a párisi kath. 
főiskola egyik tanára *). 

Szerencsések voltak a keresztény régiség irói, 
hogy korunk fogalmai szerint az iskola hivatásának 
ismerte az i f jú embert megtanítani gondolkozni, 
irni és beszélni. Szerencsétlenek mi, kik hosszú éve-
ken át oly felsőbb iskolák falai között penészed-
tünk, melyeknek eszükbe sem ju to t t helyesen gon-
dolkodó, mivelt lelkii embereket adni vissza az 
életnek, hanem egyedül csak a specialis életpálya 
rendes folyamának, mindennapi szükségleteinek ugy 
a mint megfelelni képes individuumokat. Ha a fel-
sőbb iskolának ez a hivatása, mondhatom, hogy e 
hivatásának virtuozitással tesz eleget. 

(Vége köv.) 

Szabad-e fekete mise alatt áldoztatni ? 
Ezt a kérdést fejtegette e becses lapok folyó 

félévi 11-ik számában ft. Beleznay István plébános 
ur, még pedig helyesen ; de érvelése szerénv vélemé-
nyem szerint nem kielégítő, s ugy vettem észre, 
hogy a ft. szerkesztő urnák is ilyen a véleménye, 
miután az előbb dicsért jó plébános ur czikkének 
végéhez megjegyzé : ,.E czikkhez hosszabb megjegy-
zésünk van, melyet más alkalomra vagyunk kény-
telenek hagyni." Minthogy azonban a ft. szerkesztő ur 
bizonyára a sok közleni valók által gátolva, eddig nem 
teljesítette, nem válthatta be igéretét: lesz kegyes 
megengedni, hogy azok számára, kik az ö tudomá-
nyos megjegyzéseit további igazodás tekintetéből 
vár ják — Beleznay ur jeles czikkét röviden kiegé-
szítsük.**) Teszsziik ezt főleg azért is, mert ez al-
kalommal a szives olvasót egy jézustársasági atya 
müvére is figyelmessé tehetjük, amely mü kedves 

*) „La grandeur des résultats se mesure beaucoup moins 
en effet a la puissance de facultés, qu'a la rectitude des mé-
thodes" Rondelet. L 'ar t d'écrire. Chap. I I I . 13. p. 

**) Helyes. Magunk is csupán kiegészítéséül B. czikké-
nek ugyanazon decretumokat akartuk idézni. Szerk. 
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paptársainknak sok tekintetben nagy szolgálatot tehet, mi-
után benne röviden adva van minden, amire egy papnak a 
sz. mise- és a szentségek kiszolgáltatásánál szüksége van. 

E mű „Manuale sacerdotum. Auetore Josepho Schnei-
der S. I . editio 8-va Coloniae 1877. 

I I a Schneider a tya művét bir ta volna f t . Beleznay ur , 
nem kell vala hosszú tudományos érvelésének apparatusát 
összekutatnia s a f t . szerkesztő ur sem lett volna kénytelen 
a czikk végén az emiitettem megjegyzést koczkáztatni. Na-
gyon helyesen méltóztatott mondani, hogy „Gavantus a 
hirneves tekintély s vele többen" tagadólag válaszolnak a 
kérdésre, melyet föl tetszett vetni. Yéli-e azonban, esede-
zem, hogy azon érvek, melyeket szives volt fölhozni, kike 
rülték Gavantus s követői figyelmét ? 

Igénytelen véleményem szerint al igha. 
Nem reflektálunk a fölhozott érvekre, bár kegyes en-

gedelmével, Gavantus követőinek nyomán k imuta tha tnék , 
hogy tiszteletet parancsoló gonddal összeállitott érvei az 
ellenpártot meg nem czáfolják. Nem reflektálunk az érvekre, 
mert nem óhaj tunk Gavantus részére állni, miután ez utóbbi 
évtizedben, minthogy „Koma locuta est", el van döntve a 
kérdés. Bizonyára e római ha tározat ra volt szándoka u ta ln i 
a f t . szerkesztőségnek, mely annak idején, határozottan em-
lékszem e becses lapokban is közöltetett. S e határozatot 
hozza Schneider a tya is jeleztem műve 511-ik lapjának 4-ik 
jegyzetében. 

Egyébként e határozat megvan az ujabb morális tan-
könyvekben is. Müller Theologia morális (Vindobonae 1879) 
3-ik kötete 209-ik lapján szól róla s Gury-Bal ler ini is (tom. 
2-0 Nro 299) idézi. 

A „S. congregatio Ri tuum" e határozata historicus 
szempontból is érdekes s azért idézem, de nem Schneider 
a tya szerint, ki csak annyit idéz, amennyi a fölvetett kérdés 
eldöntésére elég ; idézem Ballerini szerint, ki egész ter jedel-
mében adja a határozatot . 

Fost l i turgicas recentiores leges a summis Pontifici-
bus . . . conditas gravis exarsit controversia iuter Doctores 
et Rubricistas : „An in Missis defunctorum aperiri possit 
tabernaculum ad fideles pane eucharistico reficiendos." Sacro-
rum r i tuum congregatio prima vice interrogata . . . respon-
dit : „Non esse contra r i tum ministrare communionem in 
Missa de Requiem, vel post illám in paramentis nigris, 
omissa benedictione, si adminis t raretur post missam. — Ve-
rum controversia nondum composita identidem sacra Ri tuum 
Congregatio peculiaribus in casibus responsa dedit , quin 
unquam ad generale Decretum deveniret. Interea ex non-
nullorum Doctorum placi t is . . . pervasit opinio, posse fideli-
bus sanctam Euchar is t iam ministrari t an tum part iculis in 
Missa pro defunctis consecratis . . . Quapropter Episcopis 
praesert im sacrorum Ri tuum Congregationem saepissime 
rogantibus, ut per generale decretum quid hac in re facien-
dum sit statueret , sacra eadem Congregatio die 12 Ápri l is 
anni 1823 in una Panormi taua edixit, u t gravis haec quaestio 
videretur peculiariter ot ex officio. Quod i terum obtiuuit anno 
1837, ubi ad dubium : „An mos, qui perdura t adhuc com-
municandi in Missis defunctorum cum particulis praeconse-
cratis, possit permi t t i , " responsum est : Dilata et servetur 

rescriptüm in Panormitana. Nihilonimus ob temporum ac 
rerum circumstantias isthaec peculiaris negotii lmiusmodi 
salebrosi disquisitio ad aetatem usque nostram dilata fui t ; 
siquidem in Conventu die 16 Septembri anni 1865 collecto, 
quum ageretur de usu coloris violaeei in Missis defunctorum 
. . . responsum f u i t : „Dilata et reproponatur una cum alio 
dubio, an sacerdos possit aperire ciborium ad communicandos 
fideles cum paramentis nigris." Tandem novis supervenienti-
bus sacrorum Antis t i tum precibus die 3-a Mart i i anni 1866 
in ordinariis sacrorum Ri tuum Congregationis comitiis pro-
positum fu i t dubium : An Sacerdos possit aperire ciborium 
ad communicandos fideles in paramentis nigris ? — Verum 
Eminentissimi et Reverendissimi Pa t res Cardinales i terum 
responderunt : Dilata etscribat alter Consultor, necnon Asses-
sor, reassumptis omnibus ad rem faeientibus . . . Typis t radi-
tis communicatisque hisce sententiis tum Assessoris, tum 
alterius specialiter deputati , sacrorum Ri tuum Congregatio 
in Ordinario Coetu hodierna die ad Vat icanum coadunata 
est : ubi . . . Eminentissimi ac Reverendissimi Pat res sacris 
tuendis Ritibus praepositi re mature accurateque perpensa 
etiam quoad Opportunitäten! (ad dubium propositum) respon-
derunt : Affirmative, seu posse in Missis defunctorum cum 
paramentis nigris sacram communionem fwlelibus ministrari, 
etiam ex particulis praeconsecratis, extrahendo pyxidem a 
tabemaculo. Posse item in paramentis nigris ministrare com-
munionem immediate post Missam defunctorum ; data autem 
rationabili causa, immediate quoque ante eandem Missam ; 
in utroque tamen casu omittendam esse benedictionem. Missas 
vero defunctorum celebrandas esse omnino in paramentis nigris ; 
adeo ut violacea adhiberi nequeant . . . E t i ta decreverunt 
ac ubique locorum . . . . servari mandarunt die 27 Iuni i 
1868 . . . . Sua Sanctitas Decretum sacrae Congregationis 
approbavit et confirmavit die 13 Iuli i anni eiusdem. 

Igy szól a szent Congregatio végzése, melyből én ké t 
dolgot olvasok ki. 

Az első az, hogy maguk az érvek, melyeket a f t . 
plébános u r kegyes volt közölni, tán még sem voltak oly 
nyomósak, hogy azokra Gavantus és követői kénytelenek 
lettek volna magukat megadni, miután azon érvekkel szem-
ben maga a sz. Congregatio is hosszú ideig olyannyira t a r -
tózkodó állást foglalt el s a kérdést „negotium salebrosum"-
nak mondá : — igazunk lehet tehát, hogy maga a különben 
nagybecsű érvelés elhatározásunkra nem döntő, nem ki-
elégitő. 

A második meg az, mit különben a tudós plébános is 
helyesen véleményez, hogy t . i. többé már a kérdés fölött 
kételkedni nem lehet ; mert az már nem a tudósok vélemé-
nye, azaz hogy nem is kérdés, hanem határozat . S minthogy 
— mint mondani szerencsém volt, ezt és más egyéb a pap-
nak naponkint szükséges dolgot meg lehet találni Schneider 
a tya kis könyvecskéjében, azért a jeles művet paptársaim 
kegyes figyelmébe kiválóan ajánlom. 

Ó-Becse 1881. május 4. 

Ki tűnő tisztélettel Tomcsdnyi János, 
káplán. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapes t , május 7. A pápa és a rómaiak. Az egyház 

üldöztetése és mindennapi sanyargatása közt az isteni gond-
viselés gondoskodik időnkint jelenetekről, melyek a katho-
likusok lelkét felemelik és egy jobb jövő reményét, melyet 
szivükben táplálnak, megercsitik. E jobb jövő reményének 
egyik kiemelkedő pontját a többek közt az képezi, hogy a 
katholikus világ fővárosa, Róma, mielőbb visszaadassék az 
egyház fejének a pápának, és e ezélért nem egy ima, nem 
egy fohász emelkedik naponkint a Mindenható t rónja elé. E 
czél megvalósulására u jabb reményt merit a kath. világ 
azon imponsans hódolati jelenségből, melynek fehérvasár-
nap a Vat ikán tanácsait, midőn a keresztény egyesületek 
képviselete tizezeret tevő száma a pápa előtt megjelent. A 
kath. világ örvendetesen vett tudomást e hódolati tényről 
— a szabadkőműves világ pedig megdöbbent, látva, hogy 
a katholicismus még él a római szivekben, liogy e szivek a 
terrorismus daczára is nemcsak megtar tot ták hűségüket a 
pápa-király iránt, hanem a hűségnek kifejezést is adnak, 
nem törődve avval, hogy annak kormánya Rómában székel, 
kit Olaszország és igy Róma királyának is neveznek. 

Mint emiitők, e hódolati jelenség nagyfontosságú tény, 
és mi nem késünk " annak momentumaiból a tanúságokat le-
vonni, mert ezek ezt megérdemlik. Mintegy tiz évvel ezelőtt 
történt, hogy a Por ta Pián tört résen keresztül a piemonti 
király hadserege Rómába bevonult és a katholikus világ 
fővárosát elfoglalta. A szuronyok hatalma alat t a becsődí-
tet t nem-rómaiak segítségével Róma városának lakói is fel-
szólittattak a plebiscitumra és ily módon eldöntötték (?) a 
nagy világkérdést, hogy a rómaiak a pápát nem ismerik el 
fejedelmüknek, hanem egységes Olaszország királyának ural-
mát fogadják el. A plebiscitum eredménye kihirdettetett , 
Róma a piemonti király uralma alá tétetett és volt nagy 
öröm a földkerekség összes, liberálisnak nevezett köreiben, 
mert ime a római hivek megtagadták a hűséget a pápának. 
De hát csakugyan igaz volt az, hogy a rómaiak hűtlenek 
lettek a pápához ? Csakugyan igaz volt az, hogy ők inkább 
akar tak egy ország királyának, mint az összes katlioliküs 
hivek fejének alat tvalói lenni ? Csakugyan igaz lett volna 
az, hogy ők régi dicsőségüket egy kétes becsű jövőért fel-
áldozták volna ? Tiz év mult el azóta, hogy e kérdések egye-
sek elméjében felmerülhettek és e kérdésre a fehérvasárnapi 
hódolati jelenet minden kétséget kizárólag megadta a többé 
félre nem magyarázható választ. E hódolati jelenet t i l ta-
kozás az egykori plebiscitum ellen, ellenben pedig kifeje-
zése annak, hogy a ,római' nép hűségében a pápa iránt min-
denkor tántor i thatat lan volt és minden következtetések, 
melyek az egykori plebiscitumból levonatnak, tévesek és 
hamisak. Fényesen ragyog e hűségi jelenet, mint az önkén-
tes hódolat és ragaszkodásnak bizonyitéka, melyet megin-
gatni nem volt képes a piemonti római iu-alom, annál fénye-
sebben ragyog pedig, minthogy a mindenéből úgyis kifosz-
tott pápa alattvalóinak alig képes valamit sorsuk javítására 
tenni és ez t. i. csak azon szeretetadományokból, melyeket 
a hivek szeretete nyúj t a közös atya szegénységének enyhí-
tésére ; de épen e szempontból bir kimondhatlan horderővel 
a rómaiak hűsége a pápa iránt és épen e szempontból vár-
ható biztosan az időpont, midőn a tömörülés nagyobb terje-

désével Róma ismét vissza fog a pápának adatni. A hazug-
ság uralmának le — az igazság ura lmának pedig fel kell 
tűnni Rómában, minek alapját mi a rómaiak megőrzött és 
kifejezett hűségében ta lá l juk fel. 

Ez az egyik momentum a fehérvasárnapi római hódo-
lati tényből, melyet felemlíteni szükségesnek tartot tunk, 
hogy hűségünknek a pápa iránt mi is mindenkor kifejezést 
adjunk. A másik momentumot magának a pápának beszéde 
képezi és itt szintén vissza kell nyulnunk egy pár évre, t. i. 
a pápaválasztási időre. Rómát az összes patrimonium Pe t r i -
vel együt t a piemonti kormány még I X . Pius pápasága alat t 
foglalta el ; a pápa ez elfoglalás ellen többször ti l takozott 
allocutioiban, a világ püspökeihez intézett körirataiban ez 
elfoglalás ellen, kézzelfogható tényekkel bizonyítva be, hogy 
a pápa függetlensége, daczára minden garantia-törvénynek, 
sincsen biztosítva. A szabadkőműves világ ugy tett, mintha 
ő egészen közönyös volna a pápai allocutiok tiltakozása, mint 
őt legkevésbé sem zavaró dolog iránt, folytatta müvét, 
berendezkedett Rómában, a mint látszott, a zavartalanság 
legkisebb jele nélkül a tar to t t allocutiok miatt . Mindez 
azonban csak küllátszat volt, mert az occupálók a legnagyobb 
izgatottság közt élték át napjaikat, folyton félve a pápai 
meg-megujul t tiltakozások bekövetkezhető eseményétől. Leg-
fényesebb bizonyitéka állí tásunknak azon körülmény, hogy 
I X . Pius halála után az összes szabadkőműves liberális sajtó 
unisono mérsékelt, békülékeny pápát követelt. A pápa szent-
séges atyánk X I I I . Leóban megválasztatott és erről az e in-
fache Priester '-ről , mint a I X . Pius után következő pápákat 
a ,Pester Lloyd' nevezte, ismét az összes liberális szabadkő-
műves sajtó azt hirdette, hogy belenyugszik a helyzetbe, 
hogy szót, sem fog tenni a római bitorlás ellen stb és ime, 
ezeknek is meghozta többé kétségbe nem vonható módon a 
teliéi-vasárnapi fogadtatás a választ : „Bóma történetének leg-
java részében az isteni gondviselés müve, úgymond X I I I . 
Leo, mely ugy intézkedett, hogy e város a katholikus világ-
nak fővárosa legyen. Róma városa számos és kivétel nélkül 
dicstel jes jogczimen a római pápáé. Isten rendelte ezt igy a 
pápa legfőbb tekintélyének, függetlenségének és szellemi 
hatalmának biztosítására. Ennélfogva a jogok, melyekkel a 
pápa reá nézve bir, oly szentek és elvitázhatlanok, hogy 
semmiféle emberi erő, semmiféle politikai érdek, az idők 
semmiféle változása, azokat le nem rombolhatja, se nem ki-
sebbitheti vagy gyöngítheti meg." Es a pápa kijelenti, hogy 
a legnagyobb áldozatok árán sem szűnik meg e jogokat vé-
delmezni. 

Ezek a pápa szavai és lehetnek-e azok másfélék ? Ivép-
zelhető-e oly pápa, aki a pápaság jogát Rómához valaha 
feladja ? Ilyesmit magának csak valamely botor liberális 
szabadkőműves képzelhet és lia volt ilyen, most itt az alka-
lom liogy kijózanodjék ; ez a mérsékelt, engesztelékeuy pápa, 
mérsékelt és engesztelékeny mint minden pápa ott, hol jog-
feladásról nincsen szó, de e határnál megszűnik minden al-
kudozás, mert vannak oly dolgok, melyek felett alkudozni 
nem lehet, és ilyen Róma bírásának kérdése. I Ia tehát mi 
mégegyszer visszatekintünk a fehérvasárnapi eseményre, azt 
constatálhat juk belőle, hogy az a szabadkőművesek remé-
nyeinek tönkretétele és a katholicismus reményei teljesedé-
sének ujabb biztositéka. A rómaiak hűségi hódolata és a 
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pápa nyilatkozata a szabadkőművesek 10 évi reménykedé-
seit temette el, mig a katholikusok reményeit u j életre hívta. 
Legyen ezért nevezetes előttünk mindenkor az ezévi fehér-
vasárnap és működjünk közre mi is imáinkkal, hogy remé-
nyeinket a jó Isten mielőbb teljesítse. 

Gyula fehérvár . Föpásztori szózat a királyfi násza al-
kalmából. — Erdélyi egyházmegyénk tisztelendő papjainak 
és szeretett híveinek. Kegyelem és békesség nektek Istentől, 
a mi Atyánktól és az LTr Jézus Krisztustól, ki halottaiból 
dicsőségesen föltámadván, megváltottainak oly sok örömet 
szerzett, hogy azoknak, kik megérdemlik, az örökkévalóság-
ban is kifogyhatatlan leszen. 

Ez örömek között igen kellemesen lepett meg minket 
azon világszerte ünnepelt tudósítás, hogy dicsőségesen ural-
I. Ferencz József császár, koronás apostoli királyunk ő fel-
ségének, a mi legkegyelmesebb urunknak és Erzsébet csá-
szárné, koronás királynénk ő felségének, a mi legkegyelme-
sebb asszonyunknak fenséges fia Rudolf királyfi, Stephania 
Klotild Lujza I lermin Mária Sarolta belga királyi lierczeg-
nőt, I I . Lipót belga király és Mária Henrik belga királyné 
ő felségeik hajadon leányát a házasság szentségére eljegyezte 
és Bécsben folyó 1881-ik évi május hó 10-ik napján oltár-
hoz fogja vezetni. 

Nagyon örvendetes esemény ez ; mert ha minden jó-
szívű ember örvendeni szokott, midőn látja, hogy egy jóre-
ményü ifjú, egy gondosan nevelt leányzót boldog megnyug-
vással hites társának választott és őt előbb Isten templo-
mába, azután saját hajlékába vezeti : mennyivel inkább kell 
örvendeni nektek, midőn a királyok királyának kegyes intéz-
kedéséből a legdicsőbb császári és királyi családok fenséges 
szülötteit, oly sok szép ország, n a g y birodalom, nemzetek ós 
népek millióinak reményét ünnepelitek azon házassági szö-
vetségre lépésben, melyet az anyaszentegyház egyeztet, az 
áldozat megerősít, az áldás megszentel, az angyalok hirdet-
nek s a mennyei Atya jóváhagy ! 

Rudolf királyfi, annyi történetileg megdicsőített hatal-
mas s kegyes uralkodónak, hazánkat a pogány rabigából ki-
szabadító áldott nevü királyoknak ivadéka, —• felséges apos-
toli koronás királyunk és koronás királyné asszonyunknak 
fia, koronáik s trónjaik örököse, — kinek, ha Isten akarja , 
uralkodó jogara alatt szeretett híveink gyermekei élni fog-
nak, fiaiknak hős karjai védelmezik a hazát és nemzetet, 
leányaik szeretete éleszti a családi boldogság melengető tü-
zét, a jelen nemzedék munkásságának elcsorgó verítékéből 
megtermékenyülnek a mezők, kifejlik a hazai ipar és keres-
kedés, fölvirul a tudomány s művészet, megszelídülnek az 
erkölcsök, megerősbül a vallásosság ; — kiben, hogy ezen 
nagy reményünket helyezzük, bátorit minket fenkölt szel-
leme, melyet ernyedetlen szorgalma, a tudományok külön-
féle ágában kiművelt, gondos és szigorú neveltetése, mely az 
ő nemes szivében a legszebb erényeket fejlesztette, buzgó s 
példás vallásossága, mely őseinek legbecsesebb hagyománya 
és a rá várakozó koronák legszebb gyöngye : — ily vőlegény, 
századunk valódi ékessége, méltó, hogy mint megváltó kirá-
lyunk fejledező képét és hasonlatosságát a zsoltárossal üd-
vözöljük : Ékes alakú vagy az emberek fiai fölött, kedvesség 
van elöntve ajakidon. Kösd fól oldaladra kardodat. A te 
ékességeddel és szépségeddel indulj meg, j á r j szerencsésen 

és a midőn Isten akarja, országolj szelídségben és igaz-
ságban ! 

Stephania herczegnő, a legboldogabb nemzet uralko-
dójának s Magyarország törvényhozásilag megörökített di-
cső emlékű nádora József főherczeg leányának gyermeke, — 
kit tehát ugyanazon vérrokonság, történelmi nagy mult és 
őseinek áldott emlékei fűznek hazánkhoz, melyek fenséges 
jegyesét, kivel megosztani van hivatva nemcsak a családi 
boldogság örömeit, hanem egykor talán a korona nehéz 
gondjait is ; — még kiskorú gyenge leányzó s mégis méltó, 
hogy benne két felséges uralkodó ház és oly sok nemzet föl-
jövő hajnalcsillagát üdvözölje, nemcsak, mivel küldetése 
magasztos, hanem mert szellemi képzettsége, lelkiártatlan-
sága és buzgó vallásossága által arra méltó is: —• ilv meny-
asszony valóban megérdemli, hogy rá alkalmazzuk a zsoltá-
ros igéit : Hall jad, leányom, és lássad, hajtsd ide füledet : 
Feledd el népedet és atyád házát. Atyád helyett fiaid szü-
letnek neked ; fejedelmekké rendeled őket a földön. 

Tetézi ezen örömet az isteni gondviselés azon kiváló 
kegyessége, hogy megnyugtató közállapotokat engede annak 
megünneplésére. Mert valóban Istennek a felséges uralkodó-
ház és általa irántunk tanusitott különös kegyelmét kell 
fölismernünk azon feltűnő különbözésben, mely a magyar 
apostoli király és nemzet s más fejedelmek és népek sorsa 
között létezik. íme az i f jú királyfi, mielőtt oltárhoz lépne, 
csekély kíséretével teljesen biztonságban já r ja be kelet távol 
országait, az Üdvözitő szent sírjánál imádkozik nemes szán-
dékának teljesedéseért és szerencsésen tér vissza ifjú kora 
legszebb örömére, nászünnepélyre. És mások ? E háborgó 
világban hallottatok uralkodóházakról, melyek otthon sem 
találnak biztos hajlékot. 

Az i f jú királyfit násziinnepélyére hű alattvalók mil-
lióinak meggyőződésbeli hódolata, őszinte örvendezése, szív-
ből fakadó áldásos jókivánata, országok és nemzetek zálogos 
reménye és törhetlen hűségű ragaszkodása kiséri. És mások? 
Hallottatok e viharos időkben fejedelmekről, kik országukban 
árulással, hűtlenséggel találkozván, idegen földre bujdostak 
menedékért. 

Az i f jú királyfi dicső őseinek és felséges szülőinek bé-
kés hajlékában, szerető rokoni körben, a világ minden hatal-
masságának követei által ünnepelve menyegzőt tart . És má-
sok ? A trón, a fejedelmi lak, várak és hadseregek sem óv-
hattak meg némelyeket a leggyászosabb szerencsétlenségtől. 

Isten keze őrködik tehát a mi felséges apostoli kirá-
lyunk és háza fölött és ugy látszik, mintha angyalainak pa-
rancsolt volna felőle, hogy megőrizzék őt minden útjában. 

De e védelem s öröm, melyet Isten apostoli királyunk 
ő felségének és házának jut tatot t , mindnyájunkkal közös. 
Mert valamint csak a tündöklő nap sugarai derítik föl az 
eget, világítják be és melegítik föl a földet : ugy csak ily 
boldog uralkodó boldogíthatja hű alattvalóit. 

Örvendjetek tehát az Urban mindenkor, főleg pedig 
most, ismét mondom örvendjetek. íme, ugyszólva sírunk 
széléről serkentünk titeket örömre, hálát adva Istennek, 
hogy e nagy örömet megérnünk engedte. És hogy örömete-
ket méltó ünnepélyességgel kitüntessétek, a fenséges i f jú 
pár menyegzője napján templomba gyülekezvén, énekeljetek 
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az Urnák hálát s dicséretet dicsőségesen uralkodó apostoli 
királyunk ő felségével, házával és hü alattvalóival tanusi-
tott ez és számtalan más jótéteményeiért. A szent mise ál-
dozat folyama alatt ébresszétek föl s erősitsétek meg lelke-
tekben az alattvalói hűséget, ragaszkodást ő császári s apos-
toli királyi felsége, családja, szent koronája iránt, mely ha-
zátok és nemzetetek legerősebb sziklája és dicsősége. Imád-
kozzatok ő felsége hosszú és dicső uralkodásáért, a trónörö-
kös királyfi ő fenséges választottja szerencsés egybekeléseért 
és családi boldogságáért, hazánk nyugalmáért és fölvirulá-
sáért. Véssétek mélyen emlékezetbe, beszéljétek el fiaitok-
nak s unokáitoknak ez áldott napot, hogy el ne feledjék : 
Ime igy áldatik meg az ember, ki az Urat féli. 

Áldja is meg az Ur apostoli, királyunk ő felségét, hogy 
lássa Magyarország javai t élete minden napjaiban és lássa 
gyermekeinek fiait és a békességet országaiban. Ugy legyen. 

Utasitunk mindnyájatokat, Krisztusban kedvelt pap-
jaink, hogy : 

az ünnepélyes menyző napján, úgymint f. évi május 
10-én, minden parochialis, zárdai és más nyilvános tem-
plomban tartsatok ünnepélyes nagy misét, minden kitelhetőt 
megtévén arra, hogy az isteni tisztelet fényessé tétessék ; 

az ünnepély napját megelőző egyik vasárnapon, jelen 
főpásztori szózatunkat, a felséges trón hű alattvalóival, a 
mi kedvelt hiveinkkel, a szószékről ismertessétek meg és 
hivjátok fel őket alkalmas buzditó beszédben, hogy az ünne-
pélyes isteni tiszteleten igyekezzenek számosan megjelenni ; 

a polgári és katonai hatóságokat s hivatalokat, a meg-
tartandó egyházi ünnepély napjáról és órájáról előre értesít-
sétek s az isteni tiszteletre illendően hivjátok meg felkérvén, 
hogy az ünnepély emelésére szíveskedjenek tőlök kitelhető-
le°' közreműködni. Ö 

A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme a ti lelketek-
kel. Amen. 

Kelt Károly-Fehérvárt t , 1881. ápril hó 2(3-án. 
Mihály, s. k. 

erd. püspök. 

Győr, máj. 4. (P. Hieronymus halála.) A győri kár-
meliták házát nagy veszteség érte. April hó 27. meghalt 
Bécsben, hová kevéssel előbb ment a fölgyógyulás reményé-
ben, P . Hieronymus a S. Elia, családi nevén Tubics Faus-
tin, életének 34., áldozársága 12. és ünnepélyes fogadalmai-
nak 11. évében. Nagy veszteségnek mondjuk ezen esetet, 
mert P . Jeromos a rend kimagasló tagjai közé tartozott , 
akár mint szónok, akár mint gyóntató, akár szerzetes eré-
nyeinél fogva. Külső élete egyszerűen szövődött. Pozsegában 
született 18747 ; édesatyja, kovácsmester, korán elhalt ; 
Faustin az ottani kisseminariumban jézustársaságiak veze-
tése alatt végezte a gymnasiumot, Zágrábban pedig mint 
növendékpap a IV. éves korában ő, ki soha kármelitát előbb 
nem látott, hivatást nyert a szigorú kármelitarendhez, s kö-
vetve az isteni szózatot fölvételért könyörgött és nyert is. 
Gráczban töltött ujonczév után Győrbe jöt t s azóta folyton 
itt lakott. Horvát anyanyelvén kivül jól birta a németet, itt 
pedig annyira sajátjává tette a magyart, hogy mint magyar 
hitszónok és gyóntató közkedvességüvé vált. „IIa megjelent 
a szószéken, örültek az emberek" — mondá róla minap egy 

győri polgár. — Kezdetben kimondhatlan vesződségébe ke-
rült egy predikáczio ; kidolgozta németül v. latinul, valaho-
gyan lefordította magyarra, s egy barát ja által ki javit tatá, 
azután fogott betanulásához. Szerencsés emlékező tehetsé-
génél fogva azonban oly bátran s biztosan szólt, mintha csak 
éppen szivéből fakadt volna a szó. Miután a fáradságot ép-
pen nem sajnálta, később bizonyos könnyüségre tett szert, s 
kiváló előszeretettel szónokolt magyarul, dicsekedvén, hogy 
magyarull erőteljesebben s hangzatosabban lehet prédikálni. 
A természettől különben szépen birta a szónok tulajdonsá-
gait. „Iuvenis —- mondja latin necrologja — natura joviális 
et amabilis, statura procerus, castaneis capillis, caeruleis 
oculis, musculorum ac membrorum vigore et forma prae-
stans, fere militaris, religxosa tamen modestia, temper a ti; 
aspectus et incessus. Vocem liabuit baritonam, gravem si-
mul et dulcem, certain et firmám, affectu et sensu plenam, 
velut ex intimis cordis prodeuntem." 

Keresett gyóntató volt ; mint lelkiismeretes pap néha 
kissé hosszasan gyóntatott ; a gyakori concursusok alkal-
mával fáradhatlan s soha egy perczig sem volt türelmetlen. 
— Szerzetes erényeiről természeten azok szólhatnának leg-
jobban, kik vele laktak. De Győrött léte óta gyakran érint-
kezvén vele, mondhatjuk, hogy mint kiváló tanítvány jel-
leme s szelleme szerint azon férfiakhoz sorakozik, kik a kár--
melitarend reformátiója után buzgóságuk és erényeik által 
építettek bennünket, kik ugyan régen elhaltak, kiknek em-
léke azonban a győriek szivében áldásban vagyon, érteni P . 
Jur iga Albertet, P . Raphaelt, P . Jób Ágostont, — P . Jero-
mos ritka kedves jellem volt. Beszédeiben rend kívüli óva-
tosságot tar tot t szem előtt, nem is mondott ő soha sértő szót 
senkiről ; s lia volt is oka panaszra, hallgatott. Mint kelle-
mes társalgót a recreátióban szívesen csoportosultak körü-
lötte; ő meg humoros ötleteivel, néha éneke vagy fuvolával 
fölvillanyozta társaivait . A világiakis, kik megismerkedtek 
vele, csak szeretni s böcsülni tudták. Szüleitől örökölt ba-
jánál fogva évek óta szenvedett, de azért vidámságát nem 
veszté és soha komorrá nem lett. Néhány hónapóta annyira-
szenvedett, rohamok alkalmával ugy érezte baját , mintha 
száz kés dúlna tagjaiban; mindemellett rohamok közben is 
mosolygott a látogatóra. —- Szerzetes kötelességeiben ag-
gályig pontos volt, hitében rendithetlen, imáiban buzgó : 
épületes volt azon praecisio, melylyel a sz. mise rubrikáit 
megtartotta s még inkább a gond, melylyel utána hálaimá-
já t végezte. 

Kiváló jó tulajdonainál fogva nagy fokban birta elő-
járóinak és társainak bizalmát ; ezek őt fiatal kora daczára 
egy ízben 3 évre subpriorrá, s többször discretussá (ilyen 
minden házban van kettő ; tanácsuk nélkül a prior semmi 
fontosabb dolgot nem végezhet) választották. Igazi jó szer-
zetes volt. Mint a hal a vizben, ugy érezte magát társai 
közt. Mikor letette ünnepélyes fogadalmait, cellát kapott a 
professusok közt. A nem professusok akkor a hosszú folyo-
són u j cellájához kisérvén őt a klastromi humor találékony-
ságával az „In paradisum deducant te angeli" antiplionát 
intonálták ; paradicsoma volt neki szerzete. Egész megjele-
nése és helyzete és sorsa eleven czáfolata volt a világ, szer-
zeteseink ellen nem ritkán szórt azon vádjának, mintha ők 
együtt volnának anélkül, hogy egymást szeretnék s elhalná-
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nak auélkül, liogy egymást gyászolnák. Utolsó szava volt : 
„Szeretnék gyónni." Ez is mily jellemző. 

Igy rejtenek zárdáink mainap is kebleikben gyöngyö-
ket ; kik csendes kis körükben ápolván az isteni szeretet 
tüzét melegségükkel másokra is jótékonyan hatnak. De ki 
tudná megmondani, ily jellemek mennyi lemondás és önmeg-
tagadás árán épülnek ! Eszünkbe jutnak Kempis T. szavai : 
„Vita boni religiosi omnibus virtutibus poliere debet, ut sit 
talis interius, qualis videtur hominibus exterius. Ex merito 
multo plus debet esse intus, quam quod cernitur foris, quia 
inspector noster est Deus . . ." P . Jeromos, ugy látszik, ezen 
igazság értelmében élt és liait ! R. i. p. 

Ats. —• Tiltakozás. — Valamint a győri püspökség-
hez tartozó kisbér egyházi kerület papja, az e folyó 1881-ik 
évi april 26-án Szenden tartot t gyülésükben jegyzőkönyvi-
leg kimondották a következők iránti óvástételüket : 

1-ször hogy apostoli fejedelmeink és hitbuzgó egy-
házi és világi nagyjaink által által alapitott vallási s isko-
lai alapjaink bárki más által mint az apostoli királynak 
felügyelete alatt egyházi „Autonomikus" közegeink által 
kezeltessenek, és bármi más mint katholikus czélokra for-
dítassanak. 

2-szor, hogy az államhatalom, bármi módon is a ka-
tbolikusok vallás és nevelési ügyeibe avatkozzék ; 

3-szor, liogy az államhatalom az országgyűlés ut ján 
az erkölcstelenségre s hitetlenségre vezető polgári házassá-
got bármely alakban is, de leginkább kötelezőben, érvényre 
segiteni s törvénnyé tenni bátorkodjék, ugy szintén mi is 
magunkévá tévén a fentemiitett püspökséghez tartozó kerü-
leti papságnak határozatát, ahhoz lelkünk teljes hevével 
hozzájárulunk, és azon törvénynek életbe léptetése ellen til-
takozunk ; mert a keresztény hit és meggyőződésről, hazánk 
jólétének alapját képező közerkölcsiségről szóllani s minket 
katholikusokat illető javaink és igazainkat megvédeni köte-
lességünknek ismerjük, és azt hisszük, hogy a polgárihá-
zasság németországi gyümölcsein, hol az „Evangelische Ki r -
chenzeitung" szerint, mióta az behozatott, 100,000 házas-
pár él egyházi áldás nélkül, és 1

 4 millió protestáns szülék 
gyermeke maradt kereszteletlen ; jobb okulnunk mint a 
magunk kárán későn bánkódnunk. 

Miért is lelkiismeretes kötelességünk szerint az Ats 
községének róm. kath. lakossága nevében e kifejtett tiltako-
zásunkat ezennel aláirjuk. 

Áts 1881-ik évi május hó 1-ső napján. 
Komesz József, átsi plébános. Csuta János, főgondnok 

Perger János, m. p. Landesz István, algondnok. Kováts J á -
nos, Semsei János, isk. tag. Duálszky Adolf, néptanitó. Rév-
hegyi István, tanitó. Balázs Mihály, isk. tag. Landesz Jó-
zsef, Horváth Ferencz, földmives. Németh Jósef, Bíró Ist-
ván, Gruber János, Zsebők András, Juhász István, isk. sz. 
tag. Dosztál Ferencz, isk. tag. 

Váczi egyházmegye. — Tiltakozás. — Mi, a váczi 
püspökségbe kebelezett hatvani egyházkerület lelkészkedő 
papsága, az egri esperesi kerület által ünnepélyesen emelt s 
más hitbuzgó kath. polgártársaink tömeges hozzájárulásával 
is támogatott komoly s határozott óvástételét, mai napon 

megtartott tavaszi gyülésünk határozatához képest, egy 
sziv- s lélekkel a magunkévá tevén, lelkiismeretünk egész 
erélvével tiltakozunk ugy magunk mint hiveink nevében 
is : mindenekelőtt a polgári házasságnak édes hazánkba 
való behozatala ellen. Kormányunk a keresztények és izrae-
liták között, valamint az országon kivül kötött polgári há-
zasságra vonatkozó törvényjavaslatban egy oly törvényja-
vaslatot terjesztett országgyűlésünk elé elfogadás végett, 
mely a vallásos keresztény keblek nyugalmával homlok-
egyenest ellenkezik. Mi a polgári házasságban, bármily alakú 
legyen is az, a házasság iránti tiszteletnek a közerkölcsiség 
felszámithatlan kárával járó veszélyes megingatását ; a csa-
ládnak enyészet s végpusztulással való fenyegetését ; ebből 
kifolyólag pedig a társadalmi boldogságnak is aláaknázását 
látjuk. 

Tiltakozunk továbbá az 1879. X L . törvényczikk 53. 
§-ának a budapesti prot. convent fölterjesztéséhez szabott 
módositása elleü. Lelkünk egész melegével kell óhajtanunk, 
hogy „a Népek Ura Istene tűzze le hazánk ormaira az 
egyetértés és béke zöldelő olajágait s amiért buzgó imád-
ság epedek százezrek ajakán, tegye boldoggá, nyugodtá 
sokat szenvedett hazánkat." Igen ! csakhogy az igy magya-
rázott fentebbi épen a viszály s egyenetlenség magvát 
hintené el hazánk polgárai között, az annyira kivánatos test-
véri szeretet s kölcsönös békének érzékeny kárára. 

Tiltakozunk végül összes kath. alapjaink s alapitvá-
nyaink ügyeibe bármely oldalról jövő idegen beavatkozás s 
ugyauezen alapok s alapitványok bármely más, mint kath. 
czélokra való fordítása ellen. Hogy egyebet ne is említsünk: 
teljes érvényben fenn áll ma is és senki által lábbal nem ti • 
porható az 1790—1. X X V I . t. cziklc, mely igen egyszerűen 
világosan, érthetőleg és határozottan kimondja, hogy a ka-
tholikusok alapitványai a katholikusok és az evangélikusok 
alapitványai az evangélikusok szükségleteire fordittassanak; 
azon törekvések pedig, melyeknél fogva a vallásfelekezetek 
egymás irányában az alapitványok jellegét, rendeltetését 
ugy tulajdoni jogát per és vita tárgyává tenni akarnák, 
megszüntettessenek. Mi katholikusok biztosítunk mindenkit, 
biztosítjuk prot. polgártársainkat is, hogy alapjaik s alapit-
ványaikra vonatkozólag birtokjogukat részünkről minden-
kor tisztelni fogjuk : de a mienkkel is szemben mindenkitől 
hasonló tiszteletet követelünk. Az általunk fentebb is hang-
súlyozott testvéri szeretet s kölcsönös béke felvirágoztatásá-
nak a sok közt egyik mellőzlietlen feltétele : hogy egymás-
nak jogait viszonyosán tiszteljük s mind innen, mind pedig 
tul távol álljon tőlünk csak gondolatban is hasonlitaui azon 
evangeliumi kemény emberhez „ki az viszi, mit el nem tett, 
és aratja, amit nem vetett." 

Hatvan 1881. május 5. 
Az egyházkerületi gyűlés megbízásából • 

Kanda István, Pósva Lajos, 
alesp.-pleb. ker. jegyző s pleb. 

IRODALOM. 
= I roda lmi je len tés . Ötven év óta áll immár fenn is-

kolánk ! Egy fél század zajlott le azóta az élet viharos ten-
gerén, hogy annak alapitói, mint tettre termett, áldozatkész, 
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lelkes ifjak, megértve a kor intő szózatát a magyar nyelv 
ápolása és művelése czéljából megvetették alapját ama kör-
nek, a mely azóta folyton működik, és csekély bár, de csüg-
gedést nem ismerő munkálkodásának jeléül a jelen évben 
félszázados fennállásának örömünnepét készül megülni. 

E magasztos, ritka ünnepet egy diszes kiállitásu „Em-
lékkönyv" kiadásával óhajtottuk nem annyira megörökíteni, 
mint inkább csekély körünk nagylelkű pártfogóira és önma-
gunkra örvendetessé tenni. 

Midőn tehát ez „Emlékkönyv"-re, melv egyszersmind 
„Munkálataink" 44-ik évfolyamát képezi, a m. t. közönség-
kegyes figyelmét felhivni bátrak vagyunk, mindenek előtt 
kijelentjük, liogy megtartva a mult évben újból fölkarolt és 
több oldalról elismeréssel fogadott irányt — ez alkalommal 
is a tagoknak nagyrészben önálló dolgozatait fogjuk közre-
bocsátani. 

Az „Emlékkönyv" foglalatja a következő : 
Az első helyet az iskola eddig megjelent összes kiad-

ványaink repertoirja foglalja el. 
Ezt egy névtelen apostoli férfiú levele (Diognéthoz) 

követi, melyet a legrégibb keresztény védiratnak tartanak. 
Ezután sz. Jeromosnak Heliodorushoz irt levele követ-

kezik, melyben e remek irályu egyházi iró a legszebb, leg-
meghatóbb szavakban ad kifejezést az ifjú Nepotian elhunyta 
fölött érzett nagy fájdalmának. — A szentatyák műveit di-
csérni nem lehet feladatunk. Olvasó közönségünk ugy is is-
meri azok szépségeit és legyen szabad remélnünk, liogy ép 
azért helyeselni is fogja eljárásunkat, az midőn az iskola haj-
dani szokása szerint a szentatyák irataiból mutatunk be 
egy-két részletet a magyar közönségnek. 

A negyedik helyen zsoltárfordításokat közlünk. 
Ezeket két magyar-egyháztörténelmi értekezés követig 

melyek közül az első a magyarországi János lovagok törté-
netét ismerteti 1341-ig. Az első részben a szerző a rend ha-
zánkba való áttelepítésének idejével és helyével, a második-
ban annak kiváltságaival és pöreivel foglalkozik ; végül a 
lovagrendnek hazánkban fennállott társházait ismerteti. 

A második a Fraknói Vilmos kanonok és akad. főtit-
kár ur által kegyesen fölajánlott 100 frtnyi pályadíjjal ko-
szorúzott értekezés „Négy fejezet az aradi prépostság tör-
ténetéből" czimmel, nevezett prépostság és káptalan főbb 
eseményeit tárgyalja. Az I. és IV. fejezetekben a káptalan 
és történetének legfontosabb, de mostanáig leghomálvosabb 
két pontjával foglalkozik ; uj és — a mint reméljük — sze-
rencsésebb nyomokon haladva igyekszik fényt deríteni e két 
kérdésre. A II . fejezetet különösen a X I I I . és X I V . század-
ban élt prépostoknak lehetőleg teljes névsora képezi. Végül 
a I I I . fejezet az aradi káptalan hiteles helyi működésével es 
egy régi, Arad megyére vonatkozó magyar oklevél kritikai 
tárgyalásával foglalkozik. 

E két egyháztört. értekezést a tagok válogatottabb 
költeményei ; és ezután 

a magyar növendék-papság jelesebb irodalmi társula-
tainak rövid története követik. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő: Breznay 

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor 

Végre a mult évi kia hányunkban megjelent „József 
Egyiptomban" czimü értekezésnek megfelelőleg egy egypto-
logico-biblicus tanulmány fejezi be az „Emlékkönyv"-et ily 
czimmel : „Jákob unokái Egyiptomban." 

A diszes kiállitásu, 18—20 ivre terjedő „Emlékkönyv" 
f. é. május hó derekán hagyja el a sajtót. Ara 1 f r t 50 kr, 
— növendékpaptársainknak 1 fr t 20 kr. A megrendeléseket 
kérjük mielőbb megtenni, hogy a példányokat még a jelen 
iskolái évben szétküldhessük. 

Budapesten, VII I . biz. gyűlésünkből, 1881. april 27. 
A bpesti növendékpapság 

viagy. eyyházirod. iskolájának ez évi tagjai. 

Nyilatkozat, „ Hitelemzés példákban" czimü munkám 
Il- ik kötetének kiadási költségei a megrendelések által még 
mindig nem levén fedezve, azon remény, hogy, miként több 
oldalról Ígérve lett, a tavaszi papi tanácskozmányok alkal-
mával tétetik még annyi megrendelés, mi a hiánylatot fe-
dezni fogja, a megrendelési határidőt május hó végéig ezen-
nel meghosszabbítom, tisztelettel kérvén munkám iránt 
érdeklődő paptársaimat, miszerint ezen, a lelkészet terén jó 
szolgálatot tevő gyakorlati munkámat másoknak is ajánlani 
kegyeskedjenek. 

Szőny, 1881. május 5. Nagy Antal, 
plébános. 

V E G Y E S E K . 
— Párisban april 18-án a St. Médarde templomban 

ha jmeresztő vakmerőséget követett el két szabadoncz. Fedett 
fővel erőszakosan utat törtek maguknak egész a főoltárig s 
ott az őszbe borult tisztelt aggastyán plébánost agyba-főbe 
kezdték verni. Midőn a svajczi templomőr és egy énekes a 
plébános védelmére siettek, a modern műveltség hősei ezeket 
is leverték, ugy hogy rendőröket kellett hivatni, kiknek 
hosszú küzdelem után sikerült csak erőt venni az istentele-
neken. Midőn bekisértettek, a bámuló néptömegre appellál-
tak, ezt kiabálva : „Polgárok ! minket, forradalmi köztársasá-
giakat, minket, szabadon gondolkozókat fognak el !" Azon-
ban egy hang sem nyilatkozott mellettök. 

— Chambord gróf nevében e napokban Massimo her-
czegnő 10,000 frankot tett le a sz. atya lábai elé péterfillé-
rül. A franczia trón legitim követelője, mióta a pápa ki van 
fosztogatva, évenkint ily nagy összeggel járul az egyház feje 
segélyzéséhez. Különös becscsel bir a nagyszerű péterfillér 
a jelen alkalommal, miután, mint tudva van, Francziaor-
szágban, és pedig magának a nuntiusnak irányadó befolyá-
sával, a Chambord gróf érdekében de Mun gróf által tartott 
különben kitűnő beszéd azon része, mely az egyház érdekeit 
a monarchia érdekeivel azonosítani látszott, erős ellenzésre 
talált több franczia püspök, szóval az egyházi hatóság ré-
széről. Chambord gróf igazán bölcs fejedelem. Túlzásba esett 
liiveinek desavouálása egy cseppet sem rendíti meg benne a 
szent szék iránti ragaszkodást. 

•—- Ó cs. és ap. kir. fensegeik Rudolf főherczeg és Ste-
phania herczegnő boldog egybekelésök alkalmából főm. és 
ft. dr Haynald Lajos, bibornok, nm. és ft. dr Sumassa József 
érsek és m. és ft. Császlca György püspök urak részéről ol-
vastunk külön főpásztori szózatokat. 

•—- Nm. és ft. lipovnoki Lipovniczky István nagyvá-
radi 1. sz. püspök ur ő exclja ő cs. és ap. kir. felségétől leg-
újabban a vaskorona-rend első osztályú keresztjét kapta. 

Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM. A keresztény régiségről. — Ave maris Stella ! — Egyházi tudósítások: Budapest. A kath. papság tiltako-
zása. Bécs. I lg . Sehwarzemberg J . bibornok érsek eskető beszéde a trónörökös pár nászán. Esztergomi főegyházmegye. Til-
takozás az esztergomi esperességi kerületből. Stockholm. (Ered.tudós.) MgrMermil lod stockholmi missiójáról.— Irodalom: 

A Stöckl-féle kath. bölcsészeti tankönyv érdekében. — Vegyesek. 

A keresztény régiségről. 
(Vége.) 

De vegyük már most az iskola nyomorító rend-
szeréhez az élet és társadalom szellemét, mely alól 
az egyén sohasem menekedhetik egészen, és lássuk, 
hogy melyik kor, a mienk-e vagy az atyáké volt 
kedvezőbb az iróra ? 

Mi a gépek korában élünk. Nem ez a baj, ha-
nem az, hogy a materialismus a gépet, mint a hala-
dás és jóllét emeltyűjét tette a modern ember ideál-
jává. Állami kormányzat, iskolák és minden intéz-
mény vetekednek, hogy magukat hasonlóvá tegyék 
a szörnyű eszményhez. De még hagyján, ha a gé-
piesség csak a kormányzat, intézet, szokások birodal-
mában uralkodnék, de biz az tért foglalt magának az 
irodalomban, művészetben, és általában a morális 
és szellemi élet terén a gépiesség nem egyéb ha-
zugságnál. De melyik kor emberének sikerült, ugy 
mint a mainak, irni eszmék, érzelmek, meghatottság 
nélkül, vagyis gép módjára? Nézzük csak a modern 
ember bibliájának a napi sajtónak íróját. Hányszor 
van ez oly helyzetben, hogy semmi mondani valója 
sincs. De mégis a körii mények elodázhatlan kény-
szerénél fogva valamit irnia kell. Leül és ir imper-
territe egy két órán keresztül. De a hosszú czikk-
ben semmit sem mondott, csak szavakat, és phrazi-
sokat. íme az irói gép ! íme a hazugság művészete ! 
Az olvasó maga is észreveszi és e szavakkal teszi 
le a nagy papirt : „beh üres ez a mai lap !" 

Máskor meg van tárgya, melyről szép éneket 
lehetne mondani; de nincs idő a kidolgozásra. Mert 
hogy a gondolatok kibontakozhassanak a félhomály-
ból, a melybe rendesen burkolva vannak, arra idő 
és nyugalom szükséges. „Némely gondolat készen, 
önkénytelenül születik : szerencsés csillagzat alatt 
született kivételek könnyű sikere. De mennyi más 

csak hálátlan fáradozások késő gyümölcse, ú j ra meg 
ú j ra meg kell küzdeni vele De a napi lap írójá-
nak nincs ideje a küzdelemre. Neki nincs módjában, 
hogy szeme előtt tartsa Boileau ama szabályát : 
„Mielőtt imátok még — gondolkozzatok". Kell, 
hogy a tárgy a lap holnapi számában meg legyen 
beszélve. Nincs mit tennie, leül és ir a hogy jön. A 
következés az, ho'gy eszméivel, — melyekkel tisz-
tába nem jöhetett, jobbra balra vergődik. Az elvet 
sem magáévá tenni, sem eldobni nem meri. Azt 
hiszi, hogy segit magán a „de hát mégis"-sei. Épen 
nem. A czikk a helyett, hogy világosságot deritett 
volna a kérdésre, csak nagyobb homályba burkolta 
azt. íme a gépies irodalom átka : a látszat, a kül-
szín, a hazugság : ép ellentéte annak, a mit a jó Író-
tól kivánunk. „Nincs jó író csak az igaz által, s az 
igaz a helyett hogy csak jó lenne : minden" 2). 

A gép a haladás, a jólét emeltyűje, a nagyobb 
siker biztositéka. De a materialismussal szövetkezve, 
elterjesztette a sikerimádást. Ennél pedig a gondo-
lat szabadságának, a lélek őszinteségének nagyobb 
zsarnoka nincs. Es im e zsarnok lábainál hevernek 
ma az irók nagy részben ; azok bizonyára, kik a 
nagy közönség számára irnak. Szembeszállani ez 
oly nagy hatalommá lett közönség vágyaival, néze-
teivel, előítéleteivel annyi mint népszerűtlen lenni. 
Népszerűtlenné lenni, nem olvastatni, kigunyoltatni, 
a modern iróra annyi mint halál. Az iró tehát hogy 
iró maradhasson, kénytelen a nagy közönség, e tu-
datlan nagy hatalom hiúságának, gyarlóságainak, 
vágyainak hizelegni és igy kap jutalmul hírnevet, 
fogatot, palotát. Hajdan az írónak egyik vagy má-
sik müveit lelkű nagy ur, fejedelem vagy király 
volt a patrónusa, de egyszersmind hasonlitlanul na-

Nisard. A franczia irodalom története I . köt. 24. 1. 
2) Nisard, u. a. IV. köt. 59. 1. 
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gyobb zsarnokká az iró felett, mint volt valaha egy 
fejedelem. Soha egy fejedekm kegyét az iró kinyerni 
nem törekedett annyira, mint ezét. De hát hol van 
itt a gondolat szabadsága, a lélek őszintesége, ön-
kéntessége? Hát mi különbség van azon iró közt, 
kit a siker bálványozása, a közönség tetszése kor-
látoz és ama másik közt, kit elöitélet és tudatlan-
ság tar t fogva? Semmi. Hol van az eszmény, mely-
nek a lelket felemelni és az igazság keresésére 
ösztönözni kellene ? Az iró, a ki lemondott eszmé-
nyeiről, hogy magának sikert biztosítson, porba 
vetette magát. Akár a tömegtől, akár egyik vagy 
másik politikai párttól kénytelen függeni, az író-
ságból a jobb rész esett áldozatul, —- a roszabb a 
mi megmarad. A kenyér, a jutalom, a siker ugyan 
ugy inspirálnak-e — mint az igazság szeretete és 
a meggyőződés heve? A siker, a jutalom irója csak 
zsoldos vitéz. Am a nagy erények nem a zsoldosok-
ná l , hanem az eszmétől lelkesített bajnokoknál 
lelhetők. 

Az eszmétől lelkesített bajnokok! Okét keres-
sük, őket találjuk mi fél a keresztény régiség nagy 
íróiban, azokban az egyház által atyák nevével di-
szitett bitbajnokokban. Mily egészen más látszat 
tárul fel szemeink előtt ! Megkötöttség, lelketlen 
gépiesség helyett igazi szabadság és önkéntesség. 
Azokat az irókat, kik a pusztában, a világ zajától 
félreeső helyeken imádság és tanulás között kép-
ződnek, nem ösztönzi az írásra, sem a hírnév, sem 
a jutalom, sem a kenyér. Mindenütt az akarat sza-
bad elhatározását lát juk. Nincs ott nyoma sem a 
physikai vagy morális kényszerűségnek. Hisz nincs 
sziikségök egyébre a mindennapi kenyéren kivül, 
melyet pedig a puszta magánya is abban az időben 
számukra biztosított. Es evvel a hatalomban, mél-
tóságban, melyre kortársaik által emeltetnek, — 

• beérik. Szent Vazulról, a gazdag caesarei püspökről 
tudjuk, hogy kenyérrel és főzelékkel élt és nem 
volt egyebe egy köpenyegnél. Ok boldogoknak érez-
ték magukat, ha eszményeiknek élhettek. Ezért sze-
rették a magányt, melyben még az élet és hivata-
loskodás gondjai által sem terheltettek. Mily előnye 
az irónak, ha összes lelki erejével liáboritlanul 
csügghet eszményein! Ki nem tudná, hogy a külön-
féle elfoglaltatások által mennyire megoszlik az 
emberi szellem ; és hogy e megosztottságában mily 
kevéssé képes nagyobb erőkifejtésre. Bizonyítja ezt 
az egyházi irók egyik legnagyobbikának, Chrysostom-
nak példája. A homiliák, melyeket e nagy ember 
Konstantinápolyban irt, sokkal alább állanak az 

Antiochiában eredetteknél. De főleg az apostoH cse-
lekedetek könyvéhez Írottakban az ékesszólásnak 
nyoma sincs. A világváros metropolitáját roppant 
elfoglaltsága, gondjai, küzdelmei annyira absorbeál-
ták, hogy öt a homiliákban felismerni nem lehet. 
Küzdelembe keriil, hogy végig olvassak egy liomi-
liát. Nem csodálom, ha Erasmus ugy belefáradt for-
dításába. „Ex Chrysostomo in Acta verteram treis 
liomilias, cuius operae me poenituit, cum hic nihil 
viderem Chrysostomi. Tuo tamen hortatu recepi co 
dicem in manum : sed nihil unquain legi indoctius", 
i r ja egy angolhoz. Ime a körülmények hatalma, me-
lyet soha sem győzhet le egészen a legnagyobb, a 
legjobb sem. Mily szerencse, hogy e nagy embert 
akkor érte a magas kitüntetés, mikor már lángeszé-
nek egész gazdagságát a világnak átadta. 

De a mit egyáltalán nem ismertek az atyak, az 
a morális kényszer. Soha egynek őszinteségét, gon-
dolatszabadságát a népszerűség, a sikerimádás, az 
emberi tekintet nem korlátolta. Mindenik atya el-
mondhatta magáról, a mit Chrysostom mondott a 
nép előtt, midőn ép egy Concilium az ö letételéről 
tanácskozott: „Mitől félhetnék én? Tán a haláltól? 
Ti tudjátok, hogy Krisztus az én életem? Tán a 
száműzetéstől? De hisz e föld egész kiterjedésében 
az TJré! Tán a javak elvesztésétől? De hisz semmit 
sem hoztunk e világra, és semmit sem fogunk innen 
elvinni!" Mindenik atya, a keresztény régiség min-
denik irója igy gondolkozott és igy érzett. Es a 
mint gondolkozott, ugv beszélt, és a mint beszélt o 7 o J • 
ugy cselekedett. Soha egykor Íróinál ezt az öszhan-
201 a gondolat, szavak és cselekedetek között nem o Ö 
találjuk. Ez az igazi őszinteség charaktere. Rajzolni 
az atyák korát bővebben, hogy nagyságuknak cha-
rakterét teljesebb fényben feltüntessük, könyvhöz 
illő feladat lenne. Ez a történetíró dolga. A mi fel-
adatunk az, hogy csodáljuk e fényes történetben az 
irók magas értelmiségét, szabadságát, őszinteségét, 
az igazi evangeliumi szellemet. 

* * 

Már most adjuk össze a megfelelő sorokat, és 
lássuk az eredményt. Az egyik oldalon látjuk, hogy 
az iskola módszerével, a tudnivalók halmazával rá-
nehezedik az emberi szellemre és lenyomja azt, a 
helyett hogy felemelné. Látjuk, hogy ezt a nyomást 
folytatja az élet és társadalom, ugy, hogy a szellem 
itt minden inkább, mint őszinte és szabad. Ez a mi 
korunk, a gépuralom kora. A másik oldalon látjuk, 
hogy az iskola gondolkozni tanit, magasabb értelmi 
functiokra képesít, a szellem szabad mozgását elő-
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segiti. Látjuk, hogy az evangelium szelleme a ke-
resztény írót teljesen áthatja, minden loldi kény-
szertől mentté, szabaddá teszi, magasztos eszmé-
nyekkel lelkesiti. Ez az atyák kora ! Ez a tudo-
mánynyal, mély szemlélődéssel, magas értelemmel, 
igazságszeretettel és ékesszólással tündöklő kor. Ki Ö O 
meri tehát azt mondani, hogy az atyáktól mi nem ta-
nulhatunk ? Tanulhatunk tudományt, igazságszere-
tetet, formát, Ízlést, izlést evangeliomi szellemben. 
Mily ellentét van az atyák izlése és a mienk között! 
De hogy ez ellentétet láthassuk, kell, hogy az ön-
ámitással felhagyjunk és az önbirálattól meg ne 
ijedjünk. Az atyák müveit az igazság szeretete, a 
mély szemlélődés, a komolyság, az őszinteség jel-
lemzik. Mi pedig inkább szeretjük a felületességet, 
a léhaságot, csevegést, gúnyolódást, viczelést. Hi-
szen a mult évtizedben egészen természetesnek ta-
láltuk a keresztény szelleftiii gunylapot! Mily téve-
dése Ízlésünknek ! Hol van itt az evangéliumi szel-
lem? Melyik egyházi atya adott nekünk példát a 
a gúnyolódásra, hogy az evangelium hirdetőit ne is 
említsük ? Hát inig Celsus, Porphyr, Jul ián minden 
kigondolható módon gúnyolják Jézus religióját, 
ugyan a keresztény irók visszagunyolják-e őket? 
Nem. Ok tudják, érzik azt, hogy a guny az evange-
lium szellemével, a lélek nagyságával és nemessé-
gével összeférhetetlen. Nem is volt az soha a nagyok 
és hősök, hanem csak a szolgalelkek sajátja. Felta-
lálója a sátán, legelső alkalmazója az irodalomban 
egy görög rabszo'ga (Aesop). Forrása az önzés, a 
kevélység, mely pedig ellensége az igazságnak, a 
végetlen szeretetnek és tökélynek. Egy mérgezett 
tőr az, mely csak a rosz ügynek tehet szolgálatot, 
de a jónak soha. A történelem tanúsága szerint leg-
inkább virágzik oly korban, melyet a felforgatás 
szelleme hat át. Teljesen alkalmas, hogy porba ránt-
son, besározzon minden nagyot, nemest és dicsőt; 
de arra, hogy a hibát, ferdeséget, dőreséget javítsa 
képtelen. En nem hiszem el, hogy egyetlenegy is a 
hiuk, kevélyek, fösvények stb. közül, kik a vígjáté-
kokban pelengérre állíttatnak, — megjavult volna. 
Egy sem javult meg; mert az embernek természete, 
hogy a gúnyos igazságokat szomszédjára alkalmazza 
és soha sem magára. De nem is oly könnyű dolog 
az erkölcsök javítása, hogy mosoly vagy nevetés 
által megtörténhetnék. A hibák és fonákságok, vagy 
a rosz ügy elleni küzdelem sikerét a guny és viczek 
nem biztosítják. A fegyver, mely a jó ügyhöz és 
annak védőihez illik : a szelidség és a jó ügy mel-
letti bizonyságtétel ; utolsó esetben a nemes harag 

és megvetés, melyet az evangelium megenged, melyre 
az apostolok példát adnak. „Azok pedig — Pál és 
Barnabás — lerázván lábaik porát, ellenök Iko-
niumba jövének" '). 

Ki merné még állitani, hogy a. keresztény ré-
giség tanulmányozása felesleges, vagy meddő, ter-
méketlen munka ? Ez a régiség ép ugy mint a má-
sik hivatva van az emberi szellemet nevelni, fejlesz-
teni, formálni. Hogy mily erő rejlik e két régiségben, 
arról tanúskodik a mult. A történelem elmondja 
nekünk, hogy ezek már egyszer megújították a föld-
nek színét. A franczia irodalom történetirója nem 
is kételkedik a „nagy század" irodalmi dicsőségét, 
mely a világtörténetben páratlanul áll, a pogány 
és keresztény régiség az idötájt nagyon felkarolt 
tanulmányának tulajdonitani. „A két régiség — 
pogány és keresztény — ez egyesülése lökést adott 
az egész XVI. századnak s szülte a franczia szellem 
tökélyét a XVII-ikben" 2). 

Fájdalom, napjainkban ez a két régiség két 
árva gyermekké lett. A kereszténynek sorsa pedig 
még roszabb apogányénál. Ez legalább a középiskola 
tantárgya. Amannak sem itt, sem a felsöiskolában, 
sem a theologiai tanfolyamon rendes helye nincs. 
Az életbe kilépett i f jú azután természetes józan-
eszével lehúzza a következtetést, hogy a mit az 
iskolában annyira mellőztek, azt az életben is bátran 
el lehet mellőzni és hanyagolni. 

No hogy mit veszít az író, a szónok a két régi-
ség, a humaniórák és az egyházi atyák irodalmának 
elhanyagolásával : mondja el helyettünk Nisard. „A 
legkevesebb a mit vészit az iró, ki a klasszikus 
ókor tanulmányozását elhanyagolja: az emberi sziv 
ismerésének hiánya. A legkevesebb a mit veszít az, 
ki a keresztény ókort kicsinyli : az ön szive dobba-
násának nem ismerése. Mások és a magok nem is-
merésével bűnhődtek a XVIII. század irói azért, 
hogy kicsinyelték e két régiség becsét" 3). 

Hát ugyan korunk irói és szónokai nem ugy 
bűnhődtek-e? Ugy, sőt még jobban. 

Szűnjünk meg tehát valahára, szűnjünk meg 
magunkat azon csalódásban ringatni, hogy a mo-
dern világ bölcsesége az antik világot nélkülözheti. o ö o 
Vegyük elő a keresztény régiség nagy iróit, az atyá-
kat, a tudomány, életszentség, a beszéd és irás ki-
tűnő mintáit. Ne higyjük azt. hogy a modern iskola 
az írásra, vagy plane a beszédirásra előkészítene. 

') Apóst. csel. 13. 51. 
2) Nisard. A franczia irod. tört. I. köt. 226. 1. 
3) U. a. IV. köt. 48. lap. 
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A beszédirás az irodalmi foglalkozás legszebbje, de 
ép azért legnehezebbje. Nem felfordult világ az 
ha az i f jú pap beszédirással kezdi irodalmi műkö-
dését? Sokkal czélszerübb lenne avval végezni. „A 
szép dolgok, nehéz dolgok", mondá taláióan Plátó. 
Es ha valaki neki nem hiszi el, hát kérdezze meg a 
festőművészt, hogy vájjon mit nehezebb festeni: egy 
aggastyán főt e, számtalan redőkkel, vagy pedig 
egy i f jú derült homlokát. Ez utóbbit sokkal nehe 
zebb, azon egyszerű okból, mert ez szebb. 

Egy kassa-egyházmegyei áldozár. 

Ave maris Stella! 
1871. Január 17. Pontmainben, mely a Bretagne és 

Normandia közt fekvő Mayenne départementhez tartozó kis 
plebánia-község, a toronyóra d. u. 5-üt ütött. Két jó fiu, 
Barbedette Jenő és József, az egyik 12, a másik 10 éves, 
atyjukkal a házukhoz tartozó csűrben dolgozott, s egyikük 
munkaszünet közben az időjárást megtekintendő, a ház fö-
lött egy szép nőalakot látott. Kék ruháján mely őt nyakától 
kezdve egész a lábakig takarta be, csillagocskák ragyogtak, 
ruhaujjai hosszan csüggtek alá, őve nem volt. Lábbelije ha-
sonlag kék szinti volt, melynek közepén rózsa alakú arany-
kötő diszlett. Hajá t , füleit és homlokának felső részét fekete 
fátyol födte s az vállaira hullt. Fején arany koronát viselt, 
melynek közepén a világváltó sz. vér emlékére egy vörös 
vonal húzódott át. E korona mintegy 20 cm. magas volt és 
fölfelé megfordított kup módjára szélesbült alakot mutatott. 
Arcza kimondhatlanul gyönyörű volt. Egész állása, a föld 
felé terjesztett kezei a szeplőtelen fogantatás képére emlé-
keztettek. 

Jenő e jelenést eleinte bátyja halálának jeleül tekin-
tette, ki akkor táj t a hadseregnél volt, és kiről már 3 hét 
óta mi h irt sem hallottak. Egyébiránt nem félt ; a jelenés 
mosolygása megnyugtatta őt. 

E csodálatos tüneményt ő már mintegy negyed órán 
át bámulta, midőn bizonyos Detuis Johanna asszony, ki az 
öreg Barbedette-tel a pajtában beszélt, oda jött ; de kivéve 
Jenő testvérét, ki a csodaszépségü nőt szintén ugy irta le, 
mint bátyja, sem ő, sem a szülők, sem senki más a jelenést 
nem látta. Az édes anya, ki gyermekeinek biztos hangon 
előadott elbeszélése által magát meghatva érezte, s azonfe-
lül tudta, hogy ők a hazugságra képtelenek, azt mondotta 
nekik, hogy az tán a bold. Szűz, kinek tiszteletére mindnyá-
jan 5 Miatyánk és 5 Üdvözlégy-et imádkozzanak, a mi 
azonnal m<'g is történt. 

A gyermekek oly repeső vágygyal nézték a jelenést, 
hogy az estebédhez maguknak alig vettek időt. 

„Mielőtt visszamentek, mondá anyjok, hogy őtet lás-
sátok, imádkozzatok még 5 Miatyánk és 5 Udvözlégy-et, de 
csak állva, mert hideg van,-1 Valóban a föld hóval volt bo-
rítva ; az égen pedig csillagok fénylettek. Ok tehát megint 
csak oda siettek, és néhány perez múlva felkiáltottak : „Itt 
van megint ; ez úrnő oly magas, mint Vitaline nővér." 

„Jó, viszonzá anyjok, fölkeressük tehát Vitaline nő-

vért ; a nővérek jobbak, mint ti vagytok : majd azok is fog-
nak látni valamit.'1 

Meg kell jegyeznünk, hogy a pontmaini iskolát „az 
isteni igazság imádásáról" nevezett három nővér vezeti. A 
főnöknő ekkor távol volt. Vitaline nővért Jenő és atyja el-
hívták, el is jött, de semmit sem látott. Ekkor ő eltávozott, 
és magárai a jelenés helyére három növendéket hozott ; ket-
ten közőlük a rennesi megyéből valók voltak, az egyik 11, 
a másik 9 éves; a csodás jelenést ezek is látták. 

Most már a jelenésről a plébános is értesítve lett. Mi-
dőn a tiszteletreméltó áldozár, ki e plébániát 1836-tól fogva 
gondozta, e hírt meghallotta, szent félelein fogta el valóját. 
Ennek hatása alatt eleinte bizonyos ideig mozdulatlan 
maradt, de erejét csakhamar összeszedve, lépteit a Barbe-
dette-ház felé irányozta. 

Oda ugyanakkor Maria-Eduarde nővér, s a csodás je-
lenség híréről értesült egyébb személyek is jöttek. De a je-
lenés látására a gyermeken kivül csak az alig 6 éves kis 
Friteau Jenő s egy még nem egészen 3 éves leányka lett 
méltatva. E kicsiny teremtmény kezecskéit folytonosan 
mozgatva, örömittasan kiáltotta : Jézus, Jézus ! 

Vitaline nővér ezalatt az ut közepén állva a japáni 
martyrok rózsa füzérét kezdette a jelenvoltakkal együtt 
imádkozni, mely a hit, remény és szeretet indulataiból és 
búcsúval ellátott több röpimából áll. Ekkor és pedig azon 
pillanatban, midőn a tiszteletreméltó plébános a csűr aj tajá-
hoz közeledett, a jelenésben változás állott be. „Nini, itt va-
lami történik," mondák egyszerre a gyermekek. Ezután el-
mondták a plébánosnak, hogy a jelenés körül, attól mintegy 
I1/ , lábnyi távolban egy nagy, tenyérnyi széles, s a ruhával 
egyező kékszínű, tojásdad kör képződik ; e körben négy 
gyertya látható, kettő a nőalak térdeivel, a másik kettő an-
nak vállaival egyenlő magasságban. A jelenség mellén egy-
szersmind vörös keresztet láttak, 

A gyermekek köré mintegy 50 égvén gyűlt össze. Ne-ö J O «/ Oi/ o . ' 

hányan közőlük hittek a gyermekeknek, mások nem hittek, 
és a jelenvoltakat megjegyzéseik által még nevetésre is in-
gerelték. 

„íme, most ő egészen szomorú lesz," mondá Barbe-
dette Jenő. Az ,urnő' leirhatlanul kedves mosolyát csak-
ugyan mély szomorúság kifejezése váltotta fel, midőn ugv a 
figyelem tőle elvonatott és nem illő megjegyzések is történ-
tek. A plébános erre csendet parancsolt. 

„Plébános ur, mondá Maria-Eduarde, jó lenne tán, ha 
ön a sz. Szűzhez szólna ? !" 

„Imádkozzunk !" adá az válaszul. És mindanyian tér-
deikre borulva, M.-Eduarde nővér előimádkozása mellett a 
sz. olvasót mondották el. 

Ezalatt a jelenés harmadik változása állott be. Az 
,urnő' hirtelen megnagyobbodott. „ 0 most kétszer oly nagy, 
mint Vitaline nővér," mondák a gyermekek. A kék tojásdad 
kör is egyúttal kitágult, a csillagok csoportosulni kezdtek, 
az ,urnő' felé közeledtek és ruháján annyira megsokasodtak, 
hogy az tőlük egészen arany lett. 

Ezután csakhamar a negyedik változás következett be. 
M.-Eduarde nővér a Magnificat-ot kezdte meg, midőn a 
négy gyermek (a két legkisebb már nem volt jelen) egy-
szerre uj csodás tüneményt jelzett. A jelenés lábai alatt egy 
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nagy, hófehér irótábla mintegy 12 méter hosszaságban kép-
ződött, s arra, miként a gyermekek beszélték, egy láthatlan 
kéz tiz perczen át szép arany hetüket rajzolt volt. A hetük-
ből ezen szavak lettek : „Priez, mes enfants !" (imádkozza-
tok, gyermekeim ! A magnificat végére érve e szavak is ké-
szen állottak. 

Az irás ez első szavai, melyeket a két gyermek egé-
szen egyformán szótagolt, a népet mélyen meghatották. I l-
letlen megjegyzést tenni többé senki sem mert. Sokan 
sirtak. 

Az ,urnő' megint mosolygó arczot mutatott. Ekkor 
mintegy 7 óra volt. 

Midőn a plébános a jelenlevőket felszólitotta, hogy a 
bold. Szűz litániáját kezdjék énekelni, az ötödik változás 
állott be, mely az előbbinek csak folytatásául volt tekint-
hető. Mindjárt a litánia kezdetén más arany betűk is jöttek 
elő, s azok a litánia bevégeztével szintén befejezésökhöz ju-
tottak. A gyermek olvasák: „Dieu vous exaucera en quelque 
de temps," (az Isten titeket rövid idő alatt meghallgatni fog.) 
A temps szó után a gyermekek szerint egy arany pont kö-
vetkezett, mely épen oly nagy volt, mint a hetük maguk. 

E szavak olvasásakor a jelenlevők örömükben csak-
nem magukon kivül lettek. Örömrivalgás, sirás, zokogás 
tört ki. Az ,urnő' pedig folyton a gyermekekre nézett, és 
reájok mosolyogni meg nem szűnt. 

A hatodik változás az ,Inviolata, és a ,Salve Regina' 
eléneklése alatt történt. Az ,Inviolata' alatt a gyermekek az 
irótábláu, de más sorban irt u j betűknek feltüntét jelezték, 
és azon perczben, midőn e zárszavakat. „O Mater alma 
Christi carissima" énekelték, ők betűről betűre ezen szava-
kat olvasták le: „Mon fils" (Fiam.) 

A jelenlevőket leirhatlan meghatottság sz. félelme 
rezgette át. 

„Ez valóban a sz. Szűz," mondák a gyermekek. 
„Igen, ő az," ismételték a jelenlevők. 
Az ,Inviolata' után a ,Salve Regina' következett. En-

nek végeztével a gyermekek olvasák : „Mon fils se laisse 
toucher." (Fiam megindul fölöttetek.) 

E másik sor alatt egy nagy arany kör képződött. 
Ez ének elnémult. Es mig a gyermekek hangja csak-

nem minden pillanatban az egész felirást ismételte, az em-
berek meghatottan és buzgón imádkoztak. 

Megint csendesség lett. M.-Eduarde nővér a plébános 
kérésére ezen éneket kezdette meg : 

Mère de 1' espérance, 
Dont le nom est si doux. 
Priez, priez pour nous ! 
Reménységnek Anyja, 
Kinek neve oly édes, 
Könyörögj, könyörögj érettünk ! 

Ezalatt a gyermekeknek bámuló szemei előtt a jelenés 
hetedik változata állt be. 

A sz. Szűz kezeit, melyek azelőtt a föld felé hajolva 
voltak, a vállak magasságaig emelte föl, és mig ujjait, 
mintha csak az éneket akarta volna kisérni, lassan moz-
gatta, a gyermekeket leirhatlauul kedves mosolvlyal nézte. 
„Nini, hogyan nevet," mondák a gyermekek, kik is örömük-
ben felugráltak, kezeikkel tapsoltak, és oly kifejezéssel, me-
lyet utánozni lehetetlen, tán százszor is kiáltottak fel : „Oh 

mily gyönyörű ő, oh mily gyönyörű ő !" Az öröm e kifeje-
zéseibe maguk a körülállók is be vonattak. 

Nyolezadik jelenet. 
Az ének befejeztével a felirat mely körülbelül 10 per-

czig volt látható, eltűnt. U j énekbe kezdtek : 
Doux Jésus, enfin voici le temps 
De pardonner nos coeurs pénitents. 
Édes Jézus, ime itt az idő, 
Hogy bünbn'nó sziveinkkel irgalmat tégy. 

A versszakok a ,Parce Domine'-val váltakoztak. 
Ezalatt a sz. Szűz képére a szomorúság borús árnya 

iilt. Látták egyszersmind a gyermekek, hogy a sz. Szűz le-
hajolt, és egy körülbelül 60 cin. hosszú vörös keresztet, me-
lyen hasonló szinü feszület vala, fogott kezeibe, ugy, hogv 
mig kezei az első ének alatt a vállakkal egyenlő magasság-
ban voltak kiterjesztve, most a keresztet a gyermekek felé, 
mintegy azt nekik mutatni akarván, hajlitva tartották. A 
kereszt tetején fehér táblára vörös betűkkel irva volt : Jézus 
Krisztus. A sz. Szűz, szomorúan és magábavonultan, a jelen-
levőkkel együtt imádkozni látszott. 

Kilenczedik jelenet. 
A sz. Szűz lábai alatt hirtelen egy csillag lebbent el, 

s a kék kört befutva, a négy gyertyát egymás után befu-
totta, azután pedig a jelenés feje fölött lebegve maradt. 

A nép folytonosan imádkozott. 
Ekkor az ,Ave maris Stella' éneket kezdték meg, mely 

alatt a vörös kereszt eltűnt. A sz. Szűz karjait megint a 
szeplőtelen fogantatás képén látható modorban terjesztette 
ki. Vállain azután mintegy 20 cm. magas fehér keresztek 
tűntek elő, melyek mintegy belőlük kinőni látszottak. Szűz 
Mária arczán ismét az anyai mosoly édes kifejezése ült. 

Tizedik és utolsó jelenet. 
Mintegy 8' 2 óra volt. A plébános inditványa folytán 

az esti imához fogtak. Mindnyájan letérdeltek. A lelkiisme-
ret-vizságálat alatt a gyermekek, kiknek szemei folytonosan 
az ég királynéján csüggtek, látták, hogy a bold. Szűz lábai 
alól egy nagy fehér fátyol húzódott lassan fölfelé, mely őt 
egész a nyakig födte be. A gyermekek már csak az ő elbá-
joló arczát láthatták, mely reájok folyton mosolyogva né-
zett. Azonban lassacskán eltűnt a fej, a korona, a fátyol, a 
kék kör s a gyertyák, melyek egész végig égve marad-
tak volt. 

Csaknem 9 óra volt. 
Mindenki hazament, meghatva e nagyszerű csoda által, 

melynek emléke és hatása eltörülhetlen maradt. 
A vidékről csakhamar nagyszerű körmenetekben jött 

ide a nép, hogy szive vágyától ösztönöztetve ezerszer, száz-
ezerszer énekelje el : Ave maris Stella ! 

A jelenés helyét a jó Isten számos kegyelemmel tün-
tette ki : ott feltűnést keltett gyógyulások és — a mi a leg-
főbb —- megtérések is történtek. A hit meg újra vissza-
nyerte hatalmát a lelkek fölött, s az ájtatos hivek azon sz. 
helyen, hol a bold. Szűz magát az ártatlan gyermekeknek 
kinyilatkoztatta, és hol a vallásos kegyelet egyelőre emlék-
oszlopot emelt, buzgalmukat megkettőztetni érzik. 

Mgr. Wicaut, lavali püspök, 1872, febr. 3. kelt főpász-
tori levelében e csodát, szigorú vizsgálat és érett megfon-
tolás után, elismerte, ünnepélyesen kijelentvén : „Itéle-
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tünk oda megy ki, hogy a szeplőtelen Szűz, az Istennek 
Anyja, Pontmain faluban 1871. január 17. valóban meg-
jelent." 

„Megengedjük, bogy a bold. Szűz megyénkben ,Notre-
Dame d' 1' Espérance de Pontmain' nevezet alatt tisztel-
tessék." 

„Hozzánk több oldalról intézett óhajnak megfelelni 
akarván, azon szándékban vagyunk, hogy ama helyen, mely 
fölött sziiz Mária megjelenni kegyes volt, egy szentélyt 
emelünk." 

Ave maris Stella ! (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
B u d a p e s t , m á j u s 11. A Jcatholikus papság tiltakozása. 

Magasztos és lélekemelő látvány az, melynek tanúi vagyunk. 
Minden nap meghozza a maga örvendetes eseményét, min-
den nap tapasztaljuk a sz. vetélkedést, mely kath. paptár-
saink soraiban naponkint élénkebbé lesz, a sz. vetélkedést 
megmenteni a társadalom keresztény jellegét, az egyház 
szellemi és anyagi javait a modern hitetlenkedő és mate-
rialista törekvés ellen. Olvasva azon számtalan tiltakozást, 
melyek a kath. papság köréből a keresztények és zsidók 
közt kötendő házasság, valamint azon törekvés ellen irá-
nyulnak, mely a kath. egyházat egyedül őt megillető javai-
tól megfosztani akarja, lehetetlen, hogy tisztelettel ne teljék 
mindenki azon vallási testület iránt, mely ugy vallási buz-
ííósáo-ának, mint a tiltakozásokban nyilvánuló tudománvos-O O 7 J ^ 
ságának annyi tanújelét adja. Mi a magunk részéről a leg-
teljesebb megelégedéssel és örömmel szemléljük, hogy kath. 
papságunk immár másod izben lép ki elzárkózottságából a 
nyilvánosság elé és a kezében levő hatalommal megmenteni 
törekszik az egyház és vele együtt a társadalom megtáma-
dott legszentebb érdekeit, mert az bizonyos, hogy az egyház 
érdekével a társadalom érdekei szoros összefüggésben vannak. 

Az elismerésen kivül azonban, melyet mi a legtelje-
sebb mértékben adózunk t. paptársainknak és őket a kezdett 
tiltakozás folytatására buzdítjuk, legyenek meggyőződve t. 
paptársaink, hogy e tiltakozásoknak megvan a maguk hatása, 
ínég pedig két irányban, az egyik a papságra, másik pedig 
az intéző körökre. Ami a papságot illeti, bizonyos, hogy a 
tiltakozások által a solidaritás bizonyos neme fejlődik ki 
köztük nemcsak, hanem folyton erősbül is, amit ma táplálni 
különösen kétszeres feladat, midőn az egyház annvi ellen-
séggel van mindenfelől körülvéve. A kath. papság e szellemi 
solidaritása azután megteszi hatását az intéző körökre is. 
Igaz ugyan, hogy a liberális sajtó, az úgynevezett közvéle-
mény e képviselője, nagyúri módon jár a maga utján, egy 
betűvel sem tesz említést a kath. papság tiltakozásáról, 
nehogy olvasó közönségét figyelmeztesse a mozgalomra, mely 
a kath. papság közt létezik és betekintsen valahogy vala-
mely kath. újságba. E nagyúri ignorálás és közöny azonban 
csak fictio ; csak látszik, hogy a kath. érzület nyilvánulását 
ignorálják, csak látszat, mintha avval nem törődnék: a való-
ság pedig az, hogy nagyon is figyelemmel kiséri e nyilatko-
zatot és látva, hogy itt nem elszigetelt egy-két ténynyel, 
hanem solidaris működéssel van dolga, teendőjét bölcsen a 
viszonyok szerint rendezi be, azaz látva, hogy tervei saját 
fejére veszélyt hozhatnak, azokat legalább egyidőre elejti. 

Ily reményben élünk mi, látva a kath. papság jelenlegi 
tiltakozását is. Hiába, nálunk már az ugy van, hogy a kath. 
papságot a számításból kifelejteni nem szabad;de hogy szá-
mitásba jöhessen, életjelt is kell magáról adnia. Ami tehát 
eddig történt, az önmagában véve mind megérdemli helyes-
lést és dicséretet, a kath. papság él és életéről tiltakozásai-
val tanúságot is tesz. Mi azonban szeretnők, lia egy lépés-
sel tovább is mennénk, amint egyes lelkészek e lépést előre 
már meg is tették. Szeretnők t. i. ha paptársaink a népet is 
a solidaritás körébe vonnák, a tiltakozásokat a liivekkel is 
aláíratnák és igy hoznák azokat nyilvánosságra, igy terjesz-
tenék be az országgyűlésnek, hogv, még azon látszólagosan: 
alapos kifogást se lehessen tenni a tiltakozás ellen, hogy 
avval a nép nem ért egyet. Az országgyűlésnek be kell bizo-
nyítani, hogy azon nézet, mely valamely tiltakozásban ki van 
fejezve, nemcsak ,a papok'nézete, hanem a hiveké is • igy 
lehet még biztosabban reményleni, hogy azok szemei is fel 
fognak valahára nyílni a látásra, kik mindezideig nem akar-
tak, vagy nem tudtak látni, kik azt hitték, hogy a katholi-
kus kérdésben szabad a vásár minden irányban. A nép alá-
irása az ily tiltakozásokon nagy súlyt fogna kölcsönözni a, 
papság fellépésének bármily térpn is és kétszeres befolyással 
lenne képes érvényesíteni azon hatalmat, mely kétségbevon-
hatlanul kezében van, melyet csak érvényesíteni kell akarni 
és az eredmény kimaradhatatlanul bekövetkezik. Hazánk-
ban mindez ideig igen kevés suly lett fektetve arra, hogy 
maga a kath. nép is bevonassék a kath. ügyek iránti érdek-
lődésbe, holott a külföld példái elég világosan szólanak e 
bevonatás mellett. A jövőben az eddig elkövetett mulasz-
tást helyre kell pótolnunk és a népet is be kell vonnunk a 
kath. actióba, kifejtve neki, hogy itt nem a ,papok', hanem 
a katholicismus, tehát minden egyes hivő érdekéről van szó. 

Ha czélt akarunk érni, ugy az eszközöket fél kell 
használni ; de hát minő eszköz az, mely által a czélt elérni 
lehet ? Mi által lehetne a népet e békés természetű kath. 
mozgalomnak megnyerni ? A ,Religio' ez évi 36-ik száma 
meghozta azon választ, melyet ő szentsége a nála tisztelgő 
10,000 római hódoló feliratára adott. Azonnal kezdetben a 
válasz következő szavaira bukkanunk : „Ha mindig nagy 
örömünkre szolgál a katholikus érdekek védelmére Rómá-
ban alakult számos társaság egyikét vagy másikát fogadni : 
ma, midőn e társaságokat mind, egy sz. szövetségbe egyesül-
ten, láthatjuk magunk előtt, örömünk és vigasztalódásunk 
nagy mérvben fokozódik." E szavakban megtaláljuk mi az 
utat, melyen a népet a kath. érdekek védelmének megnyerni 
lehet, ez az út pedig nem más, mint a társulati út. Ismerjük 
el, hogy mi katholikusok még nem jutottunk, fájdalom, annak 
öntudatára, hogy a társulati uton nagy dolgokat lehet vég-
hezvinni, nem jutottunk még el oda, hogy egyes eseteket 
leszámítva, buzgólkodtunk volna oly társulatok megalapí-
tása mellett, melyek hivatva lettek volna a kath. érdekek 
védelmére. Nálunk Magyarországon a társulási ösztön, leg-
alább kath. téren nem igen jelentkezik, pedig a külföld erre 
is, mint már sok másra, jó példát adott és nálunk még ily 
társulatok sokkal több nyomatékkal lennének képesek mű-
ködni, mint a külföldön, hol annyi kifelé gravitáló elem 
nem létezik, mint nálunk. 

De hogy visszatérjünk a nép érdekeltségének felkölté-
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sere a kath. ügy iránt, szükségesnek találnék, hogy a tár-
sulás szükségességét mennél előbb, mennél többen belátva, azt 
valósítanák is. Ily uton legkönnyebben és legbiztosabban 
lehetne a népet megnyerni a kath. érdekek védelmére és 
amit különösen fel akarunk ez alkalommal emliteni, ily mó-
don, ha hasonló esetek felmerülnének, mint a mostaniak, 
midőn a papság a tiltakozás szükségét belátva, a legköny-
nyebb volna a néppel is aláiratni — tiltakozásokat. Hogy 
mindez bizonyos nehézségekkel van összekötve, azt mi nem 
tagadjuk, de tudjuk azt is, hogy ha a kezdet meg nem tör-
ténik, a nehézségek mindig megmaradnak; hogy azonban 
kitartással a nehézségeket is lelehet küzdeni, az ismét nem 
szenved kétséget. Folytassák tehát tiltakozásukat paptest-
véreink ; legyenek azonban rajta, hogy solidaritásukba a kath. 
ügy védelmére a népet is megnyerjék. 

Bécs. Herczeg Schwarzemberg J. bibornok érsek eskető 
beszéde a trónörökös pár nászán. — „ H u s z o n h é t év e l ő t t 
ugyanebben a templomban és ugyanezen oltár előtt tartatott 
meg azon ünnepély, mely Ausztria császárját és császárnéját 
egymáshoz köté. A házassági frigy szentsége keresztény 
értelemben magasztos, és az apostol szerint képmása Krisz-
tás az egyházhoz való viszonyának. 

A mint Krisztus az egyházat teljes lelkéből szerette, 
vele egygyé vált, és érette örvendő szívvel ment a halálba, 
megpecsételve ezzel a siron tul tartó hűséget, ép ugy sze-
resse a keresztény férj hitvesét, oltalmazza őt, gondoskodjék 
róla és mindenben támogassa őt. Más részről a hitves is tisz-
telje a férjet, és az ő életgondjain és bajain hű odaadással 
iparkodjék könnyíteni. A házasság ennélfogva nem szerző-
dés, — a mint a világ gyakran véli — mely a férj és fele-
ség közötti jogokat állapítja meg, hanem a lélek legbensőbb 
titka, mely a hitestársakat felbontatlanul fűzi egymáshoz. 
És miután a házasságban kötelmek várnak teljesítésre, az 
Ur malasztját adja hozzá a szentségben. A kötelmek sze-
gényre és gazdagra, magas és alacsony származásura nézve 
ugyanazok és egyenlő a malaszt is mindnyájuk számára. Mi-
nél magasabban áll azonban valaki, annál nagyobbak, azon 
igények, melyeknek eleget kell tennie a szentírás ezen igéi 
szerint, hogy „A kinek sok adatott, attól sok is fog váratni." 
— A trónörökös, Habsburg örököse, Ausztria reménye, háza 
és dynastiája hagyományaihoz hiven Isten kegyelmével a 
a házasság szent frigyére lép. Mily szentül fogja fél a trón-
örökös e frigyet, mutatja az előkészület, melynek magát 
aláveté, zarándok utja Jeruzsálem felé a szent sirhoz, a hol 
térdet hajtott a királyok királya előtt és fogadalmi s áhitat-
áldozat gyanánt letette a szent sirra saját és arája adomá-
nyait. E pillanatban egész Ausztriában milliók fohásza 
egyesül, hogy szerencsét és áldást könyörögjön le az egektől 
a fenséges mátkapárra, az uralkodó házra és Ausztria 
népeire." 

Esztergomi főegyházmegye. Tiltakozás az eszter-
gomi esperességi kerületből. —- H a va lak i , b izonyára a le lké-
szek ismerik legjobban, miként gondolkozik, érez, és mit kí-
ván a nép. Mi tehát, mint. a reánk bizott nép vezérei és 
atyái, jelen kerületi gyűlésünkben ünnepélyesen tiltakozunk 
azon, bármely jogsérelem ellen, mely hazánkban legújabban 
felmerült és még gonoszabbal fenyeget, és hangos szavakkal 

adunk kifejezést annak, hogy kath. népünk azt határozottan 
roszalja és kárhoztatja. 

Ezen hármas sérelem elseje ; a tisztán kath. alapok 
jellegének megváltoztatása, vagy azoknak más, mint tisztán 
kath. czélokra való fordítása. — Azt tar t ja népünk, hogy 
„ami az enyém, az nem a t iéd!" s igy méltán boszankodik. 
midőn atyáitól öröklött és kath. vallásunk istápolására szen-
telt vagyonát, sokszor ép sz. hitünk aláaknázására látja fe-
cséreltetni. Midőn pedig hallja a saecularisatiót, igy jajdul 
fel : „Ez kéne még csak 1 Igy aztán nem lesz sem pénz, sem 
posztó !" 

A második hirhedt 53. §. A legbensőbb felindulással 
kiáltnak fél erre híveink : Mi lesz még ebből ! Nem elég a 
közös iskola, mely kitépi gyermekeink szivéből a vallás csi-
ráit ? ! Most már a csecsémőnél akarja kezdeni a mindenható 
állam ádáz gondoskodását, és nem átallja polypkarjait a 
család szentélyébe is betolni ? ! Mi gyermekeinket sz. hitünk-
szabványai szerint és szellemében akarjuk kereszteltetni s 
nevelni, és tiltakozunk azok ellen, kik ebben papjainkat bár-
mily módon gátolni akarják. 

A harmadik a bármily alakú polgári együttélés, me-
lyet „házasság" névvel mernek illetni. Bár másokról is biz-
ton állíthatnék, de saját híveinkről, azok nevében határozot-
tan kijelentük, hogy azt közölök egy sem ohajta. Sőt ellen-
kezőleg mindnyájan kárhoztatják, ugy mint olyat, mi egy-
részt bün, paráznaság, ágyasság; másrészt pedig a hitben 
nem elég erőseknek csáb, a kevésbbé képzetteknek pedig a 
házasság helves fogalmáról zavart előidéző léhaság. O J ö O 

Mindezt tehát szemeink előtt tartva, hiveink nevében, 
ismételten és ünnepélyesen tiltakozunk a jelzett hármas, be-
végzett és fenyegető jogsérelem ellen, polgári és egyéni jo-
gainknál fogva követelvén, hogy azok mellőztessenek, és 
hazugoknak bélyegezvén azokat, kik akár az országgyűlés-
ben, akár egyebütt, hivatalosan, vagy magánbeszédben — 
legalább a mi lóvéinkét illetőleg — azt 'megrészlik állítani, 
hogy ők a kath. józan nép óhajának kifejezői, midőn a fenn-
jelzett pontok bármelyikét védelmezik, vagy életbelépteté-
söket sürgetik. 

Kelt Esztergomban, 1881. május 5. tartott kerületi 
gyűlésünkön. 

A kerületi 22 áldozár nevében : 
Ébert András, s . k . Sorecz János, s . k . 

ker. esperes. ker. jegyző s pleb. 

Stockholm, ápril 18. (Ered. tudós.) Mgr. Mermillod 
stockholmi missiójáról. — Kedves confrater uram ! Ma 1 
órakor kezdte mgr Mermillod conferenczia-beszédeit. O mga 
mult szerdán érkezett meg, kissé fáradtan, de különben jó 
egészségben. Kisérője s egyúttal ti tkára egy if jú német ál-
dozár, a ki convertita s mint ő maga beszélé, a keresztséget 
és egyházi rendeket ő mga kezeiből vette fel, és azért hálá-
ból a rottenburgi megyéből a genfibe ment át. Zöld csütör-
tökön a ft. püspök ur szent misét a sz. Józsefről nevezett 
nővérek kápolnájában mondott, mely alatt t i tkára és cse-
kélységem segédkeztünk. Tegnap teljes püspöki ornatusban 
jjontificált. Már megjelenése, még inkább pedig áldása az 
ünnepélyes sz. mise végén, elragadó hatással volt ugy a ka-
tholikus hívekre mint a protestánsokra. 

Epen most jövök ő mga mai sz. beszédéről. Daczára a 
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kellemetlen időnek s a talán nem alkalmasan választott nap-
nak a templomot egészen betöltötték és pedig a legelőke-
lőbb családok tagjai. Feszült érdeklődéssel és figyelemmel 
hallgatta mindenki e szónoklatot, e meggyőző és megnyerő 
conferencziát. Ha valaha, most tapasztaltam sz. Ágoston 
hármas szabályának, docere, movere, delectare, érvényesü-
lését. A sz. beszéd tárgya volt: Jézus 1) a halál diadalmas 
ura, 2) az emberi szabadság meghóditója, 3) a feledékeny-
ség legyőzője. Minden többé-kevésbé feledésbe megy ; csak 
két név nem: Isten és Jézus Krisztus. Erről szólt ő inga 
beszéde első részében. A második részben az ékesszólás nagy 
mestere kifejtette, hogy Jézus Krisztust most sem sikerült 
senkinek legyőzni, mert ő most is él, uralkodik és diadalmat 
arat. Ezt a főt. püspök az élet hármas nyilatkozataival bi-
zonyitá be, mert az élet 1) szavakban, 2) tettekben, 3) az 
i'llenségekkel szemben kifejtett ellenállasban nyilvánul. 

P. S. Ide iktatom mgr Mermillod második conferencziá-
járól szóló jelentésemet is. Ennek tárgya volt : Jézus Krisztus 
a világtörténelemben.- Beosztás : I. Jézus Krisztus a népek 
ohajtottja és vártja 4000 évig. I I . Jézus ki a népek imá-
dottja 2000 év óta. Soha életemben nem hallottam ily élénk-
séggel és az ékesszólás kimerítő teljességével beszélni az 
ó-szövetség jövendőléseiről s a pogányságnak Krisztusra 
utaló jelenségeiről. Utánozhatlanul rajzolta ő mga beszéde 
második részében Jézust a jászolban, s miként hóditá meg a 
világot, s miként tesznek róla tanúságot a keresztény aera 
századai egyenkint. Nagyszerű apostrophával fejezte be be-
szédét, melyet a hitetlenekhez és szabadoncz gondolkodók-
hoz intézett. Ezúttal a templom még tömöttebb volt mint 
hétfőn. A stockholmi újság, ugy látszik, utasítást kapott, a 
hallgatásra. A második conferencziát egy szóval sem emliti. 

In amore Christi kész szolgája : Hupe H. 

IRODALOM. 
-f- A Stöckl-féle kath. bölcsészeti tankönyv érdeké-

ben. 1. E tankönyv magyar kiadásából még 70 teljes példány-
nyal rendelkezem. Megrendelhető akár készpénzért (egy-egy 
füzet ára 60 kr.), akár intentiókra alulirtnál. 

2. Többen fordulnak hozzám azon kérdéssel, hány 
intentió végzendő egy-egy füzetért. E kérdés megoldása a 
stipendium természetétől függ. A legtöbb 3 ; de többször 
rendelkezem olyanokkal is, melyek közöl 2, sőt néha csak 1 
végzendő. 

3. Miután többen különféle oknál fogva nem végezhe 
tik a részökre kijelölt sz. intentiókat, ennélfogva, hogy el-
vállalt kötelezettségemnek a határidőre nézve is megfelel -
hessek, tisztelettel kérem összes megrendelőimet, szívesked-
jenek velem levelezési lapon tudatni, hány intentiót és mily 
határidőre vállalhatnak, hogy azonnal eszerint oszthassam 
ki azokat, nehogy késleltetve legyen az ügy. 

4. Hivatalos teendőimen kívül egyébbel nem levén el-
foglalva, több időt szánhatok levelezésekre is. A múltra 
nézve elnézést kérek. Az expeditiót illető kérdéseket kérem 
egyenesen Szathmárra, Litteczky Endre könyvnyomdászhoz 
intézni. Onnan minden reclamatió rögtön elintéztetik, mig a 
hozzám intézett reclamatiók elintézése hosszabb időt igényel. 

5. A füzetek ezentúl gyorsabb egymásutánban fognak 
megjelenni és — remélem — az ujabb füzetekben lényegte-
len liibnli sem fordulnak elő, miután a mű, mielőtt a sajtó 
alól kikerülne, több kritikán megy át. Azonban nagy hálá-
val fogadom a netalán felfedezhető kifogásolt kifejezések 
határozott megjelölését akár magánlevélben, akár a nyilvá-
nosság utján. És azt hiszem, a birálatnak csakis ez képezheti 
nemes feladatát, nem pedig a concret esetekre hivatkozás 
nélkül hozott itélet, legyen az elismerő vagy kárhoztató. 

6. A készpénzért megrendelőket tisztelettel kérem, 
legyenek szívesek illetékeiket pontosan beküldeni ; sőt egye-
nesen ez uton lehetséges a füzeteknek a szokottnál gyorsabb 
kiadása. Igen sokan még az első füzetért sem tettek eleget. 
Pedig sok tekintetben fölötte óhajtandó, hogy az egész mű 
mihamarább be legyen fejezve. Mihelyt az egész mii megje-
lent, országos nevü szakférfiakkal egyetértőleg egy pótév-
ben minden legcsekélyebb hibát is felsorolnak, hogy már 
ezen első kiadás is teljesen kifogástalan tankönyvül szolgál-
hasson és méltó legyen arra, hogy egyetemes használatnak 
örvendjen, ami fáradalmaimnak egyetlen ohajtott jutalma 
leend. 

F i u m e , M á r i a - h a v a 9. 1881. D r . Zafféry Károly. 

V E G Y E S E K . 
— A szent atya szeretett tanára, Patrizi Ferencz atya 

s. J . élete 84-ik évében Romában jobb létre szenderült. 
Róma főnemes családainak egyik legelőkelőbbikéből szár-
mazott s már 17 éves korában lemondott a világ hiúságai-— o 
ról, a Jézus társaságába lépett, melyben 66 évet töltött. 
Majdnem 59 évig tanitá a Collegium Romanumban a héber 
nyelvtant és szentirás-magyarázatot.1873-ban kiűzetvén a bi-
torlók által az intézetből szaktárgyának tanítását folytatta a 
Collegium Hungarico-Germauicumban, De Evangeliis czimü 
munkája örökbecsű mű. Áldás lebegjen emlékén ! 

-—- A regensburgi egyházmegyében nagyon érezhetővé 
vált a paphiány. A megyés püspök legutóbbi körlevele e 
tárgygyal foglalkozván, kimutatja, hogy jelenleg 120 helyen 
hiányzik egyházi személy, holott szükséges volna. Ez,« 
mondja továbbá a főp. körlevél, onnan van, mert körülbelül 
12 évóta évenkint csak 20 papjelölt veszi fel az egyházirend 
szentségét, holott 40-re volna szükség, mert évenkint ennyit 
ragad el a halál. 

— A szlávok római zarándoklatéiban e d d i g i h i r e k s ze -
rint 4 nemzet fog részt venni : csehek Stulc kanonok és gr. 
Schönborn Ferencz, lengyelek Chlapovszky báró, galicziai 
rulhenek Sembratovicz lembergi érsek (ki hir szerint legkö-
zelebb bibornok lesz) és horvátok Strossmayer püspök veze -
tése alatt. 

KEGYELETES ADAKOZÁS 
a svéd missióra. 

Házy Alajos nyug. plébános 25 int. 
Mackow György gk. lelkész 10 „ 

Főösszeg 23 frt és 200 int. 
(Ismét érkezett 90 int. E napokban folytatólag szétosztjuk ) 

Szerk. 
A SZERKESZTŐ POSTÁJA. 

„Providentia dioeeesana". Nem válik be ; nem azért, mintha 
mind igaz nem volna, a mi benne van, hanem azért, mert még látszatát 
is kerülni óhajtjuk annak, mintha mi ily intim dologban leczkét akar-
nánk tartani t. paptársainknak. Isten kinek-kinek kirendelte helyét és 
állását a világban. A ki ezt betölti, nagy, mert isteni hivatást teljesített 
ép ugy, mintha, Isten tudja, mily magasra emelkedett volna : tehát nyu-
godt lehet, sőt kell is hogy nyugodt legyen. Szóval : a providentiában való 
hittel nem fér össze az ambitio s a jövő iránti aggódás. Ehhez papoknak 
nem kell commentár. Vagy ha kell, az már aztan igazán nagy baj. Mi a ker. 
Optimismus hivei vagyunk . . . Legyen szerencsénk más czikkliez. Szerk. 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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^Megjelenik e lap heten-''/ 

kint ketszer : 
szerdán es szombaton. 

: Előfizetési dij : 
\ félévre helyben s posta- : 

küldessel 5 frt. 
Szerkesztői lakás: Buda- ; 

; pest. Vili. . Stáczió-utcza ; 
; 55- hova a lap szellemi : 
; részét illető minden kül- ; 

demeny czimzendő. ^ 

R E L I G I O . 
KATH. E G Y H Á Z I S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

k a e 
NEGYVENEDIK ÉVFOLYAM. 

Budapesten, május 18. 4 0 

^Előfizethetni minden kir V 
postahivatalnál ; 

: Budapescenaszerkesztő-
uél. és Kocsi Sándor 

' nyomdai irodajában. Mu-
zeum-körut 10. sz. alatt. 

; hova a netaláni reclama-
; tiókis, bérmentes nyitott 

levélben, intézendôk. >. 

I. Félév, 1881. 

TARTALOM. Jézus mint tanitó. — Főpásztori körlevél. — Egyházi tudósítások: Budapest. Második Renán. — Budapest. 
A budapesti esperesi kerület tiltakozása. -— Róma. A szent atya beszéde a franczia zarándokokhoz. — Vegyesek. 

Jézus mint tani tó . 
Elmélkedések a keresztény oktatás eszménye felett. 

J é z u s K r i s z t u s t a n in ó d j a. 

Viam Dei in veritate doces. 
Mát. 2ü, 16. 

A Megválió legkonokabb ellenségei, a farizeu-
sok és Írástudók, tőle azon tanuságtételt nem ta-
gadhatták meg, „hogy igazmondó volt, és hogy az 
Isten út já t igazságban tanította, nein törődve sen-
kivel, mert az emberek személyét nein tekintette**1). 
Ök oly független, oly nemes és tiszta őszinteséggel 
sohasem találkoztak; ök az igazságnak oly tökéle-
tes, oly sérthetlen tiszteletét, oly benső, mély sze-
retetét soha semmi emberben sem tapasztalták. 

Jézus Krisztus tanításának valóban ez volt 
legnyíltabb, legszembeötlőbb jellege. De lehetett e 
az másként, miután ö maga az igazság volt ? 

„En vagyok az út, az igazság és az élet" 2) ; s 
e három szó által ö különféleképen csak ugyanazon 
egy dolgot bizonyította, t. i. hogy ö valóban az 
igazság. „Mert, i r ja Bossuet, ki vezethet minket az 
igazsághoz, lia nem az igazság maga ? Az igazság 
souverain, azt senki nem erőszakolhatja, senki nein 
vonhatja, kell, hogy az önnönmagát adja. De ez 
igazság egyszersmind élet is : mi ugyanis akkor 
élünk, midőn az igazság birtokában vagyunk. ** Ke-
véssel utána pedig hozzáteszi : „Kicsoda Jézus Krisz-
tus, ha nem azon igazság, mely felénk közeledik, 
mely magát gyengeségünkhöz mért alakban azért 
rejti el, hogy ugy tüntesse föl magát előttünk, a 
mint öt gyenge szemeink elviselhetik?" 3) 

') Scimus, quia verax es, et viam Dei in veritate do-
ces, et non est tibi cura de aliquo ; non enim respicis perso-
nam hominum. Mát. 22, 16. 

*) Ján. 14, 6. 
3) Méditations sur l'Évangile. L X X X I . jour. 

Jézus Kristus tanítása tehát mindenek előtt az 
igazság tanítása volt ; és a tanítók tanítójának nyo-
mai és példája után a keresztény oktatás mindig 
szembeszökő, mindig kiváló fényben ragyogó jelle-
gének, alapjellegének is ilyennek kell lennie : 

Keresni mindenek előtt az igazságot, azért, hogy 
egyedül csak azt közölje és csak azt terjeszsze ; az igaz-
ság szent érdekeit minden önző számítás és minden em-
beri tekintet fölé helyezni. 

Ez oly szembeszökőleg bölcs elvet az oktatás 
szabályaul felállítani fölösleges-, sót vakmerőnek 
is tűnnék fel, ha a naponkinti tapasztalás azt nem 
tanúsítaná, hogy e szabálya gyakorlatban mennyire 
van félreismerve, megtagadva, sőt nyiltan félre-
ismerve. Ennyire alkalmas a tévely a legbadarabb 
véleményeket is a látszólagos igazság mezébe öltöz-
tetni ! ennyire képesek a szenvedélyek a legiiresebb 
rendszereket vagy a leggyászosabb hazugságokat 
is, csalóka fénybe helyezve, elfogadhatókká tenni ! 

Az igazság előttünk e földön három különböző 
alakban jelen meg, amit is az analysis kétségte-
lenné tesz, s e három alak mindenütt előfordul, u. 
m. evidentia, tanúság és bebizonyítás. 

Látni, hinni, megérteni : ez a mi ismeret-szer 
zésiink három módja és egyedüli módja. 

Azonban az evidentia, habár az önmagában 
véve minden lélek előtt, világosnak tűnik fel, mégis 
mindenkire nézve a világosság sem ugyanazon su-
gár-mennyiségével. sem intensitásával nem bir. 

A tanúságra nézve, mielőtt az ész annak tar-
talmát igaznak elfogadhatja, okvetlenül szükséges, 
hogy az igazán hitelt érdemlőnek ismertessék el. 

Maga a bebizonyítás is, hogy zárkövetkezte-
tése minden kétségen felülálljon, kell, hogy beho-
zásaiban szigorú pontossággal eljárjon. 

Ez okvetlenül megkívánt feltételektől s az azok 
40 
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ellen elkövetett hűtlenségektől az emberi lélekre 
nézve a csalódás vagy tévely megszámlálhatlan 
mennyiségű koczkaesése származik. 

Az oktatás e koczkaesések prédájává törpül. 
Hogy azoktól megóvassék, oly bölcseségre és vilá-
gosságra van szüksége, melyet a magára hagyott 
ész sokszor nem képes neki nyújtani. 

I t t tűnik fel a keresztény tani ónak végtelen 
előnye az őskor bármelyik bölcse fölött, neveztes-
sék az bár Socrates-, Plato- vagy Aristotelesnek. 

E kitűnően jeles férfiak minden lángeszök mel-
lett sem birták magukat mindig a képtelenség ösvé-
nyeitől távol tartani ; a keresztény tanitó ellenben 
az ő bölcs és szent hitében a lángészt messze fölül 
haladó világosságot talál, melynek fénye mellett 
bizton előre halad, és tanítását a tévely álutaitól 
megóvja. 

A pogány tudomány az evangeliomban azon 
samariabeli asszony képében állít tatik elénk, ki 
Jákob kútjához jött vizet meríteni, és kihez az Ur 
Jézus ezen megható szavakat intézte: ,.Ha tudnád 
az Isten ajándékát, és tudnád, ki veled beszél : Si 
scires donum Dei, et quis est, qui dicit tibi!" ' ) 

E titkos ajándék, a mennyei Atyának e kül-
dötte maga az Ur Jézus volt, ki öt kérdezé ; az 
ama Messiás volt, kit ő még nem ösmert, de kinek 
istensége előtte azon csodálatos nyilatkozatában kez-
dett felragyogni, melyet e szegény nő az ö bűnös 
életéről hallani kényszerült. 

Ez időtől fogva a Megváltó azon hitetlen tu-
dományhoz, mely elég szerencsétlen tőle elszakadva 
tengeni, nem szűnik meg ama szavakat ismételve O ' o 
intézni, melyeket először a samariabeli nőnek mon-
dott volt : Si scires donum Dei ! 

Ha ismernéd az Isten azon igéjét, ki a világ 
üdvéért magára testet vett, tőle egy keveset az ö 
élő vizéből kérnél, egy keveset ama vizből, mely szö-
kőkút vize lesz az egész, életre : aquae salientis in 
vitam aeternam, és mely eloltja a szomjat mind-
örökké : non sitiét in aeternam ! Azután fölfedi, mi-
ként a samariabeli asszony előtt tette, a tévútra 
ju tot t tudomány megaláztatását és gyalázatát ; ke-
vélységének fonákságát, tanainak az erkölcsi rom-
lás elvetemültségével való közösségét; feltünteti 
előtte a rendszereinek materialismusa által felszínre 
ju to t t hibáját, rendetlenségét, sőt bűnét, és nyo-
mora fölötti részvétében kijelenti előtte, hogy el-
jött az óra : Venit hora et nunc est, mikor az Ur Isten 
tőle, mint minden igaz imádójától, a lélekben és 

!) Ján. 4, 10. 

igazságban való imádás adóját elvárja. Lélek ugyanis 
az Isten, s a tudományt az illeti meg, hogy leráz-
ván az anyag szégyenletes jármát, az angyalok szár-
nyain hozzája emelkedjék föl. Igazság az Isten, s a 
tudomány, kell, hogy saját dicsőségét egyedül az 
igazság dicsőségében keresve, tiszteli őt. Nem többé 
a Garizim hegye, nem is Jeruzsálem, hanem az egész 
mindenség ezentúl a mennyei Atya temploma ; és a 
hívövé lett tudományra nézve az igazság buzgó ke-
resése az Isten új népének imádása gyanánt fog vé-
t e t n i : in spiritu et verdate oportet adorare 1). 

Mit tegyen tehát a tudomány, hogy keresztsé-
gére magát méltónak bizonvitsa? tanításában mire o O J 
kell főképen gondját fordítania? 

A tudománynak három do'got kell tennie, há 
romra főleg gondolnia. C3 Ö 

Neki először is szeretettel kell az isteni példa-
képre tekinteni, és tőle az igazság iránti tiszteletet 
elsajátítania. Buzgón kell neki azon számos nyilat-
kozatáról elmélkedni, mely által ö a tanításában 
kizárólagosan létező igazságról tett tanúságot. o o o o 

„Ha ti megmaradtok az én beszédemben, . . . 
megismeritek az igazságot, és az igazság inegszaba-o o O ' O O o 
dit titeket" 2). 

„Megakartok ölni engem, az embert, ki nektek 
igazságot szólottam" 3). 

„En ha igazságotmondok,nem hisztek nekem"4). 
„Igazság az, a mit mondok nektek" 5). 
„A vigasztaló, kit én küldök nektek az Atyá-

tól, az igazság Lelke, bizonyságot tesz felőlem, . . . - O O - — ? 
és megtanít titeket minden igazságra" 6). 

Es kereszthalála előtt igy szólt Pilátushoz : 
„En arra születtem és azért jöttem e világra, 

hogy bizonyságot tegyek az igazságról" 7). 
Ha már a ker. tanitó ez isteni szavakról elmél-

kedik, lehetetlen, hogy szivében az igazság iránti 
élénk szeretet, lángoló buzgalom s az annak fólis-

' O o 
merése és mindinkább terjesztése körüli természet-
fölötti szenvedély ne támadjon. 

A ker. tanítás második feladata abban áll, hogy 
az egyházat hallgassa, mert ..hallgatni az egyházat 
annyi, mint hallgatni Jézus Krisztust, és megvetni az 
egyházat annyit tesz, mint magcd Jézus Krisztust 
vetni meg1J- 8). 

Az egyház határozatai megannyi fényt lövellő 
pharuszok, melyek már messziről jelzik a szirteket, 

í) Ján . 2, 24. — 5) 8, 31. 32. — 3) 8, 40. — ") 45. v. 
'-) Luk. 9, 27. — 12, 44. — 21, 3. — Ján. 8, 14. 16. 45. — 

15. 26. — 6) Ján. 15, 26. — 16, 13. — 7) 18. 37. — 10, 15. 
Qui vos audit, Me audit,' et qui vos spernit, Me spernit. 

Luk. 10, 15. 
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s a tudományt a hajótöréstől megmentik. Megvetni 
e mentő fényoszlopokat, meg nem becsülni az üdv 
e jelzőit, nem akarni magát azok világánál tájé-
kozni, annyi, mint szándékosan a veszélybe rohanni, 
a tudatlanságot az igazság s a halált az élet elé he-
lvezni. „A ki az anyaszentegyházra sem hallgat, J J ö . o ' 
legyen neked, mint a pogány és a vámos : sit tibi 
sicut ethnicus et publicanus. 

A ker. tudomány harmadik feladata az okos-
ság ilyképen formulázható eme szabályán for-
dul meg : 

Igaznak csak azt állítani, a miről egész bizonyos-
sággal tudjuk, hogy igaz. 

Minden tanult ember tudja, hogy minden tu-
dományban vannak igaz, föltételes és kétséges dol-
gok, vagyis három szóval: bizonyosságok, föltevé-
sek és kételyek. 

E fokok egyike a másikba megy át : a kétely, 
mely „fö ismert ismeret - hiány" (une ignorance 
aperçue), a föltevéshez vezet; ez pedig, lia szeren-
csés és ha helyesen vezettetik, a bizonvosságig ^ , > «/ o o 
emelkedhetik. Mig e fokra nem jut , addig csak egy-
szerű, többé vagy kevésbé valószinii vélemény 
marad. 

Már a tudományra nézve nagyobb veszedelem 
tán nem is létezik, mintha az magát oktalanság, 
gyengeség, elhamarkodás vagy hiúság által elég 
szerencsét entil oda vezettetni hagyja, hogy a fölte-
vést a bizonyosságnak, a kételyt pedig a föltevés-
nek fokára könnyedén fölemelje; más szavakkal, ha 
bizonyos dolog gyanánt állit fél olyan véleményt, 
mely csak valószinii, és valószínűnek szerepelteti 
azt, a mi csak határozatlan, zavart, alig körvonalo-
zot; coniectura. 

Hogy a tudósok ez oly természetes kísértés-
nek, mely arra csalogatja, hogy az egyik térről a 
másikra átcsapongjanak, hogy átalános szabályokat 
elhamarkodva abstraháljanak és annál, a mit tud-
nak s a mit bebizonyíthatnak, többet állítsanak, — 
ellenálljanak, ahoz az igazságnak valóban mély sze-
retete, ahoz valóban szilárd és igazán nagy, nemes 
érzület szükséges. 

A viiág előttük számtalan rejtélyt tartalmazó 
könyv gyanánt tűnik fel, s ők magukat arra érzik 
indíttatva, hogy azokat feloldják. A természet tit-
kokkal van tele; e titkok reájok nagy vonzerővel 
birnak s öle azokat fölfedhetni remélik. Ök tekinte-
tükkel az egész teremtést felölelik. Az ö vágyaik 
oda terjednek, hogy a Teremtő tervét ellessék, hogy 
az erkölcsi és anyagi rendet szabályozó törvényei-

nek alakját fölleljék ; és ha aztán valamely szeren-
csés fölfedezés, valamely váratlan találmány az ö 
lelkesedésöket még nagyobb tűzbe hozza, akkor 
nagy garral hirdetik, hogy előttük a titkok fátyoia 
rövid idő alatt már teljesen lehull, és hogy rend-
szereikkel az egész mindenség teljes gépezetét fej-
tendik ki. 

De ime ! e hiú ágaskodást végtelen csalódás 
követi. A világ továbbra is megtart ja a maga rejté 
lyeit, a természet az ö titkainak csak fólületét mu-
tat ja meg nekik. Ha néhány törvényét ellesték, 

- mennyi ismeretlen marad még előttük ! Mennyi 
mélység, mennyi titok minden o daíró!, s ők azok-
hoz nem tudnak férni ! 

Ha ők ezt őszintén bevallanák, ugy ez elis-
merés által csak önmagukat tisztelnék meg, és mi 
sem tenné őket oly dicséretre méltókká, mint tehet-
lenségök szerény bevallása. 

A kinek bátorsága van azt mondani: nem va-
gyok biztos róla, nem tudom, — annak joga van 
ahoz, hogy higyjünk neki, midőn azt ál l í t ja : ezt 
tudom, erről biztos vagyok. 

Ha igy szól a tudomány embere, ugy ö az 
igazságban marad. Ö azt tanítja, a mit az Isten mű-
veiből felismerhet. Ö azt, a mi bizonyos, bizonyo-
sul, a mi valószínű, valószínűül tünteti fel, a ké-
telyt pedig csak kételynek hagyja. Az ö tanítása 
őszinte, ö mindenütt, a hol csak lehet, igazságra 

' o ö 
tanít és megérdemli azon elismerést, melyet maga 
a gazság sem tagadhatott meg az TTdvözitötöl : 
Viam Bei in veritate doces. 

De vájjon van-e a tudósoknak mindig ily bá-
torságuk és öszinteségök? Birnak-e ők alázatos-
sággal ? 

Ha azon rendszereknek, melyek a kinyilatkoz-
tatott bitigazságokat czélzatosan vagy nem czélza-
tosan megtámadják, mélyére pillantunk, ha okos 
kodásaik alapját tekintjük, mit ta lá lunk? 

Ha az nem hamis elv, nem elhamarkodott le 
hozás (inductio), ugy az bizonyára csak hypothesis, 
csak tiszta föltevés, mely tán elmésnek látszik, csá-' J 

bitó külszinnel bir, de melynek, hogy a bizonyos-
ság fokára emelkedhessék, bebizonyíttatnia kel-
lene, és melyből ennélfogva csak bizonytalan követ 
kezményeket és erőtlen érveket vonhatni le. 

Ugyanazon hagyományos kórral találkozunk 
azon rendszerekben is, melyek a religiót nem egye-
nesen támadják meg. Sőt ezt, fájdalom ! még némely 
apologétánál is feltaláljuk, kiknek inkább lángoló, 

40* 
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mint bölcs buzgósága a liitvédelem terén kétes és 
ismeretlen ösvényekre tévedt. 

Ezen csalódások, e felülések, e tévedések mind 
mind elmaradhattak volna, lia a tudomány embe-
rei ez oly üdvös szabályt szem elöl sohasem tévesz-
t ik : Igaznak csak azt állítani, a miről egész bizonyos-
sággal tudjuk, hogy igaz. 

Vájjon könnyű e mindig e megkülönböztetés? 
Adhat e nekünk az okosság néhány jó tanácsot azon 
ezélra, hogy a bizonyosságot a föltevéstől s a fölte-
vést a kételytől elválasztó vonalat könnyebben föl-
ismerjük? Erről kell a következőkben szólanak. 

(Folytatása köv.) 

F ő p á s z t o r i k ö r l e v é l 
a szamosujvári egyházmegye papságához a vegyes há-

zasságról.*) 
Főtisztelendő püspöki külhelynökök, nrchi diakónu-

sok, nagyon tisztelendő esperesek és lelkészek, Krisztusban sze-
retett testvéreim ! 

A mindennapi tapasztalatból tudhatjátok Krisztusban 
szeretett testvéreim és fiaim, kik hivatva vagytok egyház-
megyém gondjait velem megosztani, hogy mennyi pásztori 
bölcsesség, mennyi hivatás, mennyi béketűrés, állhatatosság 
és óvatosság kívántatik akkor midőn vegyes házassági ese-
tek adják elő magukat, azaz, midőn egy gör. kath. személy 
házastársul akar venni egy nemkatholikust, vagy midőn egy 
özvegy vagy leány férjhez kiván menni egy nemkath. férfi-
hez, hogy ily esetek alkalmával ugy a természeti, mint 
az isteni törvények fenntartassanak, továbbá hogy az anya-
szentegyház az ily házasságokra vonatkozó tanitmánya meg 
ne sértessék és hogy az ily házasságok kötésekor kitűzött 
utmutatás szilárdul és változhatlanul megtartassák. Növe-
kedik ez ügyre vonatkozó gond és óvatosság a jelenkor rész-
letes körülményei befolyása által is. 

Ugyanazért eleget akarván tenni ezen egyházmegyé-
beui pásztorkodási kötelességünknek, feltettük magunkban 
megújítani emlékezeitekben az anyaszentegyháznak az ily 
vegyes házasságokra vonatkozó tanitmányait és állandó 
gyakorlatát azok kötése alkalmával, valamint azok alkal-
mazását részletes esetekre, véve a legújabban kiadott bün-
tető törvényeket, mik 1880. évi szept. 1-én léptek életbe. 

A kath. anyaszentegyház mindenkor tiltottatta és nem 
helyeselte a vegyes házasságokat azon sok oldalú veszélyek 
miatt, melyeknek ugy az örök boldogság elérése, mint pedig 
a kath. rész, és az ily házasságokból szülendők lelki üdve 
ki van téve, és mivel az ily házasság által nem érhető el töké-
letesen azon tökéletes egyesülés, a mely a mi urunk Jézus 
Krisztus által szentségi méltóságra emelt házasságra czéloz. 
Az isteni törvény követeli, hogy minden házas szülöttét a 
kath. hitben nevelje és minden igyekezetét házas fele lelki 
üdvének elérésére irányozza. De mily ritkán történik, hogy az, 
ki nemkath. személylyel lép házasságra, ezen parancsnak 
eleget tenni képes legyen, sőt azt tökéletesen soha nem is 
teljesítheti. 

*) Román eredetiből forditva. Szerk. 

A házas felek kölcsönös segédnyujtásra vannak utalva, 
azaz, hogy az egyik házasfél egyetemben a másikkal visel-
hesse az élet terheit, s az aggkor gyengeségét, valamint az 
ideiglenes földi boldogság elérésében egymást támogathas-
sák, azonban arra kell törekedniük, hogy kiválókig az örök 
boldogság tartassék szem előtt, s hogy gyermekeik nem 
annyira a földi javak és kincsek örökösei, hanem leginkább 
Krisztus egyházának fiai, hitének valóságos művelői és eré-
nyeinek buzgó gyakorlóivá képeztessenek ki. De mindez a 
vegyes házasság által a legnagyobb nehézségek között ér-
hető el, a hol az egyik fél a kath. hit, a másik pedig a 
nemkatholika szülötte. Főleg pedig ezen házasság által a 
házi csend és béke teljes mértékben nem élvezhető. 

IIa tekintjük eme házasságot, Krisztusban szeretett 
testvéreim és fiaim, meggyőződünk, hogy a kath. fél a nem-
kath. és annak vérrokonai befolyása által igen könnyen el-
hanyagolja az anyaszentegyház parancsaiból kifolyó köte-
lességét; sőt gyakran akarata ellenére akadályozza van sa-
ját vallása gyakorlatában, különösen a szentségekhez való 
járulásban és a templom látogatásban s több efélékben, mi-
nek következtében könnyen elidegenülhet az anyaszentegy-
ház kebelétől s annak egyedül üdvözitő sz. tanaitól. Ezen 
veszélyre emlékeztet eme szavaival : Cum sancto sanctus 
eris . . . etc. Mi több, még az is megtörténhetik, hogy az 
élet utolsó pillanataiban a nemkath. fél által meg lehet 
fosztva a lelki atya vigasztaló s bátorító szavaitól és a ha-
lotti szentségek felvételétől. 

Mit szólhatnánk a szüllöttek kath. vallásbani nevelé-
séről ? Mert ha a kath. fél beleegyezézét adja, hogy szülöt-
tei a nemkath. vallásban neveltessenek, nemcsak hogy azok 
lelki üdvét az örök kárhozat veszélyének teszi ki, hanem e 
tettéről az örök biró előtt majdan számot kell adnia. Vagy 
lia a gyermekek a kath. vallásban fognak neveltetni, akkor 
is nélkülözve lesz a nemkath. r 'szrőli segély, a mi az ered-
ményt gyöngíteni fogja ; de még annak az eshetőségnek is 
ki lehet téve, hogy a nemkath. fél akadályokat fog gördí-
teni a vegyes házasságból született gyermekek kath. hitbeni 
nevelésében. De ha nem is görditetnék akadály a nevelés te-
rén, mégis a nemkath. részrőli példák és beszédek által 
könnyen a kath. hit iránti közönyösséget ébresztené fel. Va-
lóban hogy lehessenek állhatatosak a hitben és hogy lehes-
senek az anyaszentegyház valóságos gyermekei az ily házas-
ságból szülöttek akkor, midőn a nemkath. fél részéről épen 
ellenkező tant hallanak hirdetni ? Hogyan neveltethessenek 
fel az egyházi törvények szerint akkor, midőn a nemkath. 
atya vagy anya részéről annak mellőzését észlelik ? S végre 
hogyan kötheti a szeretet az ily házasságból született gyer-
mekeket az egyházi szertartásokhoz akkor, midőn a nem-
kath. szülő azokat haszontalan és babonákhoz hasonlítható 
dolgoknak látja ? Hogyha az ily házasságból született gyer-
mekek megosztott nevelést kapnak, azaz a fiuk követik 
atyok vallását, a leányok az any okét, ily esetben nem hogy 
megszűnnének a fentemlitett körülmények szülte nevelési 
akadályok, hanem hozzájárul még a testvérek közötti béke, 
egyetértés és szeretet felbomlása is. 

Hogyan lehetséges a tökéletes egyetértés a házas felek 
között, ha azok véleménye a hitre vonatkozólag elágazó? 
Sőt veszélyeztetve van a házasság állandósága, mivel a há-
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zasságbötés a nemkath. részéről másként értelmeztetik. 
Ugyanis a házasság isteni törvény s az egyházi tana 
szerint felbonthatlan és kötelmei csakis a halál által oldat-
nak f'el, mig a nemkath. házassága gyakra nem nagy hord-
erejű indokokból fölbontható s igy a kath. fél a házassági 
szentség erejénél fogva lekötve marad, mig a másik el-
válhat. 

A fenti és sok más okok, melyek itt mindelő nem 
sorolhatók, a mára mindennapi tapasztalatból is ösmeretesek 
lévén előttetek, Krisztusban szeretett testvéreim indította 
az anyaszentegyházat arra, hogy . tiltsa és megvesse a 
vegyes házasságkötést, a mint tiltotta s megvetette már a 
kereszténység első századaiban. Igy a calcedoni zsinat X I V . 
can., a laodiceai zsinat X . és X X X I . can., acartagoi zsinat 
X X I V . can. és a trillái zsinat L X X I I can., hasonlóképen 
kinyilvánították a boldogult pápák, különösen pedig az 
ujabb időben X V I . Gergely 1841-ik évbenaz összes magyar-
s erdélyországi püspökökhöz intézett bullájában, valamint 
IX . Pius a vegyes házasságokra vonatkozó utasításában, 
melyet 1858-ik évi junius hó 28-án a „Prop. Fidei"-ben 
tartott gyűlés által intézett a k.-fehérvári gör. kath. érsekhez 
és azon tartomány összes püspökeihez. 

Ezen nagybecsű bullában utasítás adatik a vegyes há-
zasság kötésekor előforduló esetekre, hogy azok összeütkö-
zésbe ne jöjjenek az egyház tanaival és megfeleljenek ugv a 
hely, mint az időviszonyoknak. 

A boldogult római pápák névleges decretumokkal 
határozták meg, hogy az egyház tana és fegyelme (disci-
plina) szerint a vegyes házasságok mint meg nem engedtek 
és veszélyesek eltiltatnak, hogy részben és egészben megtar-
tassék azon egyházi fegv tekintélye csorbitlanul : mindazon-
által azonban bölcs megfontolásba vévén a nálunk létező 
nehézségeket, megadták a lehető concesiókat, a mennyiben 
azok nem ütköznek az egyház elveibe. 

Ezekhez mérten a hányszor megtörténik, hogy kath. 
nőül akarna venni egy nemkatholikust vagy pedig egy kath. 
nő férjül akarna menni egy nemkath. férfihez, a lelkész 
kötelessége mindenekelőtt a kath. félt a legnagyobb pász-
tori bölcsességgel és szeretettel az ily házasságkötéstől 
visszatartani, azon sok oldalú veszélyek miatt, melyek azzal 
egybe kapcsolva vannak. IIa azonban a lelkipásztor min-
den igyekezete mellett is a jegyesek megmaradnának fölté-
telökben, tartozik a lelkész figyelmeztetni a jegyeseket arra, 
hogy a kath. fél szabad vallásgyakorlata meg ne gátoltas-
sék, igéretét véve annak, hogy a nemkath. félt igyekezni 
fog az igaz hitre áttériteni és gyermekeiket az anyaszent-
egyház törvényeinek megfelelő és azokkal nem ellenkező ta-
nokban fogják nevelni ; hogy szabadon folyamodhassanak a 
megyés püspökhöz felmentésért a vegyes házasság szülte 
akadályoktól, mert az ap. szék által fel vannak ruházva a 
püspökök azon joggal, hogy ily esetben felmentést adhassa-
nak és képesítést az anyaszentegyház szokott szertartásai 
szerint eskedtetni. 

Felvéve azon esetet, hogy a lelkésznek nem sikerülne 
a jegyeseket rábírni a fent említett feltételek elfogadására s 
mégis a vegyes házasságkötés elkerülhetlen volna, azon re-
ményben, hogy a házas felek idővel a fenti feltételeknek ele-
get fognak tenni, sokkal czélszerübb a házasságot a kath. fél 

lelkésze előtt megkötni; azon megjegyzéssel, hogy ez esetben 
a jegyes felek nem örvendvén a vegyes házasságkötés enge-
délyének, nem részesülnek a szokásos egyházi szertartások-
ban és meg vannak fosztva a házassági áldástól, minek kö-
vetkeztében a lelkész mint szenvedőleges fél szerepel, azaz 
két tanú jelenlétében meghallgatja a jegyesek kölcsönös 
házassági Ígéreteit, minden templomi öltönyt nélkülözve, 
semmi imádságot nem mondva, nem a templomban, hanem 
bármely más tisztességes helyen, mindezt azért téve, hogy a 
házasfelek láthassák azt, hogy az anyaszentegyház feltéte-
leinek eleget nem tettek ezen vegyes házasságkötés alkalma 
kor. Ezek után pedig az esetet a lelkész az anyakönyvbe be-
vezetendi, és igy tovább folytatja a már általánosan ismert 
instructiókat, melyek a vegyes házassági eseteknél megtar-
tandók. 

Igy az instructió szövege. 
Az utolsó bekezdés: „Sciutu lucru etc " nem egyéb 

mint rövid megemlítése az impedimentum ligaminis, voti et 
ordinis-nak ; és hogy az ily impedimentummal kötött házas-
ságból született gyermekeket mily észrevétellel vezesse be 
a leik. pásztor az anyakönyvbe. Végül felhivja a lelkészkedő 
papságot, hogy, lia e tekintetben valami nehézség kerülne elő, 
forduljanak ő méltóságához. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, május 14. Második Bénán. Bégebben 

emlegetik már, hogy Párisban egy kép készül, túlhaladva 
nagyszerűségében mindent,mit szerzője eddig alkotott, a mely 
kép Krisztust fogja ábrázolni, amint Pilátus előtt áll. Alig-
hogy a kép alapvonalai vászonra voltak vetve, alig hogy 
ki lehetett már venni az alakokat és felismerni a festő con-
ceptióját, a ,Pester Ll. ' már tudott felőle tudósítást hozni, és 
ezt jóelőre is mint nagyszerűt magasztalva, a közönség kí-
váncsiságát a még csak készülőben levő kép iránt fe lébres^ 
teni. Már akkor, midőn ez első tudósítást olvastuk, igen 
nagy kétely támadt bennünk aziránt, meg fog-e a kép felelni 
azon magasztos eszménynek, melyet az igaz keresztény alko-
tott magának a kereszténység isteni alapitója, az emberiség 
üdvözítője felől? A tudósítás kétes, homályos, elmosott kifeje-
zései már akkor aggodalmat ébresztettek bennünk, hogy itt 
ismét oly valami van készülőben, ami a kereszténység isteni 
alapítójának isteni méltósága ellen lesz intézve. 

Borús sejtelmeink, Megváltónk istenségének ujabb 
megsérthetése feletti aggodalmunk, kétszeres fájdalommal 
mondjuk, megvalósult. A fennebb említett kép, mint ugyan-
csak a ,Pester Lloyd'-ból értesülünk, elkészült és most Pá-
risban közszemlére tétetik ki, hogy, mint az valószínű, kör-
út ját a müveit világon megtegye. A ,Pester Lloyd' tudósi-
tója szerint a kép megfelel szerzője nagyszerű conceptiójának; 
és ha kérdezzük hogy miért? feleletül azt nyerjük, mert e 
képen Jézus mint einher van feltüntetve, egész előkelő alak-
ban, szellemi fölényével, mert e kép nem vallási, hanem tör-
téneti kép. Evvel azt hisszük, hogy minden megvan mondva, 
a nélkül, hogy valaki a képet csak látná is, elképzelheti, 
liogy itt egy oly kép készült el, mely a keresztények Isten-
emberét, közönséges halandó emberré degradálja le, legfel-
jebb hogy őt szép alkattal és azon külső tulajdonságokkal 
látja, melyekből emberi szokás szerint szellemi nagyságot 
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és fölényt szoktak kiolvasni, melyekből azonban az isteni 
gloria, mint az emberiség Megváltójában teljes fényben ra-
gyogott, egészen hiányzik. 

Igen, ilyennek képzeljük mi a leirás után azt a képet, 
melyet nem egy franczia, hanem fajdalom egy magyar em-
ber festett, egy magyar ember, ki már más alkalommal ki-
tüntette, hogy minő lélek lakik benne ; és ez a magyar ember 
nem más, mint Munkácsy Mihály, mint mondják hirneves 
festő. A lehető legnagyobb és legbensőbb kedvetlenség vett 
rajtunk erőt, midőn e tudósitást olvastuk. Tehát Krisztus, 
az emberiség Megváltója, ily rövid időköz alatt, két izben 
egymásután tétetik guny tárgyává ? ily rövid időközben két-
szer egymásután gyaláztatik meg? Vagy nem guny-e azt, a 
ki Isten, csak ugy mint embert feltüntetni ? Nem meggyaláz-
tatás-e, attól, ki Isten is, isteni méltóságát elvenni és csak 
azt, ami benne emberi, meghagyni ? Nem kell a magyar nem-
zetnek méltó indignatióval eltelni, hogy akad magyar em-
ber, legyen az bárki is, hivják őt bárkinek is, ki az ő Meg-
váltóját isteni méltóságától megfosztva, őt mint egyszerű 
embert mutatja be a világnak. Nem kell e a magyar nem-
zetnek egy szivvel és lélekkel tiltakozni, hogy az ő nevét e 
képpel összeköttetésbe hozzák? Igen, a magyar nemzet 
becsülete követeli, hogy szavát emelje e merénylet ellen, 
hogy a világ lássa és meggyőződjék, hogy e nemzet nem 
osztozik Munkácsy érzelmeiben a kereszténység isteni ala-
pitója iránt. 

Midőn azonban e képről szólunk a ,Pester LI.' után, 
nem szabad figyelmen kivül hagyni azt sem, hogy e képet 
hirneves festő készítette, az egy hirneves festő conceptiójá-
nak szüleménye. Senki sem tette azonban még annyira 
tönkre Munkácsynak, mint festőnek hirnevét, mint épen a 
,Pester LI.' tudósitója azon megjegyzésével, hogy e kép 
,nem vallási, hanem történeti kép.' Nem vallási, hanem tör-
téneti kép, mit jelenthet e kifejezés, vonatkozással Krisz-
fltlsra, midőn ő Pilátus előtt ál lott? Semmit mást, mint egy 
nagy képtelenséget. Vagy lehet-e Krisztust ugy felfogni, 
mint kinek a vallással semmi viszonya sincsen ? Hiszen még 
azok is, kik különben Kristust egyszerűen csak embernek 
tekintik, nem vonják kétségbe, hanem elismerik, hogy ő az 
ember, a vallási igazságokat oly tisztaságban közölte az em-
beriséggel, mint még soha senki sem, tehát ezek is elisme-
rik, még az ilyen Krisztus és a vallás közt létező viszonyt 
is ; minő fogalma lehet tehát, ebből látjuk Munkácsy-
nak a Krisztusról, midőn őt elvontan a vallástól festi le. De, 
ha ez a Krisztuskép nem vallási kép, kérdjük lehet-e az ak-
kor történeti kép ? A mondottak erre a valászt megadják, 
minthogy ugyanis Krisztus a vallással mindazok részéről, 
kik őt mint Istent imádják, mindazok részéről, kik őt hitet-
lenségükben csak embernek mondják, összeköttetésbe hoza-
tik, ennélfogva az ő történeti személye a vallástól el nem 
választható, az a ki őt, mint Munkácsy, elvontan a vallástól, 
mint történeti képet festi le, az sem vallási, sem történeti 
képet nem nyújt Krisztusról és ilyen a Munkácsy képe, nem 
vallási, mint azt a ,Pester LI. tudósitója bevallja és ekkor 
nem is történeti, hanem csak egy téves, vagy eltévedt phan-
tásia szüleménye. De ekkor hová lesz a nagy hirnév ? Vala-
mely nagy hirnevü festőtől jogosan elvárja a világ, hogy 
képei történethivek legyenek, vagy ha azok nem ilyenek, 

akkor méltán megfosztja az ilyeneket nagy hírnevüktől. 
Munkácsy jelenlegi képe tehát nem történethű, az a Krisztus 
ki egykor Pilátus előtt állott nem az a Krisztus, a ki Mun-
kácsy képén látható, szóval ez nem a történeti, nem a keresz-
tények Krisztusa, hanem, egy kép, melyen két ember áll egy-
mással szentben t. i. a bíró és a vádlott, kikről Munkácsy azt 
mondja hogy azok közül az egyik Pilátus, a másik Krisztus, 
azért hogy ez utóbbit guny tárgyává tegye. 

íme igy használják ,nagy hirü' nevek Istentől nyert 
képességüket, tehetségüket Isten megtagadására, hogy ők 
maguk annál inkább kitűnjenek, mert emberi gőgjük nem 
tűrheti, hogy legyen még valaki, ki fölöttük áll, kinek a 
világ még nagyobb mértékben hódol, mint nekik. Megfoszt-
ják az Istent méltóságától, hogy önmagukat felemeljék. A 
szó hatalma és a véső, a toll és az ecset, mind közreműköd-
nek, hogy lealacsonyítsák az emberiség szemében azt, ki 
iránt milliók és milliók szive imádással viseltetik, mert az 
emberiség üdveért lealázta magát annyira, hogy ő Isten és 
mégis saját alkotmánya, az ember törvényszéke előtt meg-
jelent és Ítéletének magát alávetette. De legyen elég annyi el-
itélésére annak, ki megirigyelve Eenán Ernő hírhedt dicső-
ségét, önmagát mint második Renán e dicsőséggel körül-
övezni akarta. Munkácsy Krisztust most embernek tünteti 
fel ama nchány kíváncsi előtt, kik képét látni óhajtják, de 
eljön az idő, midőn Munkácsy mint vádlott fog állani az 
egész világ szeme láttára a Krisztus-Isten előtt: akkor majd 
befogja látni, hogy ő mennyire nem érdemelte meg a nagy-
hírű festői nevet ; de — akkor már késő lesz. 

Budapest . A budapesti esp resi kerület tiltakozása. — 
A budapest-esperességi lelkészkedő papság 1881. april 28-án 
tartott tavaszi ülésében egyhangúlag tiltakozik az uralkodó 
liberalismus törekvései ellen, melyek oda irányulnak, hogy 
a.) a szentségeknek kiszolgáltatása megszorittassék vagy 
plane büntetendő cselekménynyé bélyegeztessék ; b) hogy e 
házasság szentsége a keresztények és zsidók közt kötendő 
házasságot engedélyező törvényjavaslat által meghamisit-
tassék s eredeti tisztaságából kivetkőztessék ; c) hogy az 
egyháznak jogos birtokai s alapitványai bármily czim alatt 
confiscáltassanak vagy más idegen czélokra fordíttassanak. 
Midőn a lelkészkedő papság e tekintetben szavát fölemeli, 
azon meggyőződésben él, hogy kötelességét teljesiti, a haza-
beli papsággal egyetért, a vezénylő püspöki kart hűn követi 
s törekvéseiben támogatja. 

Kelt Budapesten, 1881. május 10. 
A kerület nevében: Ráta József, 

apát, esperes és budavári plébános. 

Kóma. május 8. A szent atya beszéde a franczia zarán-
dokokhoz ismét nagyszabású program-beszéd a katholikusok 
teendőiről közvetlenül ugyan Francziaországra közvetlenül a 
világ összes katholikusaira vonatkozólag. A fenti napon, 
melyen épen sz. József az egyház védnökének patrociniuma, 
és Mihály, az egyház másik védnökének apparitiója van, 
körülbelül 600 franczia katholikus vonult fel a Vatikánba 
Damas marquis és Pikard atya vezetése alatt. Kitűzött idő-
ben számos bibornok és főpap kíséretében megjelent a pápa 
s miután trónján leült, Damas marquis e magvas hódoló be-
széddel üdvözölte : 
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Szentséges atya ! 
A megpróbáltatások napjaiban a gyermekek atyjuk 

köré sietnek és igyekeznek őt vigasztalni fájdalmaiban, 
gyöngédségük ós szeretetük bizonyítékait sokszorosítván. A 
mi hőn tisztelt atyánk az idén kegyetlen megpróbáltatások-
nak volt alávetve. Az egyház gyászához, mely már szakgatá 
a pápa szivét, csatlakozott a család gyásza, mely megtörte 
szivét mint embernek. Nekünk tehát kettős kötelességet 
kell teljesítenünk, midőn megszentelt trónjához közeledünk : 
egyfelől leróni a hála és szeretet adóját az atya iránt, ki 
annyi örömben részesít minket ; másfelől folytatva hagyo-
mányaikat megvigasztalni a pápát, kinek áldozatai reánk 
nézve annyi kegy forrásai. 

Ezen kegyek közt első sorban áll a jubilaeumi nagy 
bucsu, mely az egész világ számára megnyitja az örök kin-
csek forrását, valamint az ünnepélyes kihallgatás, mely 
reánk Francziaország zarándokaira nézve oly jogos ambitio 
tárgyát képezi. 

Szentséged ezen kihallgatásra nem választhatott reánk o o 
nézve becsesebb napot, mint amilyen a mai május 8-dika, 
szent József pártfogásának és szent Mihály főarkangyal meg-
jelenésének ünnepe. 

Szent József az egyetemes egyház védnöke ; ő látha-
tatlan módon folytatja őrködését az ég kincsei és Isten gyer-
mekei fölött. Mi vagyunk ezen gyermekek, mi vagyunk az 
egyház engedelmes gyermekei. Ez által nyertük az életet, 
ez által fogunk üdvözülni. Mi tehát szerencséseknek érez-
zük magunkat, hogy üdvözölhetjük azt, aki körünkben 
szent József szerepét tölti be, aki anyaszentegyházunk lát-
ható védnöke és őre, Isten valódi képviselője a földön, ami 
szeretve tisztelt atyánk, X I I I . Léo. 

Szent Mihály az égi seregek vezére ; ő a mi országunk 
külön pártfogója. 

A midőn „szent Mihály ur" (seigneur saint Michel) 
parancsainak veté magát alá Francziaország, ezen tény ál-
tal egyszersmind katonának állt be Krisztus hadseregébe e 
földön ; kikiáltotta tántorithatlan alávetését, korlátlan meg-
hódolását 

ezen hadsereg fejedelme, „szent Péter ur" (seig-
neur saint Pierre) iránt. Midőn hű volt ezen küldetés iránt, 
nagy vala, és a hűség u j tényei által ujabb nagyságot (gran-
deurs) fog kivivni. Senki előtt sem ismeretlen köztünk, hogy 
a mikor igazán franczia akar lenni valaki, katholikusnak 
kell lennie, ós ami jelenlétünk Eómában fennen hangoztatja, 
hogy a mi dicsőségünk, valamint örömünk az, hogy hívek-
nek valljuk magunkat a Megváltó katonaságának tényleges 
fejedelme, X I I I . Leo pápa iránt. 

A hálás elismerés még egy adósságát kell lerónunk. 
A pápák gondoskodása folytán minden évben láthatni 

ujabb csillagokat feltűnni az életszentség égboltozatán. E 
csillagok világítják meg a nemzetek haladását és vezetik 
őket az üdvösségre. 

Ez évben ezen csillagok közt Francziaország egy uj fia 
fog tündökölni. 

Köszönet megválasztásáért, Szentséges atya ! Köszönet 
érte, hogy szentséged pártfogóul, vezérül zarándoklásaink-
ban nekünk a szegénység u j lovagját, a nagy földi zarándo-
kot, Labre Benedek Józsefet adta. 

Köszönet országunknak jut ta tot t ezen dicsőségért. 

Szentséged méltóztassék továbbra is erősiteni bátorságun-
kat ezen természetfölötti kedvezmények által, és u j szente-
ket kelteni föl közöttünk bőséges áldásai által. Áldja meg 
Francziaországot, mert mindenek daczára ő az egyház leg-
idősb leánva és az is fog maradni mindig. O Ö 

Áldja meg, szentséged, családjainkat és barátainkat. 
Velünk vannak lélekben szentséged lábainál, és ragaszkodá-
sukat s szeretetüket nyilványitják. 

Áldjon meg mindnyájunkat. E termékeny áldás lelke-
sitse minden tetteinket, őrizze meg leikeinkben a hűséget, 
engedelmességet, odaadást, és adja ajkainkra azon szivből 
fakadó felkiáltást, mely mind halálig a tömörülés jelszava 
leszen : 

Éljen a pápa. Éljen X I I I . Leo ! 
E beszéd után Damas marquis egészen a trónhoz járul t 

é̂s a szokásos lábcsók aztán átnyujtá a zárandoklat diszes 
fel iratát . Erre X I I I . Leo pápa felkelt é* harsogó hangsuly-
lyal franczia nyelven következő beszédben válaszolt : 

Örömünkre szolgál, midőn titeket, kedves fiaink, ismét 
magunk körül összegyűlve láthatunk és ismételve halljuk 
hangoztatni az egyház iránt hódolatotokat és ragaszkodásto-O O»' O 
kat ezen apostoli székhez és a római pápahoz. I logy is ne 
esnék nekünk kellemesen, hogy is ne dicsérnők hangosan 
ama kegyeletes gondolatot, ama nemes érzelmeket, melyek 
titeket évenkint ide a dicső apostolok sírjához és az örök-
város nagy szentélyeibe kalauzolnak? Azon édes meggyőző-
dést tápláljuk, hogy épületes zarándoklataitok bennetek 
mindinkább megerősítik a bátorságot, amennyiben kegyele-
tes érzelmeiteknek u j lendületet adnak. E zarándoklatok 
ugyanakkor nagyszerű, valamennyi katholikus népnek után-
zandó például szolgálnak. Zavaros időkben a keresztény né-
pek csakugyan szükségét érzik mennél többszörösen nyilvá-
tani benső egységűket legfőbb pásztorukkal, kit Isten arra 
rendelt, hogy őket oktassa és biztosan vezesse az élet sötét-
jében és szirtjei közt. Mert ti tudjátok, szeretett fiaink, e 
pillanatban milyen súlyos e szent egyháznak és az egész pol-
gári társadalomnak helyzete. Jézus Krisztus szeplőtelen je-
gyesét ugy tekintik, mint az emberiségnek legveszélyesebb 
ellenségét, s ennek folytán mindenütt a végletekig üldözik 
és száműzik mindenhonnan. Nem mulasztanak el semmit, 
hogy üdvös befolyása alól kivonják ugy a magán-, mint a 
közéletet; mindent elkövetnek ájtatos intézményeinek elnyo-
mására, melyek pedig századokon át bebizonyították hasz-
nosságukat, s hosseu tapasztalat tanúskodik jótékony vol-
tuk felől. Az ezen harczból származó végzetes következe-
tesség folytán a polgári társaságot jelenleg fölöttébb komoly 
veszély fenyegeti ; mert a közrend alapjai megingatvák, a 
népek és fejedelmeik csak fenyegetést és nyomort látnak a 
jövőben. — Egyébiránt lehet-e másként ? A nemzetek elke-
rülhetik-e a végromlást, ha a családokat és a községeket 
olyan nemzedékek fogják képezni, kik Isten ismerete nélkül 
neveltettek fel, — kik nem ismerik a vallást, mely egyedül 
képes megfékezni a szenvedélyeket és az emberi sziv ti l tott 
vágyait ? Szeretett fiaink ! E veszélyek elhárítására a katho-
likusoknak szorosan kell egyesülniök imában s a vallás és 
társadalom legfőbb érdekeinek bátor védelmében. Nagy tér 
nyílik buzgalmuk és odaadásuk előtt. Az if júság keresztény 
nevelése; a munkás osztály erkölcsösitése; országonkint tör-
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vényes eszközök által vlsszavivása a félreismert és lábbal 
tiport katholikus jogoknak ; terjesztése az egészséges tanok-
nak, melyek leálczázzák az ál-tudományt, a hitetlenség és 
romlott erkölcsöknek forrását : ime ezek azok, amikre lehet 
és kell irányozva lenni az egyház igazán hű fiai tevékeny-
ségének. Az igazság, a vallás, a keresztény erények olyan 
javak, melyek közös örökségét képezik a hivők valamennyi-
jének ; mindnyájok előtt egyaránt drágának és kedvesnek 
kell lenni e javaknak. Ha egyszer e javak biztosságba van-
nak helyezve, hasznára lesznek minden nagy és nemes ügy-
nek ; ha pedig elpusztulnak, nehézzé válik a védelem és két-
séges lesz a siker. 

Ti fölfogtátok e szükségleteket és kötelmeket, szere-
tett fiaim, s hogy azokat teljesitsétek, szükséges, hogy lel-
kipásztoraitok bölcs vezetése alatt naponkint, folytonosan 
érvényesítsétek erőtöket és értelmes tevékenységieket. Fran-
cziaország, melyet mi mindig szeretünk az egyház idősbb 
leányának nevezni, Francziaország, hála Istennek, az eré-
nyekben még bővelkedik, nagylelkűséggel és hitben még 
gazdag. Jeles püspökei a vállás és a hivek lelki üdve nagy 
érdekeinek fentartásában bámulatos egyetértéssel oly buz-
galmat fejtenek ki, melyet semmi sem tartóztat fel, semmi 
sem kedvetlenit el. Ti is szeretett fiaink, s veletek oly sokan, 
keresztényhez illően tiszteletnek tart játok hangosan vallani 
hiteteket, s a szeretetet és hűséget, mely benneteket az egy-
házhoz köt ; ti szivesen tesztek tanúságot, és soha sem riad-
tok vissza az áldozatoktól, melyeket tőletek a vallás és a 
jótékony szeretet követel. — Francziaországnak épen ezen 
fényes tulajdonaira és igazi érdemeire alapítjuk édes hazá-
tok iránt reményeinket. A gondviselés mindenkor Franczia-
ország hősi karjára bizta az egyház védelmét, s valahány-
szor hűségesen teljesítette fönséges hivatását, a gondviselés 
mindannyiszor dicsőséggel és jóléttel jutalmazni el nem 
mulasztotta. Buzgón kérjük az ég Urát , ó vajha a mai 
Francziaország vallásossága által magát méltónak mutatná 
a régi Francziaországhoz ! Vajha hű maradna fönséges ha-
gyományaihoz ! Ez lenne eszköze valódi nagyságának. Fá j -
dalmas tapasztalatok mutatják, milyen örvény felé közeled-
nek a nemzetek, lia a csáboknak engedve eltávoznak az egy-
háztól, mely a népek leggyöngédebb anyja és legnagyobb 
jótevője. Azalatt, szeretett fiaink, hogy a harcz és megpró-
báltatások közepett bátorságtokat erősítsük, a mennyei har-
czosok fejedelmének, dicső sz. Mihálynak és a boldogságos 
sziiz tisztaságos férjének sz. Józsefnek különös pártfogása, 
védelme alá helyezünk. Kér jük Istent, hogy a harcz után 
homlokotokat a legszebb babérral ékesítse. E szándékkal 
egész szivünkből áldásunkat adjuk rátok. Jézus Krisztus 
helytartójának ezen áldása kisérjen titeket vissza tűzhelyei-
tekhez és váljék Isten jóvoltából a malasztok bő forrásává 
családaitokra és egész Francziaországra nézve. 

Benedictio, etc. 

V E G Y E S E K . ' 
— Az egri érseki egyházmegye növendék papjai közé felvé-

tetni kívánó ifjak csődvizsgálatának ideje ez évben jüliushó 
4-ik napjára tűzetett ki. A felvétetni kivánókuak kereszt-
leveleikkel, iskolai s katonamentességöket igazoló bizonyít-
ványaikkal ellátva, Egerben, az egyházmegyei hivatal iro-
dájában. folyó évi juliushó 3-ik napjának délutáni óráiban 
kell jelentkezniük. Megjegyeztetik végül, hogy a gymna-
siumi VI-, VII . s VII I . osztályt végzett if jak fognak felvé-
tetni. — Kelt Egerben, 1881. évi májushó 14-én. Az érseki 
iroda. 

— A nagyszombati érseki fögymnasium fényes ünne-

pélyt rendezett a fens, trónörökös pár esküvője alkalmából, 
f. hó 18-án délutáni 5 órára. Vettük az ünnepély előrajzát, 
mely szerint megnyitja az egészet egy ünnepi, szózat Ernyei 
Lajostól, szavalva Szilárd Ferencztől. Ezután következik 
bevezetésül a hangversenyhez „Figaro lakodalma" nyitá-
nya. I. szakasz. 1. Üdvözlő dal, ötös férfi kardal Vadász 
Györgytől, zenéje Luchner Vinczétől. 2. Magán hegedű 
,Komeo és Julietté'-ből. 3. ..Isten, kit a bölcs lángesze," Ve-
gyes hatos karra irta Éliás Márton. Zenekíséret mellett 
énekli az összes kar. 4. Magánzongora. Ábránd Verdi ,La 
Traviata '-ája fölött. 5. Néphvmnus. Az összes dalárdától és 
zenekarától. 11. Közjáték. 1. Deákosdi franczia négyes. 2. 
Magánczimbalom. 3. Szavalat. 4. Magánzongora. 5. Szózat, 
Záradék. Hunyady-induló előadva az összes zenekar által. 

— Mgr. Mermillod száműzött genfi püspök jelenleg a 
svéd missió javára működik Stockholmban, hol protestánsok 
által, igen látogatott franczia sz. beszédeket tart. Húsvét 
hétfőjén, Jézus istenségéről szólt, mint ered. tudósításunk 
is emlité, melyről egy rationalista protestáns lap csak dicsé-
retest tud mondani. Kiemeli annak nagy formai tökélyét és 
rendkívüli szónoklati erejét. Végül igy nyilatkozik: „Össze-
hasonlítva több orthodox predikáczióval, melyeket ujabb 
időben a svéd kir. tud. akadémia nagy termében lehetett 
hallani, az emiitett püspöknek beszéde sokkal kellemesebb 
hatást gyakorolt jó részben takaros rövidsége miatt is." 
A nagynevű püspök hetenkint három sz. beszédet mond az 
ottani katholikusok nagy örömére s a lutheránusok foko-
zódó érdeklődése mellett. A svajczi radicalisok száműzték 
megyéjéből, száműzték hazájából, hol oly áldásosán műkö-
dött. Egyébiránt nagyon érthető ellenségeinek haragja. Sza-
lézi sz. Ferencz e méltó utóda már több mint 10,000 pro-
testánst téritett vissza az egyház kebelébe. A svajczi pro-
testánsok durvasága áldássá vált Svédországra nézve, hová 
mgr Mermillod száműzetés nélkül aligha ment volna 
remek sz. beszédeivel a hatholicismusnak tiszteletet sze-
rezni. 

— Az egyházi művészet érdekében közöljük a követ-
kező levelet. Tekintetes szerkesztő ur ! Van szerencsém 
ezennel tekintetességedet tisztelettel felkérni méltóztassék 
becses lapjának hasábjain az „újdonságok" között a követ-
kezőket a t. cz. közönség részére tudomásul hozni : „Kratz-
mann Ede botanikus kertje országos üvegfestési üzletéből 
a sugáruti művészházban több gazdagon kidolgozott egy-
házi, mint világi épület- és czimer-festmény van kiállítva, 
melynek megtekintésére a t. cz. közönség ezennel megliiva 
tik. — Egyúttal, megjegyezni bátorkodom, miszerint ezen 
— az üllői uton levő üvegfestményi intezetemben (beme-
nettel a botanikai kerten keresztül) kiállított mindeféle 
üvegfestményeim díjtalanul bárki által megtekinthetők. A 
midőn a fenti kérelmemet tekintetes szerkesztő urnák előad-
nám, kérem még azon szívességre, hogy, ha a lehetség nem 
gátoltatnék, ezen soraimmal a hazai ipar emelése érdekében 
becses lapjának újdonságai között egy-kétszer a t. cz. közön-
ség figyelmét felhívni kegyeskedjék. *) Ki egyébiránt mély 
tisztelettel maradtam a tekintetes szerkesztő urnák alázatos 
szolgája, Bpest 1881. májushó 12-én. Kratzmann Ede. 

— A párisi, antielericalis congressust a Grand-Orient -
ben, a szabadkőműves nagy páholyában nyitották meg. Ez 
is mutatja, honnan fú a szél. A párisi községi tanács 301) 
frankot szavazott meg a congressus segélyére. Jelen volt 
Bradlaugh is. 

*) Elég a mi t. olvasó közönségünket egyszer figyelmeztetni. 
tízerk. 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM. Magyarország hódolása a fens, trónörökös pár előtt. — Jézus mint tanitó. — Jelentés az „isteni szeretet 
leányai" társulatának működéséről. — Egyházi tudósítások : Budapest. Egy röpirat a polgári házasságról. Kassai egyház-
megye. Tiltakozás. Kassa. A felvidék nászünnepe. — Irodalom. An. Christ. M D C C C V X X X I . In Herculanum et Con-

stantium Episcopos Martyres Hymni Leonis X I I I . P. M. — Vegyesek. 

Magyarország hódolása 

a fenséges trónörökös pár előtt, o© 
1881. május 18. 

Ütött végre a várva várt óra, mely elé milliók 
és milliók hü szive dobogott. Magyarország jövendő 
királya és királynéja, miután Isten sziveiket örökre 
egybefüzé, eljöttek, hogy ünnepélyesen megkössék 
a szeretet örök frigyét Magyarország népeivel. „Forró 
vágya" teljesült ezzel jövendő királynénknak, mint 
fenséges férje hirdeté; de forró vágya teljesült a 
nemzetnek is, hogy megmutassa, hogy lehet ugyan 
talán fényesebben tüntetni, de lelkesebben szeretni 
nálánál nehezen. Mint az öröm ereink vérét szivünk 
felé szokta kergetni : ugy repes most minden sziv e 
nagy hazában az ország szive, ős Buda vára felé, 
melyben ünnepélyesen elfoglalták azt a helyet, me-
lyet Isten és az ország előtt kedves frigyök számukra, 
kijelölt, azok, kikben rajongva szeretett felséges 
szülőik és Magyarország reményei központosulnak. 
Abból a több százezernyi, aranytól-eziisttöl ragyogó, 
vagy napbarnított munkaporlepte sokaságból, mely 
Budapest ünnepi diszbe öltözött utczáin keresztül ő 
fenségeiket örömujongó lelkesedés szárnyain ma-
gyar otthonukba kisérte, egész Magyarország szólt, 
mely, a mint jól tudja, hogy reá nézve a fens, trón-
örökös kedvesebb lényt élete párjául keresve sem 
kereshetett volna: ép ugy igyekszik e gondviselés-
szerű házasságért áldani az Istent, s háláját, ragasz-
kodását és szeretetét Rudolf királyi fensége iránt 
örömre hangolt szive húrjainak megfeszítésével 

nyilvánítani. Legyen e néhány nap, melvet jelenleg 
körünkben töltenek, előttük ép oly kedves, mint a 
mily örvendetes reánk nézve ! Legyen egykor, ha 
Isten annak idejét meghozza, uralkodásuk olyan 
mint mai bevonulásuk : a fejedelem és hü népe 
kölcsönös boldogságának diadalmenete ! 

Üdvözlő beszéd, 

melylyel fm. és ft. Simor János bibornok, 
herczeg primás ur ő emja, 

az országgyűlés felső és alsó házának élén a fenséges trón-
örökös pár előtt az ország érzelmeit tolmácsolta. 

Császári királyi Fenségeik ! 
„Megható látvány egész világrészünk előtt, 

midőn Fenségtek magas menyegzője alkalmul szol-
gál az osztrák-magyar birodalom népeinek arra, 
hogy egymást felülmúlni törekvő nemes verseny-
géssel tüntessék fel ama hódoló szeretet és egyete-
mes ragaszkodást, melyek örökké törhetleniil, — 
kiapadliatlan erővel környezik nálunk a királyi 
trónt, állami függetlenségünk s alkotmányos kin-
cseink e legfőbb s féltékenyen őrzött zálogát. 

A birodalmi népek és országok hosszú sorá-
ban, melyek e szerencsés alkalomból örömüket és 
kegyeletöket tanusitani siettek, Magyarország fö-
rendei s képviselői, kiváló nemes kötelességöknek 
ismerik nemcsak legőszintébb iidvkivánataiknak, 
hanem azon édes reménynek, sőt benső meggyőző-
désnek is Fenségtek előtt testületileg hódolatteljes 
kifejezést adni, miszerint az oltár előtt kötött szent 
frigyöket Istennek teljes áldása változatlanul ki-
sérni fogja. 

E reményünk valósitásaért kezeskedik Fenség-
tek egyikének szeplőtelen lovagias jelleme s kezes-
kednek a magasztos női erények, melyeket a fensé-
ges trónörökösné, mint legfényesb örökségét, mint 
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legdrágább kelengyét nászajándékul a családi tűz-
helyhez hozott; s ezért á ld juk a kegyes Gondvise-
lést, mely a keblek nemes vonzalmát irányítva, ma-
gyar anyától született, széles Magyarországon di-
csőén ragyogó nevet viselő, fenséges hölgyet vezérelt, 
azon trónörökös oldala mellé, kiben sz. István bi-
rodalmának népei is Felséges Atyja méltó örökösét 
s i g y a távoli jövőben a trónnal mindenha elválaszt-
hat lanul összeforrt boldogságuknak biztositékát üd-
vözlik s kettős hévvel dobog minden honfi szive a 
nagy emlékű, félszázados Nádor unokájáért , mert 
tudja , hogy királyi anyjától, kinek bölcsője e palo-
tában ringott, a magyar nemzet s magyar nyelv 
i ránt i rokonszenvet és szeretetet is gondosan megőr-
zendő kincsül átörökölte. 

Midőn tehát es. s kir. Fenségteknek mint immár 
boldog házaspárnak először szerencsénk van e ma-
gvai' haza földjén hódolhatni, fogadják velők szüle-
te t t kegyességgel a legőszintébb szivböl fakadó 
szerencsekivánatainkat, s engedjék meg, hogy ma-
gunkat s nemzetünket magas kegyeikbe a jánl juk." 

Rudolf főherczeg-trónörökös erre a tisztelgők lelkes 
éljenzésének csillapultával következőleg válaszolt : 

Örömmel és forró hálával fogadjuk Magyar-
ország főrendei és képviselőinek ismételt üd-
vözletét. 

Mondják, kérem, kedves nőm nevében is t. kül-
dőiknek, hogy nagyrabecsült őszinte érzelmeik szi-
vünkben élénk viszhangra találnak, s hogy Magyar-
ország boldogságát legfőbb, legbensőbb vágyaink Ö O o O ' G o.' 
közé soroljuk. 

Lelkes éljenzés követte e szívélyes szavakat. 
Rövid cercle után a jelenlevők eltávoztak. 

Jézus mint tani tó . 
Elmélkedések a keresztény oktatás eszménye felett. 

J é z u s K r i s z t u s t a n m ó d j a. 
II. 
Sedens docebat. Luk. 5, 3. Ján. 8. 2. 

„Mind, a mik megírattak, mondja sz. Pál, a 
mi tanulságunkra Írat tak" '), és az evangéliumi el-
beszélés legparányibb részletei, látszólag legjelen-
téktelenebb körülményei is saját lagrs báj i l lat tal 
birnak és üdvös tanulságot tartalmaznak. 

Nem lesz ennélfogva haszontalan a Megváltó o o 
tanmodorában méltó figyelemmel kísérnünk, a mit 
az evangelioin azon magatartásáról jegyez föl, me-
lyet ö igéjének hirdetésekor rendesen követni 
szokott. 

l) Róm. 15, 4. 

A sz.-irás szerint, az Ur Jézus tanítását leg-
gyakrabban ülve tette meg : sedens docebat. 

„Mária és József a tizenkét éves Jézust har-
madnap múlva megtalálák a templomban a tanítók 
között ülve, a mint hal lgat ta és kérdezte őket" '). 

Apostoli életének kezdetén „látván a sereget, 
fölinéne a hegyre, és miután leült, megnyi tván szá-
ját , tani tá őket" 2). 

„Jőve Názárethbe, . . . és beméne szokása sze-
r int szombatnapon a zsinagógába, és fólkele olvasni. 
Es adaték Neki Izaiás próféta könyve. Elolvasván 
belőle egy részt, összehajtá a könyvet, visszaadá a 
szolgának, és a próféta szavait értelmezni akarván, 
leüle'" 3). 

Ö naponkint taní tot t a templomban, midőn 
Jeruzsálemben tartózkodott, é s ömaga is fölemlíti, 
hogy „ülve taní tot t a templomban" 4) 

Hogy az evangélistákat és magát a Megváltót Ö J E O O 

is mily indok vezethette arra, miszerint minket ez 
oly mindennapias, oly haszontalan, oly nyilván ér-
dektelen körülményre annyiszor figyelmeztessenek, 
azt alig lehetne megértenünk, hahogy e körülmény-
ből a jövő századok részére világosság, példakép, 
ékesen szóló tanulság nem lett volna nyerendő. o «/ 

Az ülés az állandóság, a nyugalom, az önren-
delkezés magatartása. 

Az ülés képe legjobban fejezi ki annak elme-
beli állapotát, kinek hivatása az igazságot tanítani, 
vonatkozzék bár ez igazság az ismeretek bármelyik 
szakára. 

Kell, hogy az ö tanitása ne legyen könnyelmű, 
nem elhamarkodott, nem a rendet fölforgató ; le-
gyen ellenben szilárd, komoly, önmaga fölött ural -
kodó. Kell, hogy az a tudományban erős alappal bír-
jon, kell, hogy az igazság székében nyugodtan üljön. 

Az ülés képlete e térre bő világosságot lövell, 
és mi az evangéliom e szavait : sedens docebat. biztos 
szabályt lá tunk mindazok számára, kik alaposan és 
eredménynyel tanítani akarnak. 

Hogy tehát magunknak azon alapos ismerete-
ket, azon igazi tudományt megszerezzük, mely a 
léleknek bizonyos kérdés, bizonyos tá rgy fölötti 
ura lmat biztosit, arra előzetesen és lényegesen egy 
dolog szükséges, és ez oly szükséges dolog a tanu-
lás. Igen, a tanulás ; de munkaszeretö, kitartó, áll-
hatatos tanulás, mely semmi kutatás-, semmi fárad-
ság*, semmi áldozattól sem riad vissza ; oly tanulás, 
milyenre a világ szellemeit az emberi dicsőség utáni 

>) Luk. 2, 46. — "•) Mát. 5, 1. 2. — 3) Luk. 4, 16—20. 
— *) Mát. 26, 55. 
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vágy sarkalja, és milyenre a Jézus Krisztus s az 
egyház iránti szeretet a keresztény tanitókat annál 
inkább kell, hogy lelkesítse. 

Ily tanulást az Isten áldásakiséri. Az mély és 
biztos alapokon nyugvó tudományt, szül. Az a bizo-
nyosságot a véleménytől, s a véleményt a kételytől 
tüzetesen különbözteti meg. Az csakis azt engedi o o 
igaznak állíttatni, a mi valóban, alaposan igaz, s a 
tanítást a tiszra, világos, vonzó előadásnak ama va-
rázsával veszi körül, mely hat, mely érdekel, mely 
az elméket leköti, és annak, a mit velők betanittatni 
akarunk, szeretetére szelíden kényszeríti. 

Meg lesz tán engedve nekünk, hogy ez átalá-
nos megjegyzések után a kérdéses dolog részleteibe 
is bocsátkozzunk ? ! 

Kérdezzük meg először is a tapasztalást. 
Minden oldalról hangzik a panasz, hogy a clas-

sicus tanulmányok gyenge lábon állanak, hogy a 
tanítás minden fokozatában csekély az előhaladás, 
sőt hogy az a színvonalon alá is szállt. Igen gyak-
ran fordul elö, hogy a rendszerek s a tanítók 
is keserű, éles, szenvedélyes bírálatokon bocsáttat-
nak át ; azok hiányosakul, ezek pedig képtelenekül 
vagy hanyagokul mutat tatnak be, és ebből azon 
következtetés vonatik le, hogy, ide nem értve ama 
kivételeket, melyektől a megérdemlett némi dicsé-
ret meg nem tagadható, az if júság az iskolából a 
könyvek, a tudományok és szépmüvészetek iránti 
feltűnő ellenszenvvel és azt, a mit évek hosszú so-
rán át tanulni látszott, elég kevéssé vagy elég ro-
szul is tudva, lép ki. 

Szívesen megengedjük, hogy e folytonos pana-
szokban a túlzásnak is megvan a maga része ; azon-
ban azt mégis elismerni kényszerülünk, hogy azok-
nak komoly alakjok van, és hogy e kritikák nem a 
képzelt hiányokat ostromolják. 

Es csakugyan, vájjon lehet e azt állítani, hogy 
tanulmány-végzett ifjaink nagy része legalább sa-
já t anyanyelvét ösmeri ugy, mint illik ? 

Hogyan tudják a szép latin nyelvet? 
Es a görögből mit tudnak ? 
De a kép még sokkal szomorúbbá lesz, ha össze 

nem függő eszméik zavarrságát, ha valódi és tüze-
tes ismereteik hiányát, ha azon nagy horderejű tár-
gyakban, milyenek a bölcsészet, történelem, szépé-
szet-tudomány (l'esthétique littéraire), és melyekben 
az alapismeretek körüli hiba a jövőre nézve oly 
végzetessé válik, az alapelveket illető járatlanságu-
kat tekintjük. 

Érzékük nem mutat finomul rságot. Itéletök, 

fájdalom ! nem tüntet föl elöha^dást. Az iskola 
gondja emlékező tehetségök müvelésére volt irá-
nyozva. De bogyók maguk gondolkozáshoz szoktat-
tassanak, arra gond nem fordít tatot t ; és miután 
ész-müvelödésök ezen oly becses korszaka meddöen 
futott le, méltán lehet attól tartani, hogy ítéleteik-
ben a mélység, igazságosság, higgadtság hosszú 
időn át, sőt tán mindenkor is hiányozni fog. 

E siralmas eredmények számos oknak okoza-
tai ; jó lesz közölük néhányat azonnal fölemlítenünk : 

A tanítványok részéről, ime ! it t az ö könnyel-
műségük, hanyagságuk, engedetlenségök, fejességök. 

A családok részéről nem szabad érintetlenül 
hagynunk, hogy ők nem működnek közre, hogy ha-
nyagok, gyermekeiket vakon szeretik, nekik derüre-
borúra mindent megengednek, s a nevelés terén o o > 

elfogultak vagy járatlanok. 
Ez állapot létrehozásában a tanterveknek is 

megvan a maguk része, melyek hozzá az utat jelöl-
ték ki. Ha azok jobban átgondolva, a lélek szüksé-
geihez jobban alkalmazva lettek volna; ha őket na-
gyobb világosság, összefüggőbb következetesség, 
tüzetesebb pontosság jellemezné, és főleg ha bennök 
kevesebb haszontalan vagy zavart okozó kérdés ta-
lálkoznék, ugy azok a tanulmányok számára sokkal 
alkalmasabb tér t nyitandottak. 

E bajnak egy uj okát még azon politikai zava-
rokban is fedezhetjük föl, melyek hazánkat ') már 
hosszabb idő óta kinozzák, és melyeknek zaja többé-
kevésbé a családok bensejébeis hat. Az if júság nem 
érzéketlen a föl-fölmerülő újdonságok vonzereje, 
sem azon szenvedély-sugallta politikai szóharezok 
iránt, melyeket maga körül lezajlani hall. Innen a 
véget nem érő szórakozások, innen azon tál-élénk 
benyomások, melyek korunk fiatalságát folyton 
ostromolják és fárasztják, melyek képzelő tehetsé-
gét a legmagasabb fokra felcsigázzák és tanulásán, 
értelmének rendes fejlődésén mély sebet ejtenek. 

Nincs-e még hátra valami? ki van-e merítve 
az okok egész lajs troma? 

Vájjon tapintatlanság-e azt gondolnunk, váj-
jon vakmeröség-e azt mondanunk, hogy ez okokhoz 
még az elégtelen készületet, a hiányos tanmódszert 
vagy a tökéletlen tudományt is kell számitanunk, 
melyet néha maguknál a tanítók- és tanáruknál is 
észlelünk ? 

A tudós, mély belátásu és lángoló lelkületű szerző 
ugyan csak Francziaországot érti, de e megjegyzését ha-
zánkra is vonatkoztathatjuk, melynek polit, életében foly-
tonos lázat észlelhetünk. 

51* 
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Tudva levő tény az, hogy a classicus tanul-
mányok végeztével évenkint az ifjak roppant se-
rege jelentkezik a szigorlatokra 2), és hogy a nagyobb 
rész megbukik. 

Azok között, kik a szigorlatokat kiállják, van-
nak értelmes és munkaszeretö ifjak, kik a fensőbb 
oktatás dicsőségére válnak. De mily nagy azok 
száma, kik annak folyamát a legnagyobb ügygyel-
bajjal bir ják csak követni. Vájjon nem találunk-e 
gyakran a jogi szakmában olyan tanulókat, kik a 
classicus tanfolyam latinja irányában minden leg-
kisebb zavarodás nélkül ellenséges állást foglal-
nak el ? 

Az irodalmi facultásoknál (Facultés des lettres) 
sokszor tapasztalhatni, hogy a tanulók Írásbeli dol-
gozatai között olyanok is találkoznak, melyekben 
nemcsak az eszmék hiányzanak, nemcsak az elegáns 
kifejezések hiába kerestetnek, de melyekben még a 
helyesírás szabályai ellen is hibák fordulnak elö ; 
vannak ott oly latin értekezések, melyek a soleecis-
musoktól csak ugy hemzsegnek, melyekben ba.rba-
rismusok is fordulnak elö ; oly latin versek, melyek 
a hangsúlyt arczul verik ; görög thémák, melyekben 
bámulatos szabálytalanságok jönek elő ! 

A tudományi facultásoknál (Facultés des scien-
ces) az előzetes tanulmányok elégtelensége még na-
gyobb mérvben észlelhető. Itt oly tátongó hiányok, 
oly ismeret-fogyatkozások, oly ködök uralkodnak, 
melyek az ezen fensőbb tanulmányokban való előme-
netel elé komoly akadályokat görditenek és szomorú 
lehangoltságot idéznek elő. 

Honnan mindezek ? 
Vájjon ez mindig csak a tanitványok, a csalá-

dok, a tantervek, a társadalmi élet rovására irandó ? 
Mi csak e kényes kérdés megtevésére szorítko-

zunk, a nélkül, hogy reá a választ megadnók. 
Mentsen az ég, hogy mi azon törekvéseket, me-

lyek a tanítás színvonalának emelésére az utolsó 
évtizedek alatt tétettek, tagadni akarjuk. Ha mi itt 
csupán azt akarnók leirni, a mit. a. kath. buzgalom 
ezen czélra t e t t ; a mit ö gyenge segédeszközökkel 
létrehozott ; miként pótolta ö áldozatkészsége és 
munkája által hibáit és mostohaságát ama helyzet-
nek, melynek nem ö volt okozója; ha mi, bár váz-
latosan, akarnók felsorolni azon intézeteket, melye-
ket létesitett, azon müveket, melyeket elér t , a 

2) Ugy veszem észre, hogy a franczia ,baccalauréat' 
kifejezés a mi érettségi vizsgánknak felel meg. 

sorozat hosszura nyúlnék és azt egy kötetbe szorí-
tani nem lehetne. 

Azonban nincsen most sem a mult dicséreté-
nek, sem bírálásának ideje. Itt az idő, hogy csele-
kedjünk, és hogy az Istennek és Jézus Krisztus 
egyházának jogait védve, küzdjünk. 

Szemben tehát ama veszélyekkel, melyek a ke-
resztény if júság tanulmányait fenyegetik, midőn a 
materialismus, scepticismus, atheismus „a mirigy 
székeit" mindenütt felállítja, hogy azokban magát 
a tudomány színében tüntesse föl. kell, hogy a ke 
resztény tanítás apostolai, feledve öndicsöségöket 
és csak saját tudomány-szükségeikről gondoskodva, 
értelmöket a világosság iiditö fényével vegyék kö-
rül, az ifjúságot szerzett u j kincseik felől kikérdez-
zék és váljanak oly hatalmas férfiakká tudományuk 
által, a mily hatalmasak máris hi tök által. 

Igy előadásaik ékesszólók, bizonylataik világo-
sak lesznek ; igy tanításukat kellem és tekintély 
fogja jellemezni, hogy az Isten útjai t igazságban 
tanitsák : Viam Dei in veritate. 

Igy leszen, hogy köztük mindegyik az ö tanári 
székén, testének magatartása által lelkének az igaz-
ság nyugodt bírásában való állapotát jelképezze, 
élő képévé, hűséges visszfényévé magasztosul azon 
Jézusnak, kiről az evangeliom annyiszor és annyi 
előszeretettel emliti föl. hogy ülve tanitott, sedens 
docebat ! (Folytatjuk.) 

J e l e n t é s 
az „isteni szeretet leányai" társulatának működéséről. 

Tizenkét éve mult már el annak, hogy az „isteni sze-
retet leányai"-nak társulata, mely Erzsébet őfelségének leg-
magasabb védnöksége alatt áll, a bécsi Mária-intézetben 
működését megkezdte. Szerény kezdetből a társulat tevé-
kenysége folytonos küzdelmek és gondok közt, Isten áldása 
és a nemes szivek áldozatkész közremunkálása által lassan-
kint mind jobban kiterjedt munkakörré fejlődött ki. A Bécs 
mellett Breitenfurtban levő, sz. Józsefről uevezett menedék-
házon kivül, melyben az elaggott, szolgálatra alkalmatlan, 
házasságban nem élő nőcselédek élethossziglan ellátást talál-
nak, továbbá az ugyanott a kórházakból elbocsátott szegény 
szolgáló leányok részére fennálló üdülők-házán kivül ma a 
társulatnak, 12 évi létezése után, a birodalom minden részé-
ben vannak intézetei. 

Az 1881-iki év a társulatra nézve örvendetes is volt. 
Először is megemlékezik az a legmagasabb látogatásról, 
melylyel ő felsége, legkegyelmesebb uralkodónk, okt. hó 
21-én a troppaui Mária-intézetet szerencséltette. •—- A jóte-
vők nagylelkű adományai a társulatra nézve lehetővé tették, 
hogy a breitenfurti menedékházat tetemesen megnagyobbít-
hatta, ugy, hogy nemcsak az elaggott, szolgálatra alkal-
matlan személyek számát szaporitotta, hanem a bécsi Má-
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ria-intézet árvaleányainak is a szünnapok alatt az ottani 
tiszta levegőben kellemes tartózkodási helyet nyújthat. — 
A jótevők nagylelkű segélyével St.-Andrä-ben a Lavant-
völgyben nevelő-intézet jött létre, melynek kápolnája ré-
szére az istentisztelethez szükséges templomi szereket és 
ruhákat egy derék bécsi polgár ajándékozta. — Ama régtől 
táplált óhajtás is, hogy Prága tartományi kir. fővárosban 
egy Mária-intézet állíttassák fel, a f t . papság, a főnemesség 
és a jótékony polgárok közreműködésével megvalósulhatott. 
A prágai Mária-intézet, melynek helyreállítási és ujitási 
munkálatai most folynak, julius hó elejéig fel fog szentel-
tetni és megnyittatni. Annak védnökségét Lobkowitz Anna 
herczegasszony szül. Liechtenstein herczegnő vállalta ma-
gára. — A budapesti és troppaui magán-népiskolákat a 
magas közoktatási minisztérium a nyilvánosság jogával ru-
házta fel. 

Hátra van még, hogy a társulat működését számsze-
rinti adatokban mutassuk fel. A bécsi, budapesti, brünni és 
troppaui Mária-intézetekben 1903 szegény, szolgálatkereső 
leány talált fölvételt. Az intézetek alapitás óta 28,726. — 
Szegény árvagyermekek, számra 125-en, a nevezett intéze-
tekben, valamint az isteni gondviselésről nevezett házban 
St.-Greorgenthalban és a Mária-Loreto-házban St.-Andriiben 
egészen ingyen részesültek oktatás- és ellátásban. Kezdet 
óta 1256-an. 

Az olyan növendékek száma, akik élelmezés fejében 
némi csekély összeget fiizettek, 112 volt. Alapitás óta 1002. 

Ezen intézetekben, valamint a toponári, Mária oltal-
máról nevezett házban, melyet Festetics Karolin grófné 
szül. Zichy grófnő alapitott, a vasárnapi ingyenes iskolák-
ban 350 szegény leány nyert oktatást. Alapitás óta 1996. — 
A budapesti, st.-georgenthali, toponári, berzenczei és st.-
andräi Mária-intézetek ingyenes kézimunka-iskoláiban 509 
leány részesült oktatásban. Alapitás óta 3530. 

A sz.-georgenthali, toponári, berzencei és st.-Andriii 
kisdedovókban a gyermekek száma 219 volt. Alapitás óta 
1425. — A breitenfurti sz.-József-menedékházban 32 elag-
gott, szolgálatra alkalmatlan nőcseléd kapott teljes ellátást. 
Alapitás óta 158. Az ugyanottani üdülők-házában pedig 
165 szegény, a kórházakból elbocsátott leány nyert ápolást. 
Alapitás óta 750. 

Láthatni a felhozottakból, — mondja a jelentés — 
hogy a társulat fennállásának 12 évében valami már tör-
tént, de sokkal több még a tenniviló ; mert az inség évről 
évre növekszik, és vele a segélytkeresők száma is. 

Vajha a társulat működését tárgyazó e rövid jelentés 
annak — mint biztosan remélhetni — uj pártfogókat és jó-
tevőket támaszszon, hogy működését a szűkölködők javára 
mennél szélesebben kiterjeszthesse ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, május 18. Egy röpirat a polgári házasság-

ról. Midőn mi a kormány által beterjesztett, a keresztények 
és zsidók közt kötendő házasságot engedélyező törvényja-
vaslatot olvastuk és arra észrevételeinket megtettük, azt 
véltük, hogy az ilyen házasság ellen csak katholikus .Írók-
nak lesz kifogásuk, a többi nemkatholikus elem azonban két 

kézzel fog kapni e törvényjavaslat után. Nemsokára azon-
ban meg kellett győződnünk, mint erről már szintén meg-
emlékeztünk, hogy e törvényjavaslat a zsidóknak maguknak 
sem kell, most azonban még tovább kell mennünk egy lé-
péssel és be kell mutatnunk olvasóinknak, hogy még a vilá-
giak sem kérnek e törvényjavaslatból, hanem felszólalnak 
ellene, természetesen, és ezt előre jelezzük, a maguk módja 
szerint. 

Egy röpirat jutott ugyanis kezünkhöz. í rva egy köz-
és váltóügyvéd által, mely egészen elitéli a keresztények és 
zsidók közt kötendő házasságra vonatkozó javaslatot. Egy 
kis szemelvényt közölni e füzetkéből jónak látjuk már csak 
azért, mert az sok tekintetben megegyez avval, mit mi ez 
ügyben annak idejében irtunk, habár innét látni fogjuk, 
majd a végén csattan az ostor. Az ügyvéd ur tehát a követ-
kezőket irja : „Az igazságügyminiszter ur a javaslat czimé-
ben valószínűleg azért használja az egyes számot, mert előre 
sejti, hogy nagyon is ,egyesek' lesznek azok, a kik e törvény-
javaslat adta kedvezményt igénybe veendik. Vannak ugyan 
különczök, kiknek ily specialis állapot inyökre lehet, de a 
legtöbb ember mégis szeret társadalmi és jogi tekintetben 
embertársaival egyenlő helyzetben lenni. Nagyon téved az, 
aki azt hiszi, hogy társadalmi előítéleteket törvénynyel ki 
lehet a világból irtani. Azt a társadalmi előítéletet tehát, 
hogy a szükségbeli (helyesebben pót) polgári házasság keve-
sebb valami, mint az általános gyakorlatban levő egyházi 
házasság, hogy az előbbi az utóbbihoz körülbelül oly vi-
szonyban áll, mint a pótkávé a valódi kávéhoz, a talmiarany 
a valódi aranyhoz, az uj törvényjavaslat sem fogja eltöröl-
hetni. Azt a §§-okkal ki nem küszöbölhető minust, azt a 
dis-ágiót még növelni fogja az a körülmény, hogy ez a pót-
házasság csakis zsidók és keresztények közt köthető, a mely 
házasságok a zsidóság ellen a keresztény lakosság nagyrészé-
meglevő ellenszenvénél fogva, amúgy sem fognak tartatni 
nagy becsben. Már ezen körülményekre való tekintetek na-
gyon fogják apasztani azok számát, a kik a törvényt, ha 
ugyan azzá lesz, igénybe veendik." 

Továbbá kérdi : „Mi a zsidó-kérdés, mint társadalmi 
baj forrása ? Nem egyéb, mint százados elnyomás, megve-
tés szenvek folytán támadt elszigeteltség és kasztszellem 
(no ez nem áll). IIa ezt az elszigeteltséget megszüntetjük, 
megszűnik a kaszta és ezzel megszűnik a létezése által a 
társadalomra háromló veszély is, fogja-e a polgári házasság 
ezen magasztos feladatát az ellőttünk fekvő törvényjavaslat 
teljesíteni? Képtelen feltevés. Azon törvény, mely keresztény 
és zsidó közti különbségen alapul, szüntesse meg ezen kü-
lönbséget ! . . . Minden törvény, mely a hitfelekezetek közti 
különbségre emlékeztet, mely hitfelekezeti szempontból ren-
dezi a polgárok jogviszonyait, a hitfelekezetek közti súrló-
dást csak növeli, még akkor is, ha a hitfelekezetek közti 
jogegyenlőséget igyekszik érvényre juttatni . . . Nem osztom 
tehát azok nézetét, akik azt mondják, hogv az u j törvény 
jobb a semminél és hogy mindenkinek, a ki a keresztények 
és zsidók közti házasságot akarja, a javaslatot is kell akarnia 
és a ki a javaslatot nem akarja, az ama házasságot sem 
akarhatja . . . a törvényjavaslat tehát ezen szempontból is 
elvetendő." 
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Ime tehát, hogy többet ne idézzünk, a kormány tör-
vényjavaslata még világiaknak sem kell és ilyenek, mint az 
ügyvéd ur még számosak lehetnek, kik bizonyára még hat-
hatósabb indokok alapján vetik el a törvényjavaslatot, mert, 
mint ezt az ügyvéd ur jól mondja, az ily házasságok a ke-
resztény népnél nagy becsben tartatni nem fognak, minek 
más oka nem lehet, mint az, hogy az a házasság a keresz-
tény érzülettel ellenkezik és ugy nem előítélet, hanem más 
forrásból fakad. Elég ez azonban, hogy az ügyvéd urnák e 
törvényjavaslat nem kell és igya kormány oly tvjavaslat ké-
szitésére fordította idejét és a pénzt, mely nem kell senki-
nek, a melyre forditott időt és pénzt, üdvösebben lehetett 
volna felhasználni. Azt mondtuk, hogy senkinek sem kell és 
ha minden jel nem csal, ugy ebből a törvényjavaslatból nem 
is lesz törvény, a mi ugy a röpirat szerzőjének óhajával, 
mint a miénkkel megegyeznék és azt hisszük, hogy e tekin-
tetben nem alaptalanul hivatkoznánk a kath. papság tilta-
kozásának hatására, melyek mindennemű polgári házasság 
és igy e törvényjavaslat ellen is irányozva vannak. 

Hogy miért véljük mi, hogy e javaslat törvény nem 
lesz, azt a következőkben mondjuk el. Azalatt ugyanis, hogy 
e röpirat tartalmának ismertetését irjuk, értesültünk arról, 
hogy az országgyűlési igazságügyi bizottság tárgyalás alá 
vette a kérdéses javaslatot, mely alkalommal nemcsak az 
tünt ki, hogy a bizottság egyes tagjainak a javaslat nem 
kell, hanem az is, hogy még oly határozat hozatala is egyik 
napról a másikra lialasztatik, melyet pedig egy pár perez 
alatt eldönteni annál is könnyebb lett volna, minthogy a bi-
zottság még nem erőltette meg magát a munkában annyira, 
hogy a határozat hozatal mellett kimerült volna. Ez a huza 
vona is, mi ellen különben semmi kifogásunk, azt bizonyltja, 
hogy a bizottság maga is lehetetlenné akarja tenni még 
tárgyalását is e javaslatnak, úgyannyira nem kell t. i. neki 
sem. Habár ugyanis, az előadó Yécsey Tamás ajánlotta a 
javaslatot, habár a miniszter is pártolta azt, s ime közbe-
lép Emmer Kornél és ő tekintettel az országgyűlés rövid 
tartamára indítványozza: intéztessék a házhoz kérdés, szem-
ben az ülésszak végével, hogy kivánja-e a ház a munka 
folytatását ? 

E kérdés tételére a miniszternek nem volt semmi mon-
dani valója, mi azt jelenti, hogy ő maga sem bánja, ha e 
kérdés intéztetik a t. házhoz ; ugyancsak ilyenforma a bi-
zottság elnökének felfogása is, a vége pedig az, hogy a bi-
zottság, Emmer inditványa felett, majd jövőre fog határozni. 
De feltéve, hogy ez indítvány elvettetik, mennyi idő kell 
tehát, mig ez a tvjavaslat, mely senkinek sem kell, letár-
gyaltatik, midőn előre is oly sok hiánya van már bejelentve? 
Szóvei, mi azon hitben élünk, hogy kár volt örülni azoknak, 
kik örültek a tvjavaslat beterjesztése felett, nv r t inkább a 
röpirat szerzőjének óhaja fog teljesülni. Azonban . . . mi se 
Örvendjük a röpiratnak, mert van annak még egy másik 
része is, melyről jövőre fogunk szólani. (Vége köv.) 

Kassai egyházmegye. Tiltakozás. — 1881. május 
10-én főtiszt. Auerhammer Antal gálszécsi egyházkerületi 
esperes elnöklete alatt Barancson tartott gyűlés jegyzőköny-
vének kivonata. 

Azon, következményeiben kiszámithatlan tervek és 

törekvések által, melyek a liberalismus szellemétől elragad-
tatásukban elfogult egyének, fájdalom, némely honatyáktól 
is a szabadság czime alatt megkísértve, az emberiség bel- és 
külboldogságát tevő, az egyház és államot érdeklő szent 
béke és lét feldulását eredményezhetnék, — csendes ma-
gányban folytatott munkásságunkból felriasztattunk, s nem 
hagynak nyugodni, mig a reánk bizott lelkek üdvét veszé-
lyeztető törvényjavaslat ellen, minden erőnket is ha kell, 
megfeszítve védelemre fegyvert nem fogunk. 

Igy e minden egyházit és katholikust lelke üdve alatt 
kötelező védelemből híveinkkel egyetemben, kik velünk 
egyetértenek, sorakozva, legyőzhetlen erős meggyőződésünk-
ből tiltakozunk, komoly és határozott óvást teszünk neve-
zetesen : 

1-ör. Tiltakozunk, hogy apostoli királyaink, egyhá-
ziak, mágnásaink s katholikus hiveink által alapitott vallási 
és iskolai alapjaink,— az egyetemet is ideértve,-—bárki más, 
mint apostoli királyunk felügyelete alatt katholikus egy-
házi- és világiakból álló választmány által kezeltessenek, és 
más mint egyedül katholikus czélokra fordíttassanak. 

2-or. Tiltakozunk az ellen, hogy az államhatalom 
bármi módon és czim alatt katholikus vallásügyeinkbe, a 
szentségek kiszolgáltatásába és a katli. családok nevelésébe o O 
avatkozzék. 

3-or. Tiltakozunk az annyi millió katholikus, — nem 
csak, de más keresztény felekezeteket képviselő nép — meg-
vetéssel párosult sérelmes mellőzésével maroknyi bevándo-
roltak kedvéért, minden keresztény meggyőződés ellenére, 
bármi formában behozandó polgári házasság ellen, melytől 
minden hithű katholikus irtózik ; mert a katholikus hit ága-
zataiba ütközik, a családok szentélyét feldúlja, a gyermekek 
üdvét, erkölcsét, jövőjét veszélyezteti, és a hitetlenséget az 
ország felbomlására terjeszti. 

Mely tiltakozásunk által olyannyira nagyra becsült 
hazafiúi legszentebb kötelmet vélünk teljesiteni, midőn lát-
juk, sőt érezzük, hogy a minden oldalról a megsemmisülé-
sig zaklatott, még hitében is megtámadott népünk ezen erő-
szakolt dolgok által kényszeríttetik védelmet keresni. 

Miért is e megmérhetlen veszélyek elhárítása tekinte-
téből e tiltakozást a kerületi jgyülés egyhangúlag magáévá 
tette, s azt ugy a kerület, mint hívei nevében lapok utján 
közhírré tenni elrendelte. 

Kelt Barancs, 1881. május 10. 
Beszterczey Ferencz, 

kerületi jegyző. 

Kassa, május hóban. (A felvidék nászünnepe). ,Sat 
funeri, sat lacrimis, -— sat est datum doloribus ' Az 
éjszaki nihilismus véres merényleteinek gyászos lefolyása 
után, a havak legszebbike szép és nagy napokat hozott. 
Kóma jubileummal — Bécs trónörökösünk nászünnepélyével 
örvendeztetett meg. ,Noster hinc Illis chorus obsequentem 
— concinit laudem.' Testben lélekben felvidultunk ismét ! 
Törődött szívű foglyaink kegyel met-szabadságot, •—- hazánk 
jelesei rendjeleket kaptak, kik közt egyházmegyénk egyik 
kiváló féríia is —tündököl ! Méltó okunk volt hithű dyuas-
tiánk családi örömnapját, szerény városunk, Felső-Magyar-
ország eme központjában megünnepelni, hálát adva a Min-
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denhatónak, liogy a királyok legjobbikával áldotta meg 
nemzetünket, s nagy-napjainkat — az ég malaszt-öinlede-
zései közt — reménydús fia s trónörököse boldog egybeke-
lésével ismét megtoldotta. Hisz a magyarnak több oka volt 
mindig sirni, semmint vigadni. — Szép jövőnek nézünk 
elébe! Egy kath. uralkodó család sarja, a belgák szemefénye, 
Stefánia herczegnő nyújt ja kezét Rudolf koronaherczegnek, 
felruházva magas tulajdonokkal, melyek egy királyfit, egy 
uralomra hivatottat , népével együtt boldoggá tesznek. 
Gyöngyvirág ékesiti fürt jei t . Nagy nádorunk unokája külö-
nös előszeretettel viseltetvén a virágok e neme iránt, ezáltal 
előre jelenti, hogy gyöngye lesz fens, férjének s benne ha-
zánk is a honleányok legszebb gyöngyét fogja birni. Ősei 
itt porlanak ; azok érzülete heviti kebelét ; tanulja, beszéli 
nyelvünket s nincs kétség benne, hogy ismerve dynastikus 
érzelmeinket, áldozatkész voltunkat, kiket honvédő hűsé-
günkben a világ egy népe sem inul fel. koronás férje olda-
lánál szeretni, ápolni fogja majdan nemzetiségünket is. 
Erzsébet anyakirálynénk vezetése mellett, kinek könyüi a 
hon legnagyobb fia ravatalán peregtek le — rövid idő alatt 
hasonmása lesz a kegyelet, a jótékonyság és védnökség ál-
dásos műveleteiben, leleményes a szeretet és irgalom mű-
veinek legkegyesebb utánzásában. Minden magyar büszke 
önérzettel fogja őt mint a nemzet mentőjét s ujabb védan-
gyalát magasztalni ! S ha igaz, hogy a gyümölcs nem me-
szire esik fájától : ugy az ifjú házasok legboldogabbika 
Rudolf, Magyarország leendő királya, ki hivatva van szo-
rongatott egyházunkért nagy dolgokat vinni végbe, a leg-
szebb reményekkel kecsegtet. Dicsőén uralkodó apja harczi 
viszontagságaiban soknemü igényeinek kielégítése közt, al-
kotmányos légkörben fejlődött nagykorúvá, — tanulmánya 
szellemi kincseihez a tapasztalás arany rentéje járult, be-
utazta a Keletet, hol a népek jövőjének hajnalpirja, a ker. 
civilizatio világa kezdett felragyogni, látja a dekathólizált 
országok sorsát, észlelve a jelent s okulva a múlton, egy 
angvalszivü jó érzületű nő honszerelme s önzetlen segédke-
zése mellett, sz. István koronájával fején valamennyi előd-
jeit túlszárnyalhatja a bölcs kormányzat, hirnév, dicsőség 
s népe millióinak boldogitásában. A jeruzsálemi zarándok 
vezeklése nem lesz áldástalan. Az uralkodók közt nem volt 
előtte s alig lesz valaki utána, ki rövid szavakkal többet és 
szebbet mondott volna : „feleségem ép oly jó magyar nő 
lesz, a minő jó és hü magyar vagyok én.1" E sokat mondó, e 
nagy jelentőségű szólam magában foglal mindent ; ezzel, az 
üdvözlő bibornok-érsek s a magyar küldöttség többi tagjai 
meg is voltak elégedve, s azt dörgő éljenekkel méltán vi-
szonozták. S lia, mint hisszük, a hazafiság aranymondatához 
még a habsburgok hagyományos pietása hozzájárul, a világ 
legirigylendőbb népe mink leszünk. A vallásnál mi sincs 
öröklőbb. 

A birodalom összes népei vetélkedtek a dynasticus tün-
tetés, a nagy násznap fölötti öröm s lelkesedés nyilvánításá-
ban. Bécs világváros centruma az összbirodalomnak, hol az 
ünnepély nagyszerűségének kidomboritására kéznél vannak 
íiz eszközök ; csak össze kell állítani : s kész a parádé, mely-
nek mását — mint halljuk — nem egyhamar fogja Bécsnek 
élvsóvár népe látni. Mink csupán gondolatainkkal lehettünk 
ott, püspökünk személyében foglalva, — ki, miután az az 

napi devotiók megyeszerte megtartásáról főpásztorilag gon-
doskodott volna : távozott körünkből. Rendeztünk különben 
a fenséges mátkapár tiszteletére — a magunk módja szerint 
— mink is néptömörülést, vidámságot keltő kivilágitást : 
fényárban úsztak ablakaink, zöldlombos erkélyeink, — iin-
nepszerüen pompáztak felkoszorúzott, fellobogózott házaink, 
— voltak itt ott transparentek is, dómunk körül görögtűz 
terjeszté színvilágát, a fősétányon, légszesz-csövekre illesz-
tett pyramid és csillagalaku brillians diszitménvek tündö-
költek, különösen a városház homlokzatán apró kis lángocs-
kák csillámai jelezték az ünnepelt országok czimereit, Ru-
dolf es Stefania — nagy ,Eljen*-ző betűkkel apostropliált 
diszneveit, a katonai zenekar lámpakörben vonult végig 
a tömeg lelkesült éljenzései közt a főutczán, — boltjaink 
kirakataiban, a különféle testületek diszalbumai és feliratai 
voltak közszemlén, s hogy a szegényeknek is kijusson, ő fen-
ségeik nászünnepe alkalmából gr. Szapáryné ő excja mű-
kedvelői előadást rendezett, melyből szép összeg folyt be jó-
tékony ezélra. S a mi még az ünnep teljéhez csekély tehet-
ségünkből hiányzott, azt a jó akarat bősége pótolta ; hisz 
értéktelen ott minden lobogvány, hol a sziv nem lángol, a 
szeretet nem hevül. Csak az idő tett kivételt, hideg képet 
vágott az egészhez, s tombolt széldühében. 

Másnap tágas dómunk megtelt áhitatoskodókkal, az 
összes káptalan, valamenynyi hatóságok diszben, a tanképző 
ifjúság elöljáróikkal tömörültek a nép közé ; a choruson 
Haydn B. dus mise szövegét adták s a püspökileg megren-
delt misénél pro sponso et sponsa — teljes segédlet mellett 
a kápt. nagyprépostja ft. Szabad F. pontificált, kérve az 
egek Urát , hintse az áldások bőségét a jegyesekre, kiknek 
kezeikben lesz a népek sorsa letéve ; képesitse őket a földi 
hivatások legmagasbikára, hogy milliók javát munkálva, 
földi koronájokhoz majdan az égit csatolhassák. De tartsa 
meg erőben a dicsőén uralkodó párt is, a népek valódi apját 
és anyját, érje őket a szülők legnagyobb öröme — gyer-
mekeik boldogsága, — szent kegyelme támogassa őket or-
szágos gondjaikban, vesztességeikben—koronájuk ritkult ék-
köveiért, dus kárpótlást azon édes tudatban, hogy az uralko-
dók közt, ez idő szerint, ők az egyedüliek, kiket népeik az 
egész világon legjobban szeretnek. Emlékvirág. 

IRODALOM. 
X An. Christ. MDCCCLXXXI. l u Herculanuui et 

Constantium Episcopos Martyres Hymni Leouis XIII. 
I'. M. Testes animi obsequiique sui. Romae ex Typographia 
Polyglotta de Propaganda Fide. 

Azon rendkivüli szerencsében részesülünk, hogy egy 
nagy szellemű pápának, X I I I . Leónak irodalmi művét, mely 
a keresztény hymnologia történetében mindenha kiváló he-
lyet fog elfoglalni, mint a fent kiirt czim is mutatja, teljes 
hitelességgel ismertethetjük meg. A fentezimzett füzetben 
három hymnus van két bevezetéssel. Az egésznek tartalma 
szóról szóra következő : 

Coustantius Perusiae christianis parentibus natus, vir-
tute aetatem antegressus, Episcopus patriae suae factus est. 
Is propter studium christiani nominis multa dictu gravia, 
perpessu aspera invicto animo pertulit. Nam primum pugnis 
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contundi jussus, deinde in thermis includi septuplo vehe 
mentius accensis ; sed aquis Dei nutu repente tepefactis, e 
summo discrimine evasit incolumis. Mox prunarum cruciatu 
fortissime perfunctus, conjicitur in custodiam : unde christia-
norum opera extractum satellites imperatorii comprehen-
dunt, et vi vulnerum prope conficiunt. Continuo tamen ille 
divinitus convaluit: tunc Assisium in carcerem rapitur. 
Paullo post illinc eductus, cum quamlibet carnificinam su-
bire mallet quam a proposito disseminando catholicae reli-
gionis desistere, idcirco apud Trivium in Fulginatibus no-
bile martyrum fecit, Marco Aurelio Verő imperatore, So-
thero Pontifice maximo. Sacrum ejus corpus inhumatum 
projectum Levianus, magna pietate vir, domo Fulginio, ab 
Angelo in somnis admonitus, venerabundus feretro compo-
suit. Quod cum Perusiam deduceretur, ea res miraculo fuit, 
quod sacrarum reliquiarum vectores repente lumen oculo-
rum recepere. Märtyrern fortissimum Perusini summa reli-
gione colunt, ejusque memóriám, templo extructo, conse-
crarunt. 

Hymnus. 
Favete linguis ; hinc procul 

Este, o pro fan i ; crastinus ') 
Solemniis Constantii 
Sacer dies est martyris. 

0 Dive, praesens o tuae 
Salus decusque patriae ! 
ßedi auspicatus, iam redi 
Uinbris colendus gentibns. 

Te heroa, te fortissimum 
Efferre coelo Märtyrern 
Oblita laudes Caesarum 
Turrena gestit cauticis. 

Hyenis rigescita), asperis 
Montes pruinis albicant, 
Solisque crines frigido 
Irrorat imbre Aquarius. 

Ad bruma non desaeviens, 
Non atra coeli nubila 
Cives morantur annuis 
Rite exilire gaudiis. 

Nox en propinquat : cerneres 
Fervere turbis compita, 
Late per umbraiu cerneres 
Ardere colles ignibus 3) ; 

Urbisque ferri ad rnoenia 
Incessu et ore supplici 
Senes, viros, cum matribus 
Longo puellas agmine. 

') Scriptus est hymnus ob praeludium diei festi. 
2) Sacra sollemnia ob memóriám S. Constantii aguntur IV • 

Kai. Febr. 
3) Mos antiquissimus Perusiae fuit , ut quotannis pridie natalis 

S. Constantii sollemnis pompa ad pomerium veseri duceretur. xyris co-
mitantibus ac dona ferentibns ; quae supplicatio luminum idcirco apel-
lata est, quod urbs tota facibus cereisque, suburbium ignibus ad laeti-
tiain per noctem colluceret. Pulcra extant de ea supplicatione legum 
municipalium décréta. 

Ut ventum, ubi ara Martyris 
Corusca lychnis emicat, 

Festiva turba civium 
Irrumpit ardens, clamitat : 

„0 Pastor, e coelo o Parens 
Constanti, adesto filiis 
Pressis sepulcro et dulcia 
Figit labellis oscilla. 

Jesu tibi sit gloria, 
Qui das triumphum Martyri, 
Cum Patro et almo Spiritu 
In saeculorum saecula. (Vége köv.) 

V E G Y E S E K . 
— „Romanos Pontißcesez a czime azon pápai con-

stitutional^ mely a püspöki hatóság ós a szerzetes rendek 
közti viszonyt Angolországban szabályozza. F . hó 14-én 
kelt és osztatott ki a római egyház bibornokai közt. Mi-
helyt hozzánk érkezik, közöljük. 

— A szent gyermekség társulata 1880-ban 435,000 
gyermeket keresztek meg halál veszedelmében és intézetei-
ben 94,000 megmentett gyermeket nevelt. 

— Ben trovato ! Belgiumban jóizüt nevetnek azon, 
hogy Bécsben Frère Orbán minisztert, a most Belgiumban 
uralkodó vallásellenes politika vezérét, szerzetesnek és a ki-
rályné gyóntatójának tartotta valaki. Okot e félreértésre 
az egyházgyülölő szabadkőműves miniszter neve adott. A 
schönbrunni palota egyik tisztje, midőn a belga felségeket 
várták, beszédbe eredt a belga királyi család egy tisztjével. 
Ez felsorolta az érkezendő vendégek neveit. Egyszerre csak 
félbeszakítja az osztrák : Bocsánat, uram, ön kifeledett egyet, 
a királyné gyóntatóját. De kérem, válaszolá a belga csodál-
kozva, a királyné nem hordja magával gyóntatóját. Mit 
mond ön? Hát „le frère Orbán", Orbán testvér mit akar? 
Vagy ugy ! 

— Beust grófnak ismét eljárt a szája. A trónörökös pár 
násza alkalmából rendezett párisi ünnepélyen felköszöntötte a 
franczia nemzetet, azt mondván, hogy ő „a nagy és vendég-
szerető (offieiosus) franczia nemzet tiszteletére" iszik, mely 
„oly gazdag munkája által és oly nemes szivében." Vendég-
szerető az istentelenek, nihilisták és atheus Bradlaughok 
iránt, ellenben „nemes szive" megengedi, hogy száműzze a 
szerzeteseket és sanyargassa az irgalmas nővéreket, saját 
honfiait. 

— Bécs lakossága 785,402; vallás szerint: 603,084 r . 
kath., 22,320 lutheránus, 2673 kalvinista, 829 ó-katholikus, 
663 egy. gör., 1385 n. egy. gör., 368 anglikán, 10 niennonita, 
51 unitárius, 82,546 zsidó, 17 mahomedán, 120 más vallású 
és 1239 vallástalan. 

— Stefánia főherczegnö a főváros küldöttségének hó" 
doló üdvözletére, midőn a nagybecsű nászajándékot átnyuj" 
tották, következő elbájoló szavakkal válaszolt : 

„Mély megindulással jöttem Magyarország főváro-
sába, mely lelkemnek annyi szent emléket nyújt. 

Ez vala dicsőült nagyatyám kedvencz lakhelye, ez jó 
anyám édes szülőföldje, melyet már zsenge koromban sze-
retni tanitott. 

Szivem mélyéből köszönöm tehát, s az öröklött szere-
tet egész teljességével viszonzom jókivánataikat. 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Budapesten, május 25. 42 I. Félév, 1881. 

TARTALOM. Jézus mint tanitó. — A v e maris Stella ! — Egyházi tudósítások: Budapest. Egy röpirat a polgári házas-
ságról. Beszterczebányai, eiryházmeyye. Tiltakozás. Bánát-Komlós. Tiltakozás. Csanádi egyházmegye. Tiltakozás. — Iroda-
lom. An. Christ. M D C C C V X X X I . In Hereulanum et Constantium Episeopos Martyres Ilymni Leonis X I I I . P. M. 

Vegyesek. 

Jézus mint tani tó . 
Elmélkedések a keresztény oktatás eszménye felett. 

J é z u s K r i s z t u s t a n 111 ó d j a. 
III . 

Ego non quaero glóriám meam. 

Jan. 8, 50. 

Ha valamely korszak tudományos és irodalmi 
becsét a nyilvánosságra bocsátott könyvek, füzetek, 
napilapok és mindenféle közlemények mennyisége 
szerint akarnók megítélni, egy század sem dicse-
kedhetnék azzal, bogy tudományosabb és képzet-
tebb volna, mint a mienk. 

Valóban, a sajtó soha annyi kart nem foglal-
koztatott, soha annyi gépet mozgásba nem hozott, 
soha több betűt nem forgatott, soha több nyom-
dapapirt be nem feketített. 

De vájjon e bámulatos termékenység az értelmi 
haladás igaz jeleiil vehetö-e? Vájjon e külső bőség 
nem inkább a belső nagy szegénységre enged e kö-
vetkeztetni? Sok és jó nem mindig egyértelmű. Sőt 
leggyakrabban láthatni, hogy az egyik a másiknak 
ellensége ; és a tapasztalás, főleg a szellem müveire 
nézve, azt tanítja, hogy a minőség a mennyiséggel 
rendesen fordított viszonyban áll. 

Bossuet három beszéde többet ér, mint ezen 
vagy azon szónokoknak busz kötete. Racine csak 
tizenkét költeményt irt, és lia mi még ezeknek felét 
eltörölnök, ö mindazáltal a franczia költészet ki-
rálya maradna. 

Napjainkban az irási láz mindazokon kiüt, kik 
a tollat kezökben tarthatni hiszik. Zaklatja őket a 
vágy, hogy szerzők legyenek és ők Boileaut, ki mo-
dern Íróink legnagyobb részének oda dörögné : 

Avant donc que d'écrire, apprenez à penser ! ') 
nem épen szivesen fogadnák. 

!) Mielőtt írnátok, előbb gondolkozni tanuljatok ! 

Nehogy fölvett tárgyunktól eltérjünk, siessünk 
ezen reflexiókat azon megszámlálhatlan müvekre 
alkalmazni, melyeket a jelen korszak az oktatás te-
rén feltűnni lát. 

Vannak közöttük kétség kivül kitűnő müvek, 
ezt senki sem tagadja ; de az sem ismeretlen ám 
senki előtt, hogy e kitűnő müvek ritkák, és hogy 
a középszerű vagy épen rosz könyveknek száma 
iszonyú. 

Mi azon lelkiismeretes férfiak tapasztalatára 
hivatkozunk, kik az if júság tanitásával foglalkoz-
tak, vagy még most is foglalkoznak. Milyen zavarba 
jő a tanár, jő az igazgató, midőn neki valami kitűnő 
munkát kell választania, legyen az bár péld. szó-
nok lattani mű vagy csak egyszerű nyelvtan! A za-
var még inkább fokozódik, ha a történeti vagy 
bölcsészeti folvam classicus müveiről van szó. Ha 

*J 

bennök a tananyag tán hibátlan is. a mi egyébiránt 
rendesen nem szokott előfordulni, vájjon a módszer, 
a világosság, az egyszerűség bennök mindig felta-
lálható e ? 

Atalában véve kérdezhetjük, vájjon e köny-
vek valóban azok számára irvák-e, kiknek azokat 
olvasniok kell? 

Alkalmaztatvák-e azok az ö értelmi fölfogá-
sukhoz? Jól fejezik-e ki azt, a mit mondaniok kell? 
És vájjon bölcsen hallgatják-e el azt mindenkor, a 
mi fölösleges- vagy épen veszélyesnek tűnik föl ? 
Mire való a tudományosság e csillogtatása? Minek 
az irály ezen tömöttsége, melyet kétség kivül fölért 
az, ki tudja, de mely oly homályos és rejtélyekkel 
teljes arra nézve, kinek azt tanulnia kell? 

Ha a szerzőben a paedagogus illetékessége 
hiányzott, miért nem állott ellent az irás hiúságá-
nak ? Es ha ö a tudomány s az irói képesség kettős 
gazdagságával rendelkezett, ugy világos, hogy tolla 
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egy oly idegen befolyásnak engedett, mely öt czél-
jától el t érit ette. 

Ö tanitani akart. A könyvezime ezt fejezte k i ; 
az előszóban ö ezt nyiltan ki is jelentette. Es ime! 
a munkának csaknem minden egyes lapja, habár az 
előszó czélját nem hazudtolja meg. mégis azt mu-
tat ja, hogy a szerzőnek egy másik czélja isvolt, melyet 
be nem vallott, és melyet tán maga előtt is titkolt. 

Ö tanitani akar t : megengedjük. De a mit ö 
még jobban akart, az volt, hogy ő tudósnak lássék. 

A szerző ezen hiúsága az i f júságnak szánt müvek 
legnagyobb részében számos helyen árul ja el magát. 

() nemcsak a tanítványok, hanem a tanítók s a 
közönség előtt is akar ja feltüntetni, hogy tárgyát 
alaposan érti, hogy a legújabb kuta tások és fölfe-
dezések színvonalán áll, hogy a fölvetett kérdésre 
vonatkozó minden jelentékenyebb müvet elolvasott. 

E czélból fel tárja tudománya kincseit, jegyzete-
ket, idézeteket, szemelvényeket nagy mennyiségben 
halmoz össze ; a tudományos tételeket nehezen ért-
hető védvekkel árasztja el, a fejezeteket állítólagos 
idézetekkel, elmés czélzásokkal túlböven lát ja el ; 
szóval, ö gyakran inkább ötletekben csillogó, mint 
alaposnak mondható tudományosságának legkisebb 
részleteire is kiterjeszkedik, mi is a tanítványok 
kárával j á r és egyedül az ö hiúságának használ. 

Az irott tanítás e kevély elfogultsága a szóbeli 
tanításban is feltalálható. 

Fenn hordja az fejét a tantermekben, az elemi 
iskolától kezdve egész a fácultásig, az alsóbb tan-
folyamban csak ugy, miként a felsőben. 

Az édes én nek érdektelensége ott, fá jdalom! 
csak kivételes, holott annak rendes szabályul kel-
lene lennie; és ellenkezőleg a dicséret utáni vágy, 
a feltűnés után való kapkodás azon jelleg, mely az 
előadások legnagyobb része fölött uralg. 

A tanítványok, bármily korúak legyenek, egy-
átalán véve bámulatos fogékonysággal bírnak arra, 
hogy tanáraikban a hiú dicsőség utáni ezen vágyat 
csakhamar fölismerjék. Ugy van velők, miként a 
hívekkel, kik valamely sz. beszéden jelennek meg, 
és kik. habár nem is igen tudják, hogy a keresztény 
ékesszólás miben áll, mégis könnyen fölismerik, 
vájjon az egyházi szónok igazán apostoli férfiu-e, 
vagy pedig ö elég igazságtalanul és szerencsétlenül 
önmagát hirdeti '), és Jézus Krisztus evangeliomát 
irigységből és versviygésböl prédikálja 2). 

') Non nosmetipsos praedicamus. II . Cor. 4, 5. 
2) Quidam propter invidiam et contentionem Christum 

praedicant. Philipp. 1, 15. 

Ha már az önszeretet, a lnuság, a kevélység az 
evangeliomi prédikálás hivatásának félelmetes átka : 
nem lesz az analógia szerint vakmerőség azt álli-o o 
tani, hogy ugyanazon önző hajlamok a taní tás szép 
hivatására nézve is szintén valóságos csapássá, s a 
tehetetlenség és meddőség egyik tényleges okává 
lesznek. 

Az Ur Isten sem a kevélyeket, sem munkáikat 
nem áldja meg. Ö velők nem munkálkodik; és a mi 
szent könyveink ezen nyilatkozata szerint, melyet 
szemeink elöl soha sem szabad tévesztenünk: „ S a 
az Ur nem épiti a házat, hiába munkálkodnak, kik azt 
építik'-. ') 

Hogy Jézus Krisztus az ö gyermekeit a ke-
vélység e gvászos következményeitől megóvja, sa-
já t szivét nekik mintegy természetfölötti iskolául 
hagyta, hogy abban az ellenkező erényt 2 ) tanul ják 
meg, és egész életét arra áldozta fel, hogy példája 
által nekik megmutassa, mi az alázatosság? 

„Én nem keresem dicsőségemet : Ego non quaero 
glóriám meant-, van, a ki keresse és megítél je: est, 
qui quaerat et judicet".3) 

Ilyen az alázatosság gj^akorlata. A saját becsű 
letérői való gondoskodást az Istenre bizni ; soha a 
magáét, hanem egyedül az Isten dicsőségét keresni : 
ime, az igazán alázatos lelket ezen jelekről is-
merni meg. 

Ugyanezt tették a szentek ; és ez az, mi őket 
szentekké tette. De ugyanez az, mit azon tudósok, 
azon tanárok, kiket Jézus Krisztus szelleme nem 
lelkesít, tenni nem akarnak. Ok tudósoknak látszani 
és bölcseknek tartatni szeretnek : scientes libenter volunt 
videri et sapientes diet4) ; ebben hibáznak ők. E vá-
gyuk az ö önzésökböl származik ; az az Istentől nem 
Ö./ 
jöhet. „Ha én dicsőítem magamat, mondá a Meg-
váltó, az én dicsőségem semmi. Si ego glorifico me-
ipsum, gloria mea nihil est. V a n , a k i d icsői t engem, 
az én A t y á m : est Pater, meus, qui glorifient me." 

Ali! bár azon emberek, kik Istentől a tudo-
mány ajándékát nyerték, a helyett, hogy annak ér-
demétmaguknak tulajdonítanák, s az annak fejében 
járó tiszteletet saját egyéniségűk számára lefoglal-
nák, bírnának ama bölcseséggel, hogy annak kút-
forrását soha el nem felednék ! E bölcseség csak az 
egyenesl.elkiiségböl eredne, és ez egyeneslelküség 
őket az alázatosságban megtartaná. Buzgalmuk ez o o O 
által csak lángolóbb és fáradhatlanabb lenne. Igy 

126. zs. 1. — 2) Discite a me, quia mitis sum et hu-
milis corde. Mát. 11, 29. — 3) Ján . 8, 50. — 4) De imit. 
Chr. lib. I. 2, 2. 
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ők az igazság keresése- és terjesztésében az Isten 
érdekeinek előmozdítására törekednének. A keresz-
tény tudós halála előtt a mennyei Atyának azt 
mondhatná, a mit Jézus Krisztus az utolsó vacsora 
alkalmával mondott : Eletemnek csak egy czélja 
volt : hogy Téged megismertesselek, Téged di-
csőí t se lek a f ö l d ö n : Ego Te clarificavi super terrain ! ') 

Napjaim a te isteni müveid tanulmányozásá-
ban fogytak el, oh világok fönséges Teremtője ! és 
én luven oktat tam arra az embereket, mit azokból 
te tudnom engedtél. Fölemeltem szavamat a tenge-
rek és folyóvizekével hogy előttük a te fönséges 
hatalmadat megénekeljem. Elbeszéltem nekik dicső-
ségedet, miként az egek beszélik azt3). Megmutattam 
nekik imádandó nyomait azon végtelen bölcseség-
nek, m e l y d i a d a l m a s k o d i k , mulatván a föld kereksé-
gén4). Megtanítottam őket olvasni mindenüt t a te 
szent nevedet: olvasni azt fűszálon, virágon, a ro-
var szemén s a hegységek magaslatán, manifestavi 
Nomen Tuum hominibus! Es most visszatérek hozzád, 
ki nekem létet adtál : nunc autem ad Te venio ! Es 
miután a te i rgalmadnak ugy tetszett, hogy semmi-
ségemet dicsőséged előmozdítására ide lent fölhasz-O O 
ná id , fogadj magadhoz engem, lelkemnek édes 
Aty ja ! hogy a mennyországban veled egyesüljek, 
és dicsőíts meg engem tebenned az egész örökké-
v a l ó s á g o n á t ! Ego te clarificavi super terram . . . Et 
nunc clarifice me, tu,. Pater, apud temetipsum 5). 

Némely emberek attól tartanak, hogy az alá-
zatosság az értelmet megfogyatkoztatja s a láng-
észnek szárnyait szegi. 

Ezek nem is gyaní t ják erejét azon buzgóság-
nak, melyet a hi t éltet. Mi sem tar tózta t ja fel, mi 
sem lepi meg, mi sem bátor ta lani t ja el azon tudóst, 
ki nem saját dicsőségére gondol, ki az emberek be-
csülésétől semmit sem vár, s az igazságosságot és 
ju ta lmat egyedül az Istentől reméli. Ez lángbuz-
galmában legyőzhetetlen és az emberek ál tal elfe-
ledve, magát az isteni tanitó ezen szavaival vi-
g a s z t a l j a : Ego non quaero glóriám meam. 0 nein 
saját dicsőségemet keresem. Van egy, ki azt keresni 
és ítélni fogja: est, qui quaerat et judicet. 

Tekintsétek a n n a k , ki az Istentöl j ö , — 
mondja egy korunkbeli szerző, — ezen jellegét : ó 
nem keresi saját dicsőségét-, egy másik fogja neki oda-
ítélni azt". 

„A ki önönmagát keresi, a hir, a hiúság em-

i) Ján. 17, 4. — 2) Dán. 3, 78. - 3) 18. zs. 1. — 
4) Féld. 8, 31. — b) Ján. 17, 5. 6. 13. 

bere, az önmagától j ö : ennek semmije sincs, a mi t 
a d j o n , az ö szava üres, ne hallgassátok öt!" ') 

Ki mondotta ezt? Ki adta ezen oly szigorú 
nyi la tkozatot? Egy hatalmas iró, egy lángeszű fér-
fiú, kinek müvei Francziaországot és Európát egy 
perezre elbűvölték, és kinek siralmas esése bor-
zasztó például szolgál arra nézve, hogy az alázatos-
ságot nélkülöző tudomány hova ju that . 

E jeles iró, e lángeszű férfiú Lamennais vol t ! 
(Folyt, köv.) 

Ave maris Stella! 
1871. Negyedszer is Róma ! Valaki'2) e mély értelmű 

szavakat mondotta : „A pokol dühe sohasem nagyobb, mint 
mikor a jó Isten magát az embereknek kinyilatkoztatja. 
Számos példa tanusitja ezt." 

„Tegnap óta itt Rómában," olvassuk az ide vonatkozó 
levélben, „csak azon csodáról beszélnek, melynek tanuja az 
egész város. Szó van ugyanis a bold. Szűznek azon képéről, 
mely sz. Chrysogon zárdájának aj taja fölött áll, és mely a 
piaezon összecsődült népnek tanúskodása szerint szemeit 
mozgatja. 

„Képzelje csak ha tudja, az atheus lapok dühöngését 
és káromlásait! Dühök annál nagyobb, miután e kép, csodát 
tevén, nem csak a bold. Szűz hatalmát és irgalmát hirdeti, 
hanem egyszersmind I X . Pius, a Mária-tisztelet e jeles elő-
mozdítójának hírét is emeli. 

„Kiki tudja, hogy a jó Isten a sz. atyát, kit az embe-
rek gonoszsága olyannyira üldöz, a legkiválóbb kegyelmek-
kel tünteti ki. Az isteni jóság neki már több alkalommal 
azon kegyelem-ajándékot is nyújtotta, hogy ő az orvosok 
által gyógyithatlanoknak jelzett betegeket gyógyított meg. 
Az emiitettük képet is Odescalchi herczegnő, ki a sz. atya 
áldó imája folytán (i év előtt rögtön meggyógyult, az általa 
hálából emelt kórház bejárata fölé helyeztette. A sz. Szűz 
képének oldalán meg más két kép is vagyon : az egyik egy 
sz. trinitáriust ábrázol, kihez a herczegnő folyamodott, a 
másik pedig imádkozó alakban I X . Piust. A nép a sz. Szűz e 
képét átalán ,1a Madonna del Papa ' nevezi. 

„Ime ez a második és még ingerlőbb indoka ama düh-
nek, mely e csoda hírére a forradalmi lapokat megszállotta. 
Minél világosabb e csodás esemény, minél határozottabban 
tanúskodik arról az összetódult nép, mely sz. Chrysogon pi-
aczát és bejáratait ma reggeltől kezdve mintegy ostromálla-
potban tartja, a lapok dühe annál fokozottabb. 

„En magam is személyesen mentem el oda, és azt, mit 
a tanuk igen nagy száma nekem mondott, jelenleg közlöm. 

Egy szegény anya, kinek fiát a piemontiak besorozták, 
könyektől ázva, a trinitárius-atyák templomába ment, hogy 
ott az őt ért e kegyetlen csapás elviselésére vigasz és erő-
ért esdjen. A templomból kijövet szemeit a Madonnára füg-
geszti és felsóhajt : „Oh hatalmas Anya ! mikor fogsz már 
bennünket e piemontiaktól, kik gyermekeinket tőlünk elve-

J) Les Evangiles. Traduction nouvelle, 358. 1. 
2) L. Correspondence de Genève és Bien public de 

Gand. 1871. jun. 9. 
51* 
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szik, megszabadítani?" E pillanatban térdre hull és kiált. 
Azok a kik e perezben a p i a e z o n átmentek, megállanak, s 
az oda sereglők figyelme a képre irányul, melynek szemei 
felváltva megnyílnak és lezáródnak. 

„E hírre a nép minden oldalról a sz. képhez tódul, s a 
piacz azóta soha sincs üresen. Az épület homlokzata, hova 
a kép illesztve vagyon, kivilágittatik, és mindenfelől hang-
zik a kiáltás: „A pápa Madonnája csodát mi veit." 

„A piemonti rendőrség a nép szétiizetését többször 
megkisérlette; de az hajthatatlanul helyén marad, s a piacz is 
néppel tömve van. Az égő gyertyák, melyeket a hivő nép a 
kedves kép köré helyezett, folytonosan megujittatnak. E 
rendkívüli eseményben kiki csak azon kegyelmeknek látja 
zálogát, melyekkel az Ur egyházát minden időben elhal-
mozza." 

„Ez alkalommal mindazon rendkívüli tények is szóba 
hozatnak, melyeket az, kit Isten az ő egyházának élére állí-
tott, cselekedett, s e visszaemlékezések azon szomorúság kö-
zepette, mely jelenleg minden szivet elfog, a jövőre nézve a 
legvigasztalóbb reményeket keltik." 

Nein hagyhatjuk emlitetlenül, hogy a trinitáriUsok 
templomában, melynek közelében a csodálatos kép vagyon, 
Taigi Anna-Máriának, Kóma s a sz. atya e nagy pártfogója 
és védőjének romlatlan teste fekszik. 

1871. Amerika, St. Louis, az Egyesült-Államokban.1) 
Egy fiatal leány, Schaffer Teréz, a sz. Vinczéről neve-

zett s a német árvák számára emelt kórházba vétetett föl. 
Tíz éves korában azon családtól, melynek nevét viseli, 
örökbe fogadtatott. O csendes és boldog életet viselt ; de 
kora 20. évének befejeztével egészsége mindinkább hanyat-
lani kezdett. Dr. Cooper, ki gyógykezelte, mellén és a 
máj táján nagy daganatot észlelt. A baj eltávolítására 
több orvos közreműködött, de az a gyógykezelés alatt 
csak még rosszabbá vált. A beteg azután a „de la Mercie" 
nővérek által saját zárdájukban berendezett kórházba vite-
tetett át, hol az orvosok róla való gondoskodásukat továbbra 
is kiterjesztették. 

Miután a beteg jul. utolsó napját már egészen az ágy-
ban tölteni kényszerült, és az emberi tudománynak baja el-
leni sikertelenségéről is meggyőződött, boldog Alacoque 
Margit tiszteletére a nővérekkel együtt kilenczed-ájtatossá-
got tartott . A 9 nap elmúlt, s ő nem csak hogy semmi ja-
vulást sem érzett, sőt még bajának rosszabbra fordultát 
tapasztalta. Azonban ő bizalmát el nem veszítette és egy 
beteg társnője, Heinstadt Magdolnával a bold. Szűz tiszte-
letére uj kilenczedet kezdett, ugy hogy a bold. Szűz sz. 
szivéről való litániát mindennap elmondotta. E kilenczed 
alatt Teréz mind gyengébb le t t ; gyomra mitsem tűr t el, és 
még mozdulni sem bírt. Halála közelinek és elkerülhet-
lennek látszott. 

A kilenczed aug. 24. fejeztetett be. A beteg állapota 
reménytelen levén, meggyónt, másnap, szombaton aug. 25. 
m e g á l d o z o t t és az utolsó kenet szentségében részesült. Dr. o o 
Cooper reggeli 11 órakor oda nyilatkozott, hogy e napot 
nem éli tul. A fiatal beteg eszméletlenül és mozdulatlanul 
feküdt. Minden perezben várták, hogy a lélek kiszakad be-

') L. M< nde. 1371. okt. 30. 

lőle. De alig hogy a pap és orvos tőle eltávoztak, már is 
hozzá visszahivattak. 

Visszatérvén, bámulva látják, hogy Teréz ágyán ül, 
ki is hozzájok élénk hangon ugy szól ; „En jól érzem maga-
mat, haza megyek tehát." — „Igen, viszonozza az áldozár, 
mialatt föl az égre mutat, ön a mennyország házába akar 
menni." Azt vélték az urak, hogy ő eszén kivül beszél; de 
midőn ő tovább is folytatja, hogv meggyógyulva van, az őt 
gondozó nővér a beteg bajának székhelyére erős nyomást 
intéz, de ő semmi daganatot, Téréz pedig semmi fá jdalmat 
sem érez. Mi történt tehát ? A nővér kérdi tőle, hogy ki 
gyógyította meg ? „A bold. Szűz gyógyított meg engem," 
volt a felelet. 

Azután pedig gyermeteg egyszerűséggel beszélte el, 
hogy ő az utolsó kenet szentsége előtt kábultságából föl-
eszmélt, szemeit kinyitotta és ágya mellett jobb felől nagy 
fényár közepette a bold. Szüzet pillantotta meg. A menny-
ország királynéja vakító fehérségű ruhát viselt, lehulló fá-
tyola is hasonlag fehér volt, fején csillagoktól ragyogó arany 
korona diszlett, jobb keze mellén nyugodott. Teréz e jelenés 
fölött eleinte megijedt ; de midőn tőle a bold. Szűz azt kér-
dezte, igéri-e neki annak teljesítését, a mit ő tőle gyógyu-
lása fejében követel, félelme elenyészett. „Igen, mondá Te-
réz, igérem. — Akarsz-e e szobában egy olyan festményt 
felfüggesztetni, mely az általad látott jelenést ábrázolja? 
Akarok. —• Igered-e, hogy zárdába lépsz, vagy hogy maga-
dat a betegek ápolására szenteled ? — Igen mondá Teréz, 
anyám halálával e kivánság-ot is megteszem. — A mint J O O 
anyád meghal, tevé hozzá a bold. Szűz, te a zárdába lépsz." 
E szavak után eltűnt. Teréz a sz. kenet alatt előbbi érzé-
ketlen állapotába visszaesett. 

Szobájában a jelenés alatt csak barátnéinak egyike, 
Miss Ventz Anna, volt csupán jelen, ki azóta a jó Pásztorról 
nevezett társulatba lépett. Ez a bold. Szüzet se nem látta, 
sem szavát nem halotta, azonban Teréz arczán valami rend-
kívülit, valami tulvilágit, mennyeit vett észre és néhány 
feleletét hallotta is. 

Dél volt. Teréz enni kért. Ekkor fölkelt, ebédelt s 
azután a kápolnába ment, hol több mint egy órán át tér-
deire hullottan imádkozott ; imádság utáu pedig szüleinek 
látogatására indult. 

Dr. Jarnall másnap betegeit meglátogatván, nagyon 
elbámult, midőn az ifjú Terézt teljes egészségben és mosolygó 
képpel maga elé jőni látta. Hétfőn (27.) a nevezett orvos-
tudor még három orvos jelenlétében Teréz állapotát meg-
vizsgálta, és egy bizonyítványt állított ki, melyben tauu-
sit ja, hogy ő szombaton reggel a nővérek előtt Teréz közeli 
halálát helyezte kilátásba, másnap pedig őt teljesen föl-
épülve tapasztalta. A többi orvosok is oda nyilatkoztak, 
hogy ők 27-én Teréz állapotát megvizsgálták, és rajta semmi 
kórjelt sem fedeztek föl. 

(Folytatása köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , május 21. Egy röpirat a polgári házasság-

ról. (Vége). Folytassuk megkezdett ismertetésünket és lás-
suk, hova lyukad ki az ügyvéd ur visszatetszése a kereszté-
nyek és zsidók közt köthető házasságot illetőleg, mert 
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az ügyvéd ur, mint látszik, fogas ügyvéd és e tulajdonságát 
a szóban forgó ügyben is érvényesiteni törekszik. A kérdés 
tehát most az, hogy miért, mi okból nem kell neki a mái-
megkezdett törvényjavaslat? Azért-e, mert ezáltal sértve 
látja a ker. érzületet ? Azért-e, mert ő is képtelenségnek 
tar t ja mindazon következtetéseket, melyeket a liberalismus 
az ilyen házasságból levonva ajánl ? Vagy talán más okból ? 
Ilogy rövidek legyünk a válaszszal a feltett kérdésekre, 
egyszerűen kimondhatjuk, hogv az ügyvéd urnák azért nem 
kell ez a törvényjavaslat, mert ő azt akarja, hogy a kötelező 
polgári házasság hozassék be, igy akarván ő az egyenjogú-
ságot a házasság terén is létesíteni, nem tekintve azt, hogy 
politikai egyenjogúságot, vallási egyenjogúsággal párhu-
zamba tenni, jobban mondva e kettőt azonosítani, nagy kép-
telenség. 

De hát ilyen apróságra mai napság a világ, főleg pe-
dig az ügyvédi világ, nem sokat szokott adni, még akkor 
sem, lia esküdözik is, hogy „Isten őrizze meg, mintha ő az 
egyház ellensége lenne." E categoriába tartozik pedig a mi 
ügyvédünk is, a ki szintén azt mondja, hogy Isten őrizze 
mes őt, hogy ő az egyház ellensége legyen. Mi magunk is O " Ö«' O«/ O O k 1 O 
óhajtjuk, hogy őt ettől az Isten őrizze meg; hanem sajnálat-
tal bár, de ki kell jelentenünk, hogy az ügyvéd ur akarva 
vagy nem akarva, de az egyház ellenségeinek sorába állott 
akkor, midőn a polgári házasságot elfogadja, sőt azt köve-
teli. Vagy minő barátja az az egyháznak, a ki tagadja azt, 
a mit az egyház állit, állítja azt, a mit az egyház tagad, 
mint az ügyvéd u r ? Az egyház azt mondja, hogy a házas-
ság az egyház elé tartozik, az ügyvéd ur azt mondja, hogy 
az állam elé tartozik ; az egyház azt mondja, hogy a házas-
ság felbonthatatlan, az ügyvéd ur szerint felbontható ; az 
egyház azt mondja, hogy a polgári házasság az erkölcste-
lenség forrása, hogy az concubinatus, az ügyvéd ur mindezt 
tagadja : miből csak az következik, hogy az ügyvéd ur na-
gyon téves nézetben van, ha azt hiszi, hogy az egyháznak 
barátja. Az egyház barátja csak az lehet, a ki akarja mind-
azt, mit az egyház akar, aki pedig ezt nem akarja, az 
annak ellensége. 

Nem menti ki az ügyvéd urat az a körülmény sem, 
hogy ő a kötelező polgári házasság érdekében kimondja, 
hogy az általánosan kötelező polgári házasság nem til t ja 
meg, hogy valaki a házasságot szentségnek tartsa. No, ami 
ezt illeti, bajos is lenne megtiltani, mert hogy én lelkemben 
minek tartsak valamit, vagy minek nem, azt bajos is lenne 
akár szavazattöbbséggel, akár egyhangúlag megparancsolni. 
De hát itt nem az a kérdés, hanem az, hogy az állam oly 
cselekményre nyújt alkalmat, és ezt az ügyvéd ur ajánlja, 
mely a kereszténység tanával ellenkezik. Tarthat ja valaki 
a házasságot szentségnek, el is mehet megáldatni házassá-
gát, de meg van adva az alkalom arra is, hogy ne tartsa 
szentségnek, hogy ne az egyház előtt kösse házasságát és igy 
az egyház és a kereszténység iránt meghűljön. Vájjon azok, 
kik erre alkalmat adnak, mondhatják-e magukról, hogy ők 
nem ellenségei az egyháznak ? 

Az ügyvéd ur alapnézetét különben, a polgári házas-
ságra nézve, az állam omnipotentiája képezi, ez omnipoten-
tiának megalapítása az, mi az ügyvéd urat vezérli, neveze-
tesen pedig a házasságra nézve kimondja, hogy „a körül a 

jog az államot kétségtelenül megilleti, kimondja, hogy „mi 
a házassági ügyet állami ügynek tekintvén, azt tanitjuk, 
hogy ehez az egyháznak semmi köze." Szerintünk, már t. i. 
ő szerinte, ép oly kevés ügye van ehez az egyháznak, mint „a 
telekkönyvhöz, a kataszterhez és más állami intézményhez." 
Igazán méltó felfogás oly emberhez, ki az egyház barátja, 
mint az ügyvéd ur. De ha nekünk szabad kérdeznünk, hogy 
minő tényekre fekteti az ügyvéd ur nézetét, az ő válasza 
bölcs hallgatásban némul el. Ha az ügyvéd ur az állam omni-
potentiáját védi, akkor, készen lehetünk rá, hogy ma-holnap 
avval az ajánlattal fog fellépni, hogy a többi szentségeket 
is a városházán, vagy a falu házán ossza ki a hajdú, kis-
bíró, esetleg valami nagy urnák a tiszteletbeli helyettes al-
jegyző vagy ilyesféle. A k i omnipotens, a kinek fennhatósága 
mindenre kiterjed, az megteheti azt is, ós az, a ki ezt aján-
laná, elmondhatja, hogy Isten őrizze meg, mintha az egyház 
ellensége lenne? Ami pedig az állam fennhatóságát a házas-
ságra nézve illeti, melyhez állítólag az egyháznak semmi 
köze, egy kis történeti átnézettel ezt bizonyítani talán még-
sem lett volna felesleges, hogy azok, kik az ellenkezőt tart-
ják, megtérnének. Mi legalább szeretnők tudni, hogy mi-
kor is gyakorolta az állam fennhatóságát a házasság felett ? 
Mikor vette el az egyház az állami fennhatóságot ? Ennek 
csak kell valami történeti emlékkel, bizonyítékkal bírni ? 
Vagy ha nincsen, ugy hogy lehet azt állítani, hogy a házas-
ság kétségtelenül állami ügy ? Ha az ügyvéd ur egy kissé 
körültekintett volna, ha az állami omnipotentia rögeszméje 
ezt megengedte volna, ugy találta volna, hogy a házasság 
még az ó-korban is szent dolognak tartatott, ugy találta 
volna, hogy a házasság minden időben a ker. korszak kez-
dete óta az egyház előtt köttetett, és igy nem neki van igaza, 
hanem azoknak, kik a polgári házasságot elvetik és követe-
lik, hogy a házasság lényegébe az állam ne avatkoz-
zék be. 

Mielőtt az ügyvéd úrral végeznénk, még egy pontot 
kell felemlítenünk, t. i. a házasság felbonthatatlanságát. Ez 
a pont is összefügg a polgári házassággal. Az egyház tana 
szerint a házasság felbonthatatlan, az ügyvéd ur azonban 
azt mondja, hogy „a földi jólét, a humanitás, a közerkölcsi-
ség és a jog iránti tekintetek, a házasság felbonthatóságát 
követelik." Az ügyvéd ur füzetének kezdetén felemliti, 
hogy midőn ő az állami fennhatóságot emiitette, valaki neki 
azt mondta : ,frázis'. A fennebbiekre mi is azt mondhatjuk, 
hogy ,frázisok'. Igazán, ha az ember olvasta a fennebbi állí-
tásokat, nem képes eléggé csodálkozni a felett, hogy tanult 
ember, mikép léphet a világ elé oly állításokkal ; hiszen ha 
azok is igazak volnának, akkor az következnék, hogy mindez 
ideig, mig t. i. a házasság felbonthatatlan volt, sem földi 
jólét, sem humanitás, sem erkölcsiség, sem jog nem létezett, 
lia pedig behozatik a polgári házasság, kimondatik a házas-
ság felbonthatósága, az emberek azonnal úszni fognak a 
földi jólétben és ezen a világon valódi paradicsom lesz, hu-
manitás, közerkölcsiség, jog és ki tudná megmondani mi 
minden áldás fog hazánkra szállani. . . Oh ti szegény elvakult 
emberek, nem látjátok, mily vakság, mily erkölcstelenség 
uralkodik a ti megpolgáriházasitott jogállamotokban ? Tér-
jetek már egyszer magatokhoz és ha csakugyan a humanitást, 
erkölcsiséget, jogot, földi jólétet akarjátok előidézni, ugy 
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tiltakozzunk, ne csak a zsidók és keresztények közt kötendő, 
hanem minden néven nevezendő polgári házasság ellen is, 
azért mi az ügyvéd urnák is azt ajánljuk, hogy kövesse az 
általunk épen most adott tanácsot, csak ezzel fog használni 
a nemzetnek, nem pedig oly irányú röpirattal , minőt 
küldött. • 

Beszterczebányai egyházmegye. Tiltakozás. — Az 
igazi hazafiságnak ismertető jele, hogy az nem keresi az 
egyéni, hanem a közjót ; nem igyekszik csak önmagától a 
közelgő veszélyt eltávolitani, hanem távol tartani azt az 
egész hazától. 

Valamint az egyes családok tagjai csak ugy nevezhe-
tők jó családtagoknak, lia a család javát, és nem a szemé-
lyes hasznot mozditják elő : ép ugy csak az nevezhető igazi 
hazafinak, a ki nem leselkedik azon alkalom után, melynél 
másnak kárával önmagát, vagy saját köréhez tartozókat, 
tiltott módon elláthatja, a mint ezt tenni folytonosan igye-
keznek a protestánsok, a midőn a róm. kath. vallási és isko-
lai alapok, a melyek tisztán katholikus jellegűek, a me-
lyekre kiválólag egyházunk főpásztorai és annak igazi 
buzgó fiai önmegtagadással áldoztak, megosztása után sóvá-
rognak, hogy igy meglopva bennünket, őseinktől ránk maradt 
örökségünkön gazdakodjanak s a kath. alapok rendeltetésűk 
ellenére szabadoncz s ellenséges gyermekeket neveljenek fel 
egyházunk letiprására : vagy mint a nihilisták, zsidók és con-
sortes, a kik még t.ovább mennek, annyiban, hogy nemcsak az 
anyagi, de még a szellemi kincsek megosztása után is sóvá-
rognak, amit a polgári házasság — jobban mondva törvény-
nyel betakart ágyasság — által bizton elérni reménylenek, 
midőn az állati kéjnek magukat átadva, a házasság szent-
ségét lábbal t iporva, kedves magyar hazánkat —- szűz 
Mária kertjét —• a legnagyobb anyagi és erkölcsi romlott-
ságnak teszik ki. Ilyeneket látva, minden igazi s józan ha-
zafi riadót fújjon ma, hogy félébressze szunnyadozó és el-
kábult testvéreit. 

Ezen szent kötelességnek eleget tenni akarunk mi 
is, katholikus papok, kiknek fő kötelességük nyájuk felett 
őrködni. 

Ennek okáért a körmöczbányai kerületnek Jánoshegyen 
a mai nap egybegyűlt papsága, nyolcz plébánia lelkipásztorai, 
hiveikkel együtt, nagys. Belházy Imre apát esperes pleb. 
elnöklete alatt, ünnepélyesen tiltakozunk a polgári házasság 
behozatala és az egyházi javak megosztása ellen. Egyetér-
tünk mindazon tiltakozásokkal, a melyek eddig ez ügyben 
történtek. 

Kelt Jalnán, Barsmegye. 1881. Május 19-én. 
közli Gregorovics Nándor, 

ja lnai lelkész. 

Bánát-Komlós, május 17. (Kerület-gyűlési jegyzőkönyv 
kivonata.) A esanádi egyházmegye nagykikindai kerületének 
papsága f. hó 11-én Beodrán tartá rendes tavaszi gyűlését. 
Szóba jött az ismeretes pontok elleni nyilvános tiltakozás. 
Mindnyájan azon nézetben osztoztak, hogy a nyilvánosságra 
bocsátott tiltakozások,melyek mint ilyenek kath. papoknál kü-
lönben is maguktól értetnek, magukban véve a czél elérésére, 
mely végett tétetnek, nem elegendők, hanem a baj orvoslását 
alulról szükség megkezdeni., t. i. egyrészt a népet is, meny-
nyire a körülmények engedik, az ügy érdekének meg kell 

nyerni, másrészt meg a közeledő országgyűlési választások-
nál a képviselő-jelöltekkel szemben választói jogunkat ugy 
kell érvényesítenünk, hogy csak alkalmas és méltó képvise-
lők kerüljenek fel az országgyűlésre "'). A kerületi papság 
megbízásából közlöm a gyűlési jegyzőkönyvnek ide vonat-
kozó pontját, mely igy szól : 

„Az egybegyűltek elhatározták, hogy a közeledő or-
szággyűlési követválasztásoknál csak oly jelöltre fogják 
szavazatukat adni, ki becsületére igéri, hogy megválaszta-
tása esetében az országgyűlésen : 

1) a polgári házasságnak akármely alakban való beho-
zatala ellen működni fog : o -

2) az elharapódzó vadházasságok, mint a népesség 
megfogyatkozásának egyik főoka, s a csavargó, rendet és 
közbiztonságot veszélyeztető néposztály szaporitói ellen tör-
vényt fog sürgetni ; 

3) a kath. alapok és alapitványok jellegének megvál-
toztatását s azoknak oly czélokra való fordítását, mely ren-
deltetésöknek meg nem felel, ellenezni fogja : 

4) az 1879. évi X L . t. cz. 53. §-nak s az avval össze-
függő egyéb törvényezikkeknek megváltoztatását sürgetni 
fogja oly értelemben, hogy egyrészt a szülőknek visszaadas-
sék természetes joguk, mely szerint gyermekeik vallását 
nemi különbség nélkül maguk határozhassák meg, s más-O D ö " 
részt az elismert felekezetek egyházi szolgái szent hivatásuk 
gyakorlásában meg ne akadályoztassanak ; 

5) a felekezetnélküliséget, mely a vallástalanság leple, 
soha és sehol pártolni nem fogja, és ennélfogva különbséget 
felekezeti és felekezetnélküli (úgynevezett közös vagy köz-
ségi) iskolák közt, mely különbség tan- és nevelésügyünk 
folytonos, semminemű rendeletek és pénzáldozatok által fel 
nem tartóztatható hanyatlását eredményezte, törvényes uton 
megszüntetni, és minden iskolában az állam és egyház s il-
letve hitíelekezet régi üdvös összeműködését ismét helyre-
állítani kivánja, s ez érdemben fog mint képviselő működni. 

A kerület lelkészei ezen pontokat, midőn alkalom nyi-
lik, barátjaikkal, ismerőseikkel s egyéb érdeklődőkkel kö-
zölni s a választó közönség közt terjeszteni fogják." 

liiesz Gáspár 
plébános. 

Csanádi egyházmegye. A felsö-temes-kerületi papság 
tiltakozása. — A felső-temes-kerületi papság 1881. évi má-
jus hó 19-én Uj-Bessenyőn tartott tavaszi ülésén szoronga-
tott kebellel ad azon szomorú tapasztalatának kifejezést, 
miszerint a honatyák között, kiknek lelkiismeretbeli köteles -
ségük a haza valódi javára közreműködni, akadtak nem 
csekély számban olyanok is, kik utánzási vágyból a berlini 
kulturharezot Mária országába is átültetni szándékoznak ; a 
mennyiben szentségtörő kezékkel a családi élet. szentélyébe 
rontanak, hogy a vallásos kötelék még gyenge fonalait is 
elmessék ; a szentségek hü kiszolgáltatóira, eltekintve a 
méltányosságtól, büntetést szabnak, s a tulajdonjog önkény-
szerű megsértésével apostoli királyaink, kath. főpapjaink és 
buzgó hivők bőkezűségéből a kath. vallás előmozdítása és 
fölvirágoztatására tett alapitványainkat közös állami ala-

*) Igen helyesen. Ezeket ismételten hangsúlyozta már a ,Religio'. 
A hatalmasan megindult tiltakozások közlése csak kezdete legyen a min-
den irányú actiónak, hogy senki a kath. papság szavát phrasisnak ne ve-
hesse. Szerk. 
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póknak nyilatkoztatni nem átallják. Miért is a nevezett ke-
rületi papság elhatározta, a következő tiltakozást jegyző-
könyvileg fölvenni : 

1. Tiltakozunk bárminemű néven nevezendő polgári 
párositás u. n. polgári házasság ellen. 

2. Tiltakozunk az 1879. évi 40. t. cz. 53. §-ának 
olyan magyarázata ellen, mely Krisztus Urunk parancsa 
ellenére : „Euntes docete omnes gentes baptizantes eos . . .'• 
a szentségek szabad kiszolgáltatását megszorítva, a kath. 
papságot a lelkiismereti szabadság gyakorlatában akadá-
lyozni akarja. 

3. Ugy szintén tiltakozunk kath. jellegű alapitványa-
ink elközösitése ellen. 

Kelt Uj-Bessenyőn, 1881. évi május hó 19-én. 
Oszetzlcy János, 

kerületi titkár, sz.-andrási plébános. *) 

IRODALOM. 
x An. Clmst. MDCCCLXXXI. In Herculamii» et 

Constantium Episcopos Martyres Hyniui Leonis XIII. 
|\ M. Testes animi ohsequiique sui. Eomae ex Typographia 
Polyglotta de Propaganda Eide. (Vége.) 

Hymnus. 
Panditur templum ; facibus renidet 

Ara Constanti : celebrate nomen 
Dulce Pastoris, memoresque fastos 

Dicite cantu. 

Impios ritus et inane fulmen 
Risit indignans Jovis et Qnirini ; 
Obtulit ferro juvenile pectus, 

Obtulit igni. 
Aestuant thermae saliente flamma : 

Densa plebs circum stat anhela; Praetor 
Clamat : „I, lictor, calida rebellem 

Merge sub unda." 

Mergitur : plantas simul unda tinxit, 
Frigidus ceu fons per amoena florum 
Deiluens. blando recreata mulcet 

Membra lavacro. 

Vulgus immoto stupet ore ; Praetor 
Frendet elusus : scelerum ministris 
Mandat, obstrictum manicis recondant 

Careeris antro. 

Yincla nil terrent ; Fidei Magister 
Liber effaris; Vieilmn docendo 
Pectora emolis, stygiusque fugit 

Mentibus error. 

Saevior contra rabies tyranni 
Flagrat : insontein lacerat flagellis, 
Sauciat ferro, rigidaque plantas 

Compede torquet. 

Nec datum immani sat. adhuc i'urori ; 
Hostiam diris agit, et Deorum 
Numini spreto vovet immolandam 

Caede cruenta. 

Corpus in limo jacet interemptum ; 
At pius forti celebrandus ausu 
Luce pallenti vigilans ad umbram 

Careeris. im a 

*) Kéretnek a kath lapok e tiltakozás szives közlésére. 

Septa, pervadit. Levianus ; artus 
Colligit sparsos ; caput ense truncum 
Rite componens fovet, et beata 

Condit in urna. 
Grande portentum ! sacra membra in urbem 

Quattuor latis humeris reportant 
Lucis expertes, subitoque visus 

Munere gaudent. 
Eedditur Pastor patriae, refulgens 

Aureis vittis et honore palmae, 
Septus aeterna superum corona 

Eedditur heros. 
I)ive, quem templis veneramur Umbris 

Umbriae fines placido revisens 
Lumine, exoptata reduc opimae 

Gaudia pacis. 
Dive pastorem tua in urbe quondam 

Infula cinctuiu, socium et laborum, 
Quem pius tutum per iter superna 

Luce regebas. 
Nunc Petri cymbain tumidum per aequor 

Ducere, et pugnae per aeuta cernis 
Spe bona certaque levare in altos 

Lumina montes. 
Possit o tandem, domitis procellis, 

Visere optatas LEO victor oras : 
Occupet tandem vaga cymba portum 

Sospite cursu. 
LEO PP. XIII. 

Herculanus, insigni sanetitate vir, Perusinorum Epis-
copatum ea tempestate gerebat, cum Gothorum copiae Pe-
rusiam obsidereut. Civitate capta, capite caesus est. Demor-
tui corpus extra muros proiectum, humaniorés quidam viri 
honesta sepultura affecerunt. Quod quadraginta post diebus 
cum reduces in urbem cives effodissent, in aede Petri Prin-
eipis Apostolom m sanctioi'e loco composituri, integrum 
atque omni parte incorruptum invenerunt, sie praeterea con-
o'lutinata ad Collum cervice, ut vestigia incisionis nulla o ° 
apparerent '). Htinc Perusini Patronum coelestem salutarem 
venerantur et colunt : cuius honori aedem a solo aedificatam 
maiorum pietas dedieavit. 

Hymnus. 
Tutela praesens patriae, 

Salve Herculane : filiis 
Adsis. pvecamur annuo 
Qui te celebrant cantico. 

Furens Gethorum ab algidis 
Devectus oris Totila 
Turres Perusi et moenia 
Hoste obsidebat barbaro. 

Iamque in<;ruebat arcibus 
Clades suprema : angustiis 
Urbs ]>ressa ubique ; civium 
Ubique luctus personat. 

At Pastor invictus vigil 
Stas, Herculane ; et anxio 
Pavore fracta pectora 
Motu et soluta roboras. 

Ardens et ore : „Pro fide 
Pngnate avita, filii ; 
Dux i[ se vester : Numini 
Servate templa, et patriam." 

!) Ex lib. III. Dialog. Gregorii Magni. 
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Hac voce genti reddita 
Insueta virtus et vigor ; 
Mens una cunctis, pr.oelio 
Certare forti et vincere. 

Septem vei annos, te duce, 
Urbem stetisse est proditnm ; 
Et barbarorum copias 
Caesas, retusos impetus. 

Praecurris omnes ; occidis 
Spectandus invicta flde, 
Virtute frangi nescia, 
Et glorioso funere ; 

Namque urbe subiecta dolo 
Non vi, occupatis inoenibus, 
Dulci pro ovili sanguinem 
Vitamque laetus fundere. 

Desaevientis Totilae 
Jussu, sub ictum cuspidis 
Procumbis insons victima, 
Actus corona martyrum. 

Et nunc beata coelitum 
Regnans in aula, pátriám 
Pastor, Patrónus, et Parens 
Felix bonusque sospitas. 

Laetare Etrusca civitas 
Tanta refulgens gloria ; 
Attolle centum gestiens 
Caput decorum turribus. 

Nova impetita proelio 
Ausus repellas impios, 
Et usque fac renideas 

Fide Herculani pulcrior. 

= Beküldetett: megrendelési felhivás : Egervár tör-
ténete czimü történelmi eredeti műre. 

Ama korban, midőn hazánk nyugoti Európának véd-
bástyája a keleti pogány áramlatnak minden hullámzását 
visszavető szirtje volt, igen sok hely vált történelmi neveze-
tességüvé, melyek nemzeti létünk könyvében lényeges kie-
gészitő részeket képeznek. 1 lazánk egy nagy történeti könyv, 
egyes vidékei ugyanannyi lapok, és ha egy ily nagy történeti 
könyv előttünk feltárul, van-e magyar ember, ki abból 
olvasni ne vágynék ? hiszen : 

.A nagy világon e kivül, 
Nincsen számodra hely ; 
Áldjon vagy verjen sors keze, 
I t t élnünk s halnunk kell." 

„Ez a fold. melyen annyiszor 
Apáink vére folyt ; 
Ez, melyhez minden szent nevet 
Egy ezredév csatolt." 

Minden magyarnak kiváló kötelessége : őseink vérével 
szerzett, s ezer veszély között honfiúi erélylvel védett és 
megtartott házájának múltját ismerni. De ismerheti-e ho-
nának múltját az, kinek nem volt alkalma legalább a neve-
zetesebb s korszakot alkotó helyek, eseményekkel megismer-
kednie ? Hazánk történelmében Egervára, ennek hősei Dobó 
és Metskey, — s az 1241-, 1552- és 1687-ik évben itt vivott 
csaták, oly lapot képeznek, hogy : kinek honismerete-tárá-
ból ez hiányzik, multunkat csak részben birja. Üt évet, 
mint honvédtiszt, töltök az egri vár romjain ; mely idő alatt 
nem elégedtem meg : hogy csak kivülrői szemléljem annak 
beomlott sánczait — vagy a még fenálló néhány bástyáit ; 
hanem lebocsátkoztam földalatti tömkelegei és alagutainak 
mélyére ; (mely alkalmakkor nem egyszer menthetetlenül 
veszve gondoltam magamat) hogy tud vágyamat kielégítsem. 
Az ily tapasztalatokból szerzett ismereteimhez olvastam erre 

vonatkozó történelmi munkákat s igy ezekből is gyűjtöttem 
anyagot, kezdve Kr. u. 770-ik évtől, mik e vár történetére 
vonatkoznak. Alig van gazdagabb, változatokkal teltebb s 
részletesebb helyleirás ennél, a hol uralkodók s koronás feje-
delmek : Kunimund, Árpád, sz. István, Mátyás az igazsá-
gos stb. főpapok : Katapran, Telegdi Csanád, Héderváry, 
Kapisztrán, Dóczy, Bakáts és Yerancsics stb. vezérek : Peré-
nyi, Serédy, Varkocs, Dobó, Metskey, Magocsy, Borbély 
András, Ivoháry stb. közben jeles honleányok : Homonnay 
Gáborné, Csákányné szül. Rózsa Erzsébet asszony, Kele-
menné Etel asszony, s ennek leánya Katalin, Kántor Borbála 
asszony stb. dicső tettei : mind meg annyi ragyogó gyöngy-
sorok vannak egybe fűzve, és mind ezeknek szereplésük rö-
vid fejezetekben történelmi sorrendben követik egymást. 
Ezekből mintegy 15—16 tömött ivre terjedő munkám sajtó 
alá ily czimen: „Egervar története" már teljesen rendezve 
van, és hiszem, hogy az olvasóknak kellemes órákat fog sze-
rezni.E munkára ezennel megrendelési felhivást bocsátok ki, 
a nyomtatandó példányok mennyisége iránti tájékozódhatás 
végett. Minélfogva tisztelettel felkérem a magyar olvasó 
közönséget, hogy jelen ivet, — mely „gyűjtő ivül" is szol-
gálhat, — minél nagyobb körben terjeszteni, s azt minél 
számosabb t. megrendelők becses neveikkel kitöltötten hoz-
zám az egri várba juttatni szíveskedjenek. A csinos kiálli-
tásu munka folyó évi junius hóban, vagv ha a kitöltött 
„megrendelési felhivások" előbb beérkezendnek, hamarább 
is megjelenik. Egy példány ára 1 f r t 50 kr. Minden gyűjtött 
tiz megrendelés után egy tiszteletpéldány jár. Minden meg-
rendelt példány ára, — a megjelenési naptól számitva egy 
hónap eltelte alatt — tetszés szerinti részletekben is — ná-
lam (az egri várban) törleszthető. Szükségesnek tartom itt 
megjegyezni, miszerint: a „megrendelési felhíváson" levő 
rovatokban a megrendelők neve, állása, lakása, az utolsó 
postai állomással pontosan kiteendők, nehogy a munka 
szétküldése alkalmával fenakadás történjék. Kelt Egerben 
1881. április havában. Teljes tisztelettel : Balogh János, 
magy. kir. honvéd főhadnagy. 

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

terjesztésére, a kalocsai főszékesegyháznál : Lichtensteig er 
Ferencz éneklő-kanonoknak az olvasó-kanonokságra, Schwe-
rer János őrkanonoknak az éneklő-kanonokságra, dr. Hopf 
János kanonok és szent Pálról nevezett bácsi prépostnak az 
őrkanonokságra, Molnár János kanonok és székesegyházi 
főesperesnek a szent Pálról nevezett bácsi prépostságra, 
Bagó Gergely kanonok és bácsi főesperesnek a székesegyházi 
főesperességre, Majorosy János kanonok és tiszai főesperes-
nek a bácsi főesperességre, és Latinovics Gábor idősb mes-
terkanonoknak a tiszai főesperességre való fokozatos előlép-
tetését jóváhagyom. 

Kelt Bécsben, 1881. évi április hó 29-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s k. 

V E G Y E S E K . 
— .Rudolf és Stefánia.' Böldersben az ottani plébános 

épen azon órában, midőn a trónörökös pár esküvője volt, 
tartotta híveivel a szent misét. A nap kegyeletességének 
emelése végett két gyermeket, egy nyolczéves Rudolfot és 
egy 4 éves Stefániát ünnepies díszben az oltár előtt felállí-
tott imazsámolyra térdeltetett, hogy a trónörökös párért 
imádkozzanak, s kedves megjelenésűk által a hiveket ha-
sonló imára buzdítsák. — A szeretet találékony. 

—- Ez azután a jó példa ! Rezső és Stefánia ő fenségeik 
f. hó 15-én, mely napra vasárnap esett, kíséretükkel együtt 
reggeli 9 órakor a laxemburgi plebania-templomba mentek 
nagymisére. A trónörökös pár vallásossága a mindenfelől 
összesereglett nagy néptömegre leirhatlan jó hatást gyakorolt. 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM. Jézus mint tanitó. — A v e maris Stella ! — Egyházi tudósítások: Budapest. A magyar nyelvű gör. kath. 
püspökség. Győri egyházmegye. Tiltakozás. Csanádi egyházmegye. Tiltakozás. Oroszország. Az elnyomott katholikusok 

petitiója. — Irodalom. Jézus Krisztus élete és tanítása. — Vegyesek. 

Jézus mint tanitó . 
Elmélkedések a keresztény oktatás eszménye felett. 

J é z u s K r i s z t u s t a n m ó d j a . 
_ IV. 

Erat autem diebus docens in templo ; 
noctibus vero exiens, morabatur in monte 
Oliveti. Luk. 21, 37. 

A religio kiváltképen imádság. Urunk azt pél-
dájával akarta megmutatni Az ima valamint rej-
tett, ugy nyilvános életében is mindig a legjobb 
részt, optimum partem '), tette ki. 

Názárethben if júsága és férfikorának idejét 
az ima nagyobb mértékben töltötte ki, mint a kézi 
munka. Apostoli életét azzal kezdette meg, hogy a 
pusztában böjt és ima között negyven napot és 
negyven éjet töltött. 

Es mintha rejtett élete harmincz évének s a 
legszigorúbb magányban töltött negyven napnak 
ezen előkészülete neki nem látszott volna a mi okta-
tásunkra elégségesnek, az imádságot ö még prédi-
kálásának tervezetébe is fölvette, és annak ott első 
helyet jelölt ki. 

Ö előbb az Istennel beszélt, és az emberekhez 
csak azután szólt. A tanitás előtt imádkozott. 

A nyolcz boldogságokról szóló beszédet meg-
előző egészéjen át ő a hegyen volt, mondja sz. Lu-
kács, és azt az Isten imádásában töltötte el : exiit 
in montem orare, et erat pernoctans in oratione Bei. 

Ugyanazon evangelista róla azt is irja, hogy 
J e r u s a l e m v á r o s á b a n nappal a templomban tanított, 
éjjel pedig az olajfák hegyére vonult. 

Sz. János ugyanezt emliti föl : Jézus az olajfák 
hegyére méné, hol az éjt töltötte ; és reggel ismét a 
templomba jöve, és az egész nép hozzá gyülekezik, és 
leülvén, tanítja vala őket.2) 

i) Luk. 10, 42. — 2) Ján. 8, 1. 2. 

Jézus Krisztus a buzgóság ezen alakját, a 
munka előtti imát, a Magdolna utáni Mártát egy-
házának áthagyományozta, hogy az szabályul szol-
gá'jon azoknak, kik utána tanítani fognak. Ez által 
minket arra tanítani akart, hogy bármily különfé-
leség legyen idők folytán az apostolködás- és hiva-
tásban, bármily változatosság jöjjön a tanitás terén 
létre, mindegyikökhöz egy előzetes, senkire nézve 
kivételt nem szenvedő feltétel van csatolva, mely 
nélkül öinaga sem akart semmit tenni: és e feltétel 
az ima. 

Az egyház mindenkor dicsőségének tartotta az 
isteni Mester ezen gondolatát müveibe lehelni és 
azt hűségesen kifejezni. 

Minden intézményének, minden törvényének, 
természetfölötti hivatása minden cselekvényének 
kezdete az ima. Ha kérdezzük a történetet, lia a ke-
reszténység által civilisait országok fölött szemlét 
tartunk, mindenütt azt lá t juk, hogy valamint a 
templomok épitésénél, ugy a hitbuzgóság vállala-
tainál és a szeretet müveinél az imádság viszi a 
vezérszerepet ; az ima az, mely először is mindenütt 
oltárt emelt, s az oltár az, mely később intézetet, 
iskolát alapit. 

A történet továbbá arról tanúskodik, hogy az imá-
ban való állhatatosság a keresztény müvekre áldást 
hoz, s ez áldás folytán azok mindinkább gyarapod-
nak ; mig ellenben az imához való hütelenség csak-
hamar e müvek megfogyatkozását és később romba 
dőlését is vonja maga után büntetésül. 

Az igaz imája a mennyország kulcsa, mondja 
sz. Á g o s t o n : oratio iusti clavis est coeli. F e l h a t az az 
Istenhez, s az isteni irgalom leszáll reánk : ascendit 
precatio, et descendit Bei miseratio. ' ) Midőn az meg-
szűnik felszállani, az áldás elapad; és lia e hütlen-

Sermo 22(5. de tempore. 
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ség tovább folytattatik, ha az alázatosság könyör-
géseinek helyén a kevélység vakmerősége terjesz-
kedik el, akkor az Ur Isten az u j Babel munkásai 
közé az ö büntető igazságával lép, a zavar felüti 
hydrafejét s a szétszóratás kezdetét veszi. 

Ilyen a századok tapasztalata; és nem is kell 
a mul t időkbe visszamennünk, hogy annak elret 
tentö példáira akadjunk. Elég, ha szemeinket a ko 
runkbeli emberek- és dolgokra vetjük. 

Mily fagyasztó zavara az eszméknek ! Mily 
botrányos szétszóratása, félredobása azon legelső 
elveknek, azon alap-ismereteknek, melyekből a né-
pek, a nemzetek élnek ! 

Bizonyos az, hogy korunk sem tehetségek-, sem 
szellem-, -sőt még lángészben sem szenved h iány t ; 
nem hiányzik nála a vezérgondolatok és tervrajzok 
merészsége és tevékenysége sem ; annál kevésbé van 
hiánya a kitartó munkásságban, az eszközök bösége-
és könnyüségében. Az irodalom annyit soha sein 
dolgozott. A szószék soha annyit nem beszélt. A 
termelés soha sem volt oly átalános. Honnan van 
az tehát, hogy a népek még sem boldogok? 

Anyagi gazdagság özönli el a földet; és mégis 
sem a gazdagok, sem a szegények a békét, a nyu-
galmat nem lelhetik föl ! o 

A tudomány a legtermékenyebb fölfedezések 
birtokában van, ámde ezen annyira dicsőített termé-
kenység a lelkiismeretek megnyugtatásában s a 
szivek kielégítésében egészen meddővé törpül ! 

Az ipar hallatlan eredményeket ért el; a köz 
lekedés oly lendületet nyert, melyet őseink ábránd 
nak tekintendettek ; és sem a közlekedés, sem az 
ipar ezen vívmányai az erkölcsöket tisztábbakká, a 
lelkiismeretet gyengédebbé, a becsületérzést mé-
lyebbé, a jámborságot átalánosabbá és hívebben 
gyakorolttá nem teszik ! 

Ha könnyebb a gazdagság szerzésének módja, 
még könnyebb annak elpárolgása; és a csalás, az 
uzsora, a tőzsdei játék, a táviró meglepései azt oly 
rögtöni felforgatásoknak teszik ki, a melyektől való 
félelem maga is a gazdagság minden örömét meg-
mérgezi. 

Rég ideje már, hogy a rationalisták bölcsesége 
mindezen bajoknak okát keresi. Tanult jaik, gazdá-
szaik, bölcsészeik, szabad gondolkozóik azzal kér-
kednek, hogy ők e bajok ellen orvosságot találnak ; 
de ez orvosságot hiába v á r j u k ! és bizonyosak lehe-
tünk arról, hogy ők azt soha sem ta lá l ják föl, mert 
ezen állítólagos bölcsek elfelejtik, hogy „nemcsak 

kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely az 
Isten szájából származik." ') 

Ime ez imádandó ajkak nyilatkozatainak egyi-
kében fekszik az üdv azon eszköze, melyet az örök 
bölcseség választott ki, és melyen kivül az emberi 
szellem minden eröködése csak hiúság és tehetet-
lenség. 

Ugyanazon Jézus, ki magáról mondá: Én va-
gyok a világ világossága ; En vagyok az út, az igazság 
és az élet,2) azt is mondotta, övéihez szólván : Ti 
vagytok a föld sava ; ti vagytok a világ világossága ;3) 
igy ö a kifejezés ez egyöntetűsége és a képnek e 
hasonlatossága által életénekés e földön való műkő-
désének folytatását akarta jelezni, mi is taní tványai 
által történik meg, kik mintegy életének folytatását 
képezik. 

Már pedig a világ e világossága, mely a föld-
ről az égbe vezető uta t világít ja meg, a h i t ; és a 
hitnek legmennyeibb nyelve az imádság; a hit je-
lenlétének legbiztosabb jele szintén az imádság ! 

Az ember, a ki imádkozik, nincs távol az 
Istentől, és lia ő az imában állhatatos marad, hozzá 
mindig közelebb jut el. Hite győzelmeket fog 
aratni, az benne az erények égi virágait fogja meg-
teremni, lelkének vágyai között összhangot fog lé-
tesíteni, és szivében a rendnek azon derült nyugal-
mát fogja meghonosítani, melyet szent Ágoston 
békességnek nevez. 

Igy lesz az a tudománynyal, a művészettel, a 
munkával, a különféle alakot öltött emberi tevé-
kenységgel, lia a hitnek az ég felé szálló imádsága 
reá az isteni irgalmat esdi le, ascendit precatio, et 
descendit Dei miseratio. 

Valóban az imának hivatása azt tenni meg, 
hogy jöjjön el az Isten országa. 

Az evangeliom ezt nyíltan hirdeti, és a pokol 
is az ő módja szerint nem kevésbé nyíltan fejezi ki 
azon gyűlölet által, melylyel az imádságot kiséri. 

Hogy rontsa és romokba döntse a hitet, ostrom 
alá veszi az imát, és mig az egyház annak gyakor-
latát terjeszti s azt az élet szokásai közé fölvéteti, 
a pokol azt a hazugság, a gúny s a piszkolódás ádáz 
fegyvereivel támadja meg, hogy igy a megvetés és 
félredobás tárgyává tegye. 

Rousseau szavoyai lelkészének oly hírhedt kép-
telenségei ; Volney e gyalázatos szava : „Az ima az 
erkölcsök megrontása" ; Proudhon gyűlöletes rá-
galma, ki Révolution sociale czimű müvében oda 

l) Mát. 4, 4. — 2) Ján. 8, 12. — 14, 6. — 3) Mát. 
5, 13. 14. 
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nyilatkozik, hogy „az ima a gondolkodás pótléka, a 
gyermekek és együgyűek hasznára ki ta lálva" ; mind-
eme rettenetes tanok manap az irodalomban, majd 
cynikus alakba, majd meg tudományos szinbe öl-
töztetve, szégyenpír nélkül hirdettetnek ; s a pokol 
magát a jövö urának tartaná, hahogy az oktatás-
ügyet kezeibe ragadva, onnan az imádságot kikü-
szöbölné. 

Ez lenne az ö országának kezdete. Az imádság 
száműzetése után a hit is elpárologna ; s a hit eltá-
volítása magának az Istennek száműzetése lenne! 

A pokolnak ezen haditerve, mely a collegiumok 
nagy részében, hol a tanítványok többé nem imád-
koznak, már diadalra ju to t t , napjainkban ijesztően 
ter jed mind tovább, s az egész nevelésügyet vég-
veszélylyel fenyegeti. 

E pokoli terv leküzdésére támad fel Franczia-
országban a katholikus buzgalom. 

Ez felhívást intézett a szeretethez, és a szeretet 
meghallgatta szavát. Zászlója alá hivta az önfelál-
dozást, s ez magával a hősiességet hozta el. E két 
hatalommal szövetkezve, ö a fensöbb oktatás szá-
mára szabad tudománykarokat alapított ; az üldö-
zőbe vett keresztény oktatás részére ö szabad isko-
lákat nyitott , és megesküdött, hogy e két dolgot : 
az imát és a tudományt , melyet a pokol minden 
áron szeretne szétszakasztani, és melyeknek soha 
sem szabad egymástól elválasztva lenniök, egybe-
csatolva fogja fentartani. Ü ez elválasztást, mely 
hazánknak a haláldöfést adná, meg akar ja akadá-
lyozni, és ú j r a felvirágoztatni óhaj t ja az ima és tu-
domány azon egyesülését, mely ennek nagyságát 
képezé a múltban, és mely dicsőségét egyedül fogja 
létesíteni a jövőben. 

Valóban ama kor, melyben e két éltető erő, az 
ima és a tudomány, együttesen működve, a fiatal 
ember szellemét és szivét együttesen fejlesztve, az 
ö hatályának legmagasabb fokára emelkednék, — 
azon kor az egyház diadalát és hazánk hasonli that-
lan dicsőségét jelezné ! Az a tudomány és a hit, az 
igazság s az erény tartós, gyümölcsöző, dicső egyes-
ségét fénynyel venné körül ; az az Isten országának 
korszaka lenne ! 

E kor u tán epedez hazánk, és óhaját az isteni 
irgalom kétségkívül teljesíteni is fogja, lia a hitnek 
azon férfiai, kik magukat a keresztény oktatás ügyé-
nek szentelik, majd fölértik, hogy nekik mennyire 
kell ma inkább, mint valaha, az ima férfiainak 
lenniök. 

Isten tőlük nemcsak azt kívánja, hogy ők a 
nyilvános imádság azon átalános kötelezettségének, 
mely a keresztény életnek mintegy külsejét képezi, 
állandó hűséggel feleljenek meg, hanem hogy a 
benső imához, a léleknek önmagába szállásához is 
hivek marad janak ; kívánja tőlük, hogy tanulmá-
nyaik közben a röpimákat buzgón használják, me-
lyek a szívből szállva fel, az elmének segitségére 
jőnek ; kívánja tőlük, hogy magukat alázatos tanu-
lékonysággal a gondolat és kivánság azon titkos 
fölszárnyalásaihoz szoktassák, melyek a könyhullatások 
e völgyéből ahoz szállnak föl, ki minden reménynek 
kútfeje. ') 

Két oktatás van ma a felszínen : azon oktatás, 
mely imádkozik, és egy másik, mely nem imád-
kozik. 

Mindakettönek vannak taní tványai és tanítói, 
mindakettönek van nagyobbodási és uralkodási vá-
gya ; és a tapasztalás azt tani t ja , hogy a tanitök ta-
nítványaikat saját hasonlatosságukra nevelik, és 
hogy példájok befolyása előadásaik befolyására nagy 
hatást gyakorol. 

Miért is a keresztény oktatás apostolaira a 
példa kötelezettsége önönmagától háramlik. Ennél-
fogva a ki közöttük igaz, legyen igazabb, és a szent le-
gyen szentebb,2) emelkedjék mennél magasabbra a 
szentségben, hogy világoskodjék az ö világossága az 
emberek előtt, és hogy az i f júság, mely hal lgat ja őt, 
lássa jó cselekedeteit, és dicsőítse az Atyát, ki mennyek-
ben vagyon.3) (Vége köv.) 

Ave maris Stella! 
1872. De Bray Mária-Frigyes, a restauratio alatt 

egy pénzügyi főhivatalnoknak fia, már 30 év óta igen ne-
héz kórban szenvedett, mely mintegy két év óta három ha-
lálos bajból fejlődött ki. A betegség leküzdésére minden 
rendes és rendkívüli eszközzel tétetett kísérlet ; Páris, 
Montpellier, Turin és Flórencz legjelesebb orvosainak segé-
lye vétetett igénybe ; de a tudomány bevallotta az ő tehetet-
lenségét, s a jó Isten a legbuzgóbb imák iránt is részvét-
lennek látszott. Toulouse bibornok-érsekének s a beteg ro-
konainak, de Bray grófoknak kérésére a sz. életű Hohenlohe 
hg. is imádkozott érte ; de ez ima sem hallgattatott meg. 

A beteg reménytelen állapota, emberi számítás szerint, 
csak bizonyos halállal végződhetett. O 36 éves volt, és mi-
után baja korának 6. évében vette kezdetét, az élet semmi 
kellemét sem élvezhette. O nagyon ájtatos volt, és a bold. 
Szliz iránt rendkívüli kegyeletet tanusitott. Egyik napon az 
Isten anyjának e szavait halotta : „Tégy fogadást, hogy 
Assisibe „az angyalokról nevezett Miasszonyunkhoz" zarán-
dokolni fogsz, és én meggyógyítlak téged." 

') Ascensiones in corde suo disposuit, in valle lacry-
marum. 83. zs. 6. v. 2) T. jel. 22, 11. 3) Mát. 5, 16. 
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Néhány nap multával az orvosok oda nyilatkoztak, 
bogy a beteg esti 8 órakor már nem lesz ez életben. 

Azon perezben, midőn a de Bray-család Bellevue ne-
vezetű kastélyának órája éjfélt ütött, s a beteg már-már 
utolsó lehelletét volt teendő, összeszedte még megmaradt 
erejét, hogy a mellette levő „angyalok királynéja" előtt 
megtört hangon mondja : „Megteszem a fogadást." Azon 
perezben felgyógyult, betegsége elmúlt s az élet ismét visz-
szatért. „Meggyógyultam!" kiálta fel, és anyjának s a je-
lenlevőknek legnagyobb bámulatára, teljesen meggyógyulva, 
fölkelt. 

Midőn az őt 30 éven át gondozó orvos nála másnap 
megjelent, és őt a koporsó helyett teljes egészségben találta, 
felkiáltott: „Ez már valódi csoda!" 

Szűz Mária e kedves gyermeke, háláját lerovandó, 
Mgr. d 'Es t rade pápai kamarással Rómába s innen Assisibe 
ment. I t t az ,angyalok királynéjának' szentélyében, a bold. 
Szűz lábai előtt oly túlvilági látmány kegyében részesült, 
melynek következtében a papi pályára lépett, 1858. fölszen-
teltetett és ugyanezen napon a Jézus-társaságba lépett. 

De Bray atya, a bold. Sziiz által indíttatva, azon a 
helyen, hol csodálatosan meggyógyult, oly iinaegyletet ala-
kított, melynek czélja a szeplőtelen Szüzet az „angyalokról 
nevezett Miasszonyunk" nevezet alatt kiválóan tisztelni. De 
Bray atya ugyan, a gonosz lélek csalásaitól tartva, ez egy-
let életbe léptetése fölött sokáig habozott ; de miután neki a 
bold. Szűz, megszámlálhatlan sokaságú angyaltól környezve, 
újra megjelent , s ebbeli kivánságát egy anyának teljes 
gyöngédségével kifejezte, az angyalok királynéjának ő azon-
nal engedelmeskedett. 

Tömérdek az a csoda, testi és lelki gyógyulás, melyet 
a mindenható Isten az angyalok királynéjának hathatós ese-
dezése folytán ez egyletnek nyújtott, s a sok közöl csak 
egyet emiitünk föl, kivált azért, mert abban de Bray atya 
bilocátiójáról is van szó. 

Azon gyermeknek, kivel a csçda történt, édes anyja, 
Murray M. lady, 1 872. jun. 14. kelet alatt, Deville úrhoz, 
az egylet toulousei igazgatójához, imigyen ír : 

„Uram! Önhöz intézett ezen levelem Írására a követ-
kező ok indított engemet. Hat gyermekem közöl öten mái-
elhunytak, és miként reméllem, a jó Isten szine előtt van-
nak. Egyetlen élő gyermekem egy lí) éves leány, ki oly 
jó és ártatlan, mint egy angyal. Két év óta ezt is ugyan-
azon betegség fogta e l , mely testvéreit elragadta, s ő 
szerdánéj félkor, midőn mi Agenben voltunk, már vonag-
lott ; mi ide Bordeauxból jöttünk, és Lourdesba zarándo-
kolni szándékoztunk. Mialatt mi: anyáin, nővérem és férjem 
környezése és zokogása között a haldoklók imáit végeztük, 
látjuk, hogy szobánk aj taja kinyilik, s azon egy áldozár lép 
be. Ez hozzánk közeledvén, szívélyesen kérdi : „Gyerme-
keim, miért sírnak önök ?" 

— Miért ? felelém iszonyú fájdalmamban. Hát nem 
látja ön, hogy leányom haldoklik, vagv már meg is van 
halva ? 

— Ne sírjanak, mondá ő nekünk, hanem bízzanak. 
Erre ő leányomnak, ki már semmi életjelt sem adott, 

megfogta kezét, szemeit az égre emelte föl és néhány pilla-
natig tartott imádság után igy szólt : „Leányom, az U r Jé -

zus nevében, és az angyalok szeplőtelen királynéjának nevé-
ben kelj föl és járj ." 

Leányom azon pillanatban szemeit fölvetette, fölkelt 
és karjaim közé borult. 

Nem vagyok képes örömemet. . . . A mi az áldozárt 
illeti, az eltűnt ; senki őt a házba lépni és abból kimenni 
nem látta. Én eziránt mindazoknál, kik a házban laknak, 
kérdezősködtem, és megyógyult leányomat arról értesítet-
tem, hogy a papot senki sem látta, feleié : „De édes anyám, 
hogyan is láthatta volna őt valaki ? Az de Bray atya." 

— Hát ő Agenben van ? kérdé férjem. 
— Nem, atyám, ő Toulouseben lakik. 
— De hogyan tudod azt, gyermekem, hogy ő ugyan-

azon időben Toulouse és Agenben van ? 
— Oh, atyám, az a jó Isten titka ! 
Ekkor férjem eltávozott, hogy a táviró által Toulouse-

ban kérdést tegyen : vájjon de Bray atya ott tartózkodik-e? 
Este felé megjött a válasz, hogy de Bray atya Toulouset 
már több hónap óta nem hagyta el. 

— Ugyan, Izabella, mondá férjem az ebéd alatt leá-
nyomhoz, hogyan tudod azt, hogy ama pap de Bray atya 
volt ? 

—• En azt, atyám, azon perezben tudtam meg, midőn 
már utósó lehelletemet teendő voltam. A sz. Szűz meg-
jelent és mondá : „Bizzál, leányom : ime én hozzád az an-
gyalokról nevezett Miasszonyunk főtársulatának vezetőjét 
küldöm el : ő téged az életbe visszahíni fog. Ekkor én 
azonnal az életre visszatértem, és midőn szemeimet felnyi-
tottam, magam előtt ez áldozárt láttam, ki is hozzám e sza-
vakat intézte : „En az angyalokról nevezett Miasszonyunk 
követe vagyok, követe e földön, — én de Brav atya 
vagyok." 

Ez az oka, uram, miért kivántam én annyira Önt 
látni, miután de Bray atyát nem lehetett látnom ; és hogy 
én e tudósítást nem hozzá küldötttem el, az onnan eredt, 
mert nekem azt mondották, hogy a vele való közvetlen 
érintkezés elvágva vagyon. 

Legyen szives, uram, de Brav atyának tiszteletemet és 
legbensőbb hálámat nyilvánítani. 

Fogadja ön is, uram, kiváló nagyrabecsülésem kife-
jezését. Lady M. Murray." 

Azoknak, kik az angyalok királynéját valami megha-
tározott imával tisztelni óhajtják, különösen ajánljuk azon 
szép imát. melyre maga a bold. Szűz (minden jel a tény va-
lódiságáról tanúskodik) a Mária-leányok társulatának egy 
zárdaszüzét azon megjelenése alkalmával tanította, mely 
1866. april havában a bayonnei megyéhez tartozó Anglet 
egyik zárdájábnn történt. 

A sz. Szűz igy szólt hozzá; „A la salettei jövendőlések 
teljesedésökhöz közelednek : mondd az embereknek : sokat 
kell imádkozniok, hogy az Isten haragját megengeszteljék." 

E jámbor lélek, az isteni világosság egy sugara által 
megihletve, lélekben csakugyan látta a földön száguldó ör-
dögöket, kik ott borzasztó rombolásokat vittek véghez. Es 
mig ő a látomás alatt elrémült tekintetét a sz. Szűzhez 
emelé, hogy az ő határtalan erejű oltalmát igénybe vegye, 
az ő szeplőtelen ajkairól hallotta, hogy most a daemonok a 
földön valóban egész erővel küzdenek ; eljött ennélfogva az 
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óra, hogy az emberek őt, mint az angyalok királynéját se-
gélyül hívják és kérjék, küldje ide a boldog lelkeknek lé-
gióit, kik a pokoli szellemiek ellen küzdjenek és őket a kár-
hozat mélyére visszanyomják. „De, anyám, mondja neki 
gyermeki őszinteséggel a zárdaszüz, te, ki oly jó és oly ha-
talmas vagy, vájjon nem küldheted-e magad angyalaidat, a 
nélkül, hogy mi tégedet kérnénk ?" 

„Nem, viszonzá a sz. Sziiz, az imádság maga az Isten 
által rendelt föltétel a kegyelemnek elnyerésére." 

„Jól van, anyám, feleié sz. Mária e jámbor gyermeke, 
vájjon tehát nem lennél-e kegyes legalább azt tudatni ve-
lem, hogyan kell hozzád esdenünk ?" 

Az Isten anyja e sz. életii léleknek kérésére hajolva, 
vele e következő imát ismertette meg: 

„Egek magasztos királynéja, angyalok legfőbb Úrnője, 
ki az Istentől kezdettől fogva azon hatalmat és küldetést 
nyerted, hogy a sátán fejét összetipord : alázatosan kérünk 
téged : küldd el a te szent seregeidet, hogy ők a te ve-
zényleted alatt és hatalmad által az ördögöket üldözőbe 
vegyék, ellenök mindenütt harezoljanak, az ő vakmerőségü-
ket megzabolázzák és őket a pokol mélyére visszatereljék." 

Az alázatos nővér örült ugyan, hogy az egek király-
néja őt meghallgatta; de hogy a gonosz lélek minden csa-
lárdsága ellen biztosítva legyen, a csodás jelenést Castae 
abbé és társulati igazgató előtt fölfedezte. Ez az imát Mgr. 
Lacroix, bayonnei püspökkel közölte, ki azt helybenhagyta. 
Ez imádság, Európa csaknem minden nyelvére leforditva, 
számos érsek és püspök kedvezménye mellett jelenleg már 
közkézen forog. 

1876. Marpingen. Fájdalom, hogy e jelenésről, melyet 
barát és ellenség a szélrózsa minden irányában közhírré tett, 
és melyben a porosz vizsgáló bíróság minden kitelhető módon 
sem volt képes a csalás látszatát földeríteni, a hitvalló püspök 
száműzetése miatt az egyházi hatóság nem nyilatkozhatott. 

1877. Dittrichswalde. Poroszország Allenstein kerü-
letének nyugati határán fekszik az ermlandi püspökmegyé-
hez tartozó Dittrichswalde mezőváros, melyet az Isten 
Anyja, a legutóbbi időkben az ő rendkívüli kegyelmeinek 
központjává emelt. Góth stvlben épült és Szűz Mária szüle-
tésének dedikált plebánia-temploma a város legmagasabb 
pontján áll, körülötte nagy kiterjedésű temető nyúlik el, 
mely mellett a tekintélyes plebánia-épület emelkedik ki, s 
ez épület előtt egy keskeny virágkert látható. A virágker-
tecske északnyugati szögletében egy tekintélyes, mintegy 
200 éves jávorfa magaslik ki, mely a föld szinétől mintegy 
4 méternyi magasságban a plebánia-épület felé egy hatal-
mas ágat hajtott, de ezen ág, miután a plébánia ablakait 
nagyon beárnyékolta, 9 év előtt levágatott, ugy hogy belőle 
csak egy csonka darab maradt. E csonka darab fölött a já-
vorfa két hatalmas ágra oszlik melynek koronái a magas 
plebánia-épület teteje fölött nyúlnak el. A délfelé húzódó 
erősebb és jelenleg egyedül fenálló ág az emiitett csonka 
darab fölött mintegy 3 méternyi magasságban egv hozzá, 

J O C T CT. 
jelenleg száraz, és délfelé csaknem vízszintes irányú ágat 
hajtott ki, és az ezen két száraz ág által határolt hely az, 
mely ma számtalanok figyelmét köti le.*) 

*) Die Erscheinungen in Dittrichswalde für das katholische Volk 
nach amtlichen Berichten dargestellt. Mit Genehmigung des hochwür-

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , május 25. A magyar nyelvű gör. kath. •püs-

pökség. A ,Pesti Napló' hasábjain választ nyertünk a ma-
gyar nyelvű gör. szert, püspökség felállítása ügyében irt 
két pesti levelünkre : nem lehetünk tehát oly udvariatlanok, 
hogy viszonválaszszal ne szolgáljunk, már csak azért is, 
mert az embernek illő dolog megköszönni, midőn jóakarat 
hiányáról gyanúsítják és tudatlanságról vádolják, s midőn 
üdvös tanácsokkal látják el az iránt, hogy mi mindent kel-
lett volna elébb tenni, mielőtt azok a levelek a .Religio'-ban 
megjelentek. Szolgáljanak azért következő soraink udvarias-
ságunk bizonyitékául, és pedig, minthogy mindenekelőtt ne-
künk az ajánltatik, hogy mielőtt Írnánk ez ügyről, tanul-
mányozzuk stb. ez ügyet, azt vagyunk bátrak viszont taná-
csul adni, hogy mielőtt valaki valamely czikkre válaszol, az 
ugyanazon czikket figyelemmel olvassa el és értse meg, a mi 
ott foglaltatik, akkor talán majd rájön, hogy az a czikkiró 
nem tudatlan és a czáfolni törekvő nem oly bölcs, hogy ta-
nácsokat osztogathasson. A .Religio' czikkezője, világosan 
kimondja, hogy ő a jelenlegi, ujabb mozgalomról beszél ; a 
,Napló' czáfolni törekvő írója erre azt mondja, hogy ő nem 
tudja, hogy mi honnan datáljuk a mozgalmat, de valószínű-
leg csak a jelenlegi memorandumtól és azután elbeszéli e 
mozgalom régiké történetét, mitől, figyelemmel elolvasva a 
.Religio' czikkét, magát megkímélhette volna. Ami pedig a 
gör. szertartásban való tudatlanságunkat illeti, ugy hogy 
arról fogalmunk sincsen, viszontválaszul azt mondhatjuk, 
hogy mi beavatva vagyunk — és azt szavunkra elhiheti — 
a gör. rítusba is, és azért tanácsra e téren sem szorulunk : 
tessék tehát a tanácsosztogatást mások részére fenntartani, 
mindenekfelett pedig azok részére, kik mint czikkező, ugy 
tartják, hogy a mi templomainkban, különösen a vidéken, még 
misén is alig lehet egy pár latin szót hallani, mintha bizony 
mise a vidéken más volna, mint valamely városban, a nyel-
vet és tartalmat illetőleg. 

Udvariassági kötelmünknek, a mennyiben a tudatlan-
ság vádját illeti, eleget téve, a jóakaratot gyanúsító pontra 
nem is felelünk, azt nem az emberekre, hanem az Istenre 
bízva. Hanem áttérünk most a czáfolat egyes pontjaira. Mi 
ugyanis, a mostani mozgalomról beszélve, mulasztásnak je-
lentettük ki, hogy a gör. szertartásuak mindenkinek be-
nyújtották memorandumukat, csak nem az egyház első egy-
házi hatóságának, bibornok ő eminentiája, az ország 
herczegprimása és esztergomi érseknek. A czáfolatnak a mi 
tudatlan nézetünk szerint azt kellett volna bebizonyitani, 
hogy a mi állitásunk téves, mert a memorandum benyujta-
tott az ország legfőbb egyházi hatóságának. Mit tesz azonban 
a ,Napló' czikkirója ? „Engedelmet kérünk, úgymond, de a 
dolog máskép van, mert mint fenebb emiitők, a H.-Dorog-
ban 1868-ban (— ime ! —) tartott népgyűlés kérvényt in-
tézett és küldöttséget menesztett a magyar püspökség ügyé-
ben ő eminentiájához", és úgymond, ha a ,Religio' ezt nem 

digsten Bischofs von Ermland. Braunsberg. 1877. 0 mlga az ermlandi 
püspök az ,Imprimatur'-t azon megjegyzéssel adta meg. „hogy ezen 
nyomtatási engedély sem a kérdéses jelenések eredete vagy jellege fö-
lött egyházi végzést nein tartalmaz, sein az olvasó elfogulatlan, alapos 
és lelkiismeretes megfontolását befolyásolni semmi tekintetben sem 
akarja." Frauenburg, 1877. november 21. Aláírva: Fülöp, Ermland 
püspöke. 
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hiszi, nézzen utána Esztergomban" étc. De hát kérjük aláza-
tosan, megvan evvel czáfolva a mi állitásunk ? Talán Ung-
várt csak nem állott meg az idő, hogy ott még 1881-ben is 
1868-at Írjanak ? I t t fenn a fővárosban ez időszerint legalább 
1881-et irunk. A czikkező azokat a dolgokat, melyekről mi 
nem szóltunk, szintén mellőzhette volna és nem esett volna 
azon hibába, hogy olyasmit bizonyítson, amit mi nem von-
tunk kétségbe, hogy azután mégis csak bevallja, hogy ne-
künk igazunk van. Nem különös czáfolat az ilyen ? Czik-
kező ugyanis, miután bebizonyította, amit nii nem tagad-
tunk, bebizonyitja, hogy nekünk igazságunk volt abban, a 
mit állítottunk. „Mindennek daczára •— úgymond — meg-
engedjük, hogy ,talán' (?) hiba volt most . . . . a prímás ő 
eminentiáját szintén fel nem keresni" : mihez mi hozzátesz-
szük , annál inkább hiba volt, mert Esztergom nincsen 
mesze a fővárostól és ennyit az ország primása jogosan meg-
várhat kath. hivektől. Elég az különben, hogy a ,Napló' 
ilyen czáfolatával igen meg vagyunk elégedve. 

A czáfolat (?) azonban itt nem állapodik meg, hanem 
átmegy az anyagi és a nyelvi kérdésre és a ,Religio' czikkét, 
hogy többet ne mondjunk, nem a legkedvezőbb színben tün-
teti fe l ; hogy mi alapon, az kitűnik a következőkből. Azt 
irtuk, hogy van ,nekünk' egy kath. alapunk, a vallásalap, 
ezen alapból szoktak ,gör. kath. testvéreink' vallási szük-
ségletei is fedeztetni ; de megmondtuk azt is, hogy erre az 
alapra most bajos számítani és erre azt mondja czikkező : 
„nem tudjuk, lehet, hogy a testvériség fogalma nála csak 
addig terjed, mig pénzről nincsen szó, ezután azután nincsen 
semmi közösség." Igazán, ilyen fejtegetésre, difficile est 
satyram non scribere. Mi kifejeztük azt, hogy gör. kath. 
testvéreink eddig részesültek a vallásalap jövedelmeiből ; 
egy szó roszalás sem jött tollúnkra : és íme minő választ ka-
punk? Vagy talán nem igaz ismét, hogy testvér testvért 
nem részeltethet már jobban, mint részesülnek a gör. katho-
likusok a vallásalapból? Azok a százezrek, melyekben a gör. 
katholikusok részesültek, azt jelentik, hogy a testvériség 
fogalma nálunk megszűnik ott, hol pénzről van szó? Nem tudná 
czikkező, dehogy nem tudja, hogy a vallásalap jövedelmé-
nek jó része épen a gör. kath. fordittatik, hogy épen a mun-
kácsi megye ezreket és ezreket kap egyházi szükségleteinek 
fedezésére? És ha ez történik, ha ezt czikkező tudja, ugy 
mikép jellemezzük szavait, midőn mondja, hogy a testvéri-
ség fogalma nálunk csak addig tart, mig pénzről nincsen 
szó ? Mit mondana ahhoz, ha mi ugy nyilatkoznánk, hogy az 
ő testvérisége csak addig tart, mig pénzt kap ? IIa mi az 
egész mozgalmat annak tulajdonitanók, hogy az csak egye-
sek ambitiójának kielégítését czélozza ? Ilyesmit azonban a 
,Religio'-ban nem olvasott, és ha mi gyanúsítással nem 
élünk, ugy ugyanezt viszont mi is megköveteljük a ma-
gunk részére. 

Mint légből kapottat mi tehát határozottan vissza-
utasítjuk a gyanúsítást, annál is inkább, mivel mi azon meg-
győződésben élünk, hogy a pénzkérdés nem képezi a leglé-
nyegesebb akadályt e püspökség felállításánál, mert utóvégre 
ha a vallásalap teljesíteni nem volna képes a felmerült és 
felmerülendő óhajokat, azoknak bőkezűsége, kik annyira 
buzgólkodnak a vallás- és erkölcsösség mellett, mint czik-
kező társaival, kipótolná a vallásalap hiányát, vagy gon-
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doskodnának más uton a püspökség dotatiójáról, melyre 
nézve czikkező nyugalmára legyen mondva, mi nem gondol-
tunk egri érsekség-féle dotatióról, mint ő ezt nekünk impu-
tálja. Van a pénzkérdés mellett más kérdés, és ez, mint czik-
kező jól méltóztatik gondolni, a nyelv-kérdése, de erről majd 
jövőre. (Vége köv.) Q 

Győri egyházmegye. Tiltakozás. — A magyar-óvári 
esperesi kerület tavaszi coronalis gyűléséből. Csalhatlan je-
lekből, mert tényekből, bizton felismerhető immár, misze-
rint hazánk katholikus többségének vallási, örök hitelvei, 
elidegenithetlen jogai a protestáns conventek, de parlamen-
tünk részéről is teljesen ignoráltatnak. 

Valahányszor lételünk anyagi oldalát érzékenyen ká-
rosító törvényjavaslatok megszavaztattak, azzal nyugtattuk 
meg magunkat : hisz él még a magyarok Istene ; bizhatunk 
még nemzetünk józan részében, fajunk annyiszor kipróbált 
életképességében ; bizhatunk törvényhozásunk bölcsességé-
ben, mely az anyagilag hátrányos törvényt, elmaradván a 
várt előny, más törvényes actussal minden káros következ-
ményeivel együtt ismét megszüntetendi. 

De megrendül bizalmunk olyan törekvések, sőt tények 
láttára, melyek a népképviselet arczulverésével, vagyis a 
nép egyenes akaratja ellenére vallást s jogot, minden társa-
dalomnak egyedüli támaszait, figyelmen kivül hagynak. 

Felismerve az általánosan jelzett veszély nagyságát, 
szent meggyőződésünk, apostoli hitünk s hazaszeretetünk 
által bátorítva, alulirt, Nemesvölgyén gyűlésező magyar-
óvári esperesi kerület csatlakozunk a megindult üdvös moz-
galmakhoz. s tiltakozunk o 

1. a polgári egybekelés bárminő alakban való behoza-
tala ellen ; az ország többsége, a keresztény katholikusok 
hitelvi meggyőződése ellen merényletnek bélyegezzük azt ; 
mert nem kell senkinek, s csak rombolást idéz elő az úgyis 
már laza erkölcsökben. Tiltakozunk 

2. a hirhedt 53. §-nak olyan magyarázása vagy módo-
sitása ellen, mely által az egyháznak Istentől nyert joga a 
szentségek kiszolgáltatására, a hon polgárainak lelkiisme-
reti szabadsága, a szülőknek gyermekeik vallásos nevelését 
illető természeti joga elkoboztatnék vagy korlátoltatnék. 
Joggal megkívánjuk, hogy a lelkiismereti szabadság ne le-
gyen üres phrasis, hanem valóság. Tiltakozunk 

3. katholikus vallási, tanulmányi s egyetemi alapit-
ványaink bármi módoni elidegenítése, nem katholikus czé-
lokra való fordíttatása ellen ; tiltakozunk, hogy alapjaink 
protestáns conventek részéről discussio tárgyává tétessenek. 
Hozzá még joggal megkívánhatjuk, hogy országos segély-
ben a r á n y l a g katholikus iskoláink is részesittessenek. «' O 

Kelt Nemesvölgyén, május 11. 1881. 
Steiner Márton, dr. Kőhalmi Mihály, 

apát, kerületi alesperes. kerületi jegyző. 

Csanádi egyházmegye. Az alsó-aradi egyházmegyei 
kerület tiltakozása. A kath. anyaszentegyház, mint az apostoli 
hagyományok leghivebb őre s keresztény vallásunk isteni ala-
pitója által rendelt szentségek egyedül feljogosított kiszol-
gáltatója, sohasem engedte, nem engedhette és nem is enge-
dendi meg, hogy hivatlan kezek intézkedjenek ott s oly 
dolgokban, melyek egyedül az egyház jogkörébe vágnak, s 
melyeknek esetleg szükségszerű reformáltatása vagy meg-
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változtatása nem diplomaták, meg országgyűlés, hanem az 
egyházi zsinatok elé tartoznak. Azért mi, az alsó-aradi 
esperesi kerület egybegyűlt lelkészei,— jól tudván azt, hogy 
a durva erőszak a legszentebb s legkézzelfoghatóbb jogokat 
is ideiglenesen elnyomni képes, de megölni és örökre elné-
mítani soha, mi, mondott esperesi kerület lelkészei, híveink-
kel egyetemleg egyházunk jogainak sz. zászlója közé cso-
portosulunk, és tekintve azt, hogy a magas kormány által 
országgyűlésünk elé terjesztett és a kath. körökben közmeg-
botránykozást okozó czivilházasságnak sz. István birodal-
mába való behozatalát czélzó törvényjavaslat kath. egyhá-
zunk ősi és isteni intézménye elleni merénylet; — tekintve 
azt is, hogy az országszerte elharapódzott vadházasságok a 
közerkölcsiség talaját máris vészteljesen aláaknázták, és 
hogy ezen aláaknázást a polgári házasságnak behozatala —• 
felbátorítván sokakat a kényelmes és semmi kötelezettség-
gel nem járó vadházasságok mára-holn&prai megkötésére — 
előreláthatólag még nagyobb mérvben eszközölni fogja ; 
tekintve végre azt, hogy a polgári házasság természeténél 
fogva állhatatlan lévén, a házasságok fölbonthatását elő-
mozdítja, vagv legalább könnyűvé teszi, következőleg a csa-
ládok békéjét s nyugalmát megrenditi, a házasfelek közti 
bizalom és szeretet kapcsát meglazítja, a gyermekek jövőjé-
nek biztonságát épenséggel koczkáztatja ; és mert, ha a köz-
erkölcstelenség, mint medréből kikelt és féketvesztett ár 
mételyével a családokat elözönlendi, a társadalmi rend — 
az állam fönmaradhatásának ezen szilárd alapja is megren-
dül, felbomlik: egyházunk elévülhetlen jogait fenntartva, 
lelkünk minden erejéből tiltakozunk a fennevezett törvény-
javaslat, illetőleg bármi néven nevezendő polgári házasság-
nak hazánkban való életbeléptetése ellen. 

Tiltakozunk továbbá az ellen is, hogy a hirhedt 53. §. 
oly értelemben megváltoztattassák, mint azt prostans 
atyánkfiai óhajtanák; mert az a különböző hitfelekezetek 
között az 53. §. előtt fennállott barátságos viszonyt megza-
varja és a szülők természet adta jogait korlátolja. 

Határozottan óhajtjuk és kivánjuk elvégre, hogy a 
kath. alapítványok tisztán és egyedül csak katholikus czé-
lokra fordíttassanak, és hogy az akatholikus elemek azok 
kezelésétől egyszer mindenkorra kizárassanak. 

Alsó-aradi esperesi kerületünk gyűléséből. Pécskán, 
1881. május 16-án. 

Szabados József, P. Amberger Gyula, 
t. kanonok, ker. esperes. ker. titkár. 

Oroszország. A kielczei kormányzósághoz tartozó 
görög-egyesültek a hivatalától nemrég leköszönt Loris-Me-~ O O J O 

likow grófhoz f. é. márczius 31-én következő érdekes és jel-
lemző kérvényt intéztek : 

Gróf ur ! 
Mi, alulirt kielczei kormányzósági görög-egyesültek, 

elnyomott testvéreink és üldözött vallásunk nevében ujabb 
kérvénynyel járulnak excellentiádhoz. 

Mióta utolsó kérvényünket mult évi junius hóban be-
terjesztettük, ugy tapasztaltuk, hogy siralmas helyzetünk 
némileg megenyhittetett ; remélni kezdettünk, s lelkünk 
egész mélyéből könyörögtünk áldást exciádra, mint szaba-
ditónkra. Vártuk a napot, melyen jótevőnk közbenjárására 
ő felségének, a czárnak akarata véget fog vetni a jogtalan-

ságoknak, s visszaadja templomainkat, papjainkat, istentisz-
teletünket és vallás-szabadságunkat. Szerencsétlenségünkre 
a helyi hatóságok, mint mindig, ugy most is azon fáradoz-
nak, hogy bennünket e szabadságtól megfoszszanak, s el-
nyomván lelkiismeretök szózatát, elvetvén a ker. erkölcstan 
elveit, erőnek erejével oda működnek, hogy a vallást, s ez-
zel együtt a közjólét az állam alapjait is, lerontsák. 

Engedje meg gróf ur, hogy figyelmét a következőkre 
felhivjuk : 

Mint földművesek, kezünk munkájával tápláljuk az 
egész nemzetet és biztosítjuk jövő nemzedékeinknek lételét ; 
büszkék vagyunk rá, mert az ország polgárainak tart juk 
magunkat. A kezünkkel művelt föld termékei által képe-
sítve, fizetjük az adókat és részt veszünk az állam terheiben; 
a mennyiben pedig a lakosság tulnyomólag nagyobb részét 
képezzük, az állani védelmére legtöbb katonát szolgáltat-
nak. Vájjon munkánk, vérünk és áldozataink e mostoha sor-
sot érdemlik-e, mely osztályrészünk ? 

Sem atyáink, sem őseink, sem közülünk valaki nein 
hallotta azt soha, hogy szabad legyen megtiltani a népnek 
Istent imádnia, hozzá anyanyelvén és azon vallásban kö-
nyörögnie, melyben született és neveltetett. 

Mi azt hisszük és ugy vagyunk meggyőződve, hogy a 
hol nincs vallás, ott erkölcs sincs, s a hol erkölcs nincs, ott 
a társadalom egy osztálya sem fejlődhetik és virágozhatik. 

IIa a földművelést nem folytathatjuk, jövedelmeink 
forrása, melyből az adót fizetjük, ki fog száradni, s a kiéhe-
zett, elcsigázott katona alkalmatlan lesz a csatára. Azok, 
kik nálunk a vallást lerontani erőlködnek, kétségtelenül 
bölcsebbeknek tart ják magukat nálunknál ; de biztosak va-
gyunk benne, hogy sem ő felségének, sem önnek akarata 
szerint, gróf ur, nem cselekesznek, s kérdjük, vájjon okos-
ság-e, a békés t az olvasót bezárt, templomainak ajtai előtt 
térdenállva imádkozó népre lövetni? Okosság-e, a kisdede-
ket anyáik kebléről leszakítani és erőszakosan orosz rítus 
szerint megkeresztelni, a mint ez nálunk ez óráig történik ? 
Kérdjük, mi haszon háramlik abból Oroszországra, hogy 
hatóságai által nemzeti nyelvünk használatát eltiltja, len-
gyel imádságos könyveinket, sőt még kalendariumainkat is O O •/ ' O 
elkoboztatja? Mi hasznát veszi az állam az olyan polgárok-
nak, a kik sem olvasni sem írni nem tudnak ? már pedig ez 
kikerülhetetlen következése a vallási üldözérnek. Remegve 
nyitunk be a helyi hatóságok hivatalos helyiségeibe, ment 
mikor régi lengyel szokás szerint „Dicsértessék a Jézus 
Krisztus"-sal köszöntünk, feleletül orosz nyelven oly iszonyú 
szidalmakat hallunk, miket egy lengyel sem lefordítani sem 
ismételni nem képes. Mind ezt, Isten irgalmában bizva, tü-
relemmel elviseljük. 

Legújabban oly dolgok tanúi voltunk, melyek majd-
nem elenyésztetik az iránti reményünket, hogy megnyerhes-
sük azt, a mivel az emberi igazságosság irányunkban tar-
tozik. 

Néhány nap előtt felhivattunk, hogy I I I . Sándor czár 
és lengyel király ő felségének hűségi esküt tegyünk. Át-
hatva a dolog fontosságától, mi ez esküt iinnepiesen, vallási 
szokásaink szerint, római katholikus templomunkban akar-
tuk letenni, mert máskép letéve, szentségtörő és érvénytelen 
cselekménynek tartottuk. Hivatalnokaink, kik sem maguk 
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nem hisznek semmit, sem mások hitét tisztelni nem tudják, 
arról akartak bennünket meggyőzni, hogy az eskü nem 
egyéb üres formalitásnál, minek akármily alakban eleget 
lehet tenni; hogy maga a kézfölemelés sem szükséges, s 
hogy az akármily nevetséges taglejtéssel is pótolható. Midőn 
mi erre azt mondtuk, hogy a mi vidékünkön senki sem osz-
tozik e felfogásban, az ellenségeskedés oly nagy lett, hogy 
bennünket hamisan az eskütétel megtagadásáról vádoltak. 

A kielczei kormányzó naczelnikja az éskületételre 
Bialaba hivatott néhány parasztot, kik beleegyeztek, hogy 
az esküt a hatóság előtt leteszik, de nem az orosz tem-
plomban. 

Több százra menő egyesült ugyanott egybegyűlve ki-
jelentette, hogy az esküt nem teszi le olyan helyen, mely 
nincs megáldva. Másnap ugyanezen jelenet ismétlődött a 
környékbeli falvakban. Radzyn községben ez ellenállás min-
den egyesült lakosnak egy rubelnyi birság lefizetésébe ke-
rült, mig Konstantinowban minden családfőt önkényüleg 
közmunkára Ítéltek. 

Sokolow községben a naczelnik hazugul azt híresz-
telte, hogy a többi kerületek lakosai valamennyien az orosz 
templomokban tették le az esküt ; de a nép a császári mani-
festumra hivatkozott, melyben az áll : hogy az esküt az 
oltár előtt kell letenni ; követelte a manifestum nyilvános 
felolvasását s az eskü nem lett letéve. Nem tudjuk, mily vé-
get fog ez ügy érni, ha Isten meg nem segit. 

Még egyszer kérjük gróf urat, szolgáltasson nekünk 
igazságot. Mi ünnepiesen kijelentjük, hogy az esküt római 
katholikus templomainkban fogjuk letenni, hogy katholikus 
vallásunkban, legyen az görög vagy latin szertartású, meg 
fogunk maradni és sohasem fogjuk a görög-orosz vallást 
elfogadni. 

Nem levén vallásügyi képviselőnk, ki helyettünk és 
nevünkben szólhatna, excellentiádnak esedezünk, legyen 
közbenjárónk ő felségénél, az orosz czárnál és lengyel ki-
rálynál, méltóztatnék intézkedni, hogy vallásunkat szaba-
don gyakorolhassuk, s mind azok, a kik nálunk a vallást 
lerontani s bennünket, szivünket szivtelenül elnyomni töre-
kesznek, kérdőre vonassanak: 

Egyéb óhajainkat a gondviselésre és ő felségének jó-
ságára és nemeslelküségére bizzuk. (Következnek az alá-
írások.) 

IRODALOM. 
-+- Jézus Krisztus élete és tanítása. A négy evange-

liomból összeállította Dr. Szabó Imre szombathelyi püspök. 
1881. A szombathelyi rom. kath. (püspöki) elemi iskola 
tulajdona. 16-od rétü 235 lap. Ára a velin papírra nyomott 
műnek, kemény kötésben, díszes táblával csak 25 kr. 

A fájdalom, kegyelet és tisztelet vegyült érzelmeivel 
vettük kezünkbe e becses könyvet, melyet a szivesség la-
punknak beküldött. Egy kiváló papi és püspöki élet hattyú-
dala mindenkor mindenkit lehetetlen hogy meg ne hasson. 
Meghatottságunk emelkedett, midőn a műbe betekintettünk. 
A tárgy, melyről szól, a lehető legfenségesebb, — Jézus 
élete és tanítása. A szellem, melyben írva van, egy püspök-
höz igazán méltó. Az irály, melybe a legfenségesebb tárgy 

öntve van olyan, a milyent a magyar irodalom egy Szabó 
Imrétől várhatott. Egyszerű, fenséges. De halljuk magát a 
halhatatlan szerzőt, halála előtt körülbelül egy hónappal 
mit irt maga e művéről ; mi czélt tűzött ki nagy lelke e 
műnek : „Ezenkis munka összeállításával és közrebocsátásá-
val, úgymond a f. évi jan. 16-án, Jézus szentséges nevének 
ünnepén kelt előszó (Szabó J . meghalt 1881. febr. 28-án), 
azt a czélt óhajtottam elérni, hogy azoknak, kiknek nincs 
módjukban a Szentírást, vagy annak csak újszövetségi ré-
szét is nagy terjedelme miatt elolvasni, alkalmas eszközt 
nyújtsak, melynek jóakaratú használásával hitünk szerzőjét, 
az U r Jézus Krisztust és az ő tanításának legalább is lénye-
gét megismerhessék. Erre minden keresztény embernek szük-
sége van, hogy keresztény módon élni tudjon. A szakaszok-
hoz versek is vannak irva, hogy emlékeztető pontul szol-
gáljanak az igazságokra, melyeket az olvasó megismert, és 
a benyomásokra, melyek lelkét olvasás közben érintették. A 
jóra való visszaemlékezés olyan, mint a reggeli harmat : 
üdit és éltet." Azután az apostoli szeretet következő egy-
szerű, mesterkéletlen, de annál meghatóbb szavaival végzi : 
„Kérem híveimet, kik netán akkor is kezökbe veendik köny-
vecskémet, mikor én már nem leszek az élők között a föl-
dön, jusson eszökbe olyankor, hogy főpásztoruk voltam, 
hogy őket igazán szerettem s kész voltam érettök minden 
lehetőt megtenni. Jutalmazzanak meg engem azzal, hogy 
az igazságot, melyet könyvecském által megismertek, hiven 
kövessék : és a jóban, melynek gyakorlására abból buzdítást 
merítettek, állhatatosan megmaradjanak." 

Ismételjük : Szabó Imrének ez utolsó irodalmi műve 
egyszerű és fenséges mint a tárgy, melyről szól. A népszerűség 
azon nyelvén van irva, mely a palotában ép ugy mint a 
kunyhóban élvezetet nyújt. Vajha egy magyar családban 
sem hiányzanék. Ünnepi emléknek és a nép közti terjesztésre 
egyaránt alkalmas. Azon körülmény, hogy a szombathelyi 
r. kath. iskola tulajdona, a terjesztést kétszeresen ajánlja. 
Halála után is támogatja Szabó I. e kedves alkotását. Kap-
ható e könyv Szabó Károly urnái, a szombathelyi püspöki 
iskola igazgatójánál. 

= Megjelent és beküldetett: A Sz.-László-Társulat 1880. 
szejjtember 30 ikán Budapesten tartott X V . rendes közgyü-
tésének jegyzőkönyve. Budapest. 1881. 63 lap. 

V E G Y E S E K . 
— Manning bibomok f. hó 6-án Bathban templomot 

szentelt. Alkalmi szent beszéde tárgyául az angol alsóház 
elé terjesztett azon indítványt választotta, mely a parlamenti 
eskü eltörlését javasolja. IIa törvényeket ezentúl oly embe-
rek fognak hozni, kik az Istenben és az ő örök törvényében 
való hitet büntetlenül lábbal tiporják, jegyzé meg a nagy-
szellemű bibornok", akkor a szent irás által megjósolt felfor-
gatás ideje már megérkezett. 0 eminentiája feltünteté to-
vábbá azon indítvány viszonyát a világ jelenlegi általános 
szellemi állapotaihoz, melyek mind arra mutatnak, úgymond 
ő eminentiája, hogy „a régi keresztény társadalmat, mely-
nek tagjait szeretet és béke ölelte össze, hadi táborrá vál-
toztatták át." Manning bibornok e beszéde nagy hatást gya-
korolt a jelenvoltakra. 

— Nagylelkű adomány. Ft . Malocsay Gáspár cz. ka-
nonok, esperes, bittsei plébános Bittse mezőváros kath. isko-
láinak fentartására 1700 forintot adományozott. 

— Gr. Pongrácz János plébános, pápai kamarás, 
Rudolf trónörökös és Stefánia herczegnő egybekelésének 
emlékére 700 forintnyi évi fizetését felajánlta egy Szt.-And-
ráson ujonan épitendő s felállítandó elemi iskolára. 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Budapesten, junius 1. 44, I. Félév, 1881. 

TARTALOM. Egyházszónoklati irodalmunk érdekében. — Jézus mint tanitó. — Ave maris Stella! — Egyházi tudósítá-
sok : Budapest. A magyar ny»lvü gör. kath. püspökség. (Vége). Szatmári egyházmegye. Tiltakozás. Szatmári egyházmegye. 
Tiltakozás. Francziaország. A kath. congressus felirata a szentatyához. — A Sz.-László-Társulat 1881. máj. 28-ikán tar-

tott választmányi gyűlése. — Irodalom. Eredeti, rövid s gyakorlati beszédek az év minden vasárnapjára. — Vegyesek. 

E g y h á z s z ó n o k l a t i i rodalmunk érdekében 
n i l J. l e v é l 

a „Religiou főtisztelendő szerkesztőjéhez. 

Főtisztelendő Szerkesztő Ur ! 
A ininapában esperes-principálisom, ki mel-

lesleg mondva buzgó pártolója az egyházi iroda 
lomnak*), azon kellemes meglepetésben részesített, 
hogy levezetve egyik szobájába, rámutatot t egy 
nagy rakás papirhalmazra. „Nézze uramöcsém, — 
úgymond — sok régi és u j szellemi kincs hever i t t ; 
ön még fiatal ember; behozza" a fáradozást, bon-
gészsze át őket s gyümölcsöztesse a bennök rejlő 
tökét Krisztus anyaszentegyházának nagyobb dicső-
ségére.^ — Ezt mondva távozott a jó öreg, s én 
csak ugy magamban rebeghettem u tána : Áldja meg 
az Isten érte mind a két kezével. 

Örömmel telve bámultam a nagy garmadára, 
melyben a „Religio" és „Katholikus Hetilap" ból 
mintegy busz évfolyam volt felhalmozva; s egyedül 
maradván, rögtön hozzáláttam a csomókba hányt, 
porlepte s itt-ott már sárguló félnek indult folián-
sok osztályozásához. Pár napi munka után már 
megállapithatám és jegyzékbe vehettem az ered-
ményt, mely —- mondhatom — szépen jutalmazá 
a fáradságot. A „Religio" évfolyamai teljesebbek 
ugyan, mint a ,.Katholikus Hetilap", mert ez utób-
bit rendesen köröztetni szokta a jó öreg ur a hivek 
közt, s igy történt, hogy egyes számok itt-ott el is 
maradoztak, de azért igen sok becses tanulmányt 
rejtenek azok is, habár helylyel közel csak töre-
dékekben. 

A hosszú téli estéket egyebek közt e két folyó-
irat olvasgatásával igyekezvén rövidebbekké vará-

*) Tudjuk azt mi is ! Éltesse az Isten sokáig a jó 
urat. Szerk. 

zsolni, sorba vettem a régi évfolyamokat s mond-
hatom : régi és ujabb jeleseinknek sikerültebbnél 
sikerültebb dolgozatai nem is hagytak unatkozni. 
Ilyetén élvezeteimre azonban igen gyakran zavaró-
lag, sőt boszantólag hatott, midőn valami jeles 
czikknek hiába kerestem óhajtva vár t folytatását. 
Egy este ép a „Katholikus Hetilap"-nak 1866-ik 
évfolyamára került a sor. Az én gyűjteményemben 
ez évfolyam a 3-ik számmal kezdődik, de már a 
4-dik szám nagy boszuságomra hiányzik. Nézem a 
nevezett 3-dik szám tar ta lmát : az első oldalon a 
„Gyulafehérvári székesegyház" ismertetése (képpel); 
utána Orosz Ádámtól kis költemény; ezr, követi: 
yjFöpásztori szózat a káromkodásról(Ranolder p ü s -
pök körlevele). Azután „A gyónás t i tka" Sebőktől, 
végre Nagy Antalnak rMorzsalékok" czimű gyö-
nyörű czikksorozatából a „Religio" után közölve 
egy „Morzsalék a hitküldérségröl." — A „Főpász-
tori szózatLL ra már a szerkesztő felhívása is sarkan-
tyuzá kíváncsiságomat, ki *) alatt hivta fel olva-
sóinak figyelmét a „kenetteljes" értekezésre . . . 
Valóban az volt ! Sokért nem adtam volna azt a 
következő számot, ha jobb sorsra érdemes rendelte-
tése az én végtelen boszuságomra el nem kallódik 
valahol, — tán kizuzott ablakra ragasztva, vagy 
valami szatócsboltban. 

íme egy eset a sok közül, minők lépten-nyomon 
bántottak u j tulajdonom birtoklásában. De azért 
nagy gonddal takargatom e csonka évfolyamokat; 
áldom az ajándékozót, szivesen veszem és megkö-
szönöm uton-utféien, ahol — habár csak darabka 
foltokat is ajándékoznak a megtépett müvek toldo-
zására. 

Erre az igénytelen és alanyi bevezetést pedig, 
melynek hasonmása ra j tam kivül száz és száz más-
sal is megtörténhetett, — azért mondám el, mert 
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alkalmat nyúj to t t arra, hogy a következő szerény, 
de kihatásában, ha megvalósulna, és gyümölcseiben 
mindenesetre nagyfontosságú inditványnyal lépjek 
fel a „Religio" főtisztelendő szerkesztője előtt. 

Tekintve azon sajnos, de mindenki által ére-
zett, sőt tekintélyek által a saj tó u t j án is hangoz-
ta tot t körülményt, hogy egyházszónoklati irodal-
munk — daczára a tömeges termelésnek a mult 
ötvenes és hatvanas évek termékeihez képest sem 
anyag, sem alak tekintetében nem mutat fel valami 
számbavehetö haladást ; 

tekintve különösen azon elvitázhatlan tényt, 
hogy a közkézen forgó egyházszónoklati kötetes — 
tisztelet a kivételeknek — és füzetes termékek min-
ták gyanánt átalán véve nem tüntethetők fel ; 

figyelemmel végre azon sajátságos körülményre, 
hogy a magyar egyházszónoklati irodalom bizonyos 
neme, t. i. a főpásztori szózatok s egyes nevezetes 
alkalommal (p. o. hogy többet ne emlitsek sz. István 
ünnepén Budapesten és Bécsben, úgyszintén vallá-
sos i rányú gyülésezések alkalmával) jelesebb szó 
nokaink által ta r to t t beszédek a szónoklati folyóira-
tokban egyátalán nem, vagy csak igen elvétve ; — 
egyedül a pár száz példányban megjelenő Circula-
resekben, vagy - főkép az utóbbi faj ták — kö 
rülbelül ugyanily számú füzetecskékben, s itt ott a 
katholikus közlönyökben látnak napvilágot ; úgy-
annyira, hogy különösen a régiebbekröl nem lehet 
mondani, miszerint rendeltetésük szerint közkézen 
forognának, közhasználatnak örvendenének ; — azt 
pedig épen nem, hogy az i f jabb papi nemzedék szá-
mára is könnyen hozzáférhetők volnának ; 

tehát ugy hiszem közóhajt tolmácsolok, midőn azon 
kérelemmel fordulok a „Religio" érdemdús szerkesztőjé-
hez, mint egyházi irodalmunk egyik buzgó képviselőjéhez 
és éber őréhez, szíveskedjék kellő irányban és helyeken 
tágas befolyásával odahatni, miszerint a magyar egyház-
szónoklati irodalomnak azon szétszórt gyöngyei, melyek 
az utolsó 30—40 év alatt e l s ő SOrbi l l l mint a magyar 
főpapok főpásztori szózatai az illető egyházmegyei Cir-
cularesekben nyomtatásban megjelentek, — lll í ísodsor-
bail pedig azon szónoklati remekek, melyeket egyes jele-
seink nevezetes alkalmakkor elmondottak, s melyek 
részint önálló füzetekben, részint különböző szónoklati 
kötetes kiadványokban, Chrestomalhiákban, egyes folyó-
iratokban szétszórva vagy silányabbakkal összekeverve 
szintén 30—-40 év óta napvilágot láttak — tervszerüleg 
összegyűjtessenek s igy a minden szépért és jóért nem 
csupán lelkesülni, de tanulni és anyagilag áldozni is 
kész fatal papságnak is könnyen hozzáférhetővé tétessenek. 

Szellőztessük kissé bővebben a hangoztatott 
indítványnak okszerű, jogszerű és czélszerü vol tá t ! 

(Vége köv.) 

Jézus mint tani tó . 
Elmélkedések a keresztény oktatás eszménye felett. 

Z á r s z ó . 
A jelen század még azon u ta t keresi, melyen 

haladnia kelljen. Ostromoltatva a kételytől, kínoz-
ta tva egyszerre a tagadás szenvedélye és a hit szük-
ségessége által, scepticismus és a religio között in-
gadozik. Ez örökös hányat tatások őt a bizonytalan-
sághoz már mintegy hozzászoktatták, s e bizonyta-
lanság reá nézve oly kiállhatlan szenvedés, hogy 
attól minden áron szabadulni vágyik. 

A forradalmi zűrben születve, a hitközöny böl-
csőjében ringatva, az anyagi érdekek bálványozásá-
ban fölnevekedve, mig neveltetése öt természet-
szerűleg a föld felé hajl í t ja , a keresztény hitnek 
elenyészhetlen ösztöne akara t ja ellenére is arra 
inti, hogy a föld csak egy parány az Isten fönsége 
előtt, és hogy ö maga is csak egy óra, mely repül, 
elmúlik. 

E század iszonyú felforgatásoknak volt szem-
tanuja. Látot t koronákat lehullni, t rónokat romba 
dőlni, császárok és királyokat száműzetésbe menni ; 
látta, hogy Európa térképét különféle kezek átala-
kították, és hogy tar tományok és királyságok ne-
veit elváltoztatták, ugy, miként forradalom után 
valamely város utczáinak neveit felcserélni szokás. 

Es e rettenetes rázkódtatások, e felhalmozott 
romok közepén lá that ta Jézus Krisztus egyházát, 
hogy az hitében mindig szilárd, mindig egy, mindig 
rendületlen ! Láthatta, hogy Jézus Krisztus földi 
helytartója koronkint miként fosztogattatott ki, 
miként hurczoltatott fogságba vagy küldetet t szám-
kivetésbe, miként vesztette el ötven év alatt három 
izben fejedelmi t rónját , mely függetlenségének em-
beri biztosítékául szolgált, és mindemellett is, mi-
ként maradt ö az egész világ szemeiben azon sér-
tetlen tekintély, mely e földön a legmeszehatóbb 
engedelmességgel találkozik, és mely a világ leg-
nagyobb erkölcsi ereje! Ekkor eszébe ju to t t a régi 
j e l m o n d a t : Statcrux, dumvolvitur orbis, á l l a keresz t , 

mig minden körös-körül inog! Ekkor ö azon bailla-it O 
tat lan állandóságot ezen ijesztő változandósággal 
összehasonlítva, azon gondolatra ju tot t , hogy a ke-
resztben mégis csak emberfölötti erőnek kell rejle 
nie, és hozzá fordulván, azt kérdezte és még most 
is kérdezi : vájjon az nem a reménynek jele e? ! 
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A mi századunk ilyen helyzetben van. 
Láthatárát kétféle fény világítja meg : a lő 

poré, mely dörög, s mely előtte csak oly rögtöni 
felvillámlást és vakitó fényt tüntet föl, mely a sö-
tétségben csakhamar elenyészik. 

De van még egy másik, felülről jövő fény is, 
mely a vészterhes felhőt, szétüzi, és mely az embe-
reknek az ö szelid sugaraiban világosságot, meleget 
és életet ad ! 

Ö ezen fényt fogja választani. Ez öt az igazi 
útra vezetni, és neki az által, hogy öt az imádság 
gyakorlatához visszatéríti, ú j ra az ég a j ta já t fel-
tárni fogja! 

Istenem! nyúj tsd e szerencsétlen századnak 
azon imát, mely neki még hiányzik ! 

Szerencsétlenségei csak azéi't oly nagyok, nyo-
mora csak azért oly ijesztő, mert templomaidnak 
hátat fordított és hozzád többé nem imádkozik. Az 
elkapatás gyászos szelleme öt irányodban forradal-
márrá tette, és ma már azt akarná, hogy a forra-
dalmi hithagyóvá legyen és egyházad üldözőjévé 
fajuljon el. 

Oh Istenem ! bár föltartóztatná végtelen irgal-o © 
mad a bűnöst forradalmának szerencsétlen útján, 
miként egykor Sault a damaskusi úton tartóztatta 
fe l j Bár félemlítené vagy vakítaná meg irgalmad 
inkább ez esztelent , ki káromolni mer Tégedet ! 
Vajha az az üldözőt apostolává változtatná á t ! 

Es minthogy az imádság azon út, mely hozzád 
visszavezet, mivelhogy az ima fogadalmai Tőled azon 
biztosítást nyerték, miszerint te azokat alázatossá-
gukban meghallgatásodra méltatod ; tanítsd meg, o ö o ' c" 
Istenem ! e századot az imádság azon tudomá-
nyára, melynek nyelvét elfelejtette! Légy irgal-
mas az ö tudatlansága és gyengesége iránt ! Uram, 
tanítsd meg öt imádkozni ! 

Keblében oly lelkek találkoznak, kik Hozzád 
hivek maradtak. Az összes izraeliták Baal előtt nem 
hajtották meg térdöket. Vannak ott igen nemes szi-
vek, melyek testvéreik vaksága fölött búslakodnak 
és Hozzád megkettőztetett szeretettel imádkoznak. 

Növeld, Uram, az ö számukat ! Sokasítsd meg 
esdekléseik viszhangjait, ugy, hogy az ő szavuk 
szavává váljék e századnak, mely szerencsétlen, vi-
szonságteljes század, és mely bensejében a jövő 
nemzedék életét vagy halálát rejti. 

Daczára forradalmainak, esztelensége- és vét-
keinek, a te végtelen jóságod raj ta már nagy dol-
gokat cselekedett. Az a hitnek oly férfiait keltette 

benne föl, kik a jog és igazság védelmében min-
denre készen állanak. 

A keresztes hősök fiai támadtak fel Voltaire 
fiai ellenében. Ök az oktatást békóba verve talál 
ták, és ök e durva lánczokat széttörni siettek. Sza-
vuk a szószéken hatalmasan hangzott vissza. Felhá-
borodott ékesszólásuk megragadó részleteit a sajtó 
meszire vitte el. Es hősi maguktartása, hosszú és 
élénk küzdelem után, visszanyomta az oktatás mo 
nopoliumát, összetörte annak korlátjait, kivívta a 
keresztény ifjúság számára azon szabadságot, hogy 
hite szerinti oktatásban részesüljön. 

Légy áldva, édes Istenem, ez első eredmények-
ért, melyekkel az ö buzgalmukat jutalmaztad ! Az 
üdv munkája már megkezdve van ; de a pokol 
irigyli győzelmüket, s ime, u j akadályok emelked-
nek, u j rablánczok kovácsoltatnak, s a keresztény 
tanítást egy még félelmesebb és gyászosabb fogság 
fenyegeti ! 

Mit tesznek majd a keresztes hősök fiai ? 
Ök a szent frigyszekrényhez fognak közeledni, 

mint azt régente a veszély idején Izrael tevé ; kö-
riilveendik az oltárszekrényt, térdre hullva annak 
zsámolyánál. 

De vájjon ki fog szivökbe bizalmat önteni? Ki-
csoda fogja esdekléseiktöl a kislelkűség félelmét el-
távolítani ? Kicsoda fogja őket a szabadságért esdő 
imádság ti tkára tanitani ? 

Áraszd, Uram, reájok kegyelmed s az imádság 
lelkét! Légy te magad az ö kéréseik ihletője! Légy 
t a n í t ó j u k és mes te rök : Tanítsd meg őket, Uram, imád-
kozni ! 

Végtére, Uram Istenem ! miután ez utóbbi 
időkben a kath. buzgalom tözekvéseit az által ke-
gyeskedtél megjutalmazni, hogy számára a fensöbb 
oktatás terét megnyitottad ; miután egyházad e ma-
gas regióban , hol honossági joggal egyedül a 
rationalismus bírt, jelenleg vetélyt keltő tanszéke-
ket emel : ütött a végző küzdelem órája, hogy a sza-
badoncz gondolat és a hit hasonló fegyverekkel har-
czoljon egymás ellen. 

Miként sz. Mihály főangyal egykor Nebo he-
gyén Mózes teste végett a sátánnal megküzdött : 
úgy harczol ama tudomány, mely imádkozik, azon 
tudománynyal, mely nem imádkozik, a testté lett 
Ige fölött. 

A tudományos állitás küzd a tudományos ta-
gadás ellen ; és hazánknak sorsa ezen küzdelemtől 
s az azt követő győzelemtől fog függni. 

Tedd azt meg, Istenem, hogy azon férfiak, ki-
44* 



•348 

ket e nagy küzdelemre kiválasztottál, szived sze-
rinti férfiakká váljanak! 

Öregbitsd bennök a te dicsőséged szeretetét! 
Add meg nekik a nevelés tényleges szükségletei-
nek természetfölötti ismeretét ! 

Képezz közöttük áldozatkész szivekből egy 
hadcsapatot, mely magát a szent reménység ezen 
müvére szentelje ! Képezd e kisded nyájat, mely-
ről az evangel iom emlitést tesz : pusillus gr ex, e 
kiválóan szeretett családot, melyre Te a tetszés örö-
mével tekinteni fogsz, és melyben a TailitÓ JézilS 
erényeit fogod uralomra jut ta tni ! 

Te pedig, isteni Megváltó ! Te az Atyának 
örökkévaló fényessége, te a bölcseség összes kin-
cseinek forrása, ki imádság nélkül tanítani soha-
sem akartál, méltóztassál azon lelkekbe, kiket a 
fensőbb keresztény oktatás apostolságára kiszemel-
tél, a te szent képedet vésni ! 

Öntsd beléjök az igazság iránt azon vallásos 
tiszteletet, mely az ajkakat szólásra nyílni mind 
addig meg nem engedi, mig a sziv annak méltó 
hirdetésére az imádság által el nem készült ! 

Tanítsd őket e?en ajtatos előkészületek tudo 
mányára, és tedd őket azon benső religio részeseivé, 
mely a te legszentebb lelkedet mennyei atyádnak 
oly tökéletes dicsőítésével és oly mély imádásával 
töltötte be ! 

Oh, ki az imádság élő szentélye és kimond-
hatlanul kedves mintaképe vagy : 

Uram, taníts meg minket imádkozni ! 
Domine, doce nos orare ! 

Ave maris Stella! 
1877. 

I. 
Junius 27. a 13 éves Szafrinski Jusztina édes anyjá-

val együtt esti 9 óra tájban haza felé, a közel fekvő Neu-
mühl faluba, sietvén, épen a plébániai csűr mellett haladt 
el, midőn a templom harangja ,Ave Maria'-ra megkondult. 
Az anya, út já t gyorsan folytatva, mondotta az U r angyalát, 
Ó3 észreve vén, hogy leánya kissé hátramaradt, intette őt, 
jöjjön sebesebben, mert az idő már későre jár, és az ég be 
van borulva. De a templom felé fordult Jusztiua feleletül 
adá : „Várjon csak, anyácskám, mig meglátom, mi az a fe-
hér ott a fán, és hova száll ?" Az anya türelmetlenné levén, 
leányának e szavaira eleinte semmit sem adott ; de miután 
az helyéből nem mozdult, végre mégis megkérdezte, hogy 
hát mit lát ? „Látok valamit, a mi oly nagy és ugv néz ki, 
mint egy ember," volt a gyermek válasza. „Miért né-
zesz oly merően oda?" kérdezé tovább az anya. „Addig 
nézek oda, válaszolá a gyermek, mig valahova leszáll. A fa 
egészen fényes ; talán tűz van a fán, vagy más valami." 

Az anya mit sem látott, és midőn afölött gondolko-

dott, hogy mi lehet az, a mit leánya lát, eszébe jutott, hogy 
némelyek azt állítják, miszerint nekik az elhunytak lelkei 
jelentek meg. Azonban ő az ilyenekre semmit sem adván, 
újra akarta gyermekét az ut folytatására felszólítani ; de 
ebben őt az esti sétájából hazatérő plébános, Weichsel 
Ágoston, megakadályozta, ki, az első sz. áldozáshoz készülő 
Jusztinát felismervén, menet közben hozzá e szavakat in-
tézte : „Örülsz most, ugy-e, gyermekem, hogy jövő vasár-
napon a sz. áldozáshoz járulni fogsz ?" A gyermek nem fe-
lelt ; de az anya kissé izgatottan mondá a lelkésznek, hogy 
leánya tovább menni nem akar, mindig a jávorfa felé tekint, 
és azt állitja, hogy ott nagy fényt és egy fehér alakot lát. 
Minthogy a fa a leánykától vagy 200 lépésnyi távolban 
állt, és Jusztina az ő állítása mellett maradt, a plébános, ki 
előtt a gyermek magaviselete feltűnt, némi meggondolás 
után őt a fához mindközelebb és végre a kis virágkertbe 
vezette, hogy ott a látványt jobban felismerhesse és leír-
hassa. A gyermek itt kezével a két száraz ág közötti helyre 
mutatva, azt mondotta, hogy ott gyöngyökkel díszített 
arany széken egy szép, fehér ruhába öltözött nő ül, kinek 
ragyogó haja vállairól hosszan lefolyik. A plébános erre a 
gyermeknek mondá, imádkozzék el egy Ave Mariát, azután 
pedig menjen haza. Azonban e rövid ima elmondása után 
Jusztina felkiál t : „Oh most minden még szebben ragyog . . . 
Es most egy gyermek sárgán átragyogó fehér ruhában, 
mellén aranynyal átfűzve, arany szárnyakkal és fején fehér 
koszorúval száll le. — Es most, tevé hozzá időközönkint, -—-
most e gyermecske a Szűz előtt mélyen meghajtja magát ; 
és most a Szűz fölkel és fölfelé az égbe emelkedik, a kis 
gyermek baloldalán marad. — Fönt csak tiszta eget látok, 
semmi felhőt." Fénylő szemeivel egy ideig még fölfelé né-
zett, azután pedig mondá : „Most ő eltűnt és én csak még 
fényességet látok ;" rövid vártatra pedig hozzátevé : „Most 
már mit sem látok." 

A különben csendes és szótalan leánykának egész 
magatartása, hangjának biztos határozottsága, máskor sze-
mérmesen lesütve tartott, de most nagyra nyitott szemeinek 
szokatlan kifejezése a 47 éves plébánosra megható benyo-
mást gyakorolt, ki is nagyon megindulva, a láthatólag meg-
rettent gyermeket ezen szavakkal bocsátotta el : „Ne félj, 
gyermekem ; jer holnap ez időtájt újra a kertbe, és imád-
kozd a rózsafüzért." 

Midőn Jusztina mintegy 10 perez múlva a reá némi 
távolban várakozó és mindent figyelemmel kisérő anyjához 
visszatért, ez őt kérdezé : „Mit láttál most ottan ?" A 
leánv feleié : „Oh anyácska, egy igen szép Szüzet, és az élő 
volt. O ugy nézett reám és a plébánosra, oly nagy világos-
ság, oly nagy sugárfény volt körülötte, hogy én azt ki sem 
tarthatám. Szemeim egészen elsötétedtek, ugy hogy azután 
semmit sem láttam. Nagy félelem szállott meg engemet ; 
kiáltani akartam, de nem lehetett ; elfutni akartam, de he-
lyemből ki sem mozdulhattam ; azt véltem, hogy az Isten 
utolsó Ítélete jöt t meg. Midőn a plébános ur hozzám szólt, 
elcsodálkoztam fölötte, mert azt hittem, hogy én ama szép 
nővel egyedül vagyok, és hogy a plébános ur már eltávo-
zott." Jusztina még ekkor is nagyon halavány és meghatott 
volt, kék szemei a szokottnál nagyobb karikára voltak 
nyílva. Minden a mellett tanúskodott, ugy vele valami 
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rendkívüli dolog történt. Az anya, ki ilyesmit soha sem nem 
látott, sem nem hallott, és ki nagyon jól tudta, hogy az ő 
lelkileg és testileg ép gyermekéhez sem tulcsigázottság, sem 
csalás és hazugság nem fér, bámult, szótalan maradt, és 
csendben imázva ment haza megrettent gyermekével. 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, május 25. A magyar nyelvű gör. szert.püs-

pökség. (Vége). Mint mult levelünk végén ígértük, áttérünk 
11103t már a nyelv-kérdésre ; és itt, ámbár bennünket előbb 
mint a magyar nyelv ellenségét tüntet f, 1 a czikkező, utóbb 
mégis felteszi rólunk, hogy mi, mint magyarok, nem akar-
juk, hogy ők oroszok, vagy románok legyenek, — tehát itt 
mindenekelőtt, czikkező és társainak megnyugtatására, igenis 
kimondjuk, hogy mi bizony úgyannyira nem óhajtjuk, hogy 
ők oroszok, vagy románok legyenek, hogv ha ez tőlünk tel-O«/ O«' 7 O./ 

nék, egy pillanat alatt a többi oroszokat és románokat is 
magyarokká varázsolnék át hatalmi szavunkkal. A .Religio'-
ban nemcsak nem olvasott soha senki semmit a magyar 
nemzetiség ellen, hanem igen is olvashatta a magvar nem-
zetiség melletti buzgalmat, olvashatta ostorozását minden 
magyarellenes velleitásnak, csakhogy, midőn a ,Religio' 
czélt akar elérni, az eszközöket higgadtan szokta megfon-
tolni, nehogy magát a czélt koczkáztassa ; mások ellenben, 
habár jó, nemes czélt akarnak is elérni, azt nem helyes uton, 
nem helyes módon akarják eszközölni és azért magát a czélt 
koczkáztatják. A szóban forgó kérdésben is a czélra nézve 
mi tökéletesen osztozunk a ,Napló' czikkezőjével, és ezért igen 
tévesen állitotta a czikkező, hogy mi ,fenyegetőzünk ;' nem, 
mi nem fenyegetőzünk, hanem igenis, tessék azután ugy 
magyarázni a mint tetszik, mi határozottan kimondjuk, 
hogy a követendő módra nézve utaink egymástól egészen 
elválnak : mi nem tar t juk helyesnek, sem egyházi, sem nem-
zetiségi szempontból, hogy a ,Napló' czikkezője és társának 
óhaja teljesüljön, azaz az adott körülmények közt nem tart-
juk helyesnek, hanem igenis veszélyesnek mindkét tekintet-
ben a magyar nyelvnek, mint mondani méltóztatnak, oltár-
nyelvvé emelését. 

Nem egy hírlapi czikk keretébe tartozik, hogy e tekin-
tetben bővebb fejtegetésbe bocsátkozzunk,azonban felvilágosí-
tásul valamit mondani mégis kell. Czikkező többször hang-O o 
súlyozza, hogy ő kath. nézetben van ; és mi ezt neki szivesen 
elhisszük, daczára annak, hogy kijelenti, miszerint Róma 
szentesítése arra nem szükséges, hogv a magyar nyelv ka-
nonizáltassék. Ha tehát az illető kath. álláspontot foglal el, 
ugy e kérdést katholikus elv szerint kell felfognia. Es ha nJ o 
igy : akkor ugyan nem jutott czikkezőnek eszébe, hogy az ő 
óhajának teljesedése esetében könnyen vallási, szakadás fenye-
getné az egyházat? Vagy, ha még ez ideig ez nem jutott eszébe, 
most, hogy erre figyelmeztetve van, nem látná-e be e veszély 
létezésének alaposságát, és akkor kath. elvi felfogása e 
kérdésnek nem követeli tőle, hogy a szakadás veszélyét 
inkább elhárítsa, mint előmozdítsa ? A kath. álláspont az 
egység szorosabbá fűzését, nem pedig a szétválási kapuk tá-
gítását feltételezi, és azért mindaz elhárítandó, mi a vallási 
egységet veszélybe dönthetné. Annál inkább követelhető pe-
dig ez, mert nem áll az, hogy a görög szert, egyháznak. 

mint czikkező mondja, alapelve, hogy a kebelében levő 
minden nép oltári nyelvül saját anyanyelvét használhassa. 
Ha ez csakugyan ,elv volna, akkor attól eltérni' szabad nem 
lenne: ha pedig van eltérés, akkor már, kérjük szépen ,nem 
elv' ; már pedig hogy van eltérés, azaz, hogy a keleti egy-
házban is az ,anyanyelv' nem uralkodó, azt Ungvárt valószí-
nűleg tudni fogják. Ami tudatlanságunk p. o. tudni véli, 
hogy többet ne mondjunk hogy az örmények oly ó nyelvet 
használnak, melyet a köznép nem ért, a nestoriánok Per-
zsiában syr nyelven tar t ják isteni tiszteletüket, pedig e 
nyelvből egy betűt sem értenek ; az egyiptomi e. koptok 
kopt nyelvű liturgiával birnak, liabár a hivek ezt nem értik és 
azért az evangelium előttük arab, azaz a nép nyelvén ma-
gyaráztatik. És igy igaza van ugyan a czikkezőnek, liogy az 
örmény és kopt nyelv használtatnak, hanem azt a csekélységet 
elfelejtette hozzá tenni, hogy azok már nem a nép nyelvei, 
miből következik, hogy nem alapelv az, a keleti egvházban 
sem, hogy a nép oltárnyelvül az anyanyelvet bírja, minél-
fogva ez az indok nem olyan, hogy mi ezért feladhatnánk 
a kath. álláspontot és veszélybe dönthetnők a vallási egy-
séget. 

Ami tehát az ügy egyházi oldalát illeti, azt legalább 
egy pontban jeleztük, de ez maga is olv fontos, hogy az 
előtt meg kell hajolni. Van azonban az ügynek nemzetiségi 
oldala is. Erre nézve czikkező következőképen nyilatkozik: 
„Az egyházi kérdéstől eltekintve, nagy jelentősége van a 
magyar liturgiának nemzetiségi tekintetben is. Kényes do-
log ezt, úgymond, nagyon részletezni . Elég annyit monda-
nunk, hogy lia egyébről nem,is volna szó, mint azon anoma-
lia megszüntetéséről, miként magyaroknak szláv, orosz és ro-
mán nyelven kell l i turgizálniok. . . már ezért is lelkesedni kel-
lene az eszméért minden józan gondolkozású magyarnak." 
Ami magyar nemzetiségi szempontból nagy jelentőségét 
illeti a magyar nyelvű ,liturgizálásnak', azt mi bátrak va-
gyunk kétségbevonni. Ami soha meg nem ingatható meg-
győződésünk az, hogy az a gör. szert, hivő, ki már most is 
szivvel lélekkel magyar, nem fogja elvesziteni magyar érzü-
letét azért, mert liturgiája orosz; aki pedig orosz, azt ugyan-
csak nem fogja a magyar nemzetiségnek megtéríteni egye-
dül a magyar liturgia, és igy mi nagy fontosságot ez irány-
ban a magyar nyelvnek oltár-nyelvvé emelésére nem fekte-
tünk ; hanem igen is fektetünk más irányban, de ez mái-
veszélyes irány és épen ezen veszélynél fogva is magyar 
nemzetségi szempontból czikkezővel nem tarthatunk. De 
pardon, tovább mi sem megyünk, hiszen czikkező maga is 
belátja, habár más szempontból talán, hogy ezt nagyon ké-
nyes dolog részletezni, és azért mi csak csodálkozásunkat 
fejezzük ki a felett, hogy midőn kényes voltát belátta, a 
részletezésnek nem látta be veszélyességét, vagy nem méltá-
nyolta kellőleg. Nagyon sajnáljuk, hogy többet most nem 
mondtunk ; de ha eljöttnek látja czikkező az időt, midőn a 
kényesség megszűnik, akkor majd mi is beszélni fogunk a 
kérdés veszélyes oldaláról. 

A többi, amit czikkező felhoz, e két főmomentum 
mellett egészen elenvészik, mert p. o. hogv miért hivták sz. 
Cyrillt és Methodot Rómába, arról valami,keveset', termé-
szetesen csakúgy távolról és nem olv bőven és közelről, mint 
czikkező, mi is hallottunk beszélni ; a mi tudatlanságunk és 
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járatlanságunknak annyi azonban elég, miért is köszönjük 
szépen, hogy czikkező bővebb instructiot adott a ,Napló' 
hasábjain ; vagy hogy a magyar gör. szertartásuakra csak 
az az alternativa van, vagy magyaroknak maradni és elval-
lástalanodni, vagy oroszokká, románokká lenni,— azt hiszük 
komoly ember előtt ezt czáfolni felesleges. Elmondva tehát, 
illetőleg jelezve indokolt nézetünket a főbb pontra, nincsen 
más hátra, minthogy czikkezőt a mondottak komoly, de ko-
moly és kath. valamint nemzeti irányú megfontolására 
felkérjük. 

Szatmári egyházmegye. Tiltakozás. — Az állam 
mindenhatóságáért való rajongás a katholicismust ugy az 
anyagi, mint a szellemi téren legszentebb jogaiban zavarni, 
sőt legszentebb jogaitól, szabadságától megfosztani indult 
sz. István államában is, melynek pedig valódi létrehozója, 
megszilárditója, eddigi fenmaradásának főtényezője, — a 
magyar nemzetiség hegemóniájának e sok nemzetiségű ha-
zában ha nem egyedüli, — de mindenesetre legelső rendű 
fentartója volt mindig. 

A nagybányai kerület papsága tehát, mely a katholi-
cismusnak zaklatásában, szabadságának elkobzásában magát 
a magyar hazának életfeltételét is megtámadtatni látja, — 
a vidék népének érzelmeit liiven képviselve, egy szivvel és 
lélekkel, Isten és világ előtt határozott óvást és tiltakozást 
tesz és nyilvánít a kath. egyház ellen elkövetett, vagy a 
jövőben netán elkövetendő jogfosztások, — mint meganynyi 
kárhozatos merényletek ellen, és kijelenti, hogy a magas 
püspökség vezérlete alatt, — mint egy jól rendezett tábor 
az Urnák harczait harczolni, és hitének s egyházának, — s 
ezzel együtt az elfogult politikai tényezők experimentálga-
tása által veszélyezett magyar hazának, s sz. István trónjá-
nak érdekében kész a legnagyobb áldozatok hozatalára is. 

Kelt Nagybányán 1881. május hó 19-én tartott kerü-
leti gyűlésükben. 

Hazslinszky József — felsőbányai esperes-plebános, — 
Lukács Tivadar — nagybányai prépost-plébános, — Frank 
József — szinyérváralljai plébános, — Fuluch Jenő — gi-
rós-tótfalusi plébános, — Fedoresilc Péter, barlafalusi plé-
bános, — Lojz Kálmán, alsó fernezelyi plébános, — Eder 
Ede, láposbányai plébános, — Ternyei Béla, józsefházi plé-
bános, — Hajnal József, Erclössy Ervin és Fialkoivsky Jó-
zsef segédlelkészek. 

Szatmári egyházmegye. Szakasz, máj. 22. Mélyen 
tisztelt főtisztelendő szerkesztő ur ! 

Főtisztelendőséged szives volt becses lapja f. évi 39 
számában őszinte örömét nyilvánítani a hazai clerus által 
meginditott mozgalom, a tiltakozásokban nyilvánult hithű-
ség és buzgóság felett. Valóban teljes lelki élvezettel olvas-
hatja, minden igazi katholikus érzülettel bíró fia az egy-
háznak a szebbnél szebb tiltakozásokat, melyek igazán elra-
gadok, nem czifra szavak, hanem az elv és jogosság érdeké-
ből merített hatalmas érvelések miatt : de leginkább azon 
buzditást tekintve, melylyel az mindnyájunkat sorakozás, tö-
mörülés és benső meggyőződésünk nyilvánítására késztet. 
— Vajha felnyílnának a liberalismus szolgáinak szemei és 
látnák, hogy bizony van kit számításba venniök és lesznek, 
kikkel majd számolniok kell. 

A szatmári egyházmegyének erdödi kerülete is meg-
tette, a f. hó 17. Nagy-Majtényban megtartott tavaszi koro-
nájában, érzett kötelességét, midőn az A) másolatban ide zárt, 
(az eredetit főtiszt, ker. elnök esperes ur a M.-Állam szerkesz-
tőségéhez küldötte) tiltakozást mint érzelmének hű kinyo-
matát aláirta. — Engedje meg főtisztelendőséged, hogy 
fentemiitett lapjában olvasott örömének növelésére e máso-
lat beküldésével terhére lehessek ; de engedje meg egyúttal : 
hogy a B) alatt ide zárt nem egészen 500 lelket számláló 
hiveim törzsei által szintén készséggel aláirt és petitio-alak-
ban a ház elnökéhez beküldött tiltakozás másolatával is 
szolgálatára lehessek. — Szolgáljon ez bizonyítékul, hogy 
nemcsak a clerus, hanem a vezetésére bizott hivek is e hit-
hideg s corrumpált időben is készek a pásztor szavára hall-
gatni s jó tanácsát követni. 

Mély tiszteletem ide zárása mellett vagyok, 
Főtisztelendőségednek alázatos szolgája, 

Millier Jakab, 
pleb. és ker. jegyző. 

A) Másolat. Tiltakozás. — Tekintve, hogy a társa-
dalom létfeltételeit a család, a tulajdon, a vallás képezi ; a 
ki e három közöl bármelyiknek megrontásához közvetve vagy 
közvetlenül járul, a haza jólétének alapját renditi meg. 

Miután a polgári házasság a család boldogságát, a 
kath. alapok a modern liberalismus szellemében szándékolt 
rendezése a tulajdonjogot, a hírhedt 53. §. az egyénben a 
vallást támadja meg : alólirottak, mint a szatmári püspöki 
megyébe kebelezett Erdőd kerülethez tartozó plébániák 
lelkészei egyetemlegesen ugy a magunk nevében mint a ve-
zetésünkre bizott összes hivek érdekében ezennel ünnepélye-
sen tiltakozunk : 

1-ör a czélba vett polgári házasságnak bárminő alak-
ban behozatala, törvényre emelése ellen ; 

2-or a katholikus alapok, — bele értve a budapesti 
egyetemet is — dekatholizálása, ezen a lapoknak az alapit-
ványozók szándéka elleni czélokra való fordítása ellen és 
óha j t juk ; hogy azok kizárólag O Felsége mint legfőbb kegy-
úr felügyelete alatt tisztán katholikus czélokra fordíttassa-
nak, a kormány beavatkozásától teljesen mentesítessenek ; 

3-or hogy a szülők gyermekeik irányáhan Istentől 
nyert természetes joguk gyakorolhatásában vallásos nevelte-
tésüket és iskoláztatásukat illetőleg nyilvános törvény által 
korlátoztassanak. 

Végre erélyesen tiltakozunk az 53. §-nak a protestáns 
conventben nyilvánult és általa a hon atyáinál kérelmezett 
kiszélesbitése ellen ; megváltoztatását mi is óhajtjuk, azon-
ban ugy, hogy semmi tekintetben se jöjjön összeütközésbe a 
szülők Isten és természet adta jogaival s vallásos érzelmei-
vel; egyszersmind szükségesnek látjuk kijelenteni: hogy 
ellenkezőleg szavazó küldöttünk bizalmunkra nem szá-
molhat. 

Kelt Nagy-Majtényban, 1881 május hó 17-én. 
Szájbei János, kerületi esperes, Laza János, Hirly Jó-

zsef, pleb., Véber József, pleb., Hoki Mihály, segédlelkész, 
Molnár István, pleb., Haugg Leó, tőke-terebesi pleb., Blaho-
vits Pál , Matlaszkovszky Miklós, pleb., Müller Jakab, ker. 
jegyző, szakaszi pleb. s. k. 
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B.) Másolat. Nagyméltóságú alsóházi elnök ur ! Mi 
alólirottak értesültünk arról, liogy a nagyméltóságú igazság-
ügyi miniszter ur által a polgári házasságra vonatkozó tör-
vényjavaslat a ház asztalára letétetett. A római katholikus 
vallásban nevekedvén, e hittől nyert meggyőződésünknél 
fogva a házasságot szentségnek ismerjük és valljuk, s igy a 
polgári házasságot nem egyébnek, mint az erkölcsiség meg-
rontására, a nőnem lealacsonyitására czélzó intézménynek 
tekintjük. Nehogy küldötteink, az országházban együtt ta-
nácskozó honatyák, a közvéleményt erőszakosan készitő hir-
lapszerkesztők után azt higyjék, hogy ezen intézménynek 
idegen földről honunkba való átültetését óhajtjuk, ezennel 
kijelentjük, hogy nagyon is megelégedvén vallásos érzüle-
tünket mélyen sértő 1879. 40. t. cz. 53. §-ávali visszaélése-
ket, — fájlalván a szülőknek gyermekeik neveltetését intéz-
kedő természetadta jogaik csonkítását czélzó ujabb törvény-
czikk alkotását, — fájlalván a culturnemzet hiu czimeért 
alkotott törvény aegise alatt közös iskolákra haszon nélkül 
lecserélt tetemes összegeket, — e mindezeknél sokkal ro-
szabb és károsabb törvény átültetését nemcsak nem óhajt-
juk, hanem egyenesen rosszaljuk; miért is kérjük a tisztelt 
házat a 8 millió katholikus érzületét, vallásos meggyőződé-
sét mélyen sértő, más vallásfelekezetiek által sem pártolt 
törvényjavaslatot egyenesen elvetni. — ívelt Szakaszon 
1881. május hó 15-én. llámon Antal s. k. Nápholcz György 
s. k. Alt József s. k. Ritli Márton s. k. Buehmann József s. k. 
Kanter György s. k. Egner Károly s. k. illovent Nándor s. k. 
Miller Stefán s. k. Valdraf Márk s. k. Svarcz Simon s. k. 
Mihály Smid s. k. Georg Szieg s. k. Horber András s. k. 
Baucholczer Tóbiás s. k. Miller József s. k. Varga Ferencz 
s. k. Márksz Antal s. k. Smid Jakab s. k. Schiseber János 
s. k. Horber Fái s. k. Ricsi Vendel s. kv. Bicsi István s. kv. 
Tcpfenliárd Konrád s. kv. Bauholczer András s. kv. Schiszler 
György s. lev. Bauholczer Miklós s. k. Mézmer Konrád s. k. 
Egner Károly s. k. Müller Jakab s. k. plébános. Uhl István 
s. k. Grószliárt Antal s. k. Holleiter György s. k. Brendli 
Sebestyén s. k. Bauholczer György s. k . Fromhercz Frid. s. k. 
Horber János s. k. Vieland Ferencz s. k. Stefan Gábriel s. k. 
Lcilner János s. k. 

Francziaország. A katholikus cangressvs felirata a 
szentatyához. Szentséges atya! Midőn a hatholikus congres-
sus tagjai gyülekezetöket berekeszteni készülnek, fiúi alá-
zattal teszik szentséged lábai elé javaslataikat s határoza-
taikat, melyeken együttesen munkálkodtak. Föltétlenül 
meghajolva az egyház csalhatatlan fejének tekintélye előtt, 
nincs, csak egy gondolatjok : munkálkodni a jó ügy érdeké-
ben, kiki állásához s tehetségéhez mérten. Szentséged intel-
mét s tanácsát, hogy minden áron törekedni kell a társadal-
mat a hit áldásaihoz visszavezetni, a congressus gyakorlatilag 
törekedik érvényesíteni, s igy az anyaszentegyháznak Jézus 
helytartója által adott utasításaihoz hiven eljárni. 

A kath. unió elfoglaltsága számos és sokoldalú. Törek-
vésünkben a kegyelet szokásait tovább-tovább terjeszteni, 
nein tévesztettük szem elől a keresztény művészet, nevelé-
szet s azt fenyegető külhatások fejlődését, Végre figyelem-
mel kisérve a kor követelményeihez képest a munkásügyet, 
azon voltunk, hogy eloszlassuk az ellenséges kezek által a 
munnáíok közé hintett ellenséges indulatot a hit ellen. Nem 

dicsekszünk, hogy rövid néhány nap alatt fölleltük a társada-
lom bajainak gyógyszerét ; de meg vagyunk győződve, 
hogy e törekvésünkön egész odaadással s buzgalommal mun-
kálkodtunk. 

Igy, szentséges atya, midőn részletes kimutatás fogja 
hirdetni működésünket, merjük reményelni, liogy szentsé-
ged kegyteljesen fogja működésünk eredményét fogadni s 
apostoli áldásával termékenyíteni. 

Kegyeskedjék, szentséges atya, hódolatteljes fiu ér-
zelmeinket fogadni, melyekkel maradunk 

Szentségednek 
hódoló alázatos fiai. 

A SZENT-LÁSZLÓ-TÁRSUL AT 
1881. május 2S-iki választmányi gyűlése. 

Márkus Gyula kanonok s társulati alelnök ur ő nagy-
sága megnyitván az ülést, meleg szavakban emlékezett meg 
Kubinszky Mihály püspök elhunytáról, ki mint a társulat-
nak buzgó alelnöke, fáradhatlau tevékenysége s különösen a 
csángók érdekében kifejtett áldozatkész munkássága által a 
társulat ügvei körül feledhetetlen érdemeket szerzett magá-
nak. A választmány a püspök halála feletti fájdalmának 
jegyzőkönyvileg kifejezést adott. 

A folyó évi közgyűlés idejének tartása az országgyű-
lés megnyitásának idejére határoztatott s az elnökség föl-
kéretett, hogy a közgyűlés napjának kihirdetése iránt annak 
idején intézkedjék. 

Novákovics János pápai kamarás,pénztárnok jelenté,mi 
szerint a vagyonbukott ferenezvárosi takarékpénztárnál elhe-
lyezve volt tőkékből 75 százalék már visszafizettetett s méa-

ts 
kilátásvan mintegy további 10 százalék visszafizetésére,minél-
fogva csak mintegy 15 százalék veszteség érné a társulatot, mi 
azonban az által ki van egyenlítve, hogy a visszafizetett 
összegből annak idején arany záloglevelek vásároltattak 
alacsony áron. Nehogy azonban a társulatot bármi tekintet-
ben is veszteség érje, minthogy ő helyezte el legjobb szán-
dékkal a pénzt a nevezett takarékpénztárba, ezennel 600 fo-
rintot tesz le az elnökség kezeibe kárpótlásképen erdélyi 
vasúti elsőbbségi ezüst kötvényekben. A választmány egy-
hangúlag kijelenté, hogy a felajánlt összeget kárpótlás 
gyanánt nem fogadhatja el azon férfiútól, ki nem csak sem-
mi kárt nem okozott a társulatnak, de önzetlen szolgálatai, 
odaadó munkássága és fáradozásai által mindig a társulat 
érdekeinek előmozdítására törekedett. A nagylelkű ado-
mányt csak mint alapítványt fogadhatja el, mibe Nováko-
vics ur beleegyezvén, a választmány az alapitónak forró kö-
szönetet mondott, 

A titkár jelentette, miszerint ' 'evics József és Forintos 
István veszprémi kanonokok 20—20 forinttal a társulat ala-
pitótagjaivá lettek. 

Néhai Újhelyi István tápió-szelei plébános 20 frtot, 
néhai Csikós József kistelki plébános 5 frtot, néhai Szemák 
Pál szinyérváraljai plébános 20 frtot, néhay Muraközy J á -
nos hahóti plébános 5 frtot, néhai Krausz János apát, kassai 
kanonok 100 frtot, néhai Beni István rumi plébános 5 frtot 
hagvománvoztak a társulatnak. 

A titkár jelentette, miszerint a váczi egyházmegyében 
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Mailar József kanonok, a nyitraiban Davidek Adolf papnö-
veldéi egyházjogtanár székhelyi igazgatókká neveztettek ki. 

A segélyezések vételéről beérkezett elismervények be-
mutatása után felolvastatott a pénztári kimutatás. A társu-
lat alapítványi tőkéi: 18,379 fr t 35 kr készpénzben s 22,050 
forint értékpapírokban. 

A trsztenai szentferenezreudi zárdának orgonaszerzésre 
50 frt , a budai kath. legényegylet czéljainak előmozdítására 
40 frt , a szulini r. kath. hitközségnek templomjavitási költ-
ségekre 200 frank segélyadomány szavaztatott meg. 

A társulati Szent-László-ünnepélyt a társulat fővárosi 
tagjai julius 3-ikán, Szent-László király ünnepének nyol-
ezadában eső vasárnapon a szentferenczrendiek pesti templo-
mában reggel 8 órakor tartandó szent-mise és egyházi szent 
beszéd hallgatásával fogják megülni. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Csaplár Benedek és Frey 
József választmányi tagok kérettek föl. 

IRODALOM. 
= Eredeti, rövid s gyakorlati szent beszédek az 

év minden vasárnapjára. I r ta Weninger Xav. Ferencz, hit-
térítő a Jézus-társaságából, hittudor. Fordította egy egri 
pap. Első évfolyam. Eger, 1881. Szolcsányi Gyula kiadása. 
8-adr. 228 1. Ára 1 frt . 

A lelkipásztorkodó papság maga érzi legjobban, mily 
nagy szüksége van rövid s gyakorlati sz. beszédekre, s 
örömmel karolja fel az oly munkákat, melyek ezen igénye-
ket kielégítik. Ily munkát kaptunk most Egerből. A hírne-
ves Weninger jezsuita, amerikai hittérítő, a mult évben 
kezdvén közrebocsátani sz. beszédeit, a vasárnapiak egy év-
folyamát máris nyelvünkön bírjuk a fentidézett műben. A 
sz. beszédek a német eredetiben eddig már három kiadást 
értek, elégséges bizonyítékául jelességökuek. 

AVeninger sz. beszédeinek minőségét eléggé jelzi czi-
mök. Eredeti felfogásúak, uj tárgyakkal találkozunk ben-
nök, s e tárgyak változatosak ; rövidek, kis félórára számit-
vák, abból indulván ki a szerző, hogy a hitszónoknak rövi-
den, de velősen kell beszélnie ; röviden, hogy meg ne unják, 
— velősen és hatalmasan, hogy sikert arasson; gyakorlatiak, 
vagyis a ker. bit és élet elveit és kötelességeit, a valóban 
ker. kath. hitélet követelményeit feltüntetők. A nyelv egy-
szerű, könnyen elsajátítható. A szerző arra törekedett, hogy 
a választott tárgyakat főbb vonalaikban kifejtse, eszméket, 
gondolatokat adjon. E szerkezetökben is elmondhatók ; azou-
ban annyi anyag van bennök, hogy az ügyes szónok könnyen 
csinálhat a rövidből hosszabbat, ezt vagy azt a pontot az 
adott eszmékből bővebben kifejtvén. A magyar forditásban 
egy-egy beszéd körülbelül 4—5 lap. 

A magyar kiadás, egy évfolyamra terjedő vasárnapi 
sz. beszédeket tartalmazó, 15 ivre terjed, összesen 48 beszéd-
del. Az ár a lehető legolcsóbbrá van szabva. Egy egész év-
folyam 1 frt . 

E beszédek kiadásának czélja volt : e nevezetes, prak-
tikus beszédeket nálunk is meghonosítani. Az olcsó ár is 

arra van számítva, hogy e hézagpótló munka mennél jobban 
elterjedjen. Ha az érdeklett közönség érdemlett pártolásában 
fogja részesíteni e kiadványt, a kiadó közre fogja bocsátani 
Weninger ünnepi sz. beszédeit is, s azután a többi vasárnapi 
évfolyamokat. 

Újra ajánljuk e vállalatot a lelkipásztorkodó nt. pap-
ság figyelmébe. 

= Beküldetett : Korunk tiikre. Szatírákban és epi-
grammákban. I r ta Tomor Ferencz, Budapest, „Hunyadi Má-
tyás" intézet, 1881. 174. lap. 

Tomor Ferencz tanár erőteljes irályát t. olvasóink is-
merik. Az e füzetben összegyűjtött számos apró müvecskék 
telvék valóban korszerű igazságokkal. Mennél nagyobb el-
terjedését óhajtjuk. 

Beküldetett : A kereszténység és korunk. I r ta 
Bougaucl Emil, orléansi püspöki helypök. Fordították Dobos 
Alajos és Spett Gyula 1. szert, nagyvárad-megyei áldozárok. 
I. köt. Nagyvárad 1881 532. lap. Ára minden további ked-
vezmény nélkül 1 fr t 50 kr. 

E kitűnő műről, két derék magyar pap jeles fordításá-
ról legközelebb bővebben. Addig is sietünk jelezni, mint ki-
váló becsű írod. terméket. 

V E G Y E S E K . 
— A szent atya f. hó 25-én fogadta a német zarándo-

kokat, mintegy háromszázat. Jun. 4-én lesz a spanyol, és 
ugyanazon hó végén lesz a szláv zarándoklat fogadtatása. 

— Hol rejlik az általános elszegényedésnek egyik igen 
lényeges oka, megmondta Hasner reichsrathi képviselő. 
„Előbb tetemes földbirtokom volt. Akkor fizettem 4000 ft 
egyenes adót, 2000 f t föld- és házadót, 2000 ft jövedelmi 
adót, összesen 8000 frtot. Eladván földbirtokomat, papírokat 
vettem, melyek évenkint ugyanannyit jövedelmeznek mint 
földbirtokom jó esztendőben. Akkor 8000 f t adót fizettem, 
most semmit." A közgazdaság fel van áldozva a pénzgaz-
daságnak. 

— A Calderon-ünnepröl Madridból i r j ák : Május 24-én 
történt meg a Pradon Calderon, a legkeresztényebb drámai 
költő, sőt talán általában a leggenialisabb költő tiszteletére 
emelt ideiglenes emlékoszlop leleplezése. A szekerek és köz-
úti kocsik forgalmát az utczákon tolongó rendkivül nao-y o O J 
néptömeg megakasztotta. Több mint 100,000 idegen érke-
zett Madridba. Május 25-én volt a tulajdonképeni ünnep. 
Az egész város fel volt lobogózva, az ablakok és balkonok 
szőnyeggel és nemzetiszínű zászlókkal díszítve. A lakosságot 
már kora reggel 12 zenekar ébresztője költötte föl, s nem-
sokára az egész helyőrség kivonult, hogy sorfalat álljon a 
népnek, mely déltájt ünnepi gyászmisére ment a József-tem-
plomba. A templomnak magának is pompás ábrázata 
volt. A falak, oszlopok és oltárok fekete posztóval és arany 
csipkével voltak borítva. Egy fehér ravatal, melyet száz 
meg száz gyertya világitott meg, Madrid város czimerével 
volt ékesítve s azon papi congregatióéval, melynek Calderon 
feje volt. A koporsón a st.-Jago-rend baretje s vörös keresztes 
fehér köpenye feküdt ; e rendhez tartozott ugyanis Calderon, 
a meddig a congregatióba nem lépett, mely 1860-ban ham-
vait el is takarította kápolnájában. Ez a kápolna volt vala-
mennyi hivatalos és egyházi proeessio czélpontja, mely má-
jus 25-én Madrid népességét magával ragadta. Az ünnepé-
lyek, melyek május 22-én vették kezdetöket, május 30-ig 
tartattak. 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTA LOM. Egyházszónoklati irodalmunk érdekében. — Ave maris Stella ! — Egyházi tudósítások : Budapest. Ország-
gyűlés és főváros. Róma. A német zarándokok fogadtatása. A szent atya beszéde. — A központi növendékpapság e. i. 

iskolájának örömünnepe. — Hivatalos. — Vegyesek. 

Egyházszónok la t i irodalmunk érdekében 
n y i l t l e v é l 

a ..Religio" főtisztelendő szerkesztőjéhez. 

Ujabb időben egyházszónoklati irodalmunk me-
zején oly szapora a termelés, hogy a piaczi forga-
lom után itélve alig hiszem, miszerint bármelyik 
nemzet is többet produkálna; — tekintve termé-
szetesen az arányt, mely a kinálat és kerestet közt 
fenforog. Rohamos egymásutánban követik egymást 
majd füzetes kiadványok, majd önálló kötetek, mind-
két faj ta pedig vagy eredeti (?) vagy átdolgozott és 
forditott szónoklati dolgozatokkal. Jó volna, ha bel-
becsre nézve is teljesen megütnék a mértéket. Nem 
vagyok bevallott ellensége az ily gyors termelés-
nek, de föltétlen barát ja és bámulója sem. Annyi 
elvitázbatatlan tény, hogy Horatius gyönyörűéivé, a 
„nonum prematur in annum", nem csupán a költői, 
hanem átalán valamennyi irodalmi termékre zsi-
nórmértékül szolgálhatna. S ha valóban szolgált 
volna, vagy jelenben szolgálna, nem volna kényte-
len a sajtó — habár nem örömest is — felszólalni 
és óvást tenni a predikáczió-vásár ellen ; nem tar-
totta volna bold. Szabó Imre mulaszthatlan köte-
lességének fölemelni hatalmas és illetékes szavát a 
„Tájékozó" hasábjain a visszaélések ellen, melyek 
a legszentebbel elkövettetnek. — 0 bizonyára még 
jobban a dolog fenekére látott ; annyit azonban már 
ily magamféle fiatal ember is tapasztalt, hogy az 
úgynevezett termelő és kereskedő világ polyvástól 
veti a szemet a piaezra, s a fogyasztó közönség ugy 
fizeti, mintha tisztán megrostált jószágot kapna. Ez 
áll a kötetes és füzetes eredeti szónoki munkákról. 
Hát a fordítások vagy átdolgozások ? Példákkal is 
lehetne illustrálni, — itt is vannak kivételek — 

hogy némelyek annyira vannak az eredetitől, mint 
a közönséges rózsaviz a rózsaolajtól; a higitott bor-
szesz az aethertöl. Egy szóval : nincsenek azon ni-
veau-n, hogy minták gyanánt szolgálhatnának a fia-
talabb papságnak a szónoklat művészetében való 
sikeres előhaladásban. De hát ez mind hagyán ; 
hisz legtöbbnek nem is ez a bevallott czélja, hanem 
kész beszédeket nyújtani, melyeket, ha a körülmé-
nyek ugy alakulnak, gyorsan elő lehessen rántani. 
A munka mindig elismerést érdemel ! Én sem vo-
nom meg bizonyos mérvű elismerésemet azon buzgó 
munkásoktól, kik fölöslegessé teszik oly sok papnak 
a fejtörést és gondolkodást; de azt tagadom, hogy 
a magyar egyházi szónoklat határköveit valami em-
lítést érdemlő távolra-elöbbre vitték légyen. 

Sőt többet mondok. Egyenesen megakadályoz-
ták, hogy a magyar egyházszónoklat határkövei ha-
talmasabb emeltyűk mozgásba hozatala által előbbi-e 
vitessenek ! 

Kevés türelem ; kimagyarázom kissé merészen 
hangzó állításomat. 

Minden évben részesitik a magyar klérust vál-
lalkozó szellemű kiadók kötetes és füzetes egyházi 
szónoklatokban, hol a jó a középszerűvel, sőt itt-ott 
a silánynyal is vegyest árultatik. Midőn fogyaté-
kán van már az esztendő, ütik a nagy dobot, s hasáb-
számra hirdetik azon kis és nagy neveket, kik szel-
lemi tehetségök roppant tárházát kizárólag az ö 
rendelkezésökre bocsáj t ják; s már deczember elején 
a jövő év első füzete garmada számra kinyomatva 
áll a kiadó műhelyében ; pedig előfizető még tán 
100 sem jelentkezett. — De mire való volna az 
„Egyetemes Névtár", ha nem arra, hogy segélyével 
szabadon bocsájtsák az Aeolus barlangjába zárt szél-
vészt, mely aztán bérmentesen szétszórja a garma-
dát valamennyi fő és nagyontisztelendö ur aszta-
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Iára, honnét aztán többnyire felvágatlanul ju t a 
könyvtár alsó osztályaiba. 

Mikor aztán a hegyek megszűntek pipálni, 
megszületik az egér : az utolsó füzetnél fürkészve a 
szerzők lajstromát, megelégedhetünk, ha a hirdetett 
jelesebb nevek közül egy-egy dolgozattal találko-
zunk, azok is jobbadán a szerkesztő privát felszólí-
tására küldik be azt ; a többin pedig megérzik a 
napszám-íz; kitetszik a tagadhat lan postamunkának 
rögtön felismerhető sajátsága. 

De hát még ez is mind hagyán ! Legyünk igaz-
ságosak ! A könyvárus, ki czimtábláján és számláin 
nyiltan katholikusnak vallja magát, jogosan tar t 
számot azon szerény haszonra, melyet katholikus 
vállalatba fektetett tökéje u tán élvez ; a szerkesztő, 
vagy iró nálunk ugy sincs honorálva dúsan ; leg-
többnyire ingyen dolgozik ; másrészt pedig olyan 
világot élünk, hogy nyereségnek kell tar tanunk 
minden sort, mely sz. hitünk védelmére, tanainak 
vindicálására megjelenik : minélfogva én is azt állí-
tom, hogy az irókat nem hogy rezzegessük, inkább 
édesgessük a nem jutalmazó pályára. De midőn 
mindezt elismerem, bizonyára minden ügybarát 
igazat fog abban is adni, hogy mindazon roppant 
hűhó, mely egyházszónoklati productumaink bizo-
nyos fa j tá ja érdekében színre hozatott , annyira 
igénybe vette a fizető közönség tárczáját , annyira 
dominálja a helyzetet, hogy a jobb után való törek-
vésnek még vágya is kiszáradt a szivekből s az elő-
fizető (?) közönségnek eszébe sem ju to t t még eddig 

— legalább tudtommal — felszólalni a mellett, 
hogy a föpásztori szózatok, sz. Istvánnapi jelesebb-
nél jelesebb beszédek, időről-időre más más jele-
seink szónoklatai önálló gyűjteményben közrebocsáj-
tassanak ; — mert a jelenleg folytonosan szaporodó 
előfizetéseket is elég viselni. 

Nem álmot hüvelyezek tehát, midőn állítom, 
hogy a vegyes termékek lapis offendiculi gyanánt 
szolgálnák a magyar egyházszónoklat remekeire 
nézve; melyeket akadályoznak, hogy átalánosan el-
terjedve a magyar szónoklat előbbre vitelénél köny-
nyen hozzáférhető minták gyanánt szerepelhesse-
nek. — Aki máskép tud hozzá, szóljon. Orator fit ! 
A szónoklat művészet; ép azért haladó, tökélyesbit-
hető ; s lia valahol, ugy a szónoklat terén nem lehet 
azt várni, hogy a vele foglalkozók, mint a selymér, 
— saját bensejökböl ereszszék a becses anyagot, 
kivált azok, kik hetenként néha háromszor is szó 
nokolnak. Kell tehát a segítség; kell a minta! De 

• ne legyen ez butítás. 

Csak gondoljunk vissza növendék korunkra! 
Mily ragadós lelkesedéssel adtuk kézről kézre a fü-
zetkét, folyóiratot vagy napilapot, melynek hasáb-
jain hébe korba egy-egy jelesünknek alkalmi beszé-
dét olvastuk; •—hogy ollóztuk ki a ..Tárczát," hogy 
takargat tuk és másolgattuk az eféle műremekeket, 
miszerint a későbbi idő számára megmentsük s al-
kalmilag felhasználjuk . . . S ha aseminar iumi buz-
galom az Ur szőllejében oly sokaknál időről időre 
lohad ; ha a nemes tüz utolsót lobbanva azután csak 
füs tö lög . . . — végre büzölögve alszik el : ki tagadja, 
ebben sok egyebek közt nagy része van annak, hogy 
nincs olaj a sz. tüz táplá lására! Mert szivet-lelket. 
gyú j tó minták hiányában kénytelenek hozzányúlni, 
ami kezök ügyébe akad, a mit a keleti vagy nyu-
gati szél asztalukra vet, ami szellemök tovább kép-
zésére bénitólag, a hallgatókra pedig altatólag hat, 
a melynek olvasásakor fölkiálthattak : „Ubi est tri-
t i cum?!" — P a r v u l i pet ierunt panem et 11011 erat 
qui frangeret eis!" 

Kell tehát, hogy (ha lépést akarunk tar tani 
ellenségeink folytonos haladásával) egészségesebb 
alapokon fejleszszük szónoklati i rodalmunkat ; és 
pedig első sorban hazai nemzeti talajon. Mi eddig 
ép azon mezőket hagytuk parlagon heverni, melyen 
legtöbb virágot, s a virágokban a keresztény szó-
noklat legízletesebb szinmézét találhattuk volna; 
azon bányákat nem műveltük, melyekben a legtisz-
tább és legbecsesebb anyagok már feldolgozvák. 
Azoktól nem akartunk tanulni, kikben nagyobb a 
jámborság, lángolóbb a hitküldéri szellem, aczélozot-
tabb a papi jellem, bővebb a tudomány s mindebből 
kifolyólag gazdagabbak eszmékben, tar talmasabbak 
gondolatokban s legtöbbnek beszédeiből szinte su-
gárzik azon ébresztő világosság, mely az ős szent-
atyák müvein oly varázsfény nyel ömlik el. Főpap-
jaink és egyes jeles szónokaink beszédeiről el lehet 
mondani, hogy a tárgy végtelen kiilönfélesége da-
czára abban hasonlítanak egymáshoz, hogy nemcsak 
szem és fül kápráztatók, hanem tartalmok tömör 
arany és képes a kohó legszigorúbb próbáját kiállani. 

De hát ezekre vonatkozólag mi is elmondhat-
juk a lángkeblü Görres szavait, melyekkel a keresz-
tény mystika drága gyöngyeinek elhanyagolóit súj-
t o t t a : rEzen drága fémdarabok igen sokáig hevertek 
az utakon és senki sem vett magának annyi fáradságot, 
hogy őket összeszedte volna. A dús kalászok hiába ke-
csegtettek gazdag aratás reményével: senkisem nyúlt 
sarló után') Arra fecséreltük a drága időt, hogy 

>j Christliche Mystik, 2. Band. Vorwort. 



a tarlókon szedegessünk néhány kalászt ; azon tá-
jakra pedig, hol gazdag aratás kínálkozik, oda sem 
tekintettürík ! 

Ezen mezők látogatását pedig elhanyagolni, ha 
eddig mulasztás volt csupán, jelenben és jövendőre 
vétkes hanyagság lenne. Bármerre tekintsünk ugyanis 
fürkésző szemeinkkel, mindenütt azt látjuk, hogy 
ellenségeink, a vallástól elfordult irodalom, — oly 
mesterkélt bájjal önti szét kárhozatos tanait ; ezrekre 
és ezrekre megy évenkint azon kiadványok száma, 
melyek sokszor bámulandó művészi képességgel ir-
vák a műveltebb és az egyszerű nép vallási és 
erkölcsi megrontására; a sajtó fattyuhajtásaitól ros-
kadoznak a tantermek asztalai és a könyvárusok 
állványai: tehát nyelvünkre nekünk is jobban kell 
vigyáznunk; önművelődésünkre több gondot fordí-
tanunk. Be kell ismernünk, hogy jeleseink alkotásai 
iránt bűnös hálátlansággal viseltettünk s e tekin-
tetben a világiak mögött ugyancsak hátramarad-
tunk. Egy világi iró meghal, özvegye vagy jóbarát-
jai összegyűjtik elszórva itt-ott megjelent szellemi 
termékeit; fognak reá kiadót, gyűjt ik az előfizető-
ket . . . s a hasonló irányú if júság tanulmányozza, 
az idösbek olvasgatják és lapozgatják. Igy vannak 
egybegyűjtve Kölcsey, Toldy, Eötvös, Kossuth, Sze 
mere stb. szónoki müvei, hogy csupán ezeket em-
lítsem. S nem csupán első, hanem második, harma-
dik, sőt több kiadásban is ; drágább és bámulandó 
olcsó kiadásokban ezer és ezer példányban forognak 
azok közkézen; de nálunk ha elhal egy jeles püs-
pök, az özvegy egyházmegye ritkán gondoskodik, 
hogy a boldogultnak szellemi hagyatékában része-
sítené az egész magyar klérust. Csupán Pergert, az 
évekkel ezelőtt elhunyt kassai püspököt emlitein, 
ki mindazonáltal elég közel van hozzánk, hogy visz-
szaemlékezzünk azon egyhangú magasztalásokra, 
melyekkel a hazai sajtó elv- és iránykülönbség nél-
kül elhunyta alka'mával tudományát, de kivált ma-
gyar prózairályát elhalmozta ; sőt ha jól emlékszem, 
ép a magyar akadémia termében hangoztatták, mi-
szerint „avatottabb kezelője a magyar nyelvnek alig 
volt nálánál." De elmúlt az obligát 30 nap; el-
mondták mindazon dicsőítő szólamokat , melyek 
érdemeit azért sohasem múlják fölül : azután vége ! 
arról senkisem gondoskodott, hogy tán megérde-
melné a boldogult emléke ép ugy mint a magyar 
klérus, hogy neki holta után is része lehessen mü-
vei által Isten földi országának terjesztésében, ez 
pedig, hogy eszmét és formát tanulhasson az ö al-
kotásaiból! Ipolyi Arnold alkalmi beszédeit Rath 

Mór adta ki önálló gyűjteményben 1873-ban kisebb 
müveivel egyetemben ; mióta püspök, ugy vagyunk 
remek alkalmi beszédeivel, mint a többi lánglelkü 
egyháznagyjaink főpásztori szózataival vagy elnöki 
megnyitóival: a napi lapok hasábjairól kell kimétel-
getni őket, ha tovább is akarjuk bennök gyönyörködni. 

Előttem fekszik a bold. Rauscher bécsi bibor-
nok érsek főpásztori szózatainak gyűjteményes 
adása 1849 — 1860-ig. Külföldön az ily munka nem 
egy kiadást é r ; a. nevezett is már második kiadás 
és pedig gyönyörű. Ha nálunk nem akad ilyesmire 
önszántából vállalkozó, a papság maga sürgesse az 
ilyesek szükségét; az illetők, kiknek müveikről van 
szó, ugy hiszem, sőt meggyőződésem, nem fognák 
eféle vállalatoknak út já t szegni azáltal, hogy meg-
tagadnák az engedélyt müveik közrebocsátására. A 
tudományos akadémia daczára, hogy a hírlapok 
egész terjedelemben közlik az akadémia termeiben 
tartot t értekezéseket, mégis kiadják azokat külön 
füzetekben is, melyek aztán évről évre egész köte-
teket képeznek. Szemben ezen müvek fogyasztó kö-
zönségével, mely oly sok szakra oszlik, a magyar 
papság sokkal nagyobb fogyasztó, mert a szónoki 
müvekről levén szó, — valamennyi ex professo ér-
deklődnék irántok s kelendőségök biztos lenne. Mi 
gátolhatná tehát oly vállalat megindítását, mely az 
érintettem ügynek állna szolgálatában akár füze-
tes, akár kötetes kiadványok alakjában? . . . Hisz 
még pénzünk is van évenkint pár forintocskát ál-
dozni a felső emelet bebútorozására ! „Die Tage von 

T) O 
Aranjuez sind noch nicht vorüber!" Ellenségeink 
csupán a mi gyengeségeink folytán voltak eddig 
erősek. Ideje, hogyne tölt ikkénytelenitessünkirályt 
tanulni a szellem kárára. Majd azután, ha magyar 
egyházi klasszikusok emlőin nevelt irodalmi táborunk, 
lesz : sokkal jobbak fognak lenni az egyesek által termelt 
kiadványok, s a szerkesztőknek sem kell oly sok esetben 
ujolag átdolgozni a beküldött beszédeket, hogy füzeteik 
szégyent ne valljanak. 

Mielőtt levelemet bezárnám, bocsánatot kérek 
főtisztelendő szerkesztő úrtól, hogy hosszadalmas 
levelemmel untattam.*)—Egyszersmind kijelentem, 
hogy, érezve párán viságomat, távolról sem akarnék 
hangadó gyanánt szerepelni; jól tudván, másokat 
illet a vezérszerep! Mindamellett a jelen körülmé-
nyek között mindenkinek, — álljon az magasan 
vagy alant, legyen az if jú vagy öreg — kötelessége 

*) Dehogy u n t a t o t t ; az unalom és untatás előttünk ismeretlenek. 
Sőt nagy örömet okozott derék ifjú baratunk, hogy a magyar kath. pap-
ság körében élő nemes törekvő szellemről ily ékesszóló tanúságot tett. E 
levelére még visszatérünk. Szerk. 
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kijelenteni, amit az egyház javának elömozditásá 
ban üdvösnek és czélravezetünek hisz. Indítványo-
mat pedig „az alant állók~ közöl kellett valakinek 
megtennie, s ép azért növendék és i f jú paptársaim, 
— a főtisztelendő szerkesztő ur után első sorban 
— bennetek legtöbb a bizalmam ! Méltassátok indít-
ványomat figyelmetekre. Quia nos sumus parvuli, qui 
petimus panem. Utinam sit quis, qui frangat nobis l 

Szend (Győr egyh. megye) május 20. 
Hérits Márton. 

Ave maris Stella! 
1877. 

n . 
Junius 28. este Jusztina néhány gyermekkel együtt 

Dittrichswaldeba a jávorfához jött. A gyermekek letérdel-
tek, és a rózsafüzér 15 t i tkát kezdették imádkozni, ugy, 
miként azt honn, és a templomban, jelesül a májusi ájtatos-
ság alatt tenni szokták. „Az Ave-Maria-harangszókor, be-
szélé Jusztina, a fa kétszer egymás után hirtelen felvillámló 
fénynyel árasztatott el. Azon helyen, hol a szép nő előtte 
való este ült, tojásdad alakú fénykör képződött, és abban, 
mig a harmadik örvendetes titkot imádkoztuk, a már álta-
lam látott gyönyörű szék tünt fel, arany-sárgán tündökölve 
és gyöngyökkel diszítve, két oldalán karjai voltak, támlája 
pedig magas és fönt kerekded volt. Nem sokára reá az ég-
ből fehérbe öltözött és fényes, zölden áttetsző szárnyakkal 
ellátott két angyal között a szép nőnek alakja leszállott, ki 
is a trónon helyet foglalt, az angyalok pedig karjaikat, 
melyekkel kiséret közben őt támogatták , leeresztették, 
magukat előtte meghajtották és mellette kétfelől állva ma-
radtak." Jusztinát ismét nagy félelem és aggály fogta el, 
mely azonban csakhamar elmúlván, ő a jelenetet tüzeteseb-
ben vehette szemügyre. A jelenet liasonlithatlan szépségű, 
16—-18 éves szűz alakjában ült ott, a hónál tisztább fénytől 
övezve és ragyogó felhőtől körülvéve. Szőke, sűrű, hosszú 
hajzatu födetlen fejéről mint valami fátyol hullott vállai- és 
mellére egész a térdekig, mely azonban füleit kissé láttatni 
engedte. Szelíden ragyogó szemei kékek voltak, hosszúkás 
képének két arcza arany-pirosaknak látszottak, nyaka a láb-
fejekig bőven lehulló fehér ruhájának magasan felnyúló sze-
gélyéig szabadon állt. Ruhája karjaihoz szorosan simult ; 
ágyékait fehér öv kerité ; kezei, melyekből, valamint nyaka 
és lábaiból is mintegy láb hosszaságu tündöklő sugarak lö-
velltek ki, méltóságteljesen térdein nyugodtak ; lábait, me-
lyek közül csak a jobb volt látható, semmi sem takará. 

A csodás jelenet egy ideig nyugodtan ült trónján, mi-
dőn más két angyal az égből egy ragyogó gyermeket hozott 
le, ki fehér, aranynyal átszőtt ruhába öltözve volt ; balkezé-
ben kereszttel jelzett fényes golyót tartott, jobb keze pedig 
jobb térdén nyugodott. Az angyalok e gyermeket a tiszte-
letre méltó nőnek bal térdére helyezték és azután ég felé 
szállva eltűntek, mire ismét más két angyal gyönyörű, nagy, 
ragyogó széles karikákból álló koronát hozott le, melynek 
fénye mindent fölülmúlt. Ezek a jelenet feje fölé érve, fö-
lötte a koronát kétfelől szabadon tartották a levegőben. 
Azután még egy angyal jött le, ki jobb kezében gyönyörű 

botot, „dsidát" tartott mely fönt arany virágban végződött, 
és a gyermek leirása szerint csak kormánypálcza lehetett. 
Ez a koronát tartó két angyal mögött foglalt helyet, velők 
egyenlő magasságban lebegve és a kormánypáliftát a korona 
fölé tartva. E három angyal fölé végre még egy feszület 
nélküli fényes kereszt bocsátkozott le, mely ragyogó felhő-
kön vízszintes irányban nyugodott. 

A jelenet ez által befejezését nyerte. A tizedek kezde-
tével az mindig némi változást szenvedett, mely egészen 
nyugodtan ment végbe. A 15 titok bevégeztével, tehát 
mintegy félóra lefolyása után, az egész jelenség lassan a 
magasba emelkedve eltűnt. 

Ennek hire a vidéken villámsebességgel terjedt el, és 
midőn másnap (jun. 29.) az Ave-Maria-harangszó meg-
kondult, a jávorfa alatt nagy számú nép gyűlt össze, s a 
egészen ugy ismétlődött, miként az előbbi napon Jusztina 
szemei előtt lefolyt. 

Jun. 30., Jusztina első sz.-áldozásának előestéjén, ő a 
plébános tanácsára a jelenést megkérdezendő volt, hogy mi 
a kívánsága ? A tündöklő Szűz ekkor egyedül jelent meg, s 
a gyermeknek anyanyelvén halkan kifejezett kérdésére 
ugyanazon lengyel nyelven adá válaszul : „Óhajtom, hogy 
naponkint a rózsafüzért imádkozzátok." Es ő e szavakat oly 
hangosan mondotta, hogy Jusztina vélekedése szerint azokat 
az ott levőknek mind meg kellett hallaniok. 

Jul . 1., vasárnapon, a gyermekek első sz.-áldozásának 
napján a kétszeresen boldog Jusztina az elragadóan szép 
jelenség látására méltattatván, hozzá e kérdést intézte : 
„Ki vagy te ?" Válasz : „En vagyok a boldogságos szűz 
Mária, a szeplőtelenül fogantatott!" Jusztina még egy má-
sik kérdést is akart tenni, de a jelenség eltűnt szemei elől. 

A túlvilági jelenést jun. 28. nem csak Jusztina, hanem 
egy másik, 12 éves leányka is látta, nevére : Samulovski 
Borbála. Azonban ennek a plébános hinni nem akart, ellen-
vetvén, hogy ő ezt mind csak Jusztina után mondja. A kis 
Borbála a jelenést a két következő napon is látta, és pedig 
egészen ugy, mint Jusztina, de julius 1. sírva panaszolta el 
édes szüleinek, hogy a fa körül látott ugyan fényt, de a 
ragyogó fehérségű Szüzet nem látta, és pedig tán azért, 
mert nem jól imádkozott, vagy valamely más hibát köve-
tett el, mit a kedves, nyílt szivü és engedelmes gyermeköket 
nagyon szerető jó szülők is szivökre vettek, s ezúttal szo-
morúan feküdtek le. Azonban másnap reggel (jul. 2.) a kis 
Borbála nagyon vidám arczot mutatott, és midőn őt e miatt 
anyja kérdőre vonta, feleié : „Oh anyácskám, ne mondja 
senkinek : a sz. Szűz itt volt nálam." — „De hát hogyan 
jött ide; talán az ajtón át?" Kérdezé az anya. „Nem, mondá 
Boriska ; ő ugy jött, miként a fán szokott : egyszerre csak 
itt volt. O ágyam előtt rendes trónján ült. Kérdeztem őt 
tehát, mint a plébános ur parancsolta, hogy kicsoda ő ? mire 
feleié : „Én a szeplőtelenül fogantatott vagyok." Többet is 
akartam még tőle kérdezni ; de ő mialatt nekem e szavakat 
mondotta : „Leánykám, ne légy szomorú", fölkelt a széké-
ről, és egyszerre minden eltűnt. 

Az anya, kinek ágya a gyermek fekhelyétől csak pár 
lépésnyire volt, visszaemlékezett, hogy ő is, még mielőtt 
elaludt volna, általa meg nem fejthető módon, de tisztán és 
értelmesen e szavakat hallotta : „A szeplőtelenül foganta-
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tott." Anya, gyermek nagy örömben úsztak. Amaz a sz. 
Szűznek ezen ünnepén kilenczedet végzett, mely alatt őt 
szent bizalommal kérte, hogy miután őt Bethlehemben ki 
sem fogadta be, jöjjön az ő szegény hajlékába. 

Boriska a plébánost e jelenetről értesitette, ki ugyan a 
gyermek állításait még miudig bizalmatlanul fogadta, ámde 
az igazság érdekében magát most arra határozta el, hogy 
neki a rózsafüzér alatt a Jusztináétól egészen elkülönzött 
helyet jelölt ki, mindakettőnek külön a jelenéshez intézendő 
kérdéseket adott, és a választ több tanú jelenlétében 
vette át. 

Jöjjenek-e ide betegek ? volt az egyik kérdés. Válasz : 
„Később." 

Meddig fognak tartani a jelenések ? Felelet : „Még két 
hónapig maradok itt." 

Jul . 4. kérdék a gyermekek: „Mit tegyenek a betegek, 
hogy meggyógyuljanak ?" Válasz : „Imádkozzák a rózsa-
füzért." 

Jul . 5. a hivek a csonka ágra, mely fölött a jelenés 
mutatkozott, másutt divó szokáshoz híven, vizet és vásznat 
helyeztek ; a gyermekek kérék a sz. Szüzet, hogy ő e tár-
gyakat áldja meg, de csak e szavakat hallották : „A vász-
nat a földre kell tenni." 

Jul . 6. este a két leányka a bold. Szűzhöz azon kérdést 
intézte, liogy a rózsafüzér-imán kivül még mit kiván tőlük, 
és tőle e választ nyerék: „Állittassék föl itt téglákból emelt 
kereszt (kápolnácska), és abban a szeplőtelenül fogantatott 
Szűznek szobra helyeztessék el. IIa ez megtörtént, a betegek 
gyógyítására szánt vászon a szobor lábai alá tétessék." 

A két gyermek boldogsága azonban nem maradt elszi-
getelve ; abból hova-tovább másoknak is juttatott osz-
tályrész. 

A 47 éves, legjobb hirnek örvendő özvegy Bilitewski, 
szül. Matern Erzsébet a közimán, mikor csak szerét tehette, 
mindig megjelent.Fel-felcsillámlott benne az óhaj s a remény ; 
bár ő is látná a sz. Szüzet ; azonban végre e vágyról lemondott. 
Annál inkább meglepte őt tehát, midőn jul. 12. a rózsafüzér 
imádkozása alatt egy ragyogó koronával ékeskedő, fönséges 
nő alakjának felső részét pillantotta meg. E jelenetre ő egyik 
szomszédnőjét akarta figyelmessé tenni, gondolván, hogy 
ennek is kell azt látnia ; de midőn ezt tette, a jelenség azon 
pillanatban eltűnt. Másnap ő semmit sem látot t ; méltatlan-
sága élénk érzetében tehát lehetőleg tökéletes bánatot ipar-
kodott magában fölgerjeszteni, s ime ! jul. 14. este ismét 
látta a magasztos nőt, de már ekkor egész alakjában állva 
és lebegve a csonka ág fölött. Arcza ragyogóan fehér volt, 
fején korona diszlett ; testét szép fehér ruha födé, melyen 
arany liliomok ragyogtak át, és mely alól csak tündöklő 
fehér lábujjai látszottak ki. Jobb keze mintegy áldásra volt 
emelve ; balkarján a fehér öltözött gyermek-Jézust tartotta, 
ugy miként anyák gyermekeiket tartani szokták. A gyer-
mek feje födetlen volt, kissé bodros haja aranyszint muta-
tott, tündöklő szemeivel néhányszor többfelé tekintett, kezé-
ben aranyszinben játszó és keresztecskével ellátott golyót 
tartott. 

A 23 éves Vieczorek Katalin, egy szerénysége, isteni 
félelme és munkásságáról átalánosan ismert hajadon is ré-
szesült ama szerencsében, láthatni már e világon is a szep-

lőtelen Szüzet. Már jun. 28. ugy látszott előtte a jávorfa 
feltűnő fényben úszik. Jul . 13. azonban a sz.-olvasó-ima 
alatt hirtelen egy ragyogó fehér ruháju Szűznek alakját 
látta a fára szállani, ki azonban rögtön eltűnt szemei elől. 
Efölött nagyon megrettenve, másnap megint csak megjelent, 
de semmit sem látott. Jul . 15. vasárnapon ismét látta a fönséges 
Szüzet, ki a csonka ág fölött könnyüded felhőn állt, de ez 
úttal szürke, fényes, bő ruhát viselt, hasonló szinii övvel és 
szűk ujjakkal ; fején különféle színekben játszó korona ékes-
kedett, ragyogó szőke hajzata pedig a hátán omlott le. 
Arcza fehér volt és fénylett, a föld felé kiterjesztve tartott 
kezeinek tenyereiből mintegy lábnyi hosszaságu sugarak lö-
veltek ki ; lábai elfödve voltak. A jelenség nehánv perez 
múlva ép oly hirtelen eltűnt, a mily hirtelen kezdődött ; a 
gyermekek őt azon este még tovább is látták. Katalin ez-
után mezei dologgal levén elfoglalva, az esti sz.-olvasó-imán 
csak jul. 29. jelenhetett meg, mely napnak reggelén a szent-
ségekhez járult . Ekkor és ezentúl mindig a sz. Szüzet fehér 
ruhába öltözötten és fehér palástban, födetlen fővel látta. 

Az Isten anyja e négv boldog lénynek sajátságaihoz 
mért különféle alakban mutatta inasát : a o'yermekeknek o ' o.7 

mint széken ülő anyai oktató, mint a bölcseségnek széke, az 
özvegynek mint Krisztus fönséges anyja, a szűznek mint 
szeplőtelen Szűz. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, junius 1. Országgyűlés és főváros. A tör-

téneti folytonosság szempontjából lépésről lépésre feljegyez-
zük mindazon mozzanatokat, melyek az országgyűlés — s 
annak bizottságai körében, vallásunkat illetik, jelenleg neve-
zetesen azon tvjavaslatot vesszük, mely hivatva lenne keresz-
tényt és zsidót összekötni addig, mig egymást a felek meg-
unják és a teljhatalmú al- vagy főispán, vagy polgármester 
által egymástól el nem választatnak, hogy ismét elölről 
kezdjék ama játékot űzni a kereszténységgel, melyet a ke-
resztény lelkek botrányára egyszer már lejátszottak. 

E tárgyról irt levelünket azon pontnál hagytuk abba, 
midőn az országgyűlés jogügyi bizottsága, Emmer Kornél 
azon inditványa felett határozni elhalasztotta, melynek ér-
telmében az országgyűlés megkérdezendő volt a felől, folv-
tassa-e a jogügyi bizottság tárgyalását a fennjelzett tvja-
vaslatnak, vagy sem, tekintettel arra, hogy az országgyűlés 
órái már meg vannak számlálva ? Egyúttal pedig azon re-
ményt is kifejeztük, hogy ebből a monstrum házassági tvja-
vaslatból nem lesz ez idő szerint semmi sem. Reményünk 
nem is csalt meg bennünket. Az országgyűlés jogügyi 
bizottsága ugyanis m. hó 25-én csakugyan összeült, hogy 
döntsön Emmer Kornél inditványa felett, és amit mi a bi-
zottság felől előlegesen is feltettünk, az a bizottságban meg 
is valósult, mert a többség, daczára egyes nyilatkozatoknak, 
melyek féltették a bizottság hírnevét, E. K. indítványát 
elfogadta, megkérdeztetni határozván az országgyűlést, váj-
jon folytassa-e a bizottság munkálkodását tovább is, vagy 
sem ? Ez az országgyűlési megkérdeztetés a bizottság ré-
széről, eltekintve minden mástól, nekünk elegendő volt ezen 
ítéletre, hogy a bizottság, a mennyiben őt illette, ezt a tör-
vényjavaslatot eltemette nemcsak, hanem egyszersmind szer-
zője lesz annak, hogy az országgyűlés felmentve a bizottsá-
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got a további működéstől, evvel a maga részéről is ki-
mondja, hogy ő is követi a bizottság példáját, a tvjavaslat 
sirhantját még magasabbra töltvén fel. 

Az országgyűlés csakugyan teljesitette reményünket, 
és igy ma, az országgyűlés haldoklásának utolsó pillanatá-
ban már többé nem kell feltevésekről, nem reményekről 
beszélni, hanem beszélhetünk biztosságról, örömünket fe-
jezve ki, hogy ismét elmúlt egy ülésszak, melyen ugyan 
meg volt kisértve a kereszténység elvét megsérteni, azonban 
ez mégsem sikerült, és ez, mint mondtuk, bennünket örömmel 
tölt el, mert napjainkban örülni kell mindennek, legyen ez 
ínég oly csekély jó is, történjék bár e jó az intéző körök 
akaratja ellen is, történjék bár ugy, és csak azért, mert nem 
volt idő mind a roszat, mely terveztetett, végrehajtani. 
Van e körülményben bizonyos részük azoknak is, kik a tv ja-
vaslatot szerkesztették, amint az előttünk áll, ugy t. i. hogy 
az senkit sem elégit ki ; nem elégiti ki ez a ker. elvekhez hű 
honpolgárokat, mert sérti a ker. tant, nem elégiti ki a libe-
rálisokat, mert ők a tvjavaslatban sértését látnák a kedvelt 
zsidóságnak, nagyon is rá lévén mutatva, hogy kik azok, 
kiknek kedvéért a kereszténység tana megsértetik, másrészt 
pedig, mert ők a kereszténység tanát a házasságról, még 
radikálisabban akarják megtámadni a kötelező polgári há-
zasság behozatalával. Ily körülmények közt, mi sem volt 
természetesebb, mint hogy ily törvényjavaslat megbukjék, 
mihez csak óhajunkat csatoljuk, hogy ez sem a mostani, sem 
más, bárminő alakban fel ne ujittassék. 

De hogy az ország szivében egy időben történtekről 
ugyancsak egy időben referáljunk, fél kell még emlitenünk 
azt is, ami már magában a főváros tulajdonképeni köreiben 
történt. Van itt a fővárosban ugyanis egy fővárosi egylet, 
mely önmagát felruházta minden kigondolható hatalommal^ 
beszélni, birálni, Ítéletet hozni ugyancsak minden kigondol-
ható és ki nem gondolható ügyről. Igaz, hogy e tel jhata-
lommal kezdetben az egylet nem ily terjedelemben ruházta 
fel önmagát, hanem csak azon ügyekre nézve, a melyek a 
fővárost közvetlenül illetik. Mint azonban az már az életben 
történni szokott, hogy az emberek a hol csak szerit tehetik, 
hatalmukat kiterjesztik, ugy az emiitett bizottság fővárosi 
gondjait ,országos' ügyekre is kiterjeszti, és minthogy a 
katli. ügy bir mai napság olyan természettel, hogy ahoz 
hozzászólani, azt megbirálni, az ellen fellépni mindenkinek 
szabad, azért a fővárosi egylet is, fővárosi gondjait az or-
szágos kath. ügyre, nevezetesen a kath. autonómiára is ki-
terjesztette, mert ma már e kérdés egy niveaura állíttatott 
a tojás, csirke, vaj, tej stb. élelmi szerek eladásának kér-
désével. 

A fővárosi egylet legközelebbi ülésén tehát a kath. 
autonómia ügye is szóba jött. Valami Weisz nevű uri ember 
interpellálta Királyi Pál urat, hogy mikor fog már Ígéreté-
hez képest lépést tenni, a kath. autonómia ügyében ? K . P . 
erre azt válaszolta, hogy most már, az országgyűlés befeje-
zése küszöbén, késő volna e tekintetben lépést tenni ; de kü-
lönben is, az ő értesülése szerint, Trefort ő excja már kezébe 
vette ez ügyet. Mint ezekből látszik, hogy ezek a különben 
igen tisztelt urak megtették magokat fő-fő katholikusok-
nak, a kik felé az ország katholikusai figyelmének irányozva 
kell lenni, mert ők ez országos ügyet szivökön viselik és a 

netán ez irányban indítandó mozgalom vezetőiként óhajta-
nak szerepelni. Mi csak azt szeretnénk tudni, hogy voltaké-
pen kinek a megbízásából mozognak ezek az urak ? A püs-
pökök és papok által alig bízattak meg, hogy ily nagy fát 
mozgassanak? Az ország kath. hivei is aligha kérték őket 
fel hasonló ügy mozgatására, legalább a kath. hivek közt 
ilyen irányú mozgalomról nekünk semmi értesülésünk nin-
csen ; a mi pedig mozgalom esetében bizonyára nem hiá-
nyoznék : és igy nincsen egyéb hátra, miut, hogy ezek az urak 
önmaguknak adtak mandatumot a kath. országos ügy kép-
viselésére, a mi ellen azonban mi ünnepélyesen tiltakozunk, 
mert a kath. autonómia ügye nempiaczi ügy, hogy azt bárki 
is tárgyalhassa, hogy annak akár életbeléptetése mellett, 
akár ellene, joga volna bárkinek is felszólalni. 

A fővárosi egyletnek van más feladata, igyekezzék ő 
azt megoldani, és lehet, hogy e téren jó szolgálatokat tehet 
a fővárosnak ; a kath. autonómia ügyét azonban bízza azokra, 
a kiket illet, a kik ha majd eljöttnek fogják erre nézve látni 
az időt, majd gondoskodni is fognak, hogy az létesíttessék, 
mindazon eleinek közreműködésével, melyek már eddig is 
megmutatták, hogy ők képesek katholice érezni nemcsak, 
hanem tenni is. Hogy mikor fog ez az idő elérkezni, ezt eldön-
teni sem hozzánk, sem a főváron egylethez nem tartozik ; 
hogy azonban még nem jött el, azt bátran következtetjük 
azon körülményből, mert főpásztoraink, kiknek legalább is 
van annyi szavuk e kérdéshez, mint a fővárosi egyletnek, 
még nem lát ják időszerűnek ismét összehívni az országos 
kath. congressust, e nélkül pedig, mi legalább ugy tartjuk, 
hogy még a fővárosi egylet is, pedig ez sokat jelent, hiába 
erőlködik. Es hogy e helyen a fővárosi egyletnek még vala-
mit mondjunk : ha már a katholicismusért buzog, ugy tegyen 
lépést a fővárosnál mindenekelőtt azért, hogy elközösitett 
iskoláit adja vissza ismét az egyháznak, mozogjon oly irány-
ban, hogy a főváros polgárainak hitélete emelkedjék, p. o. 
szerzetes házak alapitása által. Mindezek sokkal közelebbről 
érintik a fővárosi egyletet, mint ilyet, és lia az egylet ily 
téren fog mozogni, mi szives örömest biztosítjuk támogatá-
sunkról. Máskülönben pedig arra kérjük a fővárosi egylet 
tagjait, hogy az országos kath. ügyek elintézését bizzák 
azokra, kik ily országos kath. ügyek elintézésére hivatva 
vannak. 

Róma. A német zarándokok fogadtatása. A szent atya 
beszéde. — Jézus mennybemenetele napján 250 németországi 
zarándok reggeli 1

 2 8 órakor a vatikáni bazilikába ment 
szent misére, melyet Nina bibornok ő emja végzett, ki a 
zarándokokat sz. mise alatt mind megáldoztatta. Az isteni 
szolgálat alatt a Collegium germanico-hungaricum növendékei 
énekeltek. Te Deum után a zarándokok I N . Pius sírjához 
vonultak. 10 órakor a vatikáni kerteket és a könyvtárt 
mentek meglátogatni. 1"/2 12 órakor végre felmentek a Sala 
Dúcaiéba, hol akkor már Rómában tartózkodó honfiaikat 
együtt találták. Kevéssel 12 óra után megjelent a szent atya. 
Kíséretében voltak di Pietro, Ferrieri, Gianelli, Ledo-
chowski, Franzelin, Howard, Nina, Alimonda, Jacobini, 
Sangvigni, Hassun, Mertei, Sbaretti, de Falloux, Pellegrini 
Pecci és Hergenröther bibornokok és több praelatus. Miután 
az emiitett Collegium növendékei egy alkalmi hymnust re-
mekül elénekeltek, Löwenstein Károly herczeg, a zarándo-' 
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kok vezére latin nyelven üdvözlő s hódoló beszédet intézett 
a szent atyához, ki szintén latin nyel ven következő gyönyörű 
válaszszal felelt : 

„Si quoslibet Ecclesiae catholicae filios ad Nos undi-
qne convolantes paterno semper amore et benevolentia com-
plectimur, eodem modo vos, dilectissimi filii, voluntatis stu-
dio, imo iucundiore animi laetitia excipimus. — Praesentes 
enim cernimus et alloquimur catholicos viros, e variis Ger-
maniae regionibus hue devectos, quos saeva in Ecclesiam 
commota tempestas pacis fructibus et benefieiis iamdudum 
privavit. Nec tamen animo fracti, imo aspera quaeque per-
pessi et perferre adhuc parati, aflctis in Germania religionis 
rebus, viribus unitis, succurrere studetis; et magna firmitate 
ac constantia cum animarum vestrarurn Episcopis et huic 
Apostolicae Sedi vos adhaerere, tum voluntati Nostrae in 
omnibus obsecundare non verbis tautum, sed ipsa re palam 
ostenditis. 

Conspectu itaque vestro, filii dilectissimi, plurimum 
delectamur, et de romano itinere, religionis caussa suscepto, 
vobis vehementer gratulamur. - - Hic enim, ubi sacrae Prin-
cipum Apostolorum exuviae praecipua veneratione coluntur, 
et vetera christianorum monumenta Martyrum pugnas vi-
ctoriasque testantur, piae peregrinantium turbae vires augeri, 
et animos similis victoriae spe erigi quodammodo senti unt 
et experiendo cognoscunt. 

U t autem de his quae vos maxime tangunt nonnula 
dicamus, Nos valde commovemur acerbissimis malis, quae 
nuper a vobis commemorata sunt, quibus catholici viri, ac 
]>raesertim animarum Pastores, in patria vestra premuntur, si-
mul etiam magno cum animi moerore deploramus miseram rei 
catholicae in Germania conditionem, posteaquam Ecclesia, 
qualibet amissa per novas leges libertate, alienae dominationi 
subiecta est. —Itaque Nos, ut vobis etiam memorare mox pia-
cúit, Pontificatu maximo vix suscepto, ad prostratas religionis 
res levandas curas omnes convertimus : et de pace restituenda 
statim agere cepimus cum augusto Germanorum Imperatore, 
aliisque, qui summa rerum apud ipsum potiuntur. Moveba-
mur autem tum officii Nostri ratione, tum studio consulendi 
aeternae omnium Christi fidelium ; tum denique certa spe, 
instauratam cum Ecclesia catholica concordiam universo 
Germanorum imperio magno emolumento futuram. Ideoque 
ne quid animum Nostrum in hac caussa dubium facere pos-
set, cum de pace ineunda actum est, faciles Nos indulgentes-
que praebuimus. Nihilo tamen minus Apostolico munere, 
atque ipsa iurisiurandi fide, qua adstringimur, prohibit! su-
mus, ne quid ratum haberemus, quod divinam Ecclesiae 
Constitutionen! laederet, eiusque naturae contrarium esse 
videretur. — Quam ad rem Ecclesia catholica, cuius Nos 
partes gerimus, Jesu Christi Conditoris sui praeceptis et 
exemplis pressius adhaerens, Deo quae Dei sunt, Caesari. 
autem quae sunt Caesaris docet esse reddenda: atquo idcirco 
dum publicam Imperantium potestatem, in rebus humanis 
et civilibus negotiis in commune bouum administrandis, 
plenissime sui iuris esse aperte profitetur, in his quae aeter-
nam animarum salutem attingunt, liberam sibi et expeditam 
vindicat potestatem: in his autem quae communis iuris sunt, 
earn esse tenet optimam sacrae et politicae potestatis com-
ponendae rationem, quae utriusque amico foedere mutuaque 

concordia continetur. — Unde apparet, quam temere atque 
iniuria Ecclesiam carpere nonnulli non dubiteut, dictitantes 
earn velle in aliéna iura invadere, ac dePrincipum potestate 
quidquam detrahere. 

Ceterum Nostra quod attintet, Nos a proposito nun-
quam desistemus, constanterque adnitemur, ut, sublatis dis-
sidii caussis, pax restituatur, quae longa sit stabilitate man-
sura. — Maturet liaec optatissima tempóra, communibus 
precibus exoratus, clementissimus Deus; atque interim e 
Germaniae finibus illam efferatorum hominum pestem aver-
tat, qui seditionibus, terrore, ruinis cuncta implere eon-
tendunt. 

In bac autem tanta rerum tempormnque conversione, 
nos, filii dilectissimi, animum ne despondeamus : erecto ani-
mo esse ipsa nos iubet Dominicae Ascensionis, quae liodie 
agitur, solemnis recordatio. U t enim Christus Jesus capti-
vurn humanuni genus sua morte in libertatem vindicavit, et 
parta suo sanguine victoria, triumphi regnique caelestis 
gloriam adeptus est, ita qui christiano nomine gloriantur, 
earn, quam sibi in hoc aevo per aerumuarum perpessioneni 
ac laborum tolerantiam quaesierint, coronam consequentur. 

HaC fiducia freti, et Jesu Christi exemplum imitati, 
qui caelos petiturus elevatis mauibus Apostolis benedixit, 
palmas ad sidera tollimus, fidei firmitatem, animi in adver-
sis robur et constantiam, bonorum operum incrementa vobis 
adprecaturi. — Horum igitur muneruni auspicem Apostoli-
cam vobis, dilecti filii, et familiis vestris, nec non Ecclesi-
arum Pastoribus universoque Clero et populo peramanter 
in Domino impertimus. 

A központi növendékpapság id. e. i. iskolájának 
örömünnepe. 

liés' nem voltunk oly kedves, megható és a les'iitolsó O . 7 O ' • 

pontig a legsikeresebben végbement ünnepnek tanúi, mint 
111. hó 29-én a központi papnevelő intézetben. E napon ünne-
pelte meg ugyanis az ez intézetben virágzó irodalmi kör 
fennállásának ötvenedik évét, és a lelkes növendékpapság 
mindent elkövetett, hogve magasztos, ritka ünnepélyt minél 
fényesebbé tegye, a mely szép törekvésök minden tekintet-
ben sikerült is. 

Jelen voltak : ngs Markus Gyula, az intézet kormány-
zója, ngs Pellet József aligazgató, ngs dr. Czibulka Nándor 
lelkiigazgató, továbbá ngs dr. Stanezel Ferencz, egyetemi 
tanár és hittankari dékán, dr. Ruzsicska, dr. Eapaics, dr. 
Klinger ő nagyságaik, ngs Lubrich Ágoston, a kitűnő pae-
dao-oo-us stb. stb. nemkülönben számos egyetemi hallgató. 

Az ünnepélyt az intézeti énekkar —• mely ez alkalom-
mal negyedszázados fennállását ünnepié — nyitotta meg 
Feley „Pápai liymnus"-ával, melyet Urbaschek Sándor el-
nöki megnyitója követett. Összeliasonlitá az iskolát egy ván-
dorral, ki hosszú, fáradságos út ját egy-egy terebélyes fa 
hűsitő árnyékában piheni ki, hogy egyrészről uj erőt gyűjt-
sön a jövő fáradalmakra, másrészről visszagondolva útjának 
viszontagságaira szerzett tapasztalatait vándorpályájának 
folytatásán felhasználhassa. Igy tesz az iskola is, midőn 
évenkint megüli alapitásának ünnepét, visszatekintget ekkor 
megfutott évi pályájára és munkálkodását m. t. pártfogói-
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Bak jóakaró Ítélete alá bocsátva, hogy igy azután az ered-
ményt jövőben hasznára f'orditsa. 

Ezután rövid visszapillantást vetve az iskola múlt-
jára, különös gyengéd figyelemmel emlité fel Somogyi Ká-
rolyt, mint a ki épen egy félszázaddal ezelőtt ült az elnöki 
széken, és itt kezdé meg irodalmi működését. Csajághy, 
Boross, Szabó Imre, Markus Gyula, dr. Czibulka Nándor, 
Csiky Gergely és másoknak, mint az iskola volt tagjainak 
fölemlitése után kéri az egybegyűlt vendégeket, hogy kisér-
jék kegyes figyelemmel az örömünnepet, mely ugyan csekély 
jelentőségű, de az iskola tagjainak őszinte jóakaratát fel-
tüntető munkálkodás halvány képe akar lenni. 

Ezután Névery Sándor szavalta el az iskola örömün-
nepére irt hasonczimü lendületes költeményét, mire az ének-
kar Sengernek szivliezszóló szerzeményét — „Ima a Szűz 
anyához" — adta elő a legnagyobb pracisióval. Erre Du-
dek János vevé fel a szót és olvasta fel „A m agy. e. i. iskola 
múltja, jelene és jövője" czimű alkalmi értekezését. 

E becses lapok hasábjai sokkal inkább igénybe vannak 
véve a legfontosabb kérdéseket tárgvazó tudományos czik-
kekkel, semhogy e minden izében őszinte lelkesedést, hig-
gadt megfontolást és komoly tanulmányozást feltüntető ter-
jedelmes értekezésnek még csak kivonatos közlését is meg-
kisérelhetnők, azért csak annyit emiitünk meg, hogy az a 
kör, melynek ily tagjai vannak — pedig értekező valameny-
nyinek nevében szólott — valóban szép reményekre jogosit 
és a legkielégitőbb eredményeket engedi várnunk. 

Az értekezés befejeztével Kálmán Károly szavalta el 
rendkívüli hatással „A mi lantunk" czimű költeményét, 
mely élénk képzelet, ügyes technika és meleg bensőség te-
kintetében igazán sikerültnek mondható és valódi hivatott 
költőre vall. 

Az örömünnep előrajzának ügyes összeállításáról tesz 
tanúbizonyságot a most következett zenei rész, mely a kö-
zönséget nagyban felvillanyozta. Ezt Mozart örök szépségű 
compositiójának — „La flûte enchantée" — előadása ké-
pezte Glász József és Zseltvay Emil által zongorán és hege-
dűn. Ez utóbbi a nehezebb menetű hegedü-részletet valóban 
szép, ily fiatal embernél szokatlan ügyességgel játszotta, s 
az előbbi a szerzőnek a zongora iránt való mostohaságát 
művészi árnyalással igyekezett pótolni. 

Ezután ugyancsak Glász József, mint az iskola jegy-
zője terjeszte elé az örömünnnepnek megfelelő lelkes beve-
zetéssel ellátott jelentését az iskola ez évi működéséről, 
melyből mindenki meggyőződhetett, hogy fiatal levitáink-
ban az önálló munkálkodás legelső föltétele, a komoly aka-
rat és a lángoló lelkesedés, megvan, hogy őszintén töreksze-
nek az iskola czélját minden irányban megvalósitani. E je-
lentésből felemlitendőnek tart juk, hogy Fraknói Vilmos 
apátkanonok 100 forintot tűzött ki a legjobb eredeti dolgo-
zat dijazására, melyet ez alkalommal Karácsonyi János 
nyert el „Négy fejezet az aradi prépostság történetéből" 
czimű értekezésével. 

Erre újból megzendült a dal, az énekkar Hubernek 
egyik nagyobb szabású szerzeményét adta elő kitörő lelke-
sedéssel és szép szabatossággal. Mondanunk sem kell, hogy 
az egybegyűlt vendégek ezt, valamint a programm többi 
részeit is élénken megtapsolták. 

Most ismét Urbaschek Sándor vette fel a szót, és el-
nöki befejező beszédében különösen hangsulyozá, hogy e 
nap örökké feledhetetlen lesz az iskola előtt, annál is inkább, 
mert e nagy napot azok körében ülte meg, a kikre, mint az 
iskola egykori tagjaira, pártfogóira és jóltevőire a kegyele-
tes tisztelet és hála kettős érzelmével tekint fel. Kéri ezután 
az iskola büszkeségeit, az intézeti elöljáróságot és az egye-
temi tanárokat, hogy ne vonják meg az iskolától jóakaró 

figyelmöket, bölcs tanácsaikat, melyekre különösen most 
van szüksége az iskolának, mióta a meddő forditások teré-
ről lelépve eredeti dolgozatokat közöl „Munkálatai"-ban. 
Megköszönvén még a közönség szives figyelmét emelkedett 
szavakban fordul Magyarország nagyasszonyához, a Csajá-
ghyak, Ihászok, Szabó Imrék megdicsőült szellemeihez, 
hogy esedezzenek a jóságos szeretet mindenható Istenénél, 
hogy az iskola szenny nélkül megőrizhesse azt a zászlót, 
melyet örökség gyanánt vett át elődjeitől. 

Ezután még a kar énekelte el Kölcsey hymnusát, mire 
az ünnepély véget ért. 

A távozók bizonyára kedves emléket vittek magukkal 
e szép ünnepélyről, mely a növendékek őszinte jóakaratát és 
lelkesedéssel párosult komoly törekvését feltüntető munkás-
ságnak nem „halvány", de ragyogó képe volt. Adja az ég, 
hogy e szép lelkesült szellem, melynek kitörő fellobbanásá-
ban alkalmunk volt gyönyörködni, soha se haljon ki az if jak 
szivéből s akkor bizvást várhatjuk az iskola jegyzője által 
kifejezett remény beteljesülését, hogy t. i. az iskola a 100 
éves jubileumot is meg fogja érni. 

Az iskola ezidei kiadványát fm. Simor János b. herczeg-
primás ő eminencziájának ajánlotta, épen azért, mivel ő az 
iskola fővédője, és a magy. e. i. iskola épen ő emjának hatá-
rozott óhajára hagyta el a fordítás terét és lépett eredeti 
dolgozatok közlésével a közönség elé. 

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

jesztésére a kalocsai főszékesegyháznál üresedésben levő 
idősb mesterkanonokságot Mayer Béla kalocsai főegyház-
megyei áldozár, érseki titkár, főszentszéki jegyző s ülnök, 
zsinati vizsgáló és pápa ő Szentsége tiszteletbeli kamarásá-
nak adományozom. 

Kelt Bécsben, 1881. évi május hó 19-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

Tekintetes Szerkesztőség ! 
A székesfehervári egyházmegye növendékpapjai sorába 

belépni óhajtó, keresztelő levéllel, erkölcsi és érettségi bizo-
nyitványnyal ellátott és sorozás alatt még nem állott, vagy 
a katonakötelezettségtől teljesen ment if jak felvételi vizs-
gálata f. é. julius hó 7-én reggeli 10 órakor fog az itteni pap-
növeldében megtartatni. Tisztelettel felkérem a tettes Szer-
kesztőséget, hogy e közlemények becses lapjában helyt adni 
szíveskedjék. 

A tek. Szerkesztőségnek 
kész szolgája: Pauer János, 

püspök. 

V E G Y E S E K . 
= A budapesti tud. egyetem hittudományi kara az 

1881/2-iki isk. évre dékánná ismét dr. Stanczel Ferencz ny. 
r. tanárt választotta. líector-választók lettek : dr. Bita 
Dezső, dr. Bognár István, dr. Klinger István és dr. Stanczel 
Ferencz. 

-)- A Lackenbacher-féle 945 frtnyi jutalmai, a budapesti 
egyetem hittudományi karánál, a m. évi nov. hó 29-én pá-
lyázott Csernik Alajos esztergom-fő-megyei áldozár és 
buda-eörsi káplán ur nyerte el. 

= A lourdesi magyar zarándoklat azon szerencsében 
fog részesülni, hogy a fogadalmi magyar zászló átadási nap-
ján, aug. 5-én, Havi Boldogasszony ünnepén, egy magyar 
főpap, nm. és ft. Kovács Zsigmond veszprémi püspök ur 
ő exja fogja az ünnepélyes sz. misét tartani. 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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^Alegjelenik e lap heten 

kint kétszer : 
szerdán es szombaton. 

Előfizetési dij : 
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küldéssel 5 f r t . 
: Szerkesztői lakás: Buda- ; 
i pest, VIII., Stáczió-utcza j 
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demény czimzendő.. ^ 
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R E L I G I O . 
K A T H . E G Y H Á Z I S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T . 

Budapesten, junius 8. 

NEGYVENEDIK ÉVFOLYAM. 

46. 

<°Ülőfizf 
-2<2J° \D 

. Előfizethetni miuden ki r .^ 
postahivatalnál ; 

Budapesten a szerkesztő- I 
nél, és Kocsi Sándor 

nyomdai irodájában.Mu- j 
zeum-körut 10. sz. alatt, : 
hova a netaláni reclama- ; 
tiókis. bérmentes nyitott ; 

/ levélben, intézendôk. ^ 
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I. Eelev, 1881. 

TARTALOM. Páduai sz. Antal a 13-dik század keretében. — Ave maris Stella ! — Egyházi tudósítások: Budapest. Még 
egyszer és utoljára. Veszpremi egyházmegye. Tiltakozás. — Irodalom : A Julián-féle naptár szemben a Gergely-naptárral 
és a húsvéti idő meghatározása mindkettő szerint. A horebi bálvány. Vezérkönyv a jubileumi teljes bucsu alkalmával 

kath. nép és ifjúság számára. Orömdal. — Vegyesek. 

Páduai sz. Antal a 13-dik század kere-
tében. *) 

O proles Hispániáé 
Pavor infidelium 
Nova lux Italiae 
Nobile depositum 
Urbis paduanne! 

I . 

A 13-dik század méltán nevezhető a középkor 
csodaszázadának. Az egyháztörténelem alig mutat 
fel hozzá hasonlót. Azon ritka századok egyike ez, 
melyek felmagasztalják az emberiséget saját szemei 
előtt; megvigasztalják hibái s bűnei daczára, me-
lyekbe esik ; megdicsöitik a társadalmi romok kö-
zepette, melyeket felhalmoz küzdelmeiben. A Gond-
viselés csak hosszú korszakok után állirja oda tiiz-
oszlopként az idők mérlietlen tengerén ama száza-
dokat, világos bizonyítékául annak, hogy gyógyit-
hatókká tette a nemzeteket. 

Lassan lassan bontakozik ki a 13 dik század 
az öt megelőző századok szürkületéből. Főleg a 
12 dik század az, melynek termékeny talajára az 
előkészítő világtörténeti eszmék gondos kézzel lő-
nek elvetve; ezek a 13-dikban dúsan kikelnek, vi-
rágzának, s kedves i l latjukkal az egész fóldszinét 
eltöltik. 

A vallási s polgári egységnek központja a ker. 
Róma. Ez visszaállítja teljes fényében a ker. csá-
szárságot. E két sarkoszlopon nyugszik szilárdan 
több századon keresztül Európának összes társa-
dalmi élete, tudománya, műveltsége, polgárisodása. 

A 12-dik századnak legnagyobb alakja, kinek 
lángszava minden magasztos s termékeny eszmét 
tettre kelt, kinek intelmei előtt meghajol császár s 
pápa ; azon férfiú, ki irányt szab a jövendő száza-

*) Paduai sz. Antal napját az egyház f. hó 13-án 
tart ja. 

dóknak, s a kit egy jobb kor derengő hajnalaként 
üdvözöl az egész kereszténység — e dicső férfi sz. 
Bernard vala. (L'histoire du S. Bernard par l 'abbé 
Theod. Ratisbonne. Paris 1845. 

A 13 dik századot az édes Üdvözítőnek kegy-
teljes pillantása tette oly csodálatossá, hogy szere-
tett mátkája, az egyház, a hosszú szenvedések után 
uj vigaszt meríthessen. A leviharzott idők sivatag-
ján ugy emelkedik az ki, mint posványból a liliom-
szál. Egy III. Incze, III. Honor, IX. Gergely, IV. 
Irtciíe. IV. Sándor, X. Gergely ülnek sz. Péter szé-
kén. Lángeszük s jellemszilárdságuk a pápaságot 
dicsőségének tetöpontjáx-a emeli. Egyetemes vagy 
világfőhatósági jelleget ölt. Politikai s nemzetközi 
tekintetben is, min ta közszükséglet szülte jótékony 
intézménynek, — önként hódolnak neki fejedelmek 
s nemzetek. A ker. népcsaládok ama vallásos meg-
győződése, mely szerint a kereszténység fejét, kö-
zös atyját, a legbonyolultabb világi ügyekben béke-
biró gyanánt tisztelték : ez az akkori közjog éltető 
lelke ; mig a még sok tekintetben vad törzseknél az 
állandó irtóháboruknak s véres magánviszálkodá-
soknak elejét vette. 

Nem hiányzanak ugyan már akkor sem oly fe-
jedelmek, kik Krisztus helytartóinak a ker. nemze-
tek által önként felajánlott világföhatóságot bito-
rolják, pl. a Hohenstaufenek közöl különösen II. 
Frigyes császár ; de ugyanez idötájt a ker. király 
eszményképét liszteljük IX. sz. Lajosban. A normán 
fejedelmek zsarnokságát nemcsak Angolhon, hanem 
egyháza is sinyli; de épen ekkor skót Vilmos, svéd 
Erich, norvég Haking, dán Valdemar, lengyelor-
szági Hidvég, a hóditó Jakab Aragóniában, Alfonzo 
s Fernandez Castiliában, ezek Krisztusnak mind-
megannyi zászlóvivői. Habsburgi Rudolf pedig, 
mint egy második Nagy Károly császár, a hosszú 

46 



•362 

időig megzavart békeszövetséget állam s egyház 
közt ismét helyreállítja. 

Európának megszilárdult földtalaján azonnal 
elsarjadzanak tudományok és szépmüvészetek. Az 
if jú ker. lelkesültség pedig csodálatos virágzásnak 
inditja azokat. Az egyetemek növekednek, az oda 
tóduló ifjúságot be sem képesek fogadni Bologna, 
Páris, Oxfort sat. városok, hol Alexander ab Hales, 
Duns Scotus, Rogerius Bacon, Joannes Gratianus, 
sz. Bonaventura, Beauvasi Vincze, Albertus Magnus, 
Aquinói sz. Tamás tanitanak. Petrus Lombardus 
óta a scolastica s mystica jeles készültségi! férfia-
kat mutat fel, ilyenek egy Ricliardus és Hugo a. s. 
Victore, Gilbertus Porretanus, champeauxi Vilmos ; 
de ezek hirneve csakhamar halványulni kezd. mi-
helyt fennevezett férfiak ezeket felváltják a tanszé 
ken, hol hervadhatlan babérokkal fiizik körül ha-
lántékaikat. 

Mig a hit s bölcsészettudósok az e'méket ter-
mészeti s természetfölötti igazságokra oktatják ; 
addig egyes, szeretettől lángoló férfiak oly szellemi 
hadseregeket szerveznek, kik az Ur harczait u j el-
lenségekkel szemközt diadalmasan megvívják. Sz. 
Benedek rendje még mindig életteljesen virágzik; s 
miután fényes pályáján a népvándorlásokban elva-
dult harczfiakat szelidebb erkölcsökre szoktatta, 
lelkeikből s telkeikből a gazt s bur ján t kigyom-
lálta : e későbbi századokban is az üldözöttek men-
helye, a magasabb hivatásu lelkek paradicsoma, a 
hősi erények ültetvényes kertje marad. Ámde a 
12-dik s 13-dik században a világ u j korszakba 
lép; az u j idöviszonyok uj szükségleteket teremte-
nek. Ezek legelőször Assisi sz. Ferencz s Gusman 
Dominik lángsziveiben viszhangzanak s nyomban 
felvirágzanak a tölök elnevezett szerzetesrendek. 
Mintegy ikertestvérek ezek, kissé különbözők szer-
kezetre, de egészen megegyezők szellemirányra és 
czélra nézve. Mindkettő egyesiti az elmélkedő és 
cselekvő életmódot; azért a feszülettel kezükben 
lelkesitik a csatatéren a ker. hadseregeket eretne-
kek s pogányok ellen, hogy utat törjenek az evan-
géliomnak a világ véghatáráig. 

A művészet e századnak diszes kerete. Igazi 
becses értéke az eszményi szép valósításában nyil-
vánul. Minden nagy századnak saját művészete van. 
mely gyöngyfüzérként köriilövedzi. A törpe száza-
dok ellenben lealacsonyítják az érzékiség kéjhöl-
gyéig. — Mindenekfölött az egyházi művészet az, 
mely a 13-dik században legszebb virágzásnak in-
dul, hisz minden ihletséget az evangéliomból me-

ríti. Ezért az egyházi művészet minden egyébnél 
fönségesb, hisz tárgyát képezik a legfónségesb esz-
ménynek Istennek végtelen tökéletességei s az em-
beri sziv legfönségesb, legédesb reményei. Innét 
lát juk ég felé törni agóth domokat, melyek annál in-
kább a függirányos vonalhoz közelednek, minél 
magasabbra meresztik, könnyű átlátszó sugartor-
nyaikat s oszloperdejüket ; mintegy kőből lehelvén 
imádságot, mely a galamb merész röptéhez hason-
lóan fohászainkat s könyeinket a Magasságbeli elé 
viszi. Mindennek daczára a katakombák leánya a 
bazilika sem kénytelen leszállni ősi polczáról, sőt 
u j lendületet vesz, midőn a görög építészeti modor 
keresztidomának megfelelőleg a roman styl szűk 
boltivezetét s gerinczét kiszélesbiti. A szobrászat 
életet önt a hideg márványba, s vele a székesegy-
házak fülkéit s pilléreit benépesiti. A ínüfestészet 
Umbria tündéri éghajlata alatt termi első zsengéit. 
Cimabue s Giotto a bazilikák fris kedves vakola-
tára mintegy rálehelik az égi alakokat; ezek mind-
megannyi minták, melyeknek bájdus vonásait a 
későbbi dessin-festészet annyi sikerrel utánzott. A 
szépmüvészetek e versenygésénél nem hiányozha-
tott a leggördülékenyebb Musa sem, a zene ; s ime 
a domok óriási boltozatai viszbangzanak az orgona 
hatalmas hangjaitól, melyekbe áhítatra gerjesztő 
symphoniák vegyülnek. 

A ker. szellem végül oly szóval gazdagodik, 
mely fogalmát teljesen kifejezi. Mig a szerzetesek 
szűk czelláikban megírják az u. n. Summákat, mivel 
ezek koruk összes ker. tudományát magokban fel-
ölelik : addig egy névtelen kőfaragó felépiti a szé-
kesegyházat, a kövek plastikai summáját , az ó- és 
újszövetség symbolumát, hol ég s föld örök szere-
tet frigyben ölelkeznek. Ezen székesegyházak építő-
mestereinek neve rendszerint ismeretlen, ennek oka 
szerénységükön kivül azon meggyőződésükben rej-
lik, hogy nem egyes ember, hanem Isten dicsőségét 
hirdetni liivatvák minden nyelven és századon ke-
resztül az összes emberiségnek. 

Dr. Surányi János. 

Ave maris Stella! 
1877. 
nr. 

E túlvilági jelenség kire csakhamar messze elterjed-
vén, a hivek ide minden oldalról seregesen tódulni kezdet-
tek, ugy, liogy julius közepe tájától kezdve, mig hétköz-
napokon a lielv szinén mintegy 200D ember jelent meg, e 
szám vasár- és ünnepnapokon 8—10,000-re emelkedett. 
Ámde a nép növekedtével a csend és rend kissé alább szál-
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lott. Az idegenek a kiváltságos 4 egyén közelébe jőni töre-
kedtek ; a plebánia-hivek pedig előbbi helyeiket nekik áten-
gedni nem akarták. Midőn tehát a jul. 15—22-ig lefolyt 
héten a bold. Szűz ismételten csak igen rövid időre, 3—5 
percznyi tartamra, s azonfelül szomorú arczczal és könybe 
borult szemekkel jelent meg, a gyermekek eleinte azt gon-
dolták, hogy ők nem eléggé ajtatosak és kérdezék is a bold. 
Szűztől, vájjon a rózsafüzér tán nem jól végeztetik-e ? A 
válasz volt: „Az imádság nagyon jól történik." A szomorú-
sága felőli uj kérdésre pedig válaszul adá, hogy az onnan 
ered, mert a többiek nem elég áhítatot és tiszteletet tanusit-
nak, hogy a jelenlevők körül sokan nem térdelnek, miért is 
ha javulás nem áll be, az ő további megjelenését lehetet-
lenné teszik. Elrendeltetett tehát, hogy az iskolás gyerme-
kek kereszt eliilvitele mellett a templomból menjenek a 
jávorfához, a férfiak, az ifjak, a nők s a szüzek pedig négy-
féle szinü zászlók alá seregeijenek. E rend kiválóan jó ha-
tásúnak bizonyult. Minthogy továbbá a 15 titok elimádko-
zása hosszú időt vett igénybe, jul . 24. elhatároztatott, hogy 
reggel örvendetes, délben a fájdalmas, este pedig a dicsősé-
ges sz.-olvasót fogják imádkozni. És ime ! a bold. Szűz a 
sz.-mise utáni olvasó-imádság alatt is nagyon örvendező 
arczczal jelent meg kegyeltjeinek, velők mintegy 10 perezig 
maradt és tőlük ezen szavakkal távozott : „Jöjjetek ide na-
ponkint a sz.-mise után." Délben a fájdalmas sz.-olvasó alatt 
nem jelent meg a szeplőtelen Szűz, hanem csak a fa mintegy 
8 perezig tündöklő fényben úszott. Este azonban megint 
ugy volt minden, mint egyébkor. 

A sz.-olvasó ezen hármas felosztása alatt jul. 24. és 
25. reggel és délben a kereszt s a zászlók eliilvitele, s ez ál-
tal a rend föntartása. elhanyagoltatott, mi is maga után saj-
nos eredményt vont. A gyermekek a jelenést ekkor is telje-
sen megegyezőleg irták ki : Jusztina azonban azt állitotta, o GJ — 
hogy a sz. Szűz hozzá ezen szavakat intézte: „Az imádság 
alatt itt zászlóknak és keresztnek kell lenniök," Boriska 
pedig azt mondotta, hogy ő a jelenés mellett két zászlót és 
egy keresztet látott. A gyermekek elbeszélésében ez volt a 
legelső eltérés, mely is a szegény plébánosra igen kinos be-
nyomást gyakorolt. Mit tegyen? Fájó kétségtől marczan-
goltatva, a gyermekeknek a további odajövetelt megtiltotta, 
és több plébános-társát is megkérte, hogy híveiket az oda-
meneteltől visszatartsák. 

A plébános eme rendelete a hivek közt nem csekély 
megdöbbenést és nyugtalanságot okozott ; ők ugyan a jelen-
séget nem látták ; de látták négy héten át annak visszfényét 
a kiválasztott egyének nagv karikára nvilt szemeiben és O J o J J 
megmerevült arezvonásaiban. Midőn a nap első sugarai a 
hegyek ormait megvilágítják; nem látjuk ugyan még ma-
gát a napot, de jelenlétére vájjon nem a legteljesebb joggal 
következtetünk-e? Azokfelül ők a gyermekeket egyszerűek, 
őszinték és istenfélőknek ösmerték ; tudták, hogy szüleik is 
olyanok ; csalást tehát föltételezni sehogysem bírtak. A plé-
bános tehát hívei panaszát és kérését méltányolva, vissza-
vonta fájó rendeletét, mely azonban jul. 25. este a gyerme-
keknek már tudtára nem adatott. Ennélfogva Boriska, mé-
lyen elszomorodva, szüleivel együtt honn maradt ; Jusztina 
azonban az engedelmességgel megegveztethetőnek tartotta, O OO ö Ov 
hogy a sz.-olvasó-imán, egy kerítés mögött elrejtőzve, távol-

ról részt vegyen. Ö a hold. Szűz látására itt is méltatva 
lett, ki ekkor megint nagyon szomorúnak látszott, mondván: 
„Az emberek most még kevésbbé fognak hinni ; reátok pe-
dig nagyobb üldözések fognak jőni, de azok csak a ti java-
tokra szolgálni." Azután pedig megparancsolá : „Samu-
lovski Borbála mondja el, a mit látott." . . . Ez este történt, 
hogy a benerni plébániában lakó Griinwald Antal birtokos 
19 és 16 éves, a legjobb hírnek örvendő leányai, Magdolna 
és Maria szintén látták a szeplőtelen Szüzet, látmányukat 
Írásba foglálták, és azt esküvel is megerősíteni készeknek 
nyilatkoztak. Lát ták pedig őt nagy meglepetésökre a szo-
kásos helyen, fején tündöklő liliom-koronával, rózsaszínben 
ragyogó ruhába öltözötten, virágok fölött állva és mindkét 
oldalról egész a vállak magasságaig virágoktól környezve ; 
ez alakot ők az Isten Anyjának vélték, mivelhogy az a gyer-
mek-Jézust balkarján tartotta, kinek fején virágok diszlet-
tek, E két nővér az itteni ájtatosságban 12-szer vett részt, s 
ők a jelenetet még négyszer látták ; de nem oly tisztán 
többé, mint jul. 25., hanem mint valami felhő által elfátyo-
lozottan. 

IV. 
A ragyogó napfény 4 héten át mosolygott derűjére 

fájóan szomoritó ború következett. 
A kiváltságos négy egyén a jelenéshez intézendő kü-

lönféle kérdések tételével bizatott meg. A két gyermeket 
dittriehswahlei, köztiszteletben álló két birtokos fogadta 7 Ö 
magához, s ezek a gyermekeket nem csak a jelenés alatt , 
hanem a nap többi részében is egymástól mindig távol tar-
tották és folytonos figyelemmel kisérték. Feleleteik mindaz-
által lényegökben mindig, sőt legtöbbnyire a kifejezésekben 
is megegyeztek, habár megtörtént, hogy egyik-másik oda 
nyilatkozott, miszerint a hallott szavakra nem jól emléke-
zik. A szerény és félénk Katalin jul. végétől kezdve az áj ta-
tosságon rendesen megjelenvén, a hivek kérése s a plébános 
beleegyezése folytán a sz. Szűzhez szintén kérdéseket inté-
zett. Azonban az ilyen kérdések tételére, főleg az idegenek 
által, mégis leginkább a higgadt Bilitewski özvegy kéretett 
meg. E négy egyén nyilatkozataiban bámulatos összhang 
jelentkezett, mely a jelenvoltakat nagyon meglepte és gyak-
ran a legnagyobb előítéleteket is szétoszlatta. 

A sz. Sziiz arczkifejezese jul. 28-tól kezdve megint 
folytonosan nagyon örvendetes volt. Ju l . 30. és 31. a plé-
bánosnak a gyermekek által közvetített kérésére a jelenlevő 
népet ugy megáldotta, mint azt a pap az oltárnál tenni 
szokja. Aug. 2., Portiunkula napján a rendesnél ragyo-
góbb fényben jelent meg ; az özvegy pedig és a hajadon őt 
még angyaloktól is környezve látta. Este kérték újra sz. 
áldását, eső feleié: „En most mindig megáldlak benneteket." 
Es valóban ez áldás rendesen a sz.-olvasó harmadik titka 
alatt ezentúl mindig megtörtént, mi külsőleg is az által 
nyilvánult, hogy a négy kiváltságos egyén hirtelen mélyen 
meghajolt és magára keresztet vetett. 

Aug. 7. a hold. Szűz parancsolta kis kápolna elké-
szült, s egyúttal Belgiumból azon örvendetes hir érkezett, 
hogy egy ermlandi áldozár által a stigmatizált Lateau 
Lujza plébánosához a mi jávorfánkból küldött néhány levél-
nek hozzá közelítésekor, aug. 3. d. u. 2 l/2 órakor, az extasis 
alatt ő ép ugy felmosolvgott, mint azt szentelt dolgoknál 
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tenni szokta ; midőn pedig hozzá a vásznat közelitették, 
mosolya még kedvesebb volt. 

Az általános öröm azonban csakhamar szomorúsággá 
változott. 

Jusztina aug. 10. a reggeli rózsafüzér után nem ment, 
szokásához hiven, azonnal jótevője házába, hanem útközben 
egy házacskába tért, melyben Hennig Katalin varrónő 
anyjával lakott. Ezek Jusztina nővérének ekkor ruhát 
varrtak, és ez alkalomból őt lakásukra hivták, hogy egy-
ről-másról kérdéseket intézhessenek. A különben egészen ép 
leányka itt hirtelen roszul lett, és a jelenvoltak nógatása 
folytán az ágyba feküdt. Csakhamar elaludt, de rövid idő 
múlva fölébredvén, ugy tetszett neki, mintha valaki ka-
ron fogta volna. Fölébredésekor a sz. Sziiz alakját mint 
rendesen látta, lábai alatt 6 koporsóval, feje fölött lebegni. 
E koporsók egyike neki, mint az övé, jelöltetett meg. A je-
lenség eltűnése előtt pedig bensejében e biztatást vélte hal-
lani : „Jöj j mindig ide." 

Jusztina erről Boriskát értesitette, ki nevelőanyja en-
gedelmével másnap d. u. a nevezett házba ment. I t t mind-
akettőt csakhamar nagy bágyadtság fogta el, ugy hogy a 
megrettent házbeliek tanácsára az ágyba feküdtek. Boriska 
elszunnyadt, de csakhamar valaki által — hogy ki volt ? 
nem tudta — fölébresztetvén, Jusztinával együtt az ágy 
fölött, sok angyal kiséretében lebegő azon alakot látta, kit a 
jávorfán látni szokott. A jelenség némi vártatva a gyerme-
kekhez imigyen szólt : „Én ezentúl magamat előttetek min-
dig itt fogom mutatni. Jöjjetek ide mindennap, még ha azt 
nektek mások szigorúan meg is t i l t ják." Ekkor a jelenés el-
tűnt , utána egy angyal alakja volt látható, ki kezében 
egy szalagot tartott , melyen e lengyel szavak voltak olvas-
ha tók: Roziásnienie nad swojémi grzechami, chcac jedobrze 
poznaé, azaz: Felvilágosítás bűneink felől, ha azokat jól 
felismerni akarjuk. 

Miután az ezen jelenség által nagyon elbágyasztott és 
nyugtalanított gyermekek kissé magukhoz jöttek, azonnal a 
plébánoshoz mentek, és neki hiven mindent elmondottak. A 
lelkész őket először is megdorgálta azért, hogy parancsa 
ellenére más házba betértek ; azután pedig nekik ezen ház-
nak látogatását szigorúan megtiltotta. Erre a gyermekek 
hevesen sírni kezdettek, és a sz. Szűznek arra fensőbb paran-
csára hivatkoztak, mely nekik az odajövetelt minden körül-
mény között kötelességökké tette. A plébános, kit e külön-
ben oly engelmes gyermekeknél az első izben jelentkező el-
lenmondás eme szelleme nagyon meglepett, őket a Megváltó 
ezen szavaira figyelmeztette : „A ki titeket hallgat," azután 
pedig nekik meghagyta, hogy az esti rózsafüzérnél ez iránt 
a bold. Szűzhez kérdést intézzenek. Ok e választ nyerték : 
„Engedelmeskedjetek a plébánosnak," mire sziveikbe a rö-
vid időre megzavart nyugalom és öröm megint visszatért. 
Ok azon házba többé nem léptek. 

E megpróbáltatásokon a másik két kiválasztottnak, a 
hajadon s az özvegynek is kellett átmennie. 

Bilitewski özvegy ily jelenséget először jul. végén lá-
tott . O ugyanis az isteni szolgálat után többekkel együtt 
visszamaradván, a mint a jávorfa alatti szokásos imákat 
mondották, egyszerre csak a sz. Szűz ismert alakját látja 
maga előtt, és tőle e szavakat hallja : „En is itt vagyok." 

Aug. 12. az özvegy és Katal in a rózsafüzér elmondása 
után is látták a jelenést. A reá következő négy napon pedig 
e látmányok nyugtalanitó mérvben léptek föl. Katalin azo-
kat mezei munkája közben kétszer látta, ugyanannyiszor 
hazamenet, egyszer saját házában ; lát ta továbbá ismételten 
a sz.-olvasó-ima előtt és után és pedig a jelenés helye fölött 
és néhányszor a plebániaházban s a templomban is. Ez idő 
alatt egykor a templomban imádkozván, a sz. Szűz alakját 
a szokásosnál kisebb arányban látta, ki is fehér ruhába és 
fehér palástba öltözözötten a kitett oltáriszentség előtt állt, 
ugy hogy azt, valamint az oltáron égő gyertyákat is 
Katalin szemei elől eltakarta. Máskor pédig e rendkí-
vüli alkalmakkor fehér ruhában és kék palástban látta, 
mellett a kis Jézus alakja állt. E jelenések őt rendkívül el-
bágyasztották, nyugtalanították, később zavarttá, kislel-
küvé, munka s imára képtelenné tették. 

Aug. 13—17. az özvegy is hasonló megpróbáltatásokat 
állt ki. O aug. 2-tól a sz. Szűz alakját a szokásos időben 
rendesen aranysziuben ragyogó bő palástban látta ; a közös 
sz.-olvasó-imán kivül mutatkozó jelenségen pedig fehér 
vagy kék palást volt, mig mellette vagy lábainál majd a sz. 
atya állt, majd az U r koporsója, temetés vagy koporsó vala 
látható, melyről egykor ő ezen szavakat hallotta : ,.E ko-
porsó mindnyájatok számára készült ; ragályos betegség fog 
ugyanis jőni és sokan fognak meghalni." 

Aug. 15. roppant nagy számú közönség jelent meg, s 
a sz. Szűz a háromszori ima alatt kiváló örömben úszva, és 
sok zenélő s éneklő angyaltól környezve mutat ta magát. 
Midőn erről a hajadon s az özvegy a plebánia-házban több 
tanú jelenlétében jelentést tettek, beszéd közben rögtön 
mindaketten egyszerre önkivüli állapotba estek, melyből né-
hány perez múlva fölocsudván, azt vallották, hogy a szobá-
ban levő Máriakép fölött az Isten Anyját lát ták. E tünemény 
másnap délben a plébánia-udvaron ismétlődött. A jelenvolta-
kat e két esetben az özvegy s a hajadon látása nem annyira 
bámulatba, mint rémületbe ejtette. Mig ugyanis egyébkor 
arczkifejezésök, a nagyra nyilt merev szemektől eltekintve, 
egészen természetes és csak a legmélyebb áhitat által mint-
egy átszellemült volt, e két esetben arezuk torz-alakot vőn, 
halál-sápadttá lőn és nagyon kidüledt szemeik vérbe boritva 
voltak, ugy hogy a különbség mindenki előtt feltűnt s an-
nak okáról kérdezősködtek is . . . Aug, 16. tehát a két gyer-
meknek meghagyatott, hogy az előttük lefolyt ezen különös 
tünetek felől a bold. Szűzhez kérdést intézzenek. Jusztina 
nem kapott feleletet, Boriskának pedig a szent Szűz mon-
dotta : „Ez a gonosztól volt." Másnap a gyermekek, vájjon 
a két öregebb nő a sz.-olvasó- imán kivül és más helyeken 
is lát ja-e a hold. Szüzet ? Válaszul nyerték mindaketten : 
„Az az ördögtől van." 

Minthogy pedig a gonosz lélek még szent helyeken is 
nemcsak a világosság angyalának képébe öltözött, hanem 
magának az Isten Anyjának alakját is fölvette, nem épen 
észszerütlennek látszott az attól való félelem, hogy tán a sz. 
olvasó alatt is ily pokoli csalódás forog fön. A hatás ugyan 
a jelenetek különbözésére, sőt ellentétére engedtek jogosan 
következtetni ; azonban az ez erdemben tett kísérlet még 
sem látszott egészen fölöslegesnek. E czélból aug. 17-
délben a két öregebb nőnek meghagyatott, liogy a rózsa-
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füzér alatt a fán megjelenő sz. Szűznek alakját szentelt viz-
zel hintsék meg. A jelenés alattt mindaketten akarták ezt 
tenni, de az lehetetlen volt. A sz. Sziiz mosolyogva kérdezé 
tőlük : „Mit akartok ?" Erre csakhamar észrevették, hogy a 
jelenés ragyogóbb és szebb lett. A jelenés helye felé ekkor 
más oldalról hintetett szentelt viz . . . A gyermekek pedig 
azon parancsot kapták, hogy ők a jelenés felé köpjenek. 
Mindaketten külön bevallották, hogy e parancsot teljesite-
niölc szájok szárazsága miatt teljes lehetetlen volt. 

Aug. 18. az özvegy kérdé a sz. Szüzet, hogy neki mi-
ért voltak e hamis jelenetei, és feleletül kapta : „A kevély-
ség miatt." A szegény nő, kinek egész lénye gyermeki alá-
zatosságra mutat, e kevélységéből magában eleinte épen 
semmit sem birt felfödözni ; de későbben rájött, hogy, mi-
után a vidéki hivők az Isten Anyjához intézendő kérdéseik-
kel leginkább őt bizták meg, ismételten volt neki azon gon-
dolata, hogy ő feladatát a többi háromnál jobban tel jesi t i . . . 
Katalin is kérdést tett e miatt ugyanakkor, és válaszul 
nyeré : „Te az üldözés miatt igen sokat tűnődtél." Egy ren-
dőr őt egykor a jetenés után tömlöczczel fenyegette, és ő az 
attóli félelemnek szivében többször helyt adott . . . A gyer-
mekek, habár látszólag kis dologban, engedetlenek voltak ; 
innen a hamis jelenetek. Jusztina erről aug. 17. kérdést is 
tett, s a felelet volt : „Hallgassátok a papot." 

Hozzájok jött tehát a kisértő, és a gyermekekben az 
alázatosságot, a szűzben az Ur Isten iránti törhetlen bizal-
mat, az özvegyben pedig az alázatosságot akarta aláásni. 
Azonban e kisértet csak javukra, csak az erényben való 
gyarapodásukra szolgált. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, junius 4. Még egyszer és utoljára. Jelen-

tettük már, hogy az országgyűlés, jogügyi bizottságát fel-
mentette azon szerencsétlen tvjavaslat tárgyalásától, mely 
hivatva lett volna rést törni a keresztény házasságon, meg-
engedvén a házassági viszonyt keresztények és zsidók közt. 
Nem tehetjük azonban, hogy e tárgytól ily általános jelen-
téssel váljunk meg. Mielőtt ezt tennők, vissza kell még tér-
nünk magára az utolsó országgyűlési tárgyalásra, ugy lesz 
csak teljes mindaz, mit mind ez ideig feljegyeztünk külön-
böző phasisairól a liberális tvjavaslatnak. 

Aki első szólalt fel, Emmer Kornél után, ki a jogügyi 
bizottság kérelmét előadta az országgyűlésnek, az Irányi 
Dániel képviselő volt, és még hogy mily hangon szólalt fel ! 
Lelkének minden keserűségét kiöntötte a beterjesztett kére-
lem miatt, mintha csak arról lett volna szó, hogy a jogügyi 
bizottság Magyarország létezésének megszüntetését, vagy 
muszkává deciaráitatásának inditványát terjesztette volna 
elő. Igen, mi értenénk hasonló elkeseredést, ha itt Magyar-
ország tekintélye, méltósága, léte ellen volna valami me-
rényiét intézve, értettük volna ez elkeseredést akkor, mikor 
ez a törvényjavaslat beterjesztetett, mert ez valóságos me-
rénylet a magyar nemzet keresztény érzelme ellen ; nem ért-
jük, nem érthetjük azonban most, midőn levétetve a napi-
rendről, épen a nemzet keresztény érzelme tartatott tiszte-
letben ; nem értjük, nem érthetjük még a kifejtett pathos 
mellett sem, mert I. D.-t sokkal eszesebbnek, sokkal nagyobb 
itélő tehetséggel megáldottnak tudjuk, hogysem képesek 

lennénk felőle feltenni, hogy ő nem tudja, mily üdvös re-
ményt várna a hasonló tvjavaslatról a nemzetre. Ezt az 
elkeseredést azonban nem tagadhatjuk, ha azt nem árulná 
is el maga a hang, amint elárulja, elárulja azt I. D. saját 
nyilatkozata, mert beszéde közben nem egyszer felemliti, 
hogy ő most keserű és minthogy mi e keserűséget részéről 
nem tagadhatjuk, midőn a fölötti részvétünket kifejezzük, 
mégis csak azon nézetben vagyunk, hogy ha már épen ke-
sergésről van szó, inkább keseregjen I. D., minthogy kese-
regjen a nemzet, mi azt kevesebbnek, hasonlíthatatlanul 
kisebb bajnak tartjuk, mint ezt. I . D. ur hamarább kihe-
veri e bajt, mint kiheverné a nemzet. 

De hát mit is mondott I. D. elkeseredésében ? Szemére 
veti az igazságügyminiszternek, hogy midőn őt az ország-
gyűlés megbízta, hogy a polgári házasságról terjesszen be 
javaslatot, ő javaslatot terjesztett be a keresztények és zsi-
dók közt kötendő házasságról, melvlvel hogy a képviselők, 
az országgyűlés meg vannak-e elégedve, azt I. nem tudja ; 
de megelégesznek vele, úgymond, az ,ultramontánok' és ez 
a kormánynak elég. I . D. vagy rosz emlékező tehetséggel 
bír, vagy egyáltalában nem tudja, hogy mi történik az 
ultramontánok körében, nem tudja, hogy azok mivel elé-
gesznek meg ; pedig mindezek igen nyilvános dolgok, mert 
hála Istennek, ma már hazánkban oda jutottak a katholiku-
sok, hogy felébredve megismertetik a világgal, mi kell ne-
kik és mi nem, miről különben a választások alatt, hisszük, 
hogy I. D. közelebb is meg fog ismerkedni. Nevezetesen a 
mi a jelenlegi kérdést illeti, megmondhatjuk I. D.-nek, hogy 
avval az ,ultramontánok' úgyannyira nem voltak megelé-
gedve, hogy inkább ami csak tőlük alkotmányos uton tel-
hetett, mindent megtettek annak megakadályozására. Tessék 
csak a kath. sajtót olvasni, abból megláthatja, mennyire 
nem kellett a tvjavaslat az ultramontánoknak és ezt a kor-
mány is, bizonyára előlegesen igen jól tudván, mégis be-
terjesztette a javaslatot: miből tehát önkényt következik, 
hogy a kormány az ultramontánokra semmi tekintettel nem 
volt. Ez a házassági tvjavaslat t. i. határozottan ellenkezik 
a ker. házassággal, ez tehát épen oly kevéssé elégítheti ki 
az ultramontánokat, mint nem elégítené ki a polgári házas-
ság, bármily alakban hozatnék is be. Roszul, igen-igen ro-
szul mondta tehát I., hogy az ultramontánokat e tvjavaslat 
kielégítette. Ha van valami, a mi az ultramontánok meg-
elégedésére szolgál, azt I . ur abban keresse, hogy e tvjavas-
lat nem tárgyaltatott , ennek azután már örvendenek az 
ultramontánok, örvendenek a keresztények, örvendenek a 
ker. magyar nemzet szempontjából és ez olyan öröm, mely-
ből a nemességet még I. ur sem fogja megtagadhatni, min-
den zsidó szeretete mellett sem. 

Hanem mégis csak érdekes uri ember ez az I . D. ; mig 
ugyanis az ultramontánok nemes öröme épen semmi hatást 
nem látszik rá gyakorolni, hanem daczára e nemességnek, 
folyton és folyton követeli a polgári házasságot, addig a 
zsidók örömét óhajtja előmozdítani, és mig az ultramontá-
nok fájdalma, valóságos fájdalma, előtte semmi sulvlyal 
nem bír, addig egy pár zsidó és egv pár a kereszténységről 
már letért ember állítólagos fájdalma egész a keserűségig 
fokozza hangulatát, holott az egész felfújt, ügy valóban nem 
érdemli meg, hogy I. ur egészségét rontsa, mert a legegy-
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szerübben lehet raj ta segíteni. F á j I.-nak és kesereg miatta, 
hogy a hazának gyermekei egymás közt házasságra nem 
léphetnek, vagy ha akarnak, külföldre kell menniük, s ha 
haza jönnek, ujabb baj van, a gyermekek törvénytelenek, az 
örökség peres stb. Minő különös beszéd ez ? I lá t okvetlenül 
kell nekünk olvan törvénynyel birni, mint a külföld bir ? 
Es vájjon más, nem házassági törvényeink olyanok-e egé-
szen, mint a külföldiek ? És lia nem olyanok, lia mégis hon-
fiaink a külföldi törvények szerint kötnek p. o. szerződése-
ket, vájjon csak itthon nálunk érvényesek lennének-e ? És 
ha nem érvényesek, miért nem szólalnak fel a miatt, hogy 
ugy a külföld alakítsa törvényeit a mienkhez, vagy mi az 
övékéhez? Miért teszik ezt épen csak a házassági törvényre 
nézve? És azután, minthogy az illetők ismerik, külföldön 
kötött polgári házasságuk következményét hazánkban, ma-
radjanak ott, hol ilyen kellemetlen következmény nem kö-
vetné tettüket, bizony-bizonv mondjuk, hogy a nemzet ilye-
nekkel ugyancsak semmit sem veszítene, ellenkezőleg csak 
nyerne, mert nem lennének, kik a nemzet ker. érzületét sér-
tenék, ami csak az öszhang s a tömörülés előmozdítására 
szolgálna. 

De hát Irányi ur ilyesmiből nem kér, hogy pedig nem 
kér, kitűnik elkeseredésének további nyilatkozatából, midőn 
mondja : „És meg fognak ujulni a támadások a külföldi la-
pokban, nem annyira a kormány ellen, mely ezen középkori 
állapotokat fenntartja, hanem inkább a nemzet ellen, hogy 
ily kormányt tovább is tür, hogy ily kormány kezében to-
vábbra is meghagyja a hatalmat." No lám, annak a szegény 
középkornak még e kérdésnél is kell és pedig mint megvetett 
kornak szerepelni ; ebből tűnik ki azonban főleg az a szellem, 
mely a polgári házasságot sugallja. A középkori állapotokat 
fenntartani akarni ez ma hűn, de bün csak azok előtt, kik 
nem tudják, hogy mi volt az a középkor, vagy csak regé-
nyekből ismerik. Mi sem volna óhajtandóbb t. Irányi ur, 
mint ha a házasságra nézve a középkori állapotokat fenntar-
tani lehetne, mindazok, kik erre törekednének, elévülhetet-
len érdemeket szereznének a nemzet körül. I. ur, feltesszük, 
hogy óhajtja a családi élet, a házasviszony tisztaságát : tes-
sék nézni a középkort, ott megtalálja, ámbár nem volt há-
zasság keresztény és zsidó közt. Vagy inkább épen meg akarja 
szüntetni a törvénytelen gyermekek számát : ismét csak a 
középkorra mutatunk, midőn a modern házasságokat, a mo-
dern szellemet nem ismerték. Mire való tehát a középkor 
gúnyolása, megvetése? A középkor megmutatta, hogy az ő 
szellemének uralma mellett, mindazon hátrányok megszün-
tethetők, melyek megszüntetése állítólag ,csak' a polgári 
házasságtól váratik, ellenben a polgári házasság, a zsidók 
és keresztények közti házasság is bebizonyított valamit —• 
bebizonyította, liogy ezek mellett az említett hátrányok még 
szaporodnak és mégis a középkori állapot gúnyoltatik, a 
modern házasság vigasztaltatik, I. ur, hová gondolt, midőn 
keserűségében a középkori gúnyolta. 

Végre is azonban I. ur elkeseredése, Madarász és Csa-
nádv közbekiabálása. Thaly liberális védelme és áldozat-
készsége, hogy ő még két hétig is kész az országházban ülni, 
igen mindezek mitsem használtak, a javaslat a napirendről 
letétetett —• azóta a függöny legördült, a szónoklatok meg-
szűntek, az interpellátiók lehetetlenné tétettek, az ország-

gyűlés beszüntetett és legalább egy jó darabig nem fogunk 
hallani semmit a polgári és hasonló házasságokról. Bár csak 
ne is hallanánk többé soha, bár csak a választások alatt a 
nép megtanítaná képviselőit arra az igazságra : hogy szé-
delgést űznek mindazok, kik azt állítják, hogy a nép köve-
teli a modern házasságokat. 

A veszprémi egyházmegyéből. Azon sajátságos állás 
mellett, mely világosan rámutat a helyzetre, melyben mi 
katholikusok vagyunk, hogy napról-napra fokozottabb 
mérvben tűnik fel, mily gyors léptekkel haladunk teljes el-
nyomatásunk felé, mert honatyáink, jövő sorsunk ezen bölcs 
vezetői, csak a tévedések sorozatát ültetik át hozzánk ; mi 
Csurgó egyházkerület papsága Zákányban tartott coronalis 
gyűlésünkben egyhangúlag elhatároztuk, hogy nem fogunk 
kezet soha azokkal, kik megrontásunkra ujabban is készül-
nek, hanem legyőzhetlen őszinte meggyőződésből, ezennel 
saját magunk s híveink nevében lelkünk egész erejével til-
takozunk : 

1. Ama divatos törekvés ellen, mely kimerült korunk-
ban nálunk is a polgári házasságot be akarja hozni, mert 
tessék az, a kinek tetszik, de annyi bizonyos, hogy a polgári 
házasság az emberiségen, a kereszténység nevében ejtett 
gyalázat lenne, nem más — s el kell ismernünk, hogy ezen 
édeskeserü boldogságot, mely csodálatos uj világot zárjon 
magába, elrémül minden kath. becsületességü keresztény, el 
minden jóravaló zsidó. 

2. A büntetőtörvény sokszor emiitett 53, §-a ellen, 
melyről idáig is egy sereg roszat bizonyíthatni be, mely 
azoknak van csak kedvére, kik szeretnek vádolni bennünket, 
mert mi abból, a kath. családok s az egyházra származó jót 
nem remélhetünk, s csak arra érdemes, hogy a vallási béke 
érdekében vagy helyesen módosittassék, vagy teljesen elfe-
ledésbe merüljön. 

3. Nemesen gondolkodó őseinktől ránk szállott, az idő 
minden változásában, változatlanul egyformán maradt, kath. 
alapjaink és alapitványainknak más, mint tisztán kath. czé-
lokra való felhasználása ellen, mert a mi jogosan a mienk, 
pedig ennek igazsága ragyogóbb a napnál, az oly helyes 
arányban egyesül, hogv abból velünk nem osztozkodhatik 
senki, nem azok, kiket a kapzsiság s üresség érzelme kinoz 
. . . miután a másérti önfeláldozás rég elhullott gyümölcs, 
lehullott akkor, midőn az emberiség az önérdeket megis-
merte. 

Kelt Zákányban, 1881. máj. 12. 
A kerület megbízásából : 

Rokszándits György, 
vízvári pleb. ker. jegyző. 

IRODALOM. 
4- A Julián-féle naptár szemben a Gergely-naptár-

ral és a húsvéti idő meghatározása mindkettő szerint. 
Laureri László atyától. 1881. Bukarestben. (Calendarul Ju-
lian fa\à eu Calendarul Gregorian modul de a gasi Pasca-
liile dupk amendue — de Par. Vas. Laureri —). 

Ha sajnálatra méltó az édes anya, midőn könnyes sze-
mekkel tekinti viszálykodó gyermekeit, ugy bizonyára meg-
ható a mi gondos anyánknak az egyháznak fájdalma szerető 
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öléből elszakadt gyermekei fölött, a kiknek gyászos szaka-
dása oly régóta marczangolja fájó kebelét ; pedig hányszor 
de hányszor tárta ki karjait , hogy eltévedt fiait szivére ölel-
hesse, ámde sajnos, mindezideig nem sikerült. 

Talán nem egészen lényegtelen a válaszfal, mit a régi 
Julián-naptár követése emel, melytől a keleti e g y h á z épen-
séggel nem akar megválni, hogy az igaz egyház naptárát 
fogadná el, és épen napjainkban nagyban pengetik az esz-
mét, hogy keleti testvéreink, elhagyva avult naptárukat, 
átvegyék a Gergely pápa által javitottat : mi őszinte öröm-
mel látnók ennek teljesedését, óhajtva várjuk az időt, midőn 
az egész keresztény világ egy leszen az ünneptartásában. 

Ezen egyesülés út já t igyekszik egyengetni művünk, 
melyet a tudós atya oly ezélból irt, hogy megmutassa, mi-
ként a Gergely-naptár elfogadásával legkevésbé sem szen-
ved a keleti vallás. „Sokan azt hiszik, úgymond előszavá-
ban, hogy az uj naptár nem békülhetne meg a vallási 
dolgok menetével, nem volna vele megegyeztethető nagy 
összeütközések, ellenmondások nélkül. Ennélfogva az iszony-
bizonyos nemével tekintik magát a Gergely-naptárt, mint 
veszedelmes ú jdonságot, a mely ellentétben áll a szent őskor 
tanával s szokásaival, a mely megmételyezi a vallás tételeit, 
ha nem is egyenesen, legalább következményeiben, a mennyi-
ben egyenesen a vallás sérthetetlensége az emberi változó 
körülményeknek alávetve lenne." 

Vajha mentől szélesebb körben terjedne el e jeles mű, 
vajha belátnák a tévelygők hibájukat s azt megjavítani 
igyekeznének! Mi is megkíséreljük vázlatosan megismer-
tetni, egy rövid kivonatban bemutatni Laureri munkáját, 
liogy némikép tájékozást nyújtsunk könyvünk tartalmáról 
a nagyérdemű olvasó közönségnek. 

Szerzőnk három fejezetben tárgyalja a naptár történe-
tét, az emberiség bölcsőjétől Krisztus Urunkig, rövid átte-
kintést ad az időfelosztás változásairól, melyeket ez szenve-
dett az emberi nem fejlődése folyamán; itt foglalkozik a 
Julian-naptár eredetével is, a melyet, mint ismeretes, Ju -
lius Caesar az atheneí Sosigenes segélyével alkotott. 

A következőkben már a sokkal fontosabb húsvét meg-
tartására vonatkozó eseményeket beszéli el, szembeállitja az 
ó-szövetségi bárány jelképét — az uj-szövetség legszentebb 
áldozatával, áttér a fólfeszités és föltámadás idejének meg-
határozására, mely utóbbit Nisan 14-dike utáni vasárnapra 
teszi hivatkozva a caesariai zsinat atyáira, kik szerint Üd-
vözítőnk „passus est ad X I . Ivalend. Aprilium" -— márczius 
22-dike éjszakáján kezdé szenvedését, 23-dikán meghalt, és 
25-én föltámadott, a mi megfelel a Julián-naptár nap-éj-
egyenének ; folytatja az első keresztény századok szokásai-
val, sz. Polikárp és Anicetus pápa békés kimenetelű vitájá-
val, közli Viktor pápának az itáliai püspökökkel egyetem-
ben hozott határozatát, a melynek csakis Policrat ephezusi 
püspök nem engedelmeskedett, a kit mégis sz. Irén közben-
járása a kiközösitéstől megmentett. E helyütt vonja le 
következtetését szerzőnk, hogy nincs összefüggésben magá-
val a hittel, vajjón egyik vagy másik napon tartassák a 
húsvét ; kimutatja, miszerint disciplinaris törvény, habár 
igen fontos és apostoli eredetű. Ugyancsak a történet nyo-
mán kimutatja a Quartodecimanusok példájával, mint vezet 
e törvény megszegése szakadárság- sőt egész az eretnek-

ségbe, amint viszont fajdalommal tapasztaljuk, hogy az erre 
vonatkozó eltérést különbséget azon sajnos szakadás okozta 
és szítja, a mely immár annyi századon át szaggatja a sze-
retet kötelékét, melylyel egynek kellene lennünk, amint 
Jézus egy mennyei Atyjával : „Pater sancte, custodi illos 
in nomine tuo, ut sint unum sicut et nos." (J. 17, 11.) 

Következik a nicaeai zsinat határozata, mely az ale-
xandriai patriarchát bizza meg, miután a csillagászat fő-
fészke itt volt, hogy évről-évre tudassa, mely napra esik a ta-
vaszi napéj-egyen ; azonban főleg az alexandriai egyházban ez 
időben gyökeret vert az Arianismus s igy természetes, hogy 
a katholikus világ el nem fogadhatá többé az eretnek patri-
arcliák határozatát. — A beállott zavart Dionysius a törpe 
(exiguus) szünteté be, rendezvén a keresztény aerát a Julián-
naptár alapján, a mely 11' és 15"-czel rövidebb levén a csil-
lagászati évnél, 128 év leforgása után márczius 21-ről 20-ra 
ment át a napéjegyen. — E hibát a 13. században észrevet-
ték nyugaton, komoly gondolkozás tárgyává tették, IV. 
Sixtus e végből a regensburgi püspököt Müller Jánost hivta 
Rómába, kit halála 1476-ban megakadályozott igyekezeté-
ben. — A következő században a trentói gyülekezetben már 
egyesek megoldották e kérdést. Szerzőnk bőven kifejti, mint 
tökéletesítette a sz. atya a legtudósabb férfiak közreműkö-
désével (minők Claviot a hires jezsuita, Silio Lajosa kitűnő 
mathematikus stb.) Julius Caesar munkáját, közölvén már 
1582-ben az első kijavított naptárt, melyben a nicaeai zsi-
nat határozatait a husvétre nézve öszhangzásba hozta az 
égi testek mozgásával. 

Eddig a történelem fonalán gyönyörködtet szerzőnk a 
legkellemesebb irályban előadott tényekkel, és tisztázva 
kérdését beható tanulmány, kutatás segélyével teljes hite-
lünket s elismerésünket érdemelte ki ; innét kezdve az ellen-
vetésekkel száll szembe, azokat egész könnyűséggel, meg-
lepő szellemességgel oldja meg. A protestánsok felhozzák a 
Gergely-féle naptár ellen, hogy ez minden évben 27' czet 
figyelmen kivül hagyott, (mert a juliani évhez 10'és 48" 
adott, holott 11' és 15" hiányzott abban), ime ez a 27 má-
sodpercz egy napot tesz ki -—- 32 század után, a csillagászati 
évet egy nappal meg fogja előzni a naptári év. Kérdhetjük 
ez ellenvetésre, kizárta-e X I I I . Gergely e kis javitás lehe-
tőségét ? . . . Meg lia a 3200-dik esztendő, ami épen szökő 
év, majd elérkezik, mi nehézség lesz abban, hogy az ne vé-
tessék szökőnek, hanem 365 naposnak. — De fölösleges 
hosszasabban a protestánsok ellenvetéseivel foglalkoznunk, 
egyedül azt emiitjük föl, hogy ők maguk is meghajoltak, 
miután annyi jelesek, kik Norisio bibornok elnöklete alatt 
XI . Kelemen rendeletéből megvizsgálták, mellette nyilatkoz-
tak, mint a párisi observatorium hírneves igazgatója Cassini. 

A mi a keletieket illeti, mivel a Julián naptár oly vi-
lágos hibákat mutat, egyik tanáruk a dorpati Dr. Mädler 
ajánlott módot, hogyan javítsák a naptárt újból, hogy ezál-
tal a X I X század műveltségének örök emléket emeljenek. — 
A tudós tanár ur a fönnebb említett 27 m.-percznyi hibából 
indul ki, kiszámítja, hogy a karácsony tavaszra a pünkösd 
őszre fog esni —- 300.000 év után! . . . ÍEzen aggodalmat 
eloszlatja szerzőnk, mert a mostani dolgok 300 ezer év mul-
tával mind praehistoricusokká lesznek, a csekély hiba pedig 
a 3300-dik szökő évvel teljesen pótolható. Dr. Mädler 
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módosítása hosszadalmas, egyedül Gergely pápa érdemeit 
szeretné kisebbiteni, a miből oly keveset von le mint Cortes 
v. Pizarrró fölfedezései Columbuséból. 

Fölemliti a tudós tanárnak ajánlatát húsvétra vonat-
kozólag, a mit egy hét keretébe szándékoznék szóritni a ni-
caeai határozat eltörlésével : és azután világosan bevitatja, 
hogy a Gergely naptár a zsinati határozattal legkevésbé 
sincs ellenkezésben, mig a keletiek teljes összeütközésbe jöt-
tek . . . A zsinat ugyanis elrendeli, hogy a tavaszi első hó-
ban a napéjegyen utáni holdtöltekor legyen husvétvasár-
napja ; a keletiek pedig 1880-ban követve Julián naptárát 
Ápril 20-dikán ülték, a mi már a második tavaszhóba esett. 
Az ő számitásuk szerint*) márczius 9-én levén a tavaszi 
napéjegyen szerencsésen 42 nappal ezután ünnepelték hús-
vétjukat, tehát nem az első hóban. 

Megfelel még a karloviczi érsek két ellenvetésére. 
Ezek elsejét, hogy a Gergely-naptár lmsvétje a zsidókéval 
összeeshetik, s hogy ez ellenkeznék a nicaeai atyák határo-
zatával, azzal czáfolja meg, hogy eszében sem volt a zsinat 
atyáinak ilyetén gondolat, maguk a keletiek legmélyebb 
tisztelettel ismerik el a nagy húsvéti cyclust mint a zsinat 
hű tolmácsát, és e cyclusban 1915. évben a húsvét márczius 
22-dikére tétetik, a midőn a zsidóknál nizan 15-(like lesz. A 
második ellenvetésre, mintha bonyodalom, rendetlentég ál-
lana be a Gergely naptár elfogadásával egyes ünnepek, böj 
tök mint pl a Péter Pál vigiliájának megtartásában, vála-
szul szembe állitja a két naptárt, ugy hogy szemmel látható, 
miszerint ugy a valódi mint a képzelt napéjegyentői a hús-
vét ünnepe majdnem egyenlő távolságban következik. 

Végezetül hozzáfüggeszti az örök naptárt. 
Igénytelen ismertetésünket mi is befejezzük jeles szer-

zőnknek szép szavaival, melyeket a keletiekhez intéz : 
„Testvérek, ne zárjátok be szemeiteket a világosság előtt ! 
Bebizonyitottuk, a tudósok bizonyítását követve kimutat-
tuk, hogy a ti husvétetek eltávozva az egyház ős hagyomá-
nyától, mindegyre vészit szentségi jellegéből, a századok 
igazolandják, bogy azt teljesen el fogja veszíteni. Oh hát 
térjetek vissza a keleti katholikusok dicső idejéig. X I I I . 
Gergely megmutatta az ösvényt ! Ki tudja nem-e fog a ke-
resztények ünnepegysége alkalmul szolgálni, hogy Krisztus 
Urunk sírja mellett újból megkössék a hitnek és szeretetnek 
kötelékeit, melyek egy lelket egy testet alkotnak mindenki-
ből, amint Üdvözítőnk és apostolai oly hően óhajtották, hogy 
az egyház „egy akol és egy pásztor" (Ján. 10, 16.) legyen !" 

Ardelian Coriolán. 

4- A horebi bálvány. Polemikus értekezés. Ch. Beke 
és Voltaire ellen irta Dr. Kanyurszky György, kalocsai ta 
nár. Budapest 1881. Kocsi Sándornál. 85 lap. 

E nem közönséges szakismerettel irt értekezés Kalocsa 
nagynevű biboros érsekének köszöni valamint létrejöttét, — 
mert ő emcja figyelmeztette szerzőt a hirlapokban körutat 
tett tudákos azon mendemondára, mely ellen az értekezés 
éle intézve van, — ugy azt is, hogy különnyomat utján fü-

*) Mivel a mi márczius 21>dikénkből levonva 12 napot márczius 
9-diie náluk a napéjegyen s ettől april 20-dika 42 napra esik. 

zetbe lett összeszedve. Sokkal ismeretesebb e dolgozat becse, 
hogysem arra t. olvasóink előtt visszatérni kellene. A ki 
a füzetet birni óhajtja, tudtunkkal szerzőnél Kalocsán még 
megkaphatja. 

= Vezérkönyv a jubileumi teljes bucsu alkalmából a 
kath. nép és ifjúság szániára. A püspöki hatóság jóváhagyá-
sával összeállította lóáor József, erdélyegyházmegyei áldo-
zár, hittanár és tanulmányi felügyelő a püsp. papnöveldé-
ben, szentszéki jegyző, hittudor. Gyulafehérvárit, nyomatott 
a püspöki nyomda gyorssajtóján (Klüger B.-nál). 64. lap .— 
Tudtunkkal ez az egyedüli munka, mely a mostani jubileum 
alkalmából, ennek mennél gyümölcsözőbbé tétele végett, 
magyarul megjelent. Tartalmát a kitűzött czélra alkalmas-
nak találtuk s azért a ut. és ft. lelkipásztoroknak terjesztés 
végett melegen ajánljuk. 

© Orörndal Rudolf császári és királyi trónörökös 
főherczeg és Stephania belga királyi herczegnő ő fenségeik 
egybekelése alkalmára legmélyebb hódolattal felajánlva a 
magyarországi kegyes tanitórendtől. Budapest, 1881. május 
hó 10. Nyomatott a „llunyady Mátyás" intézetben. 

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

terjesztésére, az egri főegy házmegyében Ivády Rudolf alsó-
hevesi alesperes és hevesi plébánost , hevesi főesperessé 
nevezem ki és neki a Minden-Szentekről nevezett veszprém-
vári czimzetes prépostságot adományozom. 

Kelt Schönbrunnban, 1881. évi május hó 23-án. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

V E G Y E S E K . 
= Az első, ki a szent atyának fivére elhunyta alkal-

mából részvétét jelentette, a szultán volt. Megelőzött min-
den keresztény fejedelmet. 

— Angolországban 758 kath. elemi iskola van 1272 osz-
tálylyal és 149,628 tanonczczal ; a szaporulat 8939. A tani-
tói kar áll 1590 tagból. 64 iskola mellett könyvtár van fel-
állítva. A kormány évi segélye 147,657 sterling, azaz majd-
nem másfél millió forint. 

— A varsói püspöki helynök erélyes főp. körlevelet 
intézett híveihez a zsidóüldözés ellen, melyben inti őket, 
hogy ne hagyják magokat roszlelkü emberek által félreve-
zettetni, kik „vallásos buzgóságot tettetve rábeszélni akar-
nak benneteket, hogy a hitetlenek ellen harczra kell most 
kelnetek. Vajha hitetek, úgymond, szilárdon kiállja e pró-
bát és visszautasítson minden ily föltevést." 

— A nagyváradi r. kath. egyházmegye székesegy-
házának mult évben tartott százéves jubilaeuma alkalmával 
ft . Lipovniczky István püspök ur ő excellentiája elrendelte, 
hogy az egyházmegye térképe elkészíttessék. E müvet 
Hatsek Ignácz, az országos statisztikai hivatal kartographja 
most készítette el s adta ki igen díszes alakban. A mérték 
1 : 200.000. Egy üres szegletben van közölve a nagyváradi 
székesegyház és palota képe; a püspökség népeségének 
számadata (104.198). A térképen különösen ki vannak tün-
tetve a kath. parochiák, az esperességek határai s az egyes 
iskolák. Az egész többszinü s mivel különös súlyt fektet a 
közlekedési viszonyokra, politikai hatóságok által is hasz-
nálható. 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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I. Félév, 1881. 

TARTALOM. Páduai sz. Antal a 13-dik század keretében. — Ave maris Stella ! — Egyházi tudósitások : Budapest. Ö 
szentsége allocutiója a német zarándokokhoz. Esztergomi fömegue. Tiltakozás. — Irodalom : Egyházszónoklati irodalmunk 

gyarapodása, llitelemzés példákban. Jézus élete és tanitása. — Vegyesek. 

Páduai sz. Antal a 13-dik század keretében. 
O proles Hispániáé 
Pavor infidelium 
Nova lux Italiae 
Nobile depositum 
Urbis paduanie! 

I I . 

A 13 dik századnak dicsősége mindenben tel-
jes vala, de legszebbikét még nem emlitém. Ezen 
kiváló század, mely oly gazdag rendkívüli pápák-
ban, királyokban, kik büszkén nevezték magokat 
Krisztus katonáinak ; mely annyira bővelkedik hir-
neves jogtudósokban, nagylelkű hadvezérekben, ki-
tűnő bölcsészek s művészekben, kiket a hellén s 
római aranykor is méltán megirigyelhetne : e szá-
zadnak bizonyára nagy szenteket is kelle nemzenie ; 
s itt meg kell jegyezni, hogy ezen szent férfiak leg-
nagyobb része Isten alázatos szolgáiból valók, kik 
kerülték a világ csodálkozását, a nélkül, hogy min-
dig kikerülhették volna. Sajnálnám azokat, kik a 
mai előitéletektöl elvakítva ezen fenakadnának. A 
keresztény, ki a lelkek titkaiba be van avatva, 
tudja, hogy a lángeszüség s a kegyelem nem össze-
férhetlenek, mivel közös forrásból, az alázatosság-
ból merítik csodás erejöket; s azért valahányszor 
azokat egy személyben egyesítve fölleli, szerfölött 
örvendez, mivel ész és hit, alázatosság és szeretet 
közti öszhang diadalt ül. 

A ker. életszentség, ez azon fénykör, mely a 
13-dik századot megaranyozza. Jelenleg ezen olda-
láról tekintem. Teljék mások kedve abban, midőn 
porlepte aktáit kibetűzik ; midőn a hegyszirteken 
fészkelő várromok történetét leir ják; midőn a szen-
télyek üvegfestményeit s freskóit, a kincstárak 
szekrényeit s azok gazdag tartalmát lerajzolják; én 
a tiszteletreméltó hamvedreket keresem fel, hog/ 
vázolhassam azon dicső erényeket, melyeknek hősei 
bennök porladoznak. 

V a g y talán későn jövök? Mások már régen 
megelőztek e téren, s a müvek, melyeket e részben 
drága örökségül nekünk hagytak, — csodálkozá-
sunkra méltók- Ámde Booz szántóföldjén oly dús 
volt az aratás, hogy a buzakalászokból, melyeket az 
aratók sarlói fel nèm szedtek, Ruth vastag kévét 

' Ö 

gyűj töt t magának. Azon nagynevű irók után, kik 
a 13 dik század kincseit kiaknázták, még lehet kissé 

' O 
böngészni. Azon méltó helyükön kivül, melyet a 
Martyrologiuinban s az egyháztörténelemben, ezen 
örökbecsű kép- s fegyvercsarnokban, elnyertek, 
majdnem minden kiválóbb 13 dik századbeli szen-
tek hires történetíróra akadtak , kik átkutat ták 
legendáikat, s az elszórt élettörténeti vázlatokat 
egyöntetű kutfőmunkába foglalták. Sőt, mi legna-
gyobb figyelemre méltó, maga a prot. Németország 
tisztította meg a középkor legnagyobb pápáinak 
alakjait a rágalom szőtte pókhálóktól, melyekkel 
Voltaire százada azokat eléktelenítette. Voigt férfiúi 
erélylyel védi VII. Gergelyt, saját hazájában a leg-
népszerütlenebb pápát. Gfrörer és Hurter III. Incze 
pápát ismét visszahelyezik ama diszes állványra, 
melyről pártgyülölet letaszítani megkísérelte. Sz. Do-
mokos életét lelkes követője Lacordaire remek vo-
násokkal ecseteli ; assisi sz. Ferencz égő szeretetét, 
elragadtatásait és stigmatizatióját mélabúsan zengi 
Chauvin de Maian ; ki ne ismerné továbbá magyar-
országi sz. Erzsébet kedves élettörténetét Monta-
lembert ragyogó tollából. Wallon Henrik monográ-
fiát irt sz. Lajos franczia királyról; nemkülönben 
hozzájok méltó történetírókat nyertek napjainkban 
Albertus Magnus, sz. Bonaventura, s Aquinói sz. 
Tamás. A kezdet nehézségei le vannak győzve, nincs 
egyéb hátra, mint forró hálát rebegni az úttörők-
nek, s nyomdokaikon tovább haladni. 

A 13-dik századot másodrendű szentek is éke-
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sitik. Nem azt akarom ezzel mondani, mintha ezek 
benső életszentségre nézve a föntebbieknél alantabb 
állanának, hisz emberi szem annak titkaiba nem képes 
behatolni. Egyedül Isten képes szolgái égi rangfo-
kozatát érdemszerüleg meghatározni. Csak azt mon-
dom, hogy ők az emberi társadalomban szerényebb 
állást foglaltak el; ők sem az egyházat, sem az álla 
mot nem kormányozták; ők nein alapitottak szer-
zetes rendeket; nem irtak világraszóló munkákat. 
Kevésbé termékeny korszakban ők vezetnék a had-
sereget, most ők követik a vezéreket. Mindazonáltal 
igazságtalanság volna földi küzdelmeikeit fel nem 
tüntetni a világ előtt, mely őket kevésbé ismeri, 
hiszen ez sohasincs bővében azon dicső erényhősök-
nek, kiknek életszentsége tüzoszlopkint világit, kö-
vetésre lelkesit, s Istennel örökre egyesit. (L. Zalka 
János, Szentek Élete. Pest 1859. Előszó.) 

I I I . 

Ezek sorába tartozik Páduai sz. Antal. Külön-
ben nevét nem födi homály, hisz páratlan népsze-
rűségnek örvendett, mig élt, minek okait ki fogom 
emelni; halála után pedig népszerűségét a történe-
lem hiven megőrizte. Elete Európának majdnem 
minden nyelvén meg van irva; de egykorú kútfők-
ből meritett életirat kevés van ; olyan pedig még 
kevesebb, mely szentünk képét a 13-dik század ke 
retébe beillesztve — azt mint az akkor virágzó 
mysticus életirányzatnak egyik föalakját kidombo-
rította volna. 

Páduai sz. Antal élettörténete oly tanulmány, 
melynél vonzóbb alig létezik. Első szálai assisi sz. 
Ferencz rendjének hajnalhasadtával érintkeznek. 
Már pedig mindennek a kezdete leginkább érdekel. 
A vii'ág, midőn először nyit ja meg kelyhét, legéde-
sebb illatot terjeszt, Oly szent, kit már bölcsőjében 
a kegyelem fényköre megaranyozott, — mindenek-
előtt érdekel. Továbbá ö tökéletes hasonmása sz. 
Ferencznek. Ennek a jövendölés szerint oly számos 
ivadéka lön, mint az ég csillagai; de mindezen lelki 
fiai közt egy sem oly csodálatos szellem örököse, 
mint a mi szentünk. Jogosan ir ja Montalembert : 
„Alig hogy a szerafikus atya elfoglalá rangját Isten 
trónja előtt, máris helyét a hivek tiszteletében s 
lángoló szeretetében az foglalta el, kit mindnyájan 
elsőszülöttje gyanánt iidvözlének. Ez páduai sz. 
Antal, kinek a természet époly engedelmes mint 
lelki atyjának, s azért méltán a thaumaturgus, cso-
datevő nevét nyerte." (Histoire de sainte Elisabeth 
d'Hongrie, par Montalembert. Introduction). Ennek 

bizonyítékát leljük egyik hymnusának ezen sza-
kaszában : 

Francisci patris aemulus 
Sic illi se contemperat, 
U t fonte nianans rivulus 
Aquas vitae circumferat. 

(Vesperae in Oft'. S. Ant. in Liturgia Francise. 13. 
saeculi). . 

Fioretti di sail Francesco czimü műben olva-
som, hogy egy nemes s kényes ifjú, midőn a rendbe 
felvétetett, egyszerre csak nagy ellenszenvet kezd 
érezni, s a rendöltönyböl kivetkőzni szándékozik. 
De ime lelki elragadtatásában a szenteknek nagy 
sokaságát jönni látja, kik körinenetileg párosan 
mennek. Drága öltönyökkel valának felékesítve, ar-
czulatuk s kezeik ugy fénylettek mint a nap; sz. 
dalokat énekeltek, melyekbe az angyalok zenéje 
vegyült. A sokaságban ketten gazdagabban voltak 
ruházva mint a többiek. A két utolsó mondja a 
csüggeteg szerzetesnek, hogv ezek mindnyájan sz. 
ferenczrendiek, s hogy a legékesebbek közöttük sz. 
Ferencz és sz. Antal. (Cap. XX.) Egyébiránt tud-
juk, hogy ezen közeli szellemrokonságot tanítvá-
nyához maga a szeraficus atya mondá ki azáltal, hogy 
sz. Antalt püspökének nevezni szokta. Sanctus Fran-
ciscus eum suum episcopum vocare solebat. (loan. 
Trithemius : Catal. seript. eccles.) 

Az egyházirók dicséretei nem kevésbé bizo-
nyitják, hogy szentünk a kegyelem választott edé-
nye vala. Nemcsak életirói magasztalják öt, hanem 
a krónikások, a hitszónokok s az aszkéták egyaránt 
ünneplik emlékezetét. Bergamoi Jakab sz. Ágoston 
remeteinek rendjéből tudományát emeli ki mond-
ván : . 0 világosság volt nemcsak korának szerzete-

it o 
sei között, hanem az ókor nagy elméit tekintve is." 
(Lib. XIII, Suppl. Chron. ad. ann. D. 1231.) Piatus 
Jeromos nagy kedvvel ir ja le szónoki tehetségét s 
a népnél aratott fényes sikereit, s aztán felkiált : 
„Vájjon Demosthenes, vagy a világ legékesebb szó-
nokainak melyike hódított meg magának annyi el-
mét és szivet." (Lib. II. de Bono status relig. C. 32.) 
Villot Henrik nem tudja, mit kelljen benne legin-
kább csodálni, életszentségét-e, műveltségét, vagy 
pedig ékesszólását ? (In Athenis, de S. Antonio.) De 
senki sem múlja fölül sz. Bonaventurát szentünk 
erényeinek ecsetelésében ; ez különösen sz. Ferencz-
nek általa megirt élettörténetét tekintve, egyszer-
smind a legilletékesebb inagasztalója kortársának 
is, sz. Antalnak. „Az Ur", mondja egyik beszéd-
jében, „boldog Antalt három fényes tulajdonsággal 
tüntette k i : az első, ragyogó életszentsége, melytől 
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lelke lángol ; a második e világ teljes megvetése és 
saját önmegtagadása, melyek minden egyes tettében 
szerfelett tündöklenek ; a harmadik azon fényes hir, 
mely diszkörként övedzi nevét minden nemzetek 
előtt. E három tulajdonság egyesitve a ker. tökéle-
tesség eszinényképétvalósitja meg benne." Egy másik 
beszédjében még nagyobb dicséretet mond: „Bol-
dog Antal egymagában egyesité minden elődeink 
tudományát. Ö birja az angyalok tudományát, mely 
az Isten szolgálatának betöltésében áll ; ő bir ja az 
ősatyák tudományát, mi ez életbeni zarándokiásnak 
hitben és szeretetben a bölcsesége; ö birja a prófé-
ták tudományát, kiknek hivatása a jövendőt előre 
látni s hirdetni ; az apostolok tudományát, mely 
hason it a kereskedők bölcseségéhez, mivel ök szer-
zik meg számunkra a menyországot; a vértanuk tu-
dományát, mely hasonlit a harezfiak bölcseségéhez; 
a hitvallók s tanitók tudományát, mely őket a 
világ mestereivé avatta fel; végül a szüzek tudo-
mányát, mely megtanit kerülni a biint, mely oly 
csábitólag int az élet sikamlós ösvényein." (Sermo 
1 , 2 : de S. Antonio.) Zengjük tehát felőle a dics-
éneket : 

Gaude quod in sapientia 
Tunc eras tanti momenti, 
l ' t a papa dicereris 
Arca novi testamenti. 

(Chauvin de Maian: Histoire de s. François.) (Végeköv.) 

Dr. Surányi János. 

Ave maris Stella! 
1877. 

v. 
Ennland agg püspöke, dr. Krementz Fülöp, aug. ele-

jén ez események felől hivatalos jelentést parancsolt magá-
nak tétetni a plébános által, és ennek alapján a dolgok 
megvizsgálására két esperest küldött ki. Ezek a hely szinen 
tett beható, négy egész napi vizsgálat után kijelentették, 
hogy a kiváltságos négy egyén igazságszeretetén és őszinte-
ségén nem lehet kételkedni, hogy közleményeik egyátalán 
véve igazságon alapszanak, és hogy a gyermekek feleletei-
ben itt-ott mutatkozott eltérések csak gyenge íélt'ogásuknak 
tudandók be. 

A valódi jelenéshez intézett kérdésekre nyert vála-
szokban, mint a vizsgáló bizottság megjegyzi, mindig csak 
áhitatos gyakorlatokra, élet javulásra, isteni félelemretörté-
nik buzditás. Igy jun. 30. a rózsafüzérnek a hely szinén való 
elimádkozása kivántatik. A betegeknek, kik a jelenést kér-
déseikkel leginkább ostromolják, meghagyatik, hogy imád-
kozzanak, és csak ritkán tétetik még hozzá, hogy a szentelt 
vizet és vásznat használják, vagy hogy pálinkát ne igyanak. 
A lelkipásztoraiktól megfosztott községek is az imában való 
kitartásra buzdittatnak ; igy majd megint papokat kapnak és 
templomaikat is visszanyerik. Állhatatos ima az igazság-

győzelmét siettetni, a további viszontagságokat visszatar-
tani, a népet a rosztól eltávolitani fogja. Az elhunytakért 
szintén az ima s a sz.-mise-áldozat kivántatik. A sz.-misét 
az iskola miatt nem szabad elmulasztani ; a scrupulosus 
ember gyóntatóatyjához utaltatik ; a gyermekek plébáno-
suk iránti engedelmességre hivatnak föl. Az esküszegők, az 
iszákosok, a paráznák büntetésekkel fenyegettetnek ; a zárdai 
élet jónak és üdvösnek jelentetik ki. 

Minthogy pedig ezen kérdésekkel a gyermekek csak a 
rózsafűzér-ima kezdete előtt és akkor is külön bizattak 
meg, az imádság alatt pedig egymástól mindig elkülönözve 
voltak, s ez elkülönítés mindaddig szigorúan megtartatott, 
mig a nyert válaszok felől kikérdeztettek, és igy az egy-
mássali megbeszélés köztük lehetlenné tétetett : következik, 
hogy maga a feleletek tartalma is, ha az az egyszerű gyer-
mekek fölfogását túlszárnyalja, minden esetre nem csak a 
gyermekek igazságszeretetéről, hanem a jelenés valódiságá-
ról is tanúskodik. Ilyen feleletek: 

Ju l . 28. „Mit jelent az, lia valaki hamisan esküszik ? 
Az ilyen nem méltó a mennyországba jönni. Arra őt az ör-
dög ingerli fel." — Azonban a valódi kérdés igy tétetett : 
„Miért esküsznek oly sokan hamisan ?" Erre (ismételt kér-
dezés után) e válasz adatot t : „Az ördög most a világ vége 
előtt, mint éhes kutya jár körül, hogy minél több lelket 
nyelhessen el." 

Aug. 8. „Mily imádság nyer korábbi meghallgatta-
tást : az-e, mely az Ur Istenhez, vagy az-e, mely a bold. 
Szűzhez intéztetik ?" -<- „Ezt nem kell kérdezni, hanem csak 
imádkozni." 

Aug. 11. „A scrupulosus ember milyen bűnbánatot 
tegyen ?" — „A lelkiatyát kérdezze meg." 

Aug. 17. „Mi által lehet a népet a rosztól visszatar-
tani ?" -—- „Imádság által." 

A vizsgáló küldöttség azonfelül megjegyzi, hogy e 
Jelenések a népnek erkölcsi életére a legjobb hatással van-
nak; de másrészt azok sok ellenmondásnak is vannak kitéve, 
miután valódiságukat még akkorig semmi tagadhatlan csoda 
sem bizonyította be. A roppant népözön, mely a temetőn 
összegyűl, bámulatos nyugodtságot tanúsít. Sehol legkisebb 
zavar vagy illetlenség sem fordul elő, ugy, hogy az oda 
rendelt csendőrök maguk is bevallják, miszerint ők ott egé-
szen fölöslegesek, s ennélfogva máshova helyeztetni szeret-
nének. E rend és nyugalom még a máshivőkre is nagy be-
nyomást tett. 

„A vizsgálat egész folyamából mi — igy fejezik be az 
esperesek jelentésöket — azon meggyőződésre jutottunk, 
hogy a dittrichswaldei jelenéseknek igazságon kell alapul-
niok. A gyermekek nyiltsága, azoknak a jelenések kezdeté-
től fogva egész a mai napig való változatlan magatartása, 
jó hirnevök, feddhetlen gyermeki magaviseletök, érdek nél-
küliségök nem engedi meg, hogy igaszságszeretetök és 
őszinteségök felől legkevésbbó is kételkedjünk. Bizonyitja 
ezt azon körülmény is, hogy oly esetekben, midőn nyilatko-
zataik nem voltak egyezők, (péld. a zászlókra nézve, me-
lyekről emlités tétetett) egyik a másiknak nyilatkozatához 
nem alkalmazkodott, hanem egyszerűen előbbi állítása mel 
lett maradt. E mellett bizonyítanak még azon esetek is, mi-
dőn néha egyikök vagy másikok a jelenést nem látta. IIa itt 
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csalási szándék vagy kevélység forogna fen, ugy ők ilyenkor 
fájdalom és szomorúságtól lesújtva bizonyára nem mondották 
volna: „Én ma a bold. Szüzet nem láttam." Igaz ugyan, hogy 
ez, a mit mi őszinteségük bebizonyitására felhozunk, épen a jól 
kigondolt és jól számitó csalás érvéül vétethetnék. Azonban 
az emberismeret legkisebb foka, sőt e gyermekek egyszerű 
látása is elég arra, hogy meggyőződjünk, miszerint ez egy-
szerű és együgyüségnél minden inkább lehetséges, mint ra-
vaszság és csalás . . . Wiéczorek és Bilitewskire nézve ma-
gunknak a vizsgálat folytán szintilyen Ítéletet hoztunk. 
Azonban ezek egyátalán véve kevésbbé szigorú megfigyelés 
és vizsgálat tárgyai lettek. Továbbá a sok hamis jelenés, 
melyet láttak, nagyobb vigyázatot követel. Mindamellett 
nézetünk szerint az tagadhatlan, hogy a sz. Szüzet ők is 
látják." 

A vizsgáló küldöttség azonban az ez ügyben fenforgó 
nehézségeken át nem surrant, hanem vizsgálatának keretébe 
azokat is hiven fölvette. E nehézség azon különbségből ered-
tek, mely nem csak a jelenés külsejére, hanem a tőle nyert 
feleletekre is vonatkozott. 

Hogy a bold. Szűz a kiváltságolt özvegy, hajadon és 
gyermekeknek egymástól nagyon eltérő modorban jelent 
meg, az mindjárt eleinte feltűnt ; de az egyházi vizsgálat 
folyama alatt még az is kiderült, hogy azt egészen egyfor-
mán még a gyermekek sem látták. Igy péld. Jusztina azt 
vallotta, hogy ő a sz. Szűz kezein, lábain és nyakán fény-
sugarakat látott ; Borbála ilyeneket csak kezein látott, lá-
bain pedig fénycsomókat vett észre. Ez utóbbi szerint to-
vábbá ruhájának őve egy ujjnyi vastag, gömbölyű és a ruha 
lehulló ránczai miatt csupán két oldalán volt látható ; Jusz-
tina pedig azt mondotta, hogy, ő azt egy hüvelyknyi széles-
ségűnek, simának és elől tökéletesen kivehetőnek látja. E 
végből nekik meghagyatott, hogy ők ez iránt a jelenéshez 
kérdést intézzenek. Mire Borbála aug. 22. e választ nyeré : 
„Elégedjetek be azzal, a hogy nektek magamat mutatom." 
Jusztina pedig ugyanakkor ezen szavakat hallotta : „Hogy 
jobban higyetek." 

Azonban aug. 19. a gyermekek közleményeiben még 
nagyobb különbség fordult elő. Ok ugyanis ekkor azt val-
lották, hogy a bold. Szűz nekik azt jelentette, miszerint ő 
kisasszonynapig fog itt maradni. Ennek kapcsán nekik meg-
hagyatott : kérdezzék meg tőle, hogy mely napon és mely 
órában fogja utoljára mutatni magát? Erre Jusztina aug. 
22. e feleletet kapta : „Szombaton (Sonnabend), az én szüle-
tésnapomon, esti 9 órakor." Borbála pedig, ki e kérdést aug. 
23. tette, e választ hozta : „Születésnapomon, vasárnap 
(Sonntag) este." Midőn a gyermekek ez ellenmondásra 
figyelmesekké tétettek és nekik szent komolysággal kijelen-
tetett, hogy vagy a mindakettő, vagy legalább egyikök ha-
zudik, rajtok a nyugtalanság, szégyen és zavar legkisebb 
jele sem volt látható, s ők előbbi állításaik mellett egész 
higgadtsággal maradtak meg. Rájok lett tehát parancsolva, 
hogy délben a jelenéshez ugyanazon kérdést még egyszer 
intézzék. Mire Jusztina e feleletet hozta: „A sz. Szűz mon-
dotta nekem: „Én itt utoljára az én születésnapomon, szom-
baton esti 9 órakor fogok megjelenni. Te jól mondottad ; a 
másik leányka tévedett." Ezután Borbála hallgattatott ki, 
ki Jusztinától tökéletesen elkülönítve volt, és most a nyug-

talanság legkisebb jele nélkül válaszolá : „Éu nem jól mon-
dottam ; a másiknak van igaza, A bold. Szűz azt mondotta 
nekem : Te nem jól vigyáztál. Én itt utolszor szombaton 9 
órakor fogok megjelenni," azaz szept. 8., akkor levén az 
ünnep, mely azonban az ermlandi megyében a reá következő 
vasárnap ületik meg. 

Ez eltérések, melyek azonban utoljára mindig kiegyen -
littettek, azon a századok folyamában sokszorosan kipróbált 
és a hittudósok által igaznak ismert szabályt ju t ta t ják 
eszünkbe, melynél fogva a kinyilatkoztatások és jelenések, 
még azok is, melyek az U r Istentől jőnek, milyenekben 
péld. a gonosz Fáraó és Baltazár, sz. István, Ananiás, sok 
vértanú és hitvalló részesült, nem zárják ki annak lehe-
tőségét, hogy azok az emberi elmén átszűrődve, nem töké-
letesen fogatnak tol és tartatnak meg. Nem ugy van e rend-
kivüli jelenések és nyilatkozatoknál, mint a sz.-irás ihletett 
íróinál, kiknek a csalatkozhatlanság adományozva volt. En-
nélfogva sem itt, sem az egyház tanitó hatalmának végzései-
ben mi közvetlenül kész, minden fáradság nélkül elfoga-
dandó igazságot ne keressünk, már csak azért sem, mert kü-
lönben a hitnek minden érdeme elveszne. „Az emberi élet, 
miként a lángeszű Görres József mondja, a fáradság átkától 
még ezen tekintetben sincs fölmentve, és lia azt, mi neki 
onnan felülről nyujtatik, elsajátítani akarja, ugy az épen 
ugy, mint a föld terményeinek elsajátítása, csak a vad erők 
leküzdése s az együtt felburjánozó tövisek és bojtorjánok fá-
rasztó kiszaggatása által történhetik meg." 

Az egyház ily rendkívüli dolgok megítélésében nagyon 
vigyázva já r el. Igazságai, elvei nem ily látmányokból ered-
tek, s igy ezek világánál nem is vizsgálhatók, nem is ren-
dezhetők. Ellenkezőleg neki, mint a Krisztus Urunk által e 
földön emelt igazság oszlopának és erősségének, joga, de 
kötelessége is mindent vizsgálat alá venni, és csak azt, a mi 
jó, megtartani. Miért is ő a látmányokat, jelenéseket és 
egyéb természetfölötti tényeket se ne keresi, sem tul nem 
becsüli ; de más részt ő azoktól nem is ijedez és azokat be-
csöktől nem fosztja meg. Miért is az egyház gyermekei örö-
mest fogadják el a nemes Fénélon érsek eme szavait, és vele 
együtt mondják : „Mentsen a jó Isten attól, hogy mi a ho-
mályos látmányok iránti alaptalan hiszékenységet pártoljuk. 
De mentsen a jó Isten attól is, hogy mi akkor, midőn ő ma-
gát kinyilatkoztatni akarja, a hitben inogjunk ! Mivé let-
tünk mi, lia az Isten gyermekeinek gyülekezetében az ő 
atyjok adományairól már szólni sem merünk ? Kicsinyhi-
tűek, mire való ez a visszatetsző nevetés, midőn valaki nek-
tek azt mondja el, a mit az Isten keze tett? J a j ennek a testi 
bölcseségnek, mély azt, a mi a Szentlélektől van, Ízlelnünk 
meg nem engedi ! Elég-e csak vonakodni hinni, hogy va-
laki felvilágosodott, erős szellem legyen ? Vájjon nem ép 
olyan gyenge és vak-e az, ki azt nem képes hinni, a mi léte-
zik, mint az, ki azt is elfogadja, a mi nem létezik? Ti gyenge 
szellemek e két szón : .csoda és kinyilatkoztatás' megütköz-
tök, pedig azt sem tudjátok, mily nagy az U r Isten és 
mennyire szereti ő magát az egyszerűeknek egyszerűen ki-
nyilatkoztatni !" 

Szept. 4. egészen váratlanul maga az ősz püspök is 
megjelent a hely szinén, ekkor és másnap szemügyre vette a 
kiváltságolt egyéneket, hozzájok több kérdést intézett, és 
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távozása előtt nyíltan abbeli sajnálatát fejezte ki, hogy az 
orvosok ekkorig ez eseménytől távol tartották magukat. A 
püspök óhaja teljesült. Még a jelenések befejezése előtt a 
liely szinén három orvos jelent meg, kiknek egyező Ítélete 
szerint a kiváltságolt személyek mind teljesen egészségesek 
és kik rajtok a látmányok tartama alatt is görcsöket, meg-
merevülést vagy egyéb titkos kóroknak semmiféle jelét sem 
észlelték. A látmányok tehát a kiváltságolt egyének testi 
állapotából vagy érzéki csalódásából nem származhatnak.*) 

(Folytatása köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , junius 8. 0 szentsége alloculiója a német 

zarándokokhoz. A ,Pester Lloyd' einfacher Priesterje, már 
t. i. a souverain pápa, ismét fontos nyilatkozatokat tett ugy 
a porosz egyházüldözésre, mint a pápa engesztelékeny szel-
lemére és az egyház álláspontjára nézve, szemben a világi 
hatalommal ; és bár kétszáz millió kath. hivő fejét, a ,Lloyd' 
jónak találta degradálni egyszerű pappá, azon hitben, hogy 
a világ most már ugy fog forogni, amint az a ,Lloyd' ha-
sábjain meghatároztatik, ugy látszik, hogy a ,Lloyd' nagy 
hatalmi szava előtt nemcsak a kath. sajtó nem hajolt meg, 
ami már önmagától értetik, hanem még a liberális sajtó is fel-
mondja e főzsidólapnak az engedelmességet, mert közli azon 
beszédet, melyet a pápa a német zarándokokhoz Urunk 
menybemenetele napján tartott, bizonyára nem azért, mert 
a pápát csak egyszerű papnak tartja, hanem mert kénytelen 
nolle, velle a pápát oly souverainnek elismerni, kit, habár 
épen ez nem tetszik, nincsen is a liberális szájíz szerint, de 
•—• ignorálni nem lehet. 

De hagyjuk most e qualifikálhatatlan tábort, mely 
semmi magasztosért hevülni nem képes, mely önmagához 
a porba rántotta már le az emberiség egy részének szellemét 
és lássuk inkább sz. atyánk beszédét, hogy lelkesüljünk 
mellette, erősödjünk ragaszkodásunkban a sz. szék iránt, 
látva azon szent és nemes törekvést az egyház békéjének 
helyreállításában, mely az egyháznak mindig kiváló jellem-
vonását képezte. A sz. atya megemlékezve a poroszhoni egy-
házi üldözésről, magasztalja a katholikusok magatartását, 
kik bár sokat szenvedtek, mégis meg nem törtek, hanem 
egyesült erővel törekednek a vallás ügyeit támogatni és 
nemcsak szóval, hanem tettel is tanúsítják, hogy ők püspö-
keikhez és a pápához hiven ragaszkodnak, mi felett ő szent-
sége örömét fejezi ki. Ime ez a kis csapat hivő, mely azonban 
egy egész országot képvisel, és a pápa válasza, a világnak 
több előnyére vau, és bár csak azt felfogná ! mintha az 
egyes országok milliárdokat és milliárdokat nyernének. Az 
erkölcsi jó mellett és ellen foly a küzdelem, a pápa örömét 
fejezi ki azok iránt, kik, a legnagyobb anyagi áldozatok 
mellett is készek voltak hitük mellett küzdeni, kik nem 

*) Az orvosok igen érdekes véleménye a jeleztem könyvben egész 
terjedelmében olvasható. Ketten, kik a hely szinén tovább időztek, elis-
merik, hogy a kiváltságolt négy egyénnek a látmány alatti magaviselete a 
rendestől elüt, hogy ők ekkor a külvilág behatásai iránt érzéketlenek, 
hogy szúrásokat, csípéseket föl sem vesznek. Dr. Poschmann megjegyzi, 
hogy a látmány alatt hirtelen mind a négynek egészen más arczkifejezése 
lett, az halavány, élettelen volt ; de a mint magukat a látmány végén 
újra a földig meghajtották és a kereszttel megjelölték, a rendes arczkife-
jezés és egyéb testi állapot rögtön visszatért. Csak a harmadik orvos, ki 
a gyermekekkel lagfölebb 3 perczig ^tehetett kísérleteket, a rajtok észlelt 
jelenségeken fitymálva surran át. 

szájhősködtek addig, mig a veszély nem állt be, a veszély 
idején pedig visszavonultak, kik nemcsak akkor hivek vol-
tak hitükhöz, midőn a püspökkel, vagy papokkal négyszem-
közt beszéltek, onnan pedig eltávozva vagy hallgatnak, vagv 
épen a vallás ügve ellen nyilatkoznak, hanem szóval és tet-
tel védték a vallás ügyét, kevesebbre becsülve az anyagi» 
mint a szellemi ügyet. A pápa beszédjének e pontja, lehe-
tetlen hogy örömmel ne töltse el mindazokat, kik a szellemi 
javak mellett küzdenek, és tettekre ne buzdítsa a híveket 
máshol is, hol majd nyíltan, majd titokban megtámadtatik 
az egyház ügye. Csak, lia e solidaritás létrejön a kath. hivek 
közt, lia a tettek mezejére fognak kilépni, csak akkor lehet 
majd a vallásügyét minden téren győzelemre vezetni, mely 
czélra ő szentsége szavai elég buzdításul szólanak. 

I t t azonban nem szabad megállapodnunk. Midőn 
ugyanis a sz. atya megdicsérte hű fiainak magatartását, 
elmondta azt is, hogy ő mit tesz az egyházi béke helyreállí-
tására, mely a német birodalomnak is hasznára válna ; és 
itt épen ugy, mint már más alkalommal a sz. atya szájából 
értesülünk, hogv az egyházi béke helyreállításának akadá-
lyát nem a pápában, mint az világos, kell keresni. O szent-
sége maga mondja: „ne quid animum nostrum in hac caussa 
dubium facere posset, cum de pace ineunda actum est, faci-
les Nos, indulgentesque praebuimus," és csak ott volt a sz. 
atya hajthatatlan, midőn olyasmi követeltetett tőle, ami az 
egyház isteni szervezetét sérti és annak természetével ellen-
kezik. Ime ismét kitűnik, hogy az egyházzal pactálni lehet, 
a pápák ebben soha sem is akadékoskodtak ott, hol nem az 
egyház isteni szervezetéről, nem természetéről van szó ; ha 
azonban e téren követeltetett valami, ott beállt és beáll, 
minden pápára nézve a ,non possumus.' Isten és emberek 
előtt tehát világosnak kell lenni, hogy midőn az alkudozá-
sok Róma és Berlin közt megkezdettek, Berliu oly követe-
lésekkel lépett fel, melyeknek teljesithetése a pápa jogkörén 
kivül esett, és igy valamint a béke megzavarása, ugy a 
béke helyre nem állítása miatt is, senki más nem felelős, 
mint a német császár protestáns gondolkozású és törekvésű 
első államférfia Bismarck. Midőn a megkezdett béketárgya-
lások megszakadtak, porosz hivatalos helyről a pápát okoz-
ták. A válasz Rómából nem késett ; azt azonban Berlinben 
meg nem értették, vagy megérteni nem akarták : megfog-
ják-e a pápa mostani nyilatkozatát érteni ? Bármiként le-
gyen is, egy bizonyos, hogy a pápa hajlandó mindenkor 
engedékenységet tanúsítani a hivek lelki üdve érdekében, 
és azt tudva, a hivek mindenkor a legnagyobb bizalommal 
tekinthetnek Rómára, hol minden lehető alkalmat felhasz-
nálni fognak, hogy a katholikusok azon szabadságnak ör-
vendjenek, melyet más felekezetek élveznek. Es e tudat csak 
növelni fogja a hivekben az áldozatkészséget mindaddig, 
mig üldöztetésük tart, valamint az eddig tanúsított ragasz-
kodást is az egyház feje, a pápa iránt. 

Nem hagyja a pápa kétségben a világot a felől sem, 
hogy miképen óhajtja ő a békét az államokban. A polgári 
ügyekben a pápa elismeri a világi hatalom jogát, a lelkek 
örök életét illető ügyekben azonban a teljes jogot az egyház 
részére követeli, a közösügyek terén pedig a két hatalom 
közti barátságos, békés megegyezést óhajt, vagyis az egvház 
változatlan álláspontját adja elő és hozzá teszi : unde appa. 
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ret, quam temere, atque iniuria Ecclesiam carpere nonnulli 
non dubitent, dietitantes, earn velle in aliéna iura invadere, 
ac de Principum potestate quidquam detrahere. Valóban 
nem kell liozzá semmi bölcseség, hanem csak jóakarat, hogy 
belássa kiki, miszerint az egyház a legigazságosabb és leg-
méltányosabb alapon áll, midőn a mondott alapon akarja az 
államokkal az egyházi békét szervezni és fenntartani. Az 
egyház elvéhez mindig hű is maradt és állam és egyház közt 
a béke soha sem zavartatott volna meg, ha az államférfiak 
is mindig csak a jog és igazság terén maradtak volna, 
és ha még eddig nem tudták volna, a pápa és nem valamely 
privát ember nyilatkozatából most már tudhatják, hogy az 
egyház nem óhajtozik a világi ügyekbe avatkozni, hanem 
ha van valami óhajtani valója, az nem más, mint hogy en-
gedjék őt is, függetlenül minden állami befolyástól, az 
egyedül őt megillető téren működni, a többiben pedig a jó-
akarat majd megtalálja az utat a békére. Adja Isten, hogy 
a sz. atya e nyilatkozata u j korszakot deritsen a németor-
szági egyház egére. QJ 

Az esztergomi fömegyéböl. Csatlakozás a tiltakozá-
sokhoz ; de egyszersmind felhivás valami nagyobb sikert igérö 
eljárásra, a szécsényi egyház-kerület lelkészkedö papsága ré-
széről. — Folyó évi május hó 16-kán Karancsságon tar-
tott egyház-kerületi gyűlésünkben egyhangúlag oda nyilat-
koztunk, miszerint a lelkészkedö papság és jó hivek részéről 
országszerte eddig is oly nagy mérvben fölmerült tiltakozá-
sokhoz szivünk mélyéből csatlakozunk mi is. És pedig til-
takozunk 

1. az ellen, hogy a szentségek kiszolgáltatása megszo-
rittassék, vagy plane büntetendő cselekménynyé decretáltas-
sék. Tiltakozunk 

2. az ellen, hogy keresztény és zsidó közt kötendő pá-
rosodás az egyház szent kánonainak teljes letiprásával be-
hozassék. Tiltakozunk 

3. az ellen, hogy az egyháztulajdon bármily czim alatt 
confiscáltassék, vagy más czélokra fordíttassák. 

Csatlakozunk tiltakozó testvéreinkhez, hogy megmu-
tassuk, miszerint Krisztus igaz hivei között most is megvan 
azon összetartás, mely az Apostolok Cseleked. könyvében 
(IV. 32. v.) megemlittetik: „Multitudinis autem credentium 
erat cor unum et anima una." 

A hivők sokaságának most is egy szive, egy lelke van. 
Fájdalommal tapasztaljuk azonban, hogy a szokásos 

tiltakozások figyelembe nem vétetnek, nem is olvastatnak 
főleg azok által, kik magukat a nép képviselőinek lenni jog-
talanul állítják. Felhívjuk ennélfogva országszerte szeretett 
testvéreinket és hitsorsosainkat, miszerint az eddigi meddő, 
sőt elleneink által kinevetett és kigúnyolt tiltakozások he-
lyett, most már valami erősebb orvossághoz fogjunk, •— 
amit majd nehezebb lesz kinevetni, ha ebben is össze-
tartunk. 

És ezen orvosság abban, áll, hogy választó kerületen-
kint, a választók tömegével rohanjuk meg a magát képvi-
selőnknek nevező, — de ellenünk tevő képviselőt, és ugy 
vonjuk számadásra, hogy ne üres, senkit nem érdeklő han-
dabandával feleljen, hanem feleljen arra és esküdjék meg> 
amit mi kérdezünk ; ha pedig nem áll az alku : akkor esküd-
jünk meg mi mindnyájan ellene ! 

Hányszor történik az, hogy a kath. lapokban tiltakot 
zók győzelemre segítik az egyház elleneit, még akkor is, 
mikor azok a kath. alapok ellen elárulják szomjúságukat ! 
Hol itt a logika ? Xem érdemeljük-e meg, hogy kigunyol-
tassunk, és ily eljárásunkért megvettessünk? 

Megtörténhetik, hogy minden erőfeszítésünk daczára 
nem győzünk; hej, mert már régen alszunk és azóta sok hiba 
történt : ekkor országszerte kérvényekkel ostromoljuk a 
magát képviselőnek mondó házat ; de mindaddig, mig végre 
propter improbitatem et impertinentiam békét nem hagy a 
szent dolognak, — mig kedve el nem esik. Ez lesz azután, 
kedves testvérek, az eredményes eljárás. Xem hiszem, hogy 
e törvényes utat ki lehessen nevetni, — ignorálni, vagy meg-
vetni. 

A tiltakozások már kimerülnek eredmény nélkül ; hát 
mi kimerültünk-e ? Isten verne meg és méltán, ha lankad-
nánk. Minél megvetettebb és kigunyoltabb volt eddigi tilta-
kozásunk ; lia van bennünk csak egy kis emberi becsületér-
zés is (nem is beszélek hitliüségről), annál inkább kell, hogy 
felszökeljen arczunkba a vér, és annál nagyobb erőfeszítésre 
kell felbuzdulnunk ! •— Ha pedig ezt tenni nem akarjuk : 
akkor jobb és okosabb, ha szépen elhallgatunk, és ellensége-
inket tovább is győzelemre segítjük és megéljenezzük, és 
önkényt adjuk nyakunkat és egyházunkat az ellenséges álli-
beralismus jármába ; mert még ekkor igazságtalanság sem 
történik velünk, miután: „volenti non fit injuria!" 

Ha moutunk A-t, mondjuk B-t is, vagy lia kell : lár-
mázzuk át az egész világ minden alphabetjét, még a chinait 
sem véve ki ; vagy hallgassunk el ; mert meddő tiltakozás 
nem elég ; itt már tenni kell, és pedig kitartással ; mert a 
szalmatüz mit sem ér. A sült galamb eddig még csak az 
olaszoknak röpködött a szájába, akik akkor is országot 
nyertek, mikor szárazon és vízen becsületesen megverettek ; 
de ez oly unicum példány a történetben, hogy rá építeni jó-
zan észszel nem lehet. 

Soha jobb alkalom nem volt ily föllépésekre, mint 
épen most. Többen már dicséretesen meg is kezdették. Élje-
nek ! Ezek találták el fején a szeget. Az eddigi sok tiltako-
zásnak tagadhatlanul megvan az az érdeme, hogy a kath. 
öntudatot, az összetartást bennünk fölébresztette, a lethar-
giában szenvedők jó részét fölrázta, ehhez épen küszöbön a 
képviselők választása, mikor az illető mindenható törvény-
hozó fölségek nagyon is alázatosak lesznek : és az irántunk 
lángoló szeretettől és égető benső tűztől, mint a viasz a forró 
napon, ugy olvadoznak : u g y a n hűtsiik le őket egy-két, a 
föntebbihez hasonló jeges borogatással, hogy a haza és az 
emberiség kárára valamikép el ne olvadjanak ! Majd 
meglátjuk, hogy a törvényes talaj ily helyes fölhasználása 
lesz az az egyedüli hatalmas tiltakozás, mely megtermi gyü-
.mölcsét. 

A főpapoktól támadást várni ! Isten mentse meg az 
egyházat ! Ez épen azt eredményezné, amitől félünk. Fe-
jünkre zuditaná az ördögi gunynyal culturának nevezett 
egyház elleni harczot, Ott van előttünk a törvényes ut, ott 
küzdjünk ; el lenne vesztve a csata, lia a közlegény helyett 
a vezér rohanna előre. — Ha a törvényes uton oly erélyesen 
haladunk, mint a tiltakozásokban (általok nem is olvas-
tatva) lármázni szoktunk : biztos a siker és bizonyos, hogy 
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ki kell nyilniok a süket füleknek. — IIa teliát érezzük is 
azt, amit mondunk és aláírunk ; tegyünk is aszerint : ekkor 
jót állok érett, hogy még a kinevetett tiltakozások is hatni 
fognak és ugyancsak kerestetni és olvastatni ! — De ha mi 
tiltakozunk és mégis ellenséget segítünk győzelemre, erre a 
világ legalább is azt fogja mondani: „Ejnye de tréfás jó 
emberek azok a tisztelendő urak !" 

Ne legyen tehát tiltakozásunk tréfa ; ne legyen üres 
szó ; ebben az irányban tegyünk. 

Ne panaszkodjunk a Parlamentarismus ellen, mert az 
jó mindenkinek, aki föl tudja és akarja használni. Ott a 
törvényes tér ; aki szemes, azé ott a világ ; tétlen, ha még 
oly szájhős is, majorizáltatik. Ez a mi kiadott jelszavunk : 

„Kedves testvérek ! ne szóval de tettel tiltakozzunk !" 
A kerületi társak megbízásából : 

Salgó János, esp.-pleb. 

IRODALOM. 
4- Egyházszónoklati irodalmunk gyarapodásáról 

tesz örvendetes tanúságot az alább következő két felhivás. 
Az egyik is a másik is magyar egyházirodalmunk jeles mű-
velőjétől származik, ugy hogy előre is ajánlhatni t. olva-
sóink pártolásába : 

1) Előfizetési felhivás ünnepi és alkalmi sz. beszédekre. 
Az egész gyűjtemény mintegy ötven eredeti beszédet tesz 
ki oly módon, hogy némely ünnepre, például Karácson, 
Újév, Vízkereszt, Nagypéntek stb.-re esik egynél több be-
széd is. 

Tőlem telhetőleg azon voltam, hogy az általam közre-
bocsátandó beszédek tartalmi és alaki tekintetben minél 
jobban feleljenek meg a homiletikus követelményeknek. 

Gondom lesz arra is, hogy a nyomás tiszta, kifogásta-
lan legyen. 

A körülbelül 16—17 nagy 8-ad r. ívre terjedő munka 
árát 1 frt 40 kr.-ban állapítottam meg ; megrendelhető azon-
ban erga 5 intentiones is. 

A szétküldést legkésőbb folyó évi szeptember hó ele-
jén bérmentesen eszközlöm. 

A szétküldést legkésőbb folyó évi szeptember hó ele-
jén bérmentesen eszközlöm ; azért az utánvéti megrendelési 
módot nem ajánlom. 

Tiz egyszerre megrendelt példány után tiszteletpél-
dánynval szolgálok. 

Kelt Nagyváradon, junius hó 1-én 1881. 
Dr. Karsch Lollion, 

akad. hitszónok és hit tanár. 

2) Van szerencsém a főt. lelkészkedő papságnak jelen-
teni, hogy ünnepi és vasárnapi egyházi beszédeimből egy 
n jabb te l j es évfolyamot közelebb sajtó alá rendeztem. 
Minden frázis nélkül szólok, midőn azt mondom, hogy e lé-
pésre azon szép részvét indított, melylyel a ft. lelkész urak 
öt év előtt kiadott beszédeim első évfolyamát országszerte 
fölkarolták. A másik évfolyam talán még sikerültebb lesz. 

Ki ezen második évfolyamot meg akarja szerezni, szi-
veskedjék erről engem értesíteni egy levelező lapon, hogy 

tájékozhassam magamat. Mert csak annyi példányt nyoma-
tok, ahány előleges megrendelés bejelentetik. 

A munka díszesen kiállítva 32—34 íven f. é. október 
havában kerül ki sajtó alól, föltéve, hogy a megrendelések 
gyorsan bejelentetnek. Ara 3 fr t lesz. Növ. papoknak 2 frt, 
persze tömeges megrendelés esetén. — Gyűjtők 10 p. után 
kapnak 1 t. példányt. 

Eger, pünkösd ünnepén, 1881. Répássy János, 
főegyh. szónok. 

= „Hitelemzés példákban" czimű munkám Il- ik 
kötetének kiadása ügyében végre jelenthetem, hogy a tett 
megrendelések a költségeket körülbelül fedezvén, nyomatá-
sát megkezdem. Miután azonban egv ily terjedelmes és ké-
nyes tárgyú munka kiállítása hosszabb időt vesz igénybe, 
tisztelt megrendelőimet, kiknek is meleg érdeklődésükért 
hálás köszönetet szavazok, szíves türelemre kérem. Amint a 
munka kikerül sajtó alól, nyilatkozni fogok, hogy, akik ez 
idő alatt lakást változtatnak, ezt a szétküldés előtt velem 
tudathassák. — Azokat, kik az I-ső kötetet birják, de a 
II- ikat még meg nem rendelték, ezúttal is kérem, miszerint 
netáni megrendelési szándékukat velem tudatni szívesked-
jenek, miután fölösleges példányokat ily költséges munkából 
nem lehet nyomatnom. Az I-ső kötetből még 200 példány-
nyal rendelkezem. 

E munka haszonvehetőségét illetőleg legyen szabad 
ezúttal a nagyszámú méltató sorok közöl néhányat közöl-
nöm. Igy, Simor János, esztergomi bibornok-herczeg-primás 
ur ő főmagassága 1876. nov. 15-diki 5030. sz. kegyes leve-
léből : „Tudatában ama fölöttébb jótékony s eredménydús 
befolyásnak, melyet a gyakorlati alapokra fektetett hitelem-
zési könyvek alkalmazása a tanodai ifjúságra, kiválóan 
pedig- a serdülő nemzedékre gyakorol, nem lehet nem mél-
tányolnom tisztelendőséged azon buzgalmát, melylyel jelzett 
magasztos czél előmozdítására „Hitelemzés példákban" 
czimű jeles művével közreműködött. Bizonyára őszintén 
óhajtom, hogy műve mindinkább szélesebb körben elterjed-
jen." — Fogarassy Mihály, erdélyi püspök ur ő nagyméltó-
sága 1876. szept. 11-diki 2939. sz. kegyes leveléből: „Na-
gyontisztelendőséged lekötelező szívességéből a „Hitelemzés 
példákban" czimü munkát megkaptam. A mű czélja oly 
gyakorlati, s tartalma a czél elérésére annyira megfelelő, 
hogy nem tehetem, miszerint nagyontisztelendőségedet a 
jeles munka lehető tovább folytatására ne buzdítsam. Bár-
csak az érdeklettek minél tömegesebb sorakozása lehetővé 
tenné, hogy ntséged kitartó szorgalma a hátralevő köteteket 
is közrebocsáthatná. A jeles munkát megyémben ajánlani 
fogom." stb. stb. — A lelkészkedő papság köréből szintén 
számos méltató nyilatkozatot valék szerencsés nyerhetni. 
Igy : „Örvendve olvastam, hogy jeles és közhasznú művét 
„Hitelemzés p." folytatni fogja." stb. Aszner János, plébá-
nos. — „Rég sovárogva várom a „Hitelemzés" kitűnő munka 
további köteteit" stb. Csik Alajos, káplán. — „Nagyszerű s 
igen hasznos műve folytatását bírni óhajtom" stb. Ujváry 
István, pleb. — „Cum desiderio desidero conspicui et per 
magni aestimati operis continuationem" stb. Theod. Fedák, 
paroch. — „Megvallom, nem tudom megállani, hogy őszinte 
örömemnek kifejezést ne adjak s ne üdvözöljem ftségedet, 
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midőn azon örvendetes hirdetést olvasom, hogy a „Hitelem-
zés példákban" II-dik kötete is sajtó alá kerül. Valóban 
félni kezdtem, hogy e minden izében kitűnő munka csonka 
vitéz lesz, és kipótolhatlan minden papnál" stb. Stipula J., 
lcápl. — „Ma igen örvendeztetett a közölt megrendelési fel-
hivás, melyet régen vártam. Valóban, a kitűnő műnek nem 
volna szabad hiányoznia pap asztaláról" stb. Léránth Ant., 
pleb. — „Nehezen vártam, és most örömmel üdvözlöm a 
„Hitelemzés p." folytatását, miután in cura animarum sok 
hasznát veszem az I. kötetnek" stb. Köczöl J., káplán. —• 
„Örömmel értesültem, hogy az általam is rég várt I I . kötet 
is jön a jeles „Hitelemzésből." Igen örülök ezen nagybecsű 
mű folytatásának, mely egy falusi pap kezében megbecsül-
hetetlen kincs, mert segélyével, soknemü foglalatosságai 
közepette, rövid idő alatt, kevés fáradsággal, kész a predi-
káczió, még pedig a nép legnagyobb Ízlésére" stb. Papdán 
Ant., gör. kath. lelkész stb. stb. 

Ezekből szabad talán annyit levonnom, hogy munkám 
használható segédkönyv lelkésztársaim kezében ? ! E tudat 
ösztönöz a további munkára. Istené legyen a dicsőség, a hal-
hatatlan lelkeké a haszon ! . . . 

Szőny, 1881. máj. 31. Nagy Antal, 
szőnyi plébános. 

-r- A „-Jézus élete és tanitásau czimü munka megren-
delése érdemében köztudomásra hozni kivánom, hogy az pél-
dányonkint 25 krajczárért nálam meg folyvást kapható. 

Akik csak egyes példányokat akarnak keresztkötés 
alatt megrendelni, azok 1 példánynál 36 krt, 2 példánynál 
66 krt, 3 példánynál pedig 91 krajczárt szíveskedjenek hoz-
zám utalványnyal beküldeni; igy a munkát aztán bérmentve 
és sokkal olcsóbban fogják megkaphatni; mert 1 példánynak 
postai szállitása 10 krajczárba, 2 és 3 példányé pedig 15 
krba kerül. (Az 1 krajczár csomagolásra számíttatik.) 

Akik a fönebbi összegeknél kevesebbet utalványoznak, 
azoknak kénytelen leszek a könyveket ezután is becsoma-
golva és a kiadási többletet utánvételeztetve megküldeni ; 
mert azt nem tehetjük meg, hogy a 235 lapra terjedő, vas-
tag velinpapirra nyomott és keményen bekötött könyvet, 
mely nekünk példányonkint 30 krajczárba került, bérmentve 
küldjük s a postadijat és csomagolási költségeket is magunk 
fedezzük. 

Nagyobb megrendeléseknél a szállítás sokkal olcsóbba 
kerül. 

A könyv bizományba nem adatik. 
Szombathelyen, 1881. jun. 4-én. 

Szabó Károly'*), igazgatótanitó. 

= Beküldetett : Urnapi sz. mise és körmenet. Fő-
pásztori jóváhagyás mellett a nép számára kiadta Szabó 
István, erd. r. kath. pap. 16-od rét 41. lap. 

V E G Y E S E K . 
— A pápa és a német császár közt ez utóbbi születése 

napjának alkalmából szivélyes levélváltás történt. A szent 

*) Kéretnek a kath. lapok jelen közlemény szíves átvételére. 

atya üdvözlő iratában gyengéden emlékezteié a császárt 
arra, hogy a szent széknek czélja az egyház és állam közti 
béke. A császár válaszában hasonló hajlamairól nyilatko-
zott, s rámutatott a paderborni és osnabrücki káptalani 
helynökök megerősítésére, mi által békés szándékairól óhaj-
tott tanúságot tenni. 

— A tanítónők férjhezmenetele. Ezen országszerte ér-
deklődést keltett kérdésben a Zichy Antal elnöklete alatt 
működő albizottság tudvalevőleg azt a javaslatot tette, hogy 
az elemi tanitónők, ha férjhez mennek, a főváros szolgálatá-
ból elbocsátandók, s ezen kikötés már a jövő tanévre ki-
írandó pályázati hirdetmény pontjai közé is vétessék fel. — 
Ezen kérdésben azóta az iskolaszékek is felhivattak véle-
ményadásra s többen kifejezést is adtak nézetöknek. Az 
adhoc bizottság javaslatát minapi esti ülésében vette tár-
gyalás alá a főváros elemi iskolai szakbizottsága, s igeu 
heves vita után arra az eredményre jutott, hogy tekintve, 
mikép az anvai kötelesség a tanítónői kötelezettséa-o'el in-•! ... ni . . . . compatibilis, s a ferjes tanítónők mulasztásai a tanításnak 
paedagogiai sikerét nullificálják, sőt a férjhezmenetel meg-
akadályozása tán maguknak a tanitónőknek anyagi helyze-
tére lenne előnyös : a bizottság 8 szóval 6 ellen az adhoc 
bizottság javaslatához hozzájárult. 

•—• Egyházi pályára lépni óhajtó ifjak felvétele az esz-
tergomi főmegye részére Esztergomban f. évi julius hó 2-án, 
a pécsi egyházmegye részére Pécsett ugyanazon hó 1-én és 
2 án fog megtartatni. 

— Jótékonyság. F t . dr. Foyarassy Mihály erdélyi 
püspök ur ő nagyméltósága, — mint a „Közm." ir ja — a 
kadicsfalvi róni. kath. iskolaházépitésére 500 f r to t ; a szent-
egvházas-oláhfalvi r. k. iskola épitésére 4000 frtot ; az etédi 
r. k. hitközségnek iskolaépítésre 1100 f r to t ; a nagyszebeni 
sz.-ferenczrendi apáczák vezetése alatt álló leánynevelde ki-
bővítési költségeinek fedezésére, másodízben 4000 frtot ; a 
m.-bándi róni. kath. filialis hitközségnek takarék-magtár 
alapitasára 100 frtot kegyeskedett adományozni. Továbbá, 
különféle egyletek, templomok, iskolák és hitközségek se-
gélyezésére 2372 frtot ; tanulók segélyezésére 496 frtot ; iro-
dalmi vállalatok támogatására 380 forintot ; károsultak s 
szűkölködők felsegitésére 387 frtot méltóztatott fordítani. 

-— Littré, a franczia nyelv akadémiai szótárának nagy-
tudomány u átdolgozója élete 80-dik évében Párisban meg-
halt. Halála előtt abbé Huvelin, illetőleg neje és leánya 
megtéritette, ugy hogy megkeresztelkedett s Istennel kien-
gesztelődve mult ki. 

-j- Az egri érseki egyházmegi/e főtisztelendő papsága és 
különösen az alsó jász alesperesi kerület, nemkülönben Pá je r 
Katalin férjezett Bajusz Antalné, s ezek gyermeke: Kálmán 
és a jász-apáthii mélyen sújtott hivek, szomorodott szívvel 
jelentik, feledhetlen emlékű paptársuk, illetőleg nagybátyja, 
sógora s dédnagybátyjának főtisztelendő Pájer Antulnak 
szt. gellérti apát, kiérd, alesperes és jászapáthii plébánosnak 
a halotti szentségek ájtatos felvétele után, békés türelemmel 
viselt hosszas szenvedések után f. hó 4 én Budapesten bekö-
vetkezett halálát. I lü l t tetemei Jász-Apáthira szállítva, 
ugyanott f. hó 7-én reggeli fél 10 órakor tétetnek örök nyu-
galomra. Az engesztelő sz. mise áldozat ugyancsak junius 
hó 7 én reggeli 9 órakor fog a Mindenhatónak bemu-
tattatni. Az örök világosság fényeskedjék neki ! 

KEGYELETES ÁDAKOZAS. 
A szent atyának két nagyváradi áldozár . . . . 100 frt . 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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I. Félév, 1881. 

TARTALOM. Páduai sz. Antal a 13-dik század keretében. — Ave maris Stella! — Egyházi tudósítások: Budapest. Kor-
tes beszédek. Esztergomi fömegye. Tiltakozás. — Vegyesek. 

Itt, lapunk legdíszesebb helyén, hol főpapokról, a vallás és haza oszlopairól, szoktunk meg-
emlékezni, szólaltatjuk meg a parentatio gyászhangjait egy világi férfiú felett. 

Magyarországnak, a magyar kath. egyháznak, nagy halottja van. Nm. idősb nagykárolyi 
gPÓf Károlyi Is tván, példás keresztény kath. élet után f. hő 12-én jobb létre szenderült. Vele 
a magyar arisztokraczia legszebb, legnemesebb, legmagasztosabb alakjainak egyike szállt sirba. 
Szépen, tisztán, nemesen, vallásosan, hazafiasan élt, tetszőleg Istennek és embereknek. Emléke áldott 
és dicső lesz. Legyen örökké példa a magyar főnemesség előtt! Az örök világosság fényes-
kedjék neki ! 

P á d u a i sz. Anta l a 13-dik század keretében. 
O proles Hispániáé 
Pavor infidelium 
Nova lux Italiae 
Nobile deposition 
IJrbis paduanae! 

(Vége.) 

Ama fényes sikeren kiviil, melyet apostolsága 
idejében aratott, ékesszólását oly viszonyok közt is 
hangoztatá, melyek nemes alakját még előnyöseb-
ben kidomborítják. Szentünk a hübérség hanyatlá-
sakor élt, ennek SZÍVÓS szervezete egy ideig még 
ellentállt az ujabb koreszmék által ellene vivott 
ostromnak ; de sorsa már akkor el vala döntve, mi-
vel a világtörténelem örökös átalakulásoknak szín-
helye, melyeket misem képes megakadályozni ; ez 
értelemben a történet logikája kérlelhetlen, vagyis 
a Gondviselés ugy intézi a világeseményeket, hogy 
az emberiség anyagi és szellemi tökélyesbülésben 
előrehaladván, életczéljait mindjobban valósitsa. 
Sz. Antal szemtanuja volt a községek ébredésének, 
melyek lassankint visszahódították az oly soká ne-
kik megtagadott jogokat. Ezen magában véve telje-
sen jogosult s eredményeiben is örvendetes mozga-
lom véres jelenetek által lön beszennyezve, melyek 
a kormányrendszer-változásokat többnyire követni 

szokták. Ez különben a tömeg mozgalma volt, mely 
nem ugy mint a szellemi harcz, — fizikai fegyver 
hez nyul. Szentünk minden erejét felhasználta arra, 
hogy a demokratikus forrongást a jog s méltányos-
ság határai közt visszatartsa, mivel előre látta, 
hogy azt első szárnypróbálgatásai merész s veszé-
lyes útra ragadják. Manap mi azonnal készen va-
gyunk a politikai fellobbanásokkal, s azért szeret-
jük azokat a mult időből idézni, hogy a forradalmi 
eszmékkel való rokonszenvünket igazolhassuk. Sz. 
Antal ama mozgalmak közepett gyakorolt magavi-
seletével megtanit bennünket, mi a ker. demokra-
t ia ; különösen pedig nekünk népoktatóknak kijelöli 
az eszközöket, melyekkel szabályozhatjuk a közsza-
badságot, elejét vehetjük abberrátióinak, gyógyít 
hatjuk a tulcsapongásaival ütött sebeket. S mivel 
épen e két korszak egymásközti hasonlóságát jel-
zem, egyúttal meg kell emlitenem, mily szerepe 
volt szentünknek a titkos társulatokkal szemben, 
melyek a manichaeismus mindmegannyi mérges 
növényei voltak. Neki kellett megczáfolni ama tév-
tanokat, melyekkel ugy mint napjainkban a népet 
ámították; azért valóságos Isten csodája, hogy ki-
kerülte ama számtalan tőrt, melvekkel láb alul 
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eltevésére összeesküdtek. Manap a szabadkőmű-
vesség a társadalmi nagy veszély, ez megtestesitése 
minden forradalmi eszmének ; ez azon vulkán, mely 
a társadalom talaját felaknázta, s mely majd itt 
majd ott vet lobbot. A szabadkőművesség egyenes 
ágon visszaszármaztatható a középkori titkos tár-
sulatokra. Azon heves harezban, melyet ellene vívni 
kell, sz. Antal legyen példányképünk s védszen-
tiink, kiről kortársai lelkesen zengik : 

Felix quem non gladius 
Terret sed in melius 
Mutat iniquorum, 
Dum in Sión praedicat 
Domini praeceptum 
Et talentum duplieat 
Coelitus acceptum. 

(Liturgia Francise, sec. XIII. Antiphon. 1. Nocturn.) 
Ilyen a mi szentünk alakja, ki tanulmányunk 

tárgyát képezi. A szentek tanulmányozása mindig 
vonzó ; e vonzerő könnj^en megmagyarázható, mivel 
ök a teremtés műremekei par excellence. A termé-
szet nyúj t ja az anyagot, a kegyelem csoda keze pe-
dig azt a ker. tökéletesség eszményképeivé alakítja 
át. A szentek fönséges értelemmel birnak, lia mind-
já r t járatlanok is emberi tudományokban, ök fen-
sőbb jellemerövel ékeskednek, mivel önmagokat s 
e világot győzték le. Ezek hősies és gyöngéd szí-
vűek is, melyek tiszta szeretettől lángolnak ; e láng-
ég felé tör imádásképen, honnét visszaszáll a földre 
segitségképen. Ök Istennek szolgái s az embereknek 
jótevői. Szeretetük kifogyhatatlan, mivel egyesítve 
vannak a szeretet kiapadhatlan kutforrásával, Isten-
nel már ez életben, miről fényes bizonyságot tesz-
nek csodatetteik. Sőt a szentek e ragyogó vonásai-
tól eltekintve. — ha csak azt mondhatnók felölök, 
ezek nem olyanok, mint mi közönséges emberek, 
kik egyben másban visszatetszést s kárt okoznak, — 
e nemleges nagyság máris inegörökitené nevöket a 
történelemben. Ez okból a szentek az egyháznak 
legkedvesebb gyermekei, melynek dicsőségét s re-
ményét képezik. De ök legkedvesebbek minekünk 
is, mivel hitünk czáfolhatatlan igazolását szemléljük 
bennök. S mivel életszentségüket tagadni nem le-
het, ennek forrását kell kutatni: s vájjon hol lel-
hetnök azt fel, ha nem a sz. keresztség malasztaján-
dokában? Hiába eröködnek némelyek a szenteket e 
természetfölötti fénykörtöl megfosztani, mely övedzi 
homlokukat. Nem is elég őket mint más nagy fér-
fiakat a dicsőség csarnokaiba helyezni, vagy meg 
elégedni igazlelkü írók s művészeknek irántuk való 
hódolatával, hanem kell, hogy mint sz. egyházunk-
nak erényhösei oltárainkon diszelegjenek , s mi 

ennek zsámolyán tiszteletünk és szeretetünk adóját 
leróhassuk. 

Innét van ama rendkívüli élvezet, melyet a 
szentek életének olvasása nyújt . Ezen élvezet nö-
vekszik azokban, kik azt megírják. E lelki gyönyör 
amaz erkölcsi szép szemléletéből fakad, melynek 
élő eszményképei a szentek ; de még inkább azon 
szent titkokból, melyeket lelkük mélyében felfede-
zünk. Ama gyönyörnek még más forrásai is van 
nak. A természetfölötti élet eme képviselőire az 
ítészét közönséges szabályait alkalmazni nem lehet. 
Ez ugyan bonczkés alá veheti születésük s halálo-
zásuk évszámát, az események idő s hely szerinti 
egymásutánját élettörténetük fonalán ; nemkülön-
ben felderítheti némely részletek hitelességét, mely 
a legendák burkolata alatt homályos. De mihelyt 
szó van érdemeikről, csak a csodálkozásnak marad 
helye. A történetíró, ki ítélőszéke elé idézi a mult 
kitűnőségeit, nagy elégtételt élvez vizsgálódásai-
ban, s nem veszti kedvét, midőn leveszi az álarczot, 
mely igaz képüket elfödte a kortársak előtt. De nem 
ilyen a szentek életiróinak szerepe. Jól esik igazsá-
gosságot szolgáltatni azoknak, kiknek népszerű-
ségével visszaéltek ; édes örömöt okoz a félreis-
mert erényt védeni s neki közelismerést szerezni. 

Mindenekelőtt pedig nekünk szükséges tanul-
mányozni a szentek életét, kik az erkölcsi tespedés 
korszakában élünk. Ilyenkor vajmi kietlen a világ 
színe, midőn az igazság megfogyatkozik, az álnok-
ság mindenfelé terjed, ugy hogy mint a levegőt 
magunkba szivjuk. Ilyenkor az egyszerűség mosolyt 
kelt, az őszinteség ügyetlenség, a jellemszilárdság 
kiállhatatlan teher, a meggyőződés s elvhüség ki-
halt, az áldozatkészség pedig végkép elköltözött a 
szivekből; s a kik nem gonoszok, azok kislelküek. 
Ilyenkor nem sokra mennek azok, kik ker. elveiket 
s a régi igazlelkiiséget megőrizték. Kortársainktól 
megtagadva, a társadalom kebeléből száműzve, 
agyonsújtva a közvéleménytől, az elhagyatottság 
fogja felemészteni őket ; mert hiába, vallás- s er-
kölcstelenség nélküli légkörben a jó keresztény nem 
élhet. Ily időben elődeink ott hagyták a világot, s 
a magányban keresték azon békességet, melyet a 
világ nem adhat. Ámde mi, kik nem követhetjük 
oda, hol fogunk az üldözések elöl biztos menedéket 
lelni'? A szentek élettörténetében! Siessünk az ő 
védszárnyaik alá ! Mondatott, hogy bizonyos igazlel -
küek, in quibus dolus non est, ismét megengesztel-
nek az emberiséggel. Ezt művelik a szentek első 

o o 
sorban : ök a ker. tökéletesség megvalósítása az O Ö 
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Üdvözitö vérével megváltott s az evangeliom vilá-
gosságával áthatott emberi természetben. Arczula-
tukról visszfénylik mintinegannyi üdvsugár az élő J O J C 

hit. a boldog remény, a lángoló szeretet, az önfel-
áldozás, a kivívott győzelem fölötti öröm, a nemes-
leikii megbocsátás, a boldog halál. Ök minden jám-
bor fohászunkat meghallgatják s Isten trónja elé 
viszik, hogy segítséget nyerjen. Lábaiknál érezzük 
igazán fogyatkozásunkat, de ezen önbeismerést édes 
vigasztalásokkal jutalmazzák. 

* 
* * 

Ily édes örömet szerez páduai sz. Antal élet-
történetének tanulmányozása is ; ám vajmi nehéz 
öt élethiven ecsetelni. Fra Angelico da Fiesole tér-
den állva festett. Innét magyarázhatók meg egye-
dül Madonnáinak arczkifejezései, melyeknek typusa 
nem e világból való; áhítatot lehelő szívből faka-
dozó virágbimbók ezek, melyeket a természetfölötti 
ihlettség hajnali pír ja világit meg. Szentünk élet-
történetének irója tehát mindenekelőtt térdre bo-
rulva kérje Istent, ki szentjeit megdicsőíti, hogy egy 
helytelen vonással az eszményképét el ne éktele-
nitse ; hanem hogy az Muri Hóéhoz hasonlóan a szende 
ártatlanságnak s a csodás életszentségnek legyen 
eleven kinyomata. Szerencsére a mi szentünknél 
nem kell soká keresni az anyagot. Népszerűsége a 
világraszóló csodái, az egyházi műépítészet reme-
keitől le az ut szélén elhagyva álló emlékképekig, 
— hirdetik erkölcsi nagyságát, bizonyítják a tisz-
teletet és szeretetet a hálás utókorban jótéteményei 
miatt. Ezeket összhangzó egészbe önteni, ez az egye-
düli feladat ; mihelyt ez megvan, kész a szobor, 
melynek talapzatán olvassuk : 

(laude Antoni, serve Christi 
Quod aetate tenera 
Plenus gratia fuisti 
U t ires ad aethera. 

(Chauvin de Maian: Histoire de s.François d'Assise.) 
Dr. Surányi János. 

Ave maris Stella! 
1877. 

VI. 
Szept. 8-dikára Dittrichswaldeba mintegy 50,000 em-

ber gyűlt, kiknek nyugodt áhítata és magába szállása mél-
tán csodálatot keltett, még a marczonább férfiakra is mély 
benyomást gyakorolt, sőt a máshivők szemeiből is a megha-
tottság könyeit fakasztotta. 

A bold. Szűz a négy kiváltságolt egyénnek oly öröm 
és fényben úszva jelent meg, mint eddig soha. A két öregebb 
már előtte való napon számtalan angyaltól környezve 
látta ; e napon a két gyermeknek is kedvesen énekelő sok 
angyal által körülvéve mutatta magát. Kettő közülök őt o »/ o 

karjánál fogva a trónszékhez vezette, a többi pedig részint 
lábainál, részint két oldalt egész vállainak magasságaig tér-
delő helyzetben és összetett kezekkel helyezkedett el. 

Azonban e napot a többitől még egy más körülmény 
is megkülönböztette. 

A gyermekek ugyanis már a jelenések második heté-
ben kérték a sz. Szüzet, hogy a fa alá helyezett vizet áldja 
meg, Kérésök ekkor nem teljesült. Jul . 24. ismét azt kérdez-
ték tőle : hozhatnak-e az emberek magukkal vizet, tar that-
ják-e azt kezeikben a sz.-olvasó-imádság alatt megáldatás 
czéljából és vájjon e vizet betegek használhatják-e ? A sz. 
Szűz erre igen nel válaszolt. A plébános ezáltal felbátorítva, 
aug. 12. a bold. Szüzet kéreté, hogy egy a templomtól mint-
egy 600 lépésnyire levő tiszta forrás-vizet áldana meg. De ő 
feleié: „Később." A plébános szept. 7. e kérést az özvegy ál-
tal megujittatá, de válaszul megint esak ezt kapta : „Ké-
sőbb." Azonban szept. 8. reggel, az özvegy jelentése szerint, 
a hold. Szűz neki minden ujabbi kérés nélkül azt hagyta 
meg, hogy lia a plébános a forrást ma megáldatni kivánja, 
ugy ez óhaját a déli rózsafüzér alatt fejeztesse ki. Este az-
után a jelenlevő papok és ők négyen a rózsafüzér-iina előtt 
a forráshoz jöjjenek, mely is az ő jelenlétükben megáldatni 
fog. Midőn pedig az özvegy a lelkész kérését délben tolmá-
csolta, a bold. Szűz igenlőleg felelt, és kijelentette, hogy az 
áldás esti 7 órakor fog megtörténni, mely alatt a lorettoi 
litánia imádkoztassék. 

A papok a meghatározott időben, de csak kisebb cso-
portokban, a forráshoz vonultak, hol a négy egyén is meg-
jelent, s az ott levők száma az átmenőkkel és kíváncsiakkal 
együtt mintegy ötvenre ment. Ugyanannyi ezeren voltak a 
temetőben ; hallván ugyanis, hogy a bold. Sziiz esti 9 órakor 
utoljára fog megjelenni, és hogy ennélfogva a sz.-olvasó-ima 
csak 8 órakor veszi kezdetét, nyugodtan maradtak helyei-
ken. A toronyóra hetet ütvén, megkondult az Ave-Maria-
harangszó, a forrásnál levők letérdeltek és elmondván előbb 
az Ur angyalát, szintén latinul a lorettoi litániát imádkoz -
ták el. Ennek közepe táján először az özvegy, reá csakha-
mar Katalin és valami egy perez múlva az ezek előtt tér-
delő gyermekek is hirtelen mélyen meghajoltak, és önmagu-
kon ugyanazon jelenségeket, melyeket rajtok a jávorfa alatt 
már annyi ezeren észleltek, láttatták : szemeik nagy kari-
kára nyílva, arezvonásaik megmerevülve, bágyadtan le-
csüggő kezeik és karjaik hidegek voltak. A litánia befejez-
tével a jelenvolt papok egyike a „Salve Reginát," utána az 
„O Sanetissimát" és végül a „Magnificat"-ot intonálta. Az 
ének alatt a négy egyén magát csaknem egyszerre meghaj-
totta, előbbi kinézését visszanyerte és ott a hely szinén azon-
nal kihallgattatott. Oda nyilatkoztak és nyilatkozatukat 
esküvel is megerősíteni hajlandók voltak, hogy a bold. Szűz 
nekik itt is, és pedig mindegyiköknek a már jelzett sajátos 
módon, de angyali kiséret nélkül jelent meg, hogy először a 
jelenlevőkre, azután pedig a forrásra tekintett, és végezetül 
mindezt, mind a jelenvoltak jobb kezével ép ugy áldotta 
meg, miként az áldozár a sz.-misében először a kelyhet és 
utána a népet megáldja. A gyermekek azonfelül még e sza-
vakat is hallották : „Menjetek most a temetőbe." 

Az itt jelenvoltak mélyen meghatva ittak a megáldott 
forrásból, azután pedig a megjelenés rendes helyére indul-
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tak. I t t megrendítő látvány tárult bámuló szemeik elé : az 
az egész tekintélyes dombot sürü néptömeg lepte el s azt 
számtalan égő viaszgyertyája által tüztengerré varázsolta 
át. A kiváltságolt négy egyén egyén e roppant tolongásban 
egymástól elválasztatott és csak a két gyermek térdelt egy 
sír fölött, az ő rendes helyén. Az iskolás gyermekek elkezd-
ték a sz.-olvasót, mely alatt mély csend állott be. A máso-
dik titok alatt a kiváltságoltak — a mennyire az kivehető 
volt — egyszerre hajtván meg magukat, raj tuk a rendkívüli 
jelenségek a már ismert módon feltűntek. De midőn a har-
madik titok alatt ők ismét mélyen meghajoltak, magukat 
kereszttel jelölték, s igy a sz. Szűz távoztát jelezték, több 
oldalról hirtelen az aggály és ijedtség kiáltása hangzott el ; 
többszörösen és mind erősebben hallatszott e felkiáltás : „Is-
tennek sz. Anyja. k. é.!" és az egész néptömegen titokszerü 
félelem és nyugtalanság vett erőt, mely is csak akkor ért 
véget, midőn a rózsafüzérnek végeztével a „Salve Regina" 
•intonáltatván, abba a jelenlevők ezreinek eget renditő hangja 
bevegyült s az áhitat lelkesedése minden félelmet elosz-
latott. 

Mi volt már e zavarnak oka ? Adunk a sokból néhány 
tanuságtételt. 

Egy felsőgymnasiumi tanuló (Oberprimaner) Jomen-
dorfból mondja, hogy a jelzett időpontban a temetőn az ő 
közvetlen közelében erős szélzugást érezett oly zaj kíséreté-
ben, mint a milyent foglyok fölröpülése okoz. Erre őt oly 
ijedtség fogta el, hogy térdei ugy reszkettek, mint eleddig 
soha. A közelében levőket hasonló ijedtség szállta meg, kik 
térdelő helyzetűkből a félelem kiáltása között rögtön fel-
ugrálván, bámuló szemeiket a jávorfára függesztették. Ez 
ifjú aztán, az iszony érzetétől áthatva, egy csúnya szürke 
madarat látott a levegőben, későbben pedig a fák levelei 
között mintegy 10 perczig ide s oda mozgó fehéres alakot 
vett egészen tisztán észre, mely is a Gyermeket karján tartó 
sz. Szűznek mintegy fél méternyi magas gypsz-szobrához 
hasonlított. 

Michels Maria azt állította, hogy ő egy fehér csillag-
féle alakot látott a jávorfáról a község felé lebegni. E lebe-
gés másodszor is ismétlődött, de ekkor már az nagyobb volt 
a csillagnál, emberféle alakot öltött és az és; felé eltűnt. Ö ' o 

Gluth Mária nővérével és az ott levők nagyobb szá-
mával együtt szinte egy csillagot látott a jávorfáról a köz-
ség felé szállni és néhány perez múlva megint a fához visz-
szalebegni, mialatt az embereken nagy ijedtség vett erőt, 
kik is az Isten Anyjához hangosan felkiáltottak. 

Mások ismét azt bizonyították, hogy a jávorfáról a 
templom felé nagy tűz láng húzódott át, mely azután lábaik 
előtt golyó alakjában hirtelen a földbe bujt, ugy, hogy ők 
ijedtökben felkiáltani kényszerültek. Egy asszony pedig, 
csecsemővel karján, oda nyilatkozott, hogy ő a levegőben 
számos és utálatos alakokat látott, kik az ottlevőknek kia-
bálták, hogy velők együtt „friss levegőre" jöjjenek, miután 
itt a temetőn nagyon fulladt a lég. Továbbá a levegőben 
egymással csatázó csapatokat vélt látni és fegyver-zörejhez 
hasonló zajt hallani . . . Friedrich Antal birtokos, köztisz-
teletben álló és minden hitelt érdemlő egyéniség j>edig arról 
tanúskodott, hogy ő feje fölött a légben sokkal erősebb és 
megrendítőbb ordítást hallott, mint a dühös oroszlán ordí-

tása szokott lenni , melyet egy ízben hallhatni alkalma 
volt. 

Másoknak hason értelmű nyilatkozatait mellőzve, csak 
még a 60 éves Vieczorek Anna özvegynek, a kiváltságos 
Katalin anyjának látmányát hozzuk fel. Ez ugyanis az uj 
kereszt-kápolnácska közelében térdelvén, annak fülkéjében 
huzamosabb időn át egészen tisztán egy kék köpenybe bur-
kolt nő-alakot látott, de arezvonásait mégis jól nem vehette 
ki. Leánya neki reggel azt mondotta, hogy az ezen kápol-
nácska számára megrendelt szobor nem érkezvén meg, az — 
mint átalában remélték —- e napon nem állittathatik föl. 
Most, midőn e fülkében egy szobrot saját szemeivel látott, 
azt gondolta, hogy leánya neki hamis hírt, hozott, és csak 
másnap reggel győződött meg arról, hogy ő is egv csalfa 
látmány által félrevezettetett. Azt azonban erősen állította, 
hogy akkor nem csalódott, midőn ugyanakkor maga fölött a 
légben víg zenéhez hasonló hangokat ét zajt hallott. 

Mi volt ez ? E szent nap lélekemelő örömeit az estnek 
mély megindultságot keltett komolysága váltotta fel, midőn 
is mindnyájan majd tisztában, majd homályosabban belát-
ták, hogy ellenkező hatalmak itt a hitnek magasztos vallo-
mását s a népnek buzgó áhitatát az ijedelem fölgerjesztése 
által tönkre tenni, sőt a jelenlevők ezreinek életét is ve-
szélybe sodorni törekedtek. Mi történik itt, ha ez 50,0()0-nvi 
sürü néptömeg az ijedség folytán rohamos mozgásba jő ? . . . 
Hála a nagy hatalmú Szűz által a jó Istennek! legcseké-
lyebb baj sem történt . . . Eszünkbe jutnak itt az apostol 
fejedelmek ezen szavai : „Józanok legyetek és vigyázzatok, 
mert a ti ellenségtek, az ördög, mint ordító oroszlán, körül-
jár, keresvén, a kit elnyeljen ; kinek erős hittel álljatok el-
len. — Mert nem (csak) a test és vér ellen kell tusakod-
nunk, hanem a fejedelmek és hatalmasságok ellen, a világ 
uralkodói ellen e sötétségben, s gonosz lelkek ellen a leve-
gőben." (I. Pét . 5, 8. Efez. 6, 12.) 

VII. 
A bold. Sziiz születésnapja az ermlandi megyében a 

szept. 8-dikát követő vasárnapon ez évben tehát szept. 9. 
ületvén meg, e napon az idegenek közül még sokan marad-
tak itt. Ezek s a dittrichswaldei hivek vasárnap reggel a já-
vorfát nagy csoportokban állták körül, s a rajta végbement 
változás fölött egymással élénken beszélgettek. E fának két 
hatalmas főága közül ugyanis az egyik, és pedig az észak 
félé néző éjjeli 12 órakor, messzire hallható erős ropogással 
hirtelen letörött és az ellenkező oldalon levő kápolnácskára 
oly erővel esett, hogy nem csak a raj ta levő vas-kereszt 
meghajlott, hanem még a téglák is megrepedtek és helyeik-
ből kimozdultak. Az átmérőjében mintegy 40. cm. vastag ág 
belül egészen egészséges volt ; a törés mindakét oldala ugy 
nézett ki, mintha az erőszakos szakítástól származott volna ; 
a körüllevő fák semmit sem voltak megsérülve, sőt róluk 
még egy száraz ágacska sem esett le ; szóval a körülállók 
közül e rendkívüli tüneményt ki sem volt képes megfejteni. 

Reggeli 9 órakor, a predikáczio előtt, a hivek ismét 
elkezdették a jávorfa előtt a sz.-olvasót. Kijelentetett ugyanis, 
hogy ennek naponta háromszori elimádkozása egyelőre még 
a temetőn, későbben pedig a templomban folytattatni fog. 
Történt pedig ez annál is inkább mert a kiváltságolt egyé-
nek azt mondották, hogy a szept. 8. zár-áhitat alatt a hold. 
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Szűz azt ígérte, miszerint továbbra is velők maradni és bi-
zonyos napokon itt meg is jelenni fog. A gyermekeknek, ki-
ket egész nap az afölötti bu szomorított, hogy ők a mennyei 
Anyát többé nem látandják, azt mondotta : „Ne szomorkod-
jatok; mert én mindig veletek maradok." Katalin tőle ekkor 
semmi szavakat sem hallott, hanem csak azt látta, hogv a 
sz. Szűz a jelenlevőket háromszor, mindig magasabbra 
emelkedve, megáldotta ; Bilitewski özvegy pedig azon kér-
désére, vájjon a bold. Szűz itt még későbben megjelenni 
fog-e, válaszul nyerte : „Igen, és pedig Portiunkula, Mária 
mennybemenetele és születése ünnepein, azonfelül pedig azon 
napokon, melyeken a Mária-szobor itt felállíttatni fog." 

E nyilatkozatok még az nap esti 10 órakor sok tanú 
jelenlétében leírattak, melyek a jelenlevőkre, kik a jele-
néseket már befejezettteknek hitték, nagy benyomást gya-
koroltak. Ki tűnt ekkor, hogy csak a jelenések első folyama 
nyerte bezáratását, a második folyam pedig most vevé kez-
detét. A jelenés kitűzött napjai közül főleg a Port iunkula-
nap keltett bámulatot, mely az ermlandi egyházi naptárban 
elő sem fordul. De még nagyobb volt a bámulás, midőn az 
özvegy a sz.-olvasó után a plébánost arról értesitette, hogy 
az alatt neki a bold. Szűz mintegy 5 perczen át rendes alak-
jában, angyalok nélkül megjelent, mit sem szólt és távozása 
előtt a népet megáldotta. E jelenés a sz. Szűz Ígéretének 
teljesitése volt ő ugyanis este azt ígérte, liogy születésének 
ünnepén (nem napján) fog ismét megjelenni, ez pedig az 
egész megye által szept. 9. ületik meg. A déli rózsafüzér-
imán már a többi kiváltságolt is megjelent, kiknek, a bold. 
Szűz szintén mutat ta magát és pedig a 3-dik titokból egész 
a 4-ig lefolyt idő alatt , mig máskor rendesen a 2-dik titok-
tól kezdve egész az 5-ig velők maradt. A gyermekeknek 
ekkor mondotta : „Jöjjetek ide mindig !" Katalin önként 
kérdezé őt, vájjon itt mindig jelen fog-e lenni, és válaszul 
nyeré : „Igen." Az özvegy egy jelenvoltnak kérésére azt 
kérdezte tőle, hogy a mult este oly sokan miért kiáltottak 
fel. A sz. Szűz feleié : „Azok, kik felkiáltottak, a gonosz 
lelket látták." . . . Este a kis Borbála szomorú arczczal 
mondá mindjár t a sz.-olvasó végeztével a körülállók előtt : 
„En semmit sem láttam," mire Jusztina is hasonlag felszó-
lalt : „Én sem láttam." Katalin ellenben a jelenést sok an-
ógyaltl körülvéve látta, és ezen szavakat hal lot ta : „ E n a 
három ünnepen itt mindig jelen leszek." Az özvegyhez pedig 
igy szólt: „Akkor fogok ismét megjelenni, midőn a szobor 
itt felállíttatni fog, azután pedig évenkint a Port iunkula-
bucsunapon, valamint Mária mennybemenetele és szidetése 
ünnepein." 

Ez a jelenések másik eddig beláthatlan sorozata ! 
A várva várt szobor Mayer müncheni művész-csarno-

kában, életnagyságban, 450 márkáért, a szokott Immaculata 
modorban elkészülvén, szept. 12. megérkezett, és mig a hi-
vek annak gyönyörű volta fölött bámulva örvendettek, ad-
dig Jusztina és Borbála nyilt zokogásba törtek ki, és vigasz 
talhatlanok voltak, levén szerintök a szobor, a bold. Szűz-
hez hasonlítva, oly nagyon csunva. A rózsafüzér után azon-
ban jelentették, hogy a sz. Sziiz nekik a 3. és 4. titok alatt 
szokásos módon megjelenvén, azt mondotta: „Ne szomor-
kodjatok ; a szobor jó." Az özvegy is látta a jelenést, 
és hallotta ugyanazon szavakat; de ekkor Katalin mit 

sem látott. Másnap reggel ismét az özvegy és Katalin látta 
őt, a gyermekek pedig mit sem láttak. Délben a sz. Szűz 
ismét mind a négynek megjelent, és akkor a gyermekek 
hozzá azon kérdést intézték, hogy a kápolnácska mikor 
szenteltessék föl ? Válasz : „Vasárnapon." Este a gyermekek 
őt megint nem látták ; a másik kettő pedig oda nyilatko-
zott, hogy a bold. Szűz a szentelés idejére vonatkozó 
kérdésüket ezen válaszra mél ta t ta : „D. u. 3 órakor; a pap-
ság ott jelen legyen s a rózsafüzér imádkoztassék." A jele-
nés a következő három napon is ismétlődött ; de a két öre-
gebb őt szept. 14-től kezdve mindig sok angyaltól körül-
véve, a gyermekek pedig ezek nélkül látták. A két öregebb 
ezen rendesen csak rövid jelenések alatt a sz. Szüzet kérdezte, 
vájjon őt a jövő évben is fogják-e látni ? és válaszul nye-
rék : „Ha életben lesztek, fogtok látni." Szept. 15. este kér-
ték őt, áldaná meg a községet és a plébánost, mire vála-
szul jött , hogy ez áldás a szomorúság közelgő idejére másnap 
fog megadatni. O o 

Igy jöt t el szept. 16-dika. Dittrichswalde ezen a na-
pon szűz Mária névünnepét ülte, melyre a folytonos eső 
daczára is mintegy 15,000 lengyel és német jelent meg. D. 
u. 3 órakor a szobrot harangzúgás, ének és zene közt négy 
áldozár a plébániaiakból a templomba vitte, hol is az ünne-
pélyesen megszenteltetett, azután pedig körmenetileg az u j 
kápolnához vitetett, és ennek megáldatása után, a fülkébe 
elhelyeztetett. Ezalatt a záporban hulló eső megszűnt, ugy 
hogy az ünnepély további lefolyása mosolygó napsugár mel-
lett mehetett végbe. Több ének és ima után a ,Te Deum' 
intonáltatott, és ennek végeztével a sz.-olvasó mondatott el. 
Ezalatt a jelenlevők a kiváltságos egyének arczain a túlvi-
lági jelenés tüneteit rendkívül nagy mértékben kifejezve 
látták. Egyöntetű nyilatkozatuk szerint a hold. Sziiz az ima 
alatt, jobbra fordulva, rézsut fölemelt jobb kezével a kápol-
nácskát és a szobrot, azután pedig kérésökre a községet ós a 
plébánost, a jelenvoltakat és az összes keresztény állapoto-
kat megáldotta. A két öregebb végezetül még ezen buzdí-
tást hal lot ta : „Imádkozzatok buzgón a rózsafüzértaz öz-
vegy pedig még e szavakat is : „Most már csak a jövő évben 
fogok nektek ismét megjelenni !" 

A csipkebokor itt is, ugy mint Lourdesban, kivirág-
zott : virágai azon számos csodák, melyek még 1877-ben 
történtek, és melyekből itt csak egyet-kettőt emiitünk föl. 

Schmidt János, 47 éves, hosszú időn át rosz jellegű 
fekélyekben sinlett. Ivarján a bus már egész a csontig rot-
hadott, melynek egyszerű látására egyik szomszédnője el-
ájult . El jöt t tehát ide, és a mint a megáldott vásznat a 
fekélyekre tette, a kisebbek azonnal eltűntek, karjai és ke-
zei pedig néhány nap múlva ugy helyre jöttek, hogy ismét 
kaszálhatott. Aug. 16. tökéletesen felgyógyulva, hálából 
ismét D-ba jött . 

Köpke Artúr , 12 éves, heves szaggatás folytán jobb 
lába- és térdében 5 cm. mély két lyukat kapott, melyből 
nagy genydarabok hulltak ki. Az orvosok nem tudtak raj ta 
segiteni, sőt jobb szára minden szakorvosi segély daczára 
összezsugorodott, megrövidült s a beteg csak mankók segé-
lyével volt képes egy kis mozgást tenni. Ily állapotban az 
anya vele D-ba jött, imádkozott, és gyermekének beteg lá-
bára a vásznat, vizet és a jávorfa levelét alkalmazta. Ötödik 
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napon már a mély sebek teljesen begyógyultak és a szagga-
tás véglegesen megszűnt, ugy hogy a gyermek visszautaztá-
ban már csak egy mankóra támaszkodott, Azután ő még 
ide jött, és itt mintegy 3 hetet töltött. Ekkor a második 
mankót is eldobta, Ez élénk és kedélyes fiu szept. 2-tól 
kezdve azt vallotta, hogy ő a rózsafüzér alatt rendesen a 
sz. Szüzet is látja fehér ruhában, kék (későbben aztán arany-
sárga) köpenynyel , lábai alatt pedig félköralaku arany 
fénynyel. E jelenést ő mindig nagy fényben, hol több, hol 
kevesebb csillagtól környezve és angyaloktól körülvéve, 
néha trónon ülve, korona- és kormánypálczával látta. A je-
lenés a fiút eleinte nagyon megfélemlítette, de későbben 
azt mindig örömmel üdvözölte, tartama alatt semmi egye-
bet sem látott, de nem is hallott, és csak egyszer — szept. 
5. reggel — bátorkodott őt gondolatban megszólítani és 
megkérdezni, vájjon meggyógyul-e ? mire e választ hal-
lotta : „Igen." 

Bruslawski Anna 1877. húsvétkor megvakult, és a 
königsbergi szemészeti klinikából is azon kijelentéssel bo-
csáttatott haza, hogy gyógyithatlan. Anyja D-ból neki meg-
áldott vizet és jávorfa-leveleket hozván, leányával együtt 
kilenczedet tartott . Harmadnapon már feltűnő javulás állott 
be, és a kilenczed bezártával Anna láttehetségét teljesen 
visszanyerte. 

A „betegek gyógyitója" iránti bizalom roppant nagy 
mérveket ölt, és pedig nem csak a katholikusok-, hanem a 
protestánsoknál is. 

Ez Dittrichswalde, hova jul. elejétől szept. közepéig 
mintegy félmillió hivő zarándokolt! Ivi mutatta meg nekik 
az utat ? Tán maga a bold. Szűz. Tény ugyanis, hogy azon 
a napon, melyen a dittrichswaldei jelenések kezdetöket 
vették, Lengyelország különféle vidékei az égen sajátságos 
tüneményeket láttak, és azokat imigy adják elő. 

Jun. 27. Prasznisz városban, Plock kormánykerület, 
reggeli 10 órától d. u. 2 óráig az égen tündöklő fény-út volt 
látható, mely 1 méter szélességűnek tiint fel, és délről egye-
nes irányban észak felé tartott. E fény-út eleje keskenyebb, 
vége pedig szélesebb volt, és nyugati oldalán virágokhoz 
hasonlitó, lecsüngő fényrojtokkal látszott szegélyezve lenni, 
melyek a keleti oldalon hiányoztak. E fény-utat a város és 
környék lakóinak legnagyobb része látta, és már akkor néki 
azon jelentés adatott, hogy a Czestocharból Poroszország felé 
tart s ennélfogva a szt. Szűzre való vonatkozással bir. . . . 
Myszyniecben is látták ez utat, és azt a sz. Szűz utjául fo-
gadták el, minthogy az a leghíresebb lengyel búcsújáró 
helyből indul ki. Többen a zarándokok közül állították, hogy 
ha ők egyedül e fény-ut irányát követendhették, D-ba úgy is 
eljöhettek volna. Volt-e ez természetfölötti tünemény, vagy 
csak tán északi fény különös idomulása ? Azt mindenesetre 
belátom, hogy e fény-ut a jelenések kezdetével esett össze. 

Mi történt azóta D-ban, nem tudom. Kik a „Genna-
niât" olvassák, soraimat kiegésziteni méltóztassanak. 

Egyébiránt várjuk be az egyház Ítéletét, és addig is 
a bold. Szűz anyai kívánsága folytán imádkozzak buzgón a 
rózsafüzért ! 

A X I X . század különben oly sötét képének túlvilági 
fényben derengő világos vonásait akartam együttesen eléd 

tárni, k. o. E vonásokat a jeleztem két könyvből vettem át. 
Elmerengtem rajtok kath. szivem vigasztaló édes örömével. 
Ez örömem fokozottabb leszen, ha azok téged is arra fog-
nak lelkesíteni, hogy a rózsafüzért buzgón imádkozva, 
tiszteled és szereted a szeplőtelen Szüzet, kinek anyai lán-
goló szeretete oly fáradhatatlanul apostolkodik tévútra veze-
tett gyermekei között. 

„Nos cum Prole pia benedicat Virgo Maria !" 
(Vége.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , junius 11. Kortes beszédek. — Az országház-

ban a beszéd árja megszűnt, hogy annál bővebben folyjon a 
t. házon kívül, természetesen sem több, sem kevesebb böl-
csességgel, mint a t. házon belül. Hogy is lehetne nagyobb 
a bölcsesség a házon kívül, mint volt belül, hiszen ugyan-
azok a szereplő személyek mindenütt, hozzá még nem is 
tarthatnak czáfolattól, mint az országházban, azért foly 
bátran a számos kortes-beszéd — kortes-beszéd mondjuk, 
mert hivják bár valamelyik beszédet beszámoló beszédnek, 
az éjjen semmiben sem különbözik az úgynevezett programm-
beszédtől, melyet valamely uj kandidatus tart a képviselő--
ség elnyerése végett, egyik ugy, mint a másik, a kormány-
párti ugy mint az ellenzéki, önmagát illetőleg saját pár t já t 
dicsőíti, hallgatói szájize szerint beszél, emellett tekintettel 
van a liberális sajtóra — azaz korteskedik hogy megválasz-
szák képviselőnek. 

Beszéljünk tehát valamit ezekről a kortes-beszédek-
ről : mit tapasztaltunk eddig és mi volna a mi óhajtásunk ? 
Olvastunk kortesbeszédeket, melyek a fővárosban és olya-
nokat, melyek a vidéken tartattak. Tekintsük azonban azok 
közül bármelyiket vallási szempontból, ugy hasonlítanak 
azok egymáshoz, mint egyik záptojás a másikhoz. Talán 
kegyetlennek fogják találni a hasonlatot, de nem tehetünk 
róla, hogy azon beszédeket, melyek az emélygésig ismételt 
polgári házasságot folyton és folyton felemlítik, mint nem 
tudjuk a boldogságnak mily forrását, hogy, mondjuk, az 
ilyen beszédeket csak a záptojáshoz tudjuk hásonlitani. Bi-
zonyos neme az undornak épen ugy elfogja az embert az ily 
beszédeknél, mint ama bizonyos tojásnál. Ellehet tehát kép-
zelni, hogy mily bűz lehet itt a fővárosban, hol az eddig 
hallott beszédek mind-mind sajnálatukat fejezték ki, hogy 
a polgári házasság be nem hozatott, a jövőre nézve pedig 
annak behozatalát követelik. 

A többek közül azonban egy beszédet kell kiemelnünk, 
mely a polgári házasság mellett, kiterjeszkedik még a fele-
kezetek egyenjogúságára is, mert a jogállam ezt igy köve-
teli és ebből vonja le a polgári házasság szükségét, de nem 
olyat, minőt a kormány a múltban beterjesztett. Nem kétel-
kedünk, hogy ez az uri ember önmagát most a legbölcsebb 
embernek képzeli, mert ő oly alapot jelölt ki a polgári há-
zasság részére, melyet megtámadni nem lehet, annál ke-
vésbé felforgatni. Vallásfelekezetek egyenjogúsága, mily 
hangzatos phrazis a házasságra alkalmazva ! Lehet vallás-
felekezetek egyenjogúságáról beszélni politikai szempont-
ból, de nem vallásiból, lehet azt mondani, hogy az államban 
a vallás külsőleg akadályt ne képezzen a hivatalok elnye-
résében, és ezt az állam nálunk nagyon is hűségesen meg-
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tartja, úgyannyira, hogy nem annak megtartására kellene 
sarkalni, hanem inkább arra, hogy mérsékelje magát a pro-
testánsok oly nagy számának kinevezésében, mert, ha a po-
litikai jogegyenlőség megengedi is, hogy protestánsok is 
neveztessenek ki hivatalokra, de mégis követeli, hogy ez az 
egyenjogúság igazságos legyen, hogy e czimen ne adassék 
bizonyos privilégium a kisebbségnek. Tehát t. képviselő-
jelölt ur, igy politikai szempontból beszélni lehet, de nem 
vallási szempontból. Mert, ha ez utóbbit is eszközölhetné az 
állam, akkor ugyancsak nagy absurdumok következnének 
belőle, a mivel ugyan a t. képviselőjelölt ur bizonyára nem 
sokat törődnék, de mi azt hisszük, hogv odáig még nem ju-
tottunk, miszerint az egyenjogúsági elvnek következményei, 
vallási téren is érvényesíttessenek. Mily absurdum lenne p. 
o., hogy az állam parancsolja meg a kath. papoknak az 
egyház szentségeinek kiszolgáltatását protestánsok részére 
is, mert hát az a hivatolt vallásfelekezeti egyenjogúság ezt 
önmagában foglalja: vagy miért nem következnék a felállí-
tott elvből, hogy a vallási egyenjogúság alapján kereszté-
nyek is épen ugy gyakorolják a több nejüséget, mint a boszniai 
mohamedánok, hiszen a mi egyiknek szabad, az egyenjogú-
ság alapján ugyancsak szabadnak kell lenni mások részére 
is. Ezt is akarja a képviselőjelölt ur ? Fájdalom, csak az a 
nagy baj, hogy az ily kortesbeszédek daczára megválasztat-
nak majd az ilyen képviselőjelöltek is, valóságos képviselő-
kül, s hogy nem találkozik senki, k i az ily beszédek tartása 
alkalmával felszólalna, figyelmeztetve a beszéd veszélyeire 
és absurd következményeire. 

De forduljunk el az ilyen irányú kortesbeszédektőh 
melyek minden ker. gondolkozású embert csak keserűséggel 
tölthetnek el, melyeketelnem itélninem lehet és forduljunk 
a más irányú beszédekhez, mondjuk el óhajtásunkat. Voltak 
és lesznek a jövőben is kath. pop-képviselők, ezek is tarta-
nak részint beszámoló, részint programm-beszédet, és hogy 
tartsanak, azt mi a legbensőbben óhajtjuk. De itt már egy 
kis mondani valónk is lenne, ami pedig nem más, minthogy 
egy kis változatosságot hozzanak azokba az eddig egyforma 
és unalmas kortesbeszédekbe. Elmondjuk, hogy mikép kép-
zeljük mi ezt a nélkül, hogy a kath. pap hazafiúi érzelmével 
összeütközésbe jönne, azaz csak általunk contemplált módon 
nem jön összeütközésbe hazafiúi érzelmével. Óhajtjuk, hogy 
az ország sebeit, bajait, szükségeit kath. pap is feltárja, 
mert hogy ilyenek is vannak, p. o. a nagymérvű uzsorásko-
dás, az kétségbevonhatlan, ennek és hasonló bajoknak őszinte 
feltárása, megigérése aunak, hogy e bajok orvoslását elő-
mozdítani fogja, legkevésbé sem ütközik össze a kath. pap 
állásával. 

Van azonban más is, amit főleg óhajtanánk kath. pap 
képviselőjelölt szájából hallani, ha azok t. i. szembeállaná-
nak azon szerencsétlen áramlattal, mely most képviselői 
beszédekben uralkodik, értjük t. i. a polgári házasságot. IIa 
valaha, ugy most van itt az idő, midőn a kath. pap képvi-
selőjelöltek felvilágosíthatják a népet a felől, hogy mi az a 
polgári házasság. Ezzel ők ugy papi, mint honfiúi állásuk-
nak tartoznak. Mert kérjük szépen, mi értelme is van annak, 
hogy kath. pap megválasztatja magát képviselőnek, ha 
akkor, midőn alkalma van, ily állásban is nem törekszik a 
népre felvilágositólag hatni? A liberális képviselőjelölt, már 

bir bátorsággal a liberalismus tanát hirdetni, törekszik pro-
pagandát csinálni a liberalismus tanainak a kortesbeszédek-
ben is, — miért ne tegye ellenkező irányban ugyanazt a 
kath. pap is? Ti liberálisok korteskedtek azzal, hogy kilá-
tásba helyezitek a polgári házasságot, mi kath. papok kor-
teskedjünk azzal, hogy feltárjuk a polgári házasság bűnös, 
veszélyes voltát ; ti állítjátok, hogy a polgári házasság az 
anyagi jólétet előmozdítja, mi bebizonyítjuk, hogy anyagi-
lag és erkölcsileg is hátrányos. Ilyen irányú beszéd ellen 
csak nem lehet kifogása senkinek sem, az ilyen beszédre 
csak nem lehet mondani, hogy az nemzetellenes, miért ne 
lépjen tehát a kath. pap e térre ? Ha ezt a kath. papi kép-
viselőjelöltek megteszik, ha ez irányban tartanak beszéde-
ket, óh ! akkor már felfogjuk értelmét, hogy miért vállal-
kozik a kath. pap képviselőnek. 

Ez az, amit mondani, amit jelezni akartunk. Kortes-
beszéddel kortesbeszédet kell szembe állítani, és ugy lia 
lassan is, de biztosan meghódítani a választókat, kiknek bi-
zony alig lesz 99°/o a ki tudja, hogy mi az a polgári házas-
ság keresztényre nézve, még kevésbé tudja pedig, hogy az 
sokkal többe is kerül, mint az egyházi, a vallási házasság. 
Rajta tehát tisztelt paptársaink, kik képviselőséget akartok 
vállalni, mutassátok meg, hogy lehet fényes kortesbeszédet 
tartani keresztény alapon, frissítsétek fel beszédeitekkel a 
már megrontott levegőt, hogy legyenek képesek éltető léget 
beszivni azok is, kiket eddig a liberalismus dögleletes leve-
gővel látott el, raj ta annál inkább, mert kath. papról vau 
mondva: vos estis sal terrae, vos estis lux mundi. 

Az esztergomi föegyházmegyéböl. Tiltakozás. A 
dunaszerdahelyi egyházkerület lelkészei 1881. május 30-án 
tartott tavaszi gyűlésben, az uralkodó tágértelmü liberalis-
mus czége alatt már létesített, vagy létesítendő sérelmes in-
tézmények elleni tiltakozásuknak következőkben adnak ki-
fejezést : 

Minden keresztény czivilizált államnak alapjául há-
rom tényezőt kell tekintetbe venni : a családnak szentségét, 
mint minden nevelés- és valódi emberi fejlődésnek alapját ; 
a tulajdon szentségét, mint minden további önképzés- és 
kulturának föltételét ; és végre annak beismerését, hogy az 
ember Istennek képmása, és igy önrendelkezéssel és Isten 
akarata által meghatározott czélial bir, melyet csak a tár-
sadalomban érhet el ; és hogy ő másoknak soha eszközül 
nem szolgálhat, sem mások őtet azzá nem tehetik. Az ál-
lamnak tehát mindazt kerülnie kell, mi által a társadalom-
ban élő tagjainak isteni rendeleten nyugvó, szentségi jelleg-
gel bíró és családképző intézményeit megsérthetné. 

IIa az állam e tényezőket szem elől téveszti, ha pol-
gárainak természetes vagy átszármazott jogait tudatlanra 
veszi, és azokkal épen homlokegyenest ellenkező rendelete-
ket hoz, minden esetre a legszentebb jogokat sérti meg. 

I. Ily jogtalan beavatkozás lenne és a család szentsé-
gét mélyen sértené meg, ha a kormány vagy annak közegei, 
oly magyarázatot tulajdonitanának, — a törvényhozó tes-
tület oly értelemben módosítaná az elhírhedt 40. t. cz. 53. 
§-át, mint azt a magyarországi protestánsok a képviselőház-
hoz nem rég beadott kérvényükben elérni szeretnék ; ez 
ugyanis nem volna más, mint a szülők természetes jogát 
vallásos nevelését illetőleg kétségbe vonni. 

Erre nézve az államnak, tekintve polgárainak külön-
böző vallását, és tekintve azt, miszerint azoknak külön val-
lásos íneggvőződésök is van, csak arra kellene ügyelnie né-
zetünk szerint, hogy ezeu meggyőződést tiszteletben tartsa, 
és abbeli szabadságukat biztosítsa, hogy egymás mellett 
békében megférjenek, egymást hitbeli íneggvőződésök miatt 
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ne háborgassák és vallásos szertartásaikat szabadon gyako-
rolhassák. De nem állhat az államnak jogában és nem is 
férne össze annak helyesen felfogott érdekével, ha polgárai-
nak, nevezetesen a szülőknek vallásos meggyőződését meg-
támadná, felzavarná, és őket ellenkező cselekményekre, 
akár kényszereszközök álal, akár törvényes oltalommal rá-
segítené. — Ezt tenné pedig ha az emiitett tör.-czikk és an-
nak alkalmazása a magyorországi protestánsok conventje 
kérete szerint módosittatnék. 

Ennek ellenében mi, a szülők természetes joga nevé-
ben, a családi kébe és jó egyetértés érdekében, a fönti §-nak 
eltörölését óhajtjuk. 

I I . Ily jogsérelmet követne el az állam és önmaga 
alatt renditené meg az alapot, lia tulajdon szentsége, mint 
minden önképzés, és culturalis fejlődésnek föltétele ellen, 
oly qualifikálhatlan aspiratióknak engedne, minők a magyar-
oszági protestánsok conventje által az országgyűlés elé ter-
jesztett kérvényökben is nyertek kifejezést, és melyek az 
„enyém és tied" kétségben nem vonható fogalom megzava-
rásának bélyegét homlokukon viselik. 

Mert ha az államnak nem áll jogában bármelyik pol-
gárának tulajdoni jogát tudatlanra venni, és jogosan birt 
tulajdonát másnak átadni : épen a legnagyobb sérelmet kö-
vetné el, ha a katholikusok vallás- és tanulmányi alapva-
gyonát, melyet apostoli királyaink, buzgó főpapjaink és 
nagynevű őseink — a vallásos hit terjesztésére, a népnevelés 
és tudományok fejlesztésére, állandó és örök jellegű alapit-
ványképen, egyedül és kizárólagosan katholikus czélokra 
rendeltek, és melyeket a százados birtokjog, a folytonos usus, 
— de még inkább a katholikusok és hazai protestáns feleke-
zetek közti egyház- és iskolai vagyont szabályozó 1790— 
1-iki törvények is mint tiszta katholikus egyházi és iskolai 
czélokra forditandó alapoknak elismernek. 

Mily hallatlan jogsérelem volna tehát, lia a jogállam 
részéről vallási és iskolai alapjaink köz- és országos alapok-
nak minősíttetnének, és eredeti kath. czéluktól elfordittat-
nának ! ? Az ily eltulajdonitó, a birtok szentségét mélyen 
sértő és az igazság ellen elkövetni szándékolt ily vérlázitó 
merénylet ellen a katholikusok milliói nevében is határozot-
tan tiltakozunk. 

I I I . De nem lehet az állani jól felfogott érdekével ösz-
szeegyeztetni, ha a társadalomban élő nagytöbbségü tagjai-
nak isteni rendeleten nyugvó, szentségi jelleggel biró és csa-
ládképző intézményein jogsérelmet követne el. — Pedig azt 
követné el, lia a képviselőház asztalára letett miniszteri tör-
vényjavaslat, mely a keresztény és izraelita közt kötendő 
házasságra vonatkozik, törvényerőre emeltetnék. 

Ugyanis a házasság kath. szempontból szentség ; ezen 
jelleget implicite magában foglalja már a házasok közt kö-
tött szerződés és kölcsönös megegyezés — sőt ez maga a 
szentség; és épen azért csakis az egyház által megszabott 
módon köttethetik meg érvényesen. 

Már pedig a törvényjavaslat gyakorlatilag mutatja, 
hogy az állam épen az ellenkezőt állítja, hogy a házasság 
nem szentség, hogy azzal nem törődik, hogy mit tanit az 
egyház a házasságról és hogy ez nem más, mint oly termé-
szetű szerződés, mely a polgári jog köréhez tartozik, mely-
nek megkötésére tehát nem szükséges egyházi törvényt 
tekintetbe venni. 

Valóban az ily megdöbbentő állítást, hogy az állam-
nak jogában áll a vallással nem törődni, és hogy ahoz semmi 
köze, csak akkor fogadhatnék el, ha ez által azt értené, 
hogy a vallás belső ügyeibe nem avatkozik, és hogy azokhoz 
semmi köze nincsen ; de ha azt akarja ezzel mondani, hogy 
polgárainak vallásával nem törődik, és hogy joga van azok 
hitelveivel épen ellenkezőleg intézkedni, — ezt már határo-

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő: Brezuay 

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándo) 

zottau tagadnunk kell ; mert mig az állam a társadalomnak 
összegét és annak tagjai együtt véve az államot képezik, 
azoknak vallási meggyőződését tekintetbe vennie és szent-
ségi jelleggel biró intézményeit tiszteletben tartania kell. 

Mert lia a törvényhozás a kérdésben álló törvényjavas-
lat által hitvallásunk követőit arra hatalmazná fel, hogy 
annak elveibe ütköző tetteket követhessenek el, anélkül, 
hogy e miatt az egyház kebeléből kilépni tartoznának : ez 
oly jogsérelem lenne, mely az egyháznak állandó bajt és 
kellemetlenséget, a hiveknek pedig nagy botrányt okozna. 
Az ilyen törvény felszabadítaná az egyház hiveit az iránta 
tartó engedelmességtől és tanítói hatóságát támadná meg, 
melyet pedig isteni küldetésénél fogva senkivel meg nem 
oszthat. 

A keresztények és zsidók közti házasság mindig tiltva 
volt ; mert e két vallás alapszabályai közt oly lényeges kü-
lönbség van, mely lehetetlené teszi azon benső egyetértést 
és egyesülést, mely a házastársak közt okvetlenül szükséges. 
Már e két. vallás szertartásai és szokásai is annyira külön-
böznek egymástól, hogy miattok a családi élet lehetetlen : 
— és hogy minő lenne aztán az ily családi életben a gyerme-
kek nevelése, mivé fajulna a mindén embernek szükséges 
vallásos meggyőződés, hová jutna a jó erkölcs, könnyen el-
gondolhatjuk ! 

Nagy veszély volna tehát olv törvényt létesiteni, inelv 
a vallások elveibe ütközik ; mely midőn egyesek óhajtá-
sának megfelel, kik a vallással nem törődnek, felháborgatja 
milliók keblét, kik vallásukra féltékenyek és annak bolv-
gatását érzékeny fájdalommal látnák. 

IIa valaki, legyen az akár keresztény, akár zsidó, egy-
általán vallási törvényeivel nem tud megbarátkozni, úgyis 
szabadságában áll azon hitfelekezeti kötelékből kilépni; de 
az ilyen néhány vallástalan emberért oly törvényt hozni, 
mely különbség nélkül minden keresztény hivő vallásos 
érzelmeit, még a zsidóét is oly mélyen sérti ; mely a házas-
ságot puszta párosodássá lealacsonyítaná, — ezt még a po-
litikai moral tekintetéből is veszélyesnek tart juk. 

Miért is kérjük a törvényhozó testületet, hogy tekin-
tetbe vévén a család, birtokjog, a házasság családképző in-
tézményének szentségét, oly törvényt ne iktasson a magyar 
codex talajába, mely a szabadság és jogegyenlőség elveivel 
ellenkezik ; különösen ne plántálja át a polgári házasságnak 
bármilyen faját, mely Poroszországban is, hol megkísérel-
ték, károsnak bizonyult, és hol épen most szabadulni akar-
nak tőle ; mely mint a phylloxera vastatrix csak pusztítást 
akarna a magyar faj egészséges gyökerén, — a vallás, a jó 
erkölcsök és szeretett hazánk kimondhatatlan kárára. 

Kelt Alsó-Nyárasdon, 1881. május 30-án. 
Jezsó Mihály, Hashó József, 

dunaszerdabely-ker. esp. és dunaszerdahely-ker. jegyző 
vásáruti plébános. és plébános. 

V E G Y E S E K . 
— A szent atya ft. Mayerhofer József győri székes-

káptalani kanonok s hunfalvi prépost ur ő nagyságát pápai 
praelatussá nevezte ki. O méltóságának, az érdemekben dus 
tudós egyházi férfiúnak szivünk mélyéből kivánjuk : Ad 
multos annos ! 

— Sullay István, pályakoszorús egyházi irónk, „A 
kulturharcz és a római pápa tévmentessége" czimü művét 
ő szentségének, X I I I . Leo pápának hódolata jeleül íneg-
küldvén, ő emjától Jacobini bibornok-államtitkártól ő szent-
sége neveben kegyes köszönő levelet kapott. Gratulálunk a 
jeles tollú plébános urnák, ki bizonyára a pápai köszönetet 
a legszebb koszorúnak tart ja, melyet kath. iró nyerhet. 

— Mgr Ségur, a hires iró, meghalt. 

Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár, 

nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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kettős püspökszentelés ünnepélye. — Vegyesek. 

A katli . nép l e lkésze i és a képviselő-
vá lasztások . 

Vos estis sal terrae . . . . vos estis lux mundi. 
Nem vagyunk politikai lap ; nem is óhajtunk 

sem ármagas«^tó^i az utczai politika porából, annál 
kevés tf^Ni^fljíAdfr 

Vallási, egyházi, művelődési, — szóval kath. 
kui tur lap vagyunk ; a keresztény vallás s a kath. 
egyház jogait védjük, a minden államnak alapul 
szolgáló erkölcsi elvek szentsége mellett küzdünk. 

Jelszavunk: Keresztény czivilizáczió, virágzó 
Magyarország ! Ebben bennfoglaltatik a haza ka-
tholikus vallású polgárai minden jogának sértetlen-
sége ; mert hiszen nélkülünk Magyarország nem 
Magyarország, és ellenünk és a mi kárunkkal — 
mind hiába ! — Magyarország nem lehet boldog. 

Elvi álláspontunk egyszerű és világos. Ez : 
Magyarország 8 millió katholikus polgárának e ha-
zában joga van ugy létezni, ugy élni, ugy működni, 
ugy fejleszteni egyénileg és társadalmilag a katho-
likus ügyet, a mint azt a katholikus vallás elvei 
megszabják és kivánják. 

Ezen eszményi — hajh, csakis eszményi — 
álláspontról körültekintve, sajnos, ugy találjuk, 
hogy helyzetünk eomplicálr és kilátásaink sötétek, 
legalább is homályosak, aggályosak. 

Az országgyűlés lefolyt ülésszaka ugyanis, 
részben az előbbi időktől átörökölve, részben saját 
működésével is hozzájárulva, oly helyzetet teremtett 
nekünk katholikusoknak, melyből komoly aggoda-
lommal kénytelen következtetni minden számítani 
tudó elme a jövőre. 

A katholikus papság országosan folyó tiltako-
zása kézzelfoghatóan bizonyítja ezt, hangosan kiki-
áltva és immár százszorosan viszhangoztatva az 
országban, hogy baj van és veszély fenyeget. 

Tiltakozni okos ember ok nélkül nem szokott; 
és azért épen e tiltakozások a férfias önérzet in-
dignatiójával legilletékesebben önmagok tiltakoz-
nak minden oly föltevés ellen, mintha a katholikus 
néplelkészek eme fellépése oktalan és . . . . czél-
talan volna. 

Nem, nem ok nélkül tiltakozik az ország leg-o o 
műveltebb, legértelmesebb osztályainak egyike. Min-
den tiltakozó nyilatkozat megmondja az okot, hogy 
miért. 

A társadalmi élet, az állami rend, a közjólét 
alapjait támadta meg tényleg vagy fenyegette fel-
forgatással az országgyűlés lefolyt ülésszaka. 

Lássuk ! 

Egyén, család, tulajdon . . . . a teremtő Isten 
által körvonalozott változhatatlan jogkörrel . . . . 
hármas alapköve minden államnak s az egész tár-
sadalmi életnek. 

A társadalmi jólét e hármas alapkövét támadta 
meg s feszegette az országgyűlés lefolyt ülésszaka : 

a szülők azon természeti, sérthetetlen egyéni jo-
gát, melylyel gyermekeik vallási nevelése felett az 
állami hatalomtól függetlenül hivatvák s kötelezvék 
rendelkezni, tényleg megtámadta akkor, midőn tör-
vényt készített, mely a szülök eme jogát confiscálva 
spártai erőszakkal belemarkolt a család természeti 
jogkörébe s önkényüleg meghatározta a gyermekek 
vallását, sőt ezen jogtiprás érvényesítésére az állami 
hatalomnak egyedül a jog védelmére rendelt bün-
tető kar já t is mozgásba hozta ; 

a családi élet jogkörének alapjait feszegette 
akkor, midőn a család isteni eredetét és szent jelle-
gét tagadó polgári házasságot javaslatba hozta s ez 
által az állami hatalomtól független, az ál !ami ha-
talomnál ősibb, előbb s feljebbvaló családi jogkör-
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nek az állami hatalom jogköre által való absorbeá-
lását és igy megsemmisítését indítványozta ; 

a tu la jdonjog épségét, szentségét és biztonsá-
gát veszélyeztette akkor, midőn a katholika egyház 
tula jdonát képező alapok és alapitványok katholi-
kus jellegének kétségbevonására i rányuló gyerme-
kes velleitásokat, a helyett, hogy férfiasan vissza-
utasí tot ta volna, ibis-redibis-féle elvtelenséggel meg-
ha l lga t tas evelleitások beteges kívánatára a jogilag 
és tényleg katholikus vagyon tula jdonjogának két-
ségbevonását bizottság kiküldése által magáévá tette. 

Ime a katholikus papság tiltakozásának hár-
mas oka. 

Tehát van ok a fe l ja jdulásra . 
Midőn maga az országgyűlés, magasztos hiva-

tásával ellenkezésbe jőve, az ország létalapjait , az 
egyéni, családi és tulajdonjogot feszegeti : akkor az 
a legértelmesebb, hazájának a lehető legjobb szol-
gálatot tevő hazafi, ki a veszélyt legelső észreveszi 
s a romlásnak indult országgyűlés ellen szavát 
bá t ran kimondja. 

Ily szolgálatot tesz a kath. papság az ország-
nak til takozásai által. 

Ámde a szó megfelelő cselekvés nélkül csonka 
va lami ; még lia száz ok van is kimondására, ha tett 
nem követi, mikor kell, czéltalan. 

Tiltakozni a káros velleitások ellen, de tovább 
nem menni és nem tenni meg azt, a mit megtenni 
lehet, mert van rá alkalom, a mit megtenni szabad, 
mert van rá jog, a mit megtenni kell, mert van rá 
kötelesség: annyi mint az ellenség előtt az ut felét 
nyitva hagyni és őt annak felhasználására invitálni. 

A szavak, a tiltakozások ideje vége felé köze-
ledik ; ámde a cselekvés, a képviselőválasztás idejé 
már bekövetkezett. Idején kell kiszemelni és kivá-
lasztani a képviselőt, a kit megválasztani elveink 
megsértése nélkül lehet. 

Képviselőválasztás nem mindennapi alkalom a 
cselekvésre. Ki tudja , nem akkor kerül e majd is-
mét rá a sor, midőn már mindaz, vagy sok abból 
tönkre lesz téve, a mit oly féltékenyen őrzünk s a 
miknek érdekében most oly buzgón t i l takozunk? 
Ragadjuk meg tehát ez alkalmat, mely igy mint 
most, bizonyára többé vissza nem tér ! 

Képviselőválasztás hatalmas jog a cselekvésre. 
Ilyenkor élénken érzik a képviselők, hogy sorsuk a 
választók kezében van. A máskor talán büszke hon-
atyák ilyenkor alázatos szolgáink, készek sok 
olyanra, a mitől máskor sok mindenféle tekintetek 
miat t vonakodnak, sőt ta lán félnek. Él jünk e hatal-

mas jogunkkal , mely előtt minden képviselő meg-
hajlik, s kössük le jelöl tünk becsületszavát, hogy 
jogainkat valóban képviselje és lia kell védje! 

Képviselőválasztás hazafiúi kötelesség a cselek-
vésre. Az ország sorsa a választók kezébe van visz-

ed 
szatéve. Hazafiúi kötelessége ilyenkor a választók-
nak, a képviselők kötelességérzetébe beoltani, ha 
hiányzik belőle, azt, hogy ök jogainknak nem ön-
kényíi urai, hanem köteles szolgái. Csak ha az ilyen 
befolyás érvényesítése minden kísérlet daczára lia 
táskörünkön valóban kivül eső okoknál fogva lehe-
tetlenné van téve, csak akkor van helye az absti-
nent iának; a mely aztán erkölcsi kötelességgé maga-
sodik ki akkor, midőn a választásban való részt-
vevés a társadalom erkölcsi alapelveinek feladása 
és vallásunk s egyházunk ellen elkövetett árulás 
lenne. 

Tollát élni kell az alkalommal, használni kell 
a jogot, teljesíteni kell a kötelességet! 

De hogyan ? Hic Rhodus, hic salta. Itt a ne-
hézség. 

Politikai életünk, parlamentar is állapotaink, 
elvi szempontból oly sivárak, hogy keserves még 
lá tni is az egészet, nemhogy bennök még tényező-
ként is szerepelni. 

Nincs párt , melyhez föltétlenül, teljes megnyug-
vással csatlakozni lehetne. 

Az adott körülmények közt tehát a pártválasz-
tás legfőlebb a minus és maius malum szempont 
jából tehető. 

Minden a képviselőjelölt személyétől függ. Az 
ö elvei és jelleme körül fordul meg az a kérdés, 
hogy mi a teendő. Ha elveinkkel azonos elveket vall 
— vagy végső esetben, lia legalább nem tesz elle-
nök; ha jogaink érvényesítésére — vagy legalább 
megnemsértésére — lekötelezi magá t : megválaszt-
ható. Ha nem : nem. 

Ámde mikép szerezhető eziránt kellő garanczia ? 
E kérdésre, épen azért, mert nem párt tekinte-

tek, hanem csupán személyes tulajdonok vehetők 
vezérfonalul a közelgő választásoknál, mindenegyes 
concret eset körülményei szerint adható csak kielé-
gítő felelet. Est modus in rebus, — annyi, a hány 
eset van. 

Kettő világos és minden egyes esetre nézve 
kötelező szabály: elveink és jogaink sértetlensége 
iránt erkölcsi biztosságot kell szerezni; a mit tét-
lenség által nein lehetvén elérni : tenni, cselekedni, 
működni kell, s a ti l takozásokban kifejtett hároin-
pontu programm szerint, legjobban a testületi til-



387 

takozásoknak megfelelőleg solidarisai, végső esetben, 
— lia a cselekvésnél ismét széthullt kévévé válunk, 
— kiki magáért, oda kell, mielőtt szavazatunkat adjuk, 
hatnunk, hogy követünket képviselői kötelességeinek 
szálaiban ugy megfogjuk, hogy azokból semmi te-
kintetek befolyása alatt ki ne bontakozhassék. 

Hanem magasztos vallási és hazafiúi hivatást 
kell teljesíteni a kath. nép lelkészeinek követvá-
lasztáskor nemcsak fel, az országgyűlés, hanem le, a 
népfelé is. 

A lelkipásztor lelki atyja, nevelője, tanács-
adója, vezére, bizalmi férfia a népnek. Ezen hivatá-
sát betöltenie joga van, melyet senki kétségbe nem 
vonhat, de egyszersmind kötelessége, melyet min-
den körülmények közt teljesítenie kell. Kortessé a 
lelkész magát azonban le ne alacsonyítsa, nemcsak 
azért, mert ez méltósága elleni bün volna, hanem 
azért is, mert politikai pártjaink egyike sem érde-
mes arra, hogy érte valaki magát feláldozza. Ta-
nácscsal, útbaigazítással, szóval és példával igye-
kezzék oda hatni népe körében, hogy az képviselőjét 
önérzetes keresztényhez, katholikushoz, emberhez 
illőn válassza meg. 

Nem félünk, hogy az igazság ellen vétünk, ha 
azt mondjuk, hogy a képviselőválasztások, tehát a 
jövő országgyűlés jellege, tehát magának az ország-
nak, egyházunknak és hazánknak sorsa, tetemes rész-
ben, a lelkipásztoroktól mint a nép legelső tanács-
adóitól függ. 

Tegyünk tehát, de jó l ; nehogy akár ha nem tet-
tünk, akár haroszul tettünk, megkeserülni kénysze-
rü l j ük ; — mert akár ha nem teszünk, akár ha roszul 
teszünk, —- oly világos mint a nap az égen, —- hogy 
meg fogjuk inni hibáinknak keserít levét. *) 

S a n c t i s s i m i D o m i n i N o s t r i 
L E O N I S 

diyina Providentia 

P A P A E XIII 
CONSTITVTIO 

qua nonuulla controversiarum capita inter episcopos et missionaries 
regvlares Angliae et Scotiae deflnivntvr. 

LEO EPISCOPVS 
S e r v u s Servor um Dei 

ad perpetuam rei memóriám. 

Romanos Pontifices Decessores Nostros paterno 
semper caritatis affectu inclytam Anglorum gentem 
fovisse, et monumentis suis testatur história, et fe-
licis recordationis Pius IX in Litteris Universalis 
Ecclesiae III kalend. octobris anno Incarnationis 

*) Sarkaljon az actióra mai számunk rozsnyói tudósítása. Szerk. 

Dominicae MDCOCL datis, graviter ac diserte de-
monstravit. Quum autem per eas Litteras episcopa-
lem hierarchiam idem Pontifex inter Anglos resti-
t u e n t , cumulavit quodammodo, quantum temporum 
ratio sinebat, ea benefacta quibus Apostolica Sedes 
nationein illam fuerat prosequuta. Ex dioecesium 
enim restitutione pars illa dominici gregis ad nuptias 
Agni caelestis iam vocata, ac mystico Eius corpori 
sociata, pleniorem veritatis atque ordinis firmita-
tem per Episcoporum gubernationem et regimen 
rursus adepta est. Episcopi quippe, inquit S. Ire-
naeus 1), successionem habent ab Apostolis, qui cum 
Episcopatus successione charisma veritatis certum, 
secundum placitum Patris acceperunt; atque inde 
fit, quemadmodum S. Cyprianus monet2), ut Eccle-
sia super Episcopos constituatur et omnis actus 
Ecclesiae per eosdem Praepositos gubernetur. 

Huic sane sapienti consilio mirifice respondit 
eventus ; plura nimirum Concilia provincialia cele-
brata, quae saluberrimis legibus religiosa dioece-
sium negotia ordinarunt : latius propagata in dies 
catholica fides, et complures nobilitate generis et 
doctrina praestantes ad unitatem Ecclesiae revocati : 
clerus admodum auctus : auciae pariter religiosae 
doinus non modo ex regu'aribus ordinibus, sed ex 
iis etiam recentioribus institutis, quae moderandis 
adolescentium moribus, vel caritatis operibus exer-
cendis optime de. re Christiana et civili societate 
meruerunt : constituta pia laicorum sodalitia : no-
vae missiones novaeque Ecclesiae quamplures ere-
ctae, nobili instructu divites, egregio cultu deco-
rae ; permulta etiam item condita orphanis alendis 
hospitia, seminaria, collegia et, scholae in quibus 
pueri et adolescentes frequentissimi ad pietatem ac 
litteras insti tuuntur. 

Cuius quidem rei laus non exigua tribuenda 
est Britannicae gentis ingenio, quod prout constans 
et invictum est contra vim adversam, ita veritatis 
et rationis voce facile fiectitur, ut proinde vere de 
ipsis dixerit Tertullianus Britannorum inaccessa 
Romanis loca, Christo subiecta3). At praecipuum 
sibi laudis meritum vindicant cum assidua Episco 
porum vigilantia tum Cleri universi docilis ad pa-
rendum voluntas, prompta ad agendum solertia. 

Nihilominus quaedam ex ipsa rerum conditione 
ortae difficultates dissensusque inter sacrorum An 
tistites et sodales ordinum religiosorum obstiterunt 

Adv. Laer. libr. IV, cap. 26, 11. 2. 
2) Epist. 29 ad lapsos. 
3) Lib. adv. iudaeos, cap. 5. 

51* 
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quominus uberiores fructus perciperentur. Uli enim, cum 
praescripta fuis,«et per memoratas Litteras Praedecessoris 
Nostri communis iuris observantia, rati sunt se posse omnia 
decernere quae ad ipsius iuris executionem pertinent, quaeve 
ex generali Bcclesiae disciplina Episcoporura potestati per-
missa sunt. Plures contra gravesque causae prohibebant, ne 
peculiaris missionum disciplina, quae iam inveteraverat, re-
pente penitus aboleretur. Ad has propterea difficultates 
avertendas et controversias iiniendas Angliae Episcopi, pro 
sua in banc Apostolicam Sedem observantia, Nos adiere ro-
gantes, ut suprema auctoritate Nostra dirimerentur. 

Nos vicissim baud gravate earn postulationem excepi-
mus, tum quia nobilem illam nationem non minore quam 
Decessores Nostri benevolentia complectimur, turn quia nihil 
Nobis est antiquius, quam ut sublatis dissidii causis stabilis 
ubique vigeat mutua cum caritate concordia. Quo gravius 
autem et cautius a Nobis iudicatio fieret, non modo iis quae 
nitro citroque adducebantur iuribus et auctoritatibus diligen-
ter aniinum adiecimus, sed etiam sententiam perrogavimus 
Congregationis specialiter deputatae aliquot S. R. E. Cardi-
nalium e duobus sacris Consiliis, quorum alterum Episcopo-
rum et Regularium negotiis expediendis praeest, alterum 
christiano nomini propagando. Hi cunctis accurate exploratis 
quae in deliberationem cadebant, et rationummomentis, quae 
afferebantur utrinque, religiose perpensis, fideliter Nobis 
exposuerunt quid aequius melius de singulis quaestionibus 
decernendum sibi videretur in Domino. Audito itaque memo-
ratorum Cardinalium consilio, causaque probecoguita, supre-
rauin iudicium Nostrum de controversiis ac dubitationibus 
quae propositae sunt per liane Coustitutionem pronunciamus. 

Multiplex licet varieque implexa sit congeries rerum 
quae in disceptationem vocantur, omnes tamen ad tria potis-
simum capita commode redigi posse arbitramur, quorum 
alterum ad familiarum religiosarum exem2)tionem pertinet 
ab episcopali iurisdictione ; alterum ministeria respicit, quae 
a regularibus missionariis exercentur ; tertium quaestiones 
complectitur de bonis temporalibus deque usu in quern ilia 
oporteat converti. 

Ad regularium exemptionem quod attinet, certa et 
cognita sunt canonici iuris praescripta. Scilicet quam vis in 
ecclesiastica hierarchia, quae est divina ordinatioue consti-
tuta, presbyteri et ministri sint inferiores Episcopis, horum-
que auctoritate regantur 1) ; tamen quo melius iu religiosis 
ordinibus omnia essent inter se apta et connexa, ac sodales 
singuli pacato et aequabili vitae cursu uterentur ; denique 
ut esset incremento et perfectioni religiosae conversationis 2) 
consultum, hand inmerito Romani Pontifices, quorum est 
dioeceses describere, ac suos cuique subditos sacra potestate 
regundos adtribuere, Clerum Regulärem Episcoporum iuris-
dictione exemptum esse statuerunt. Cuius rei non ea fuit 
causa quod placuerit religiosas sodalitates potiore conditi-
one firm quam clerum saecularem ; sed quod earum domus 
habitae fuerint iuris fictione quasi territoria quaedam ab 
ipsis dioecesibus avulsa. Ex quo factum est ut religiosae fa-
miliae, quas iure communi et Episcopis propter hieraticum 

') Concil. Trid. sess. XXIII. de Sacram. ord. can. 
!) S. Gregor. M. Epist. III, lib IX. — Bened. XIV Epist. Decret. 

Apostolicae servitutis, prid. Idus Mart. 1742. 

principatum, et Pontifici maximo propter primatum Ponti-
ficium immediate subesse oporteret'), in Eius potestate esse 
perrexerint, ex Episcoporum potestate per privilégium exie-
rint. Quum autem re ipsa intra fines dioecesium vitam de-
gant, sic huius privilegii temperata vis est, ut sarta tecta'sit 
dioecesana disciplina, adeoque ut clerus reguláris in multissub 
esse debeat episcopali potestati sive ordinariae sive delegatae. 

De hoc itaque privilegio exemptionis dubitatum est, 
num eo muniantur religiosi sodales, qui in Anglia et Scotia 
missionum causa consistunt : hi enim ut plurimum in priva-
tis doinibus terni, bini, interdum singuli commorantur. Et 
quamvis Benedictus X I V in Constit. Aposlolicum ministe-
rium, I I I . kalen. Iunii auno Incarnationis Dominicae 
MDCCLIII , memoratos missionarios reguläres privilegio 
perfrui declaraverit, subdubitandum tamen Episcopi rursus 
in praesens existimabant, eo quod, restituta episcopali hie-
rarchia, rem catholicam ad iuris communis formant in ea 
regione gubernari oportet. Iure autem communi2) constitu-
tum est, ut domus, quae sodales religiosos sex minimum non 
capiant, in potestate Episcoporum esse omnino debeant. In-
super ipse Constitutions Auctor visus est ponCre privilegii 
causam in „publici regiminis legibus . . . quibus coenobia 
quaecunque proliibentur"; banc vero causam compertum est 
fuisse sublatam, quum plures iam annos per leges illius 
regni liceat religiosis sodalibus in collegia coire. o o o 

Nihilominus haec tanti non sunt, ut reapse privilégium 
defecisse iudicemus. Nam quamvis hierarcliiae instauratio 
faciat, ut res catholica apud Anglos ad comnmnein Eccle-
siae disciplinam potentialiter revocata intelligatur ; adhuc 
tamen res ibi geruntur eodem fere modo atque in missioni-
bus geri soient. Iamvero sacrum Consilium christiano no-
mini propagando pluries declaravit, Constitutiones d e m e n -
tis V I I I Quoniam I X kal. Iu l i iMDCIII , Gregorii X V Cum 
alias X V I kalen. Septemb. M D C X X I I Romanus Pontifex V 
kalen. Septemb. M D C X X I V . itemque Constitutiones Inno-
centii X non esse de domibus atque hospitiis missionum in-
telligendas.3) Ac merito quidem ; nam quum dubium iam-
dudum fuisset propositum Clementi VI I I , utrum religiosi 
viri ad Indos missi in culturam animarum existimandi essent 
quasi vitam degentes extra coenobii septa, proindeque Epi-
scopis subesse Tridentina lege iuberentur, Pontifex ille per 
Constitutionem Religiosorum quorumcumque V I Idus No-
vembris MDCI decreverat eos „reputandos esse tamquam 
religiosos viventes intra claustra — quamobrem — in con-
cernentibus curam animarum Ordinario loci subesse : in re-
liquis vero non ordinario loci, sed suis superioribus subiectos 
remanere." — Neque aliud sensit iudicavitque Benedictus 
X I V in suis Constitutionibus Quamvis V kalend. Martii 
M D C C X L V I ; Cum nuper V I Idus Novembris MDCCLI, 
et Cum alias V Idus Iunii MDCCLIII . Ex quibus omnibus 
liquet, etiam liospitia ac domos quantumvis incolarum pau-
citate infrequentes huius, de quo agitur, privilegii iure 
comprehendi, idque non in locis solum ubi Vicarii apostoliéi, 
sed etiam ubi Episcopi praesunt ; de Episcopis enim in 

') Concil. Vatic. Constit. Pastor aeternus, cap. 3. 
2) Innocent. X Constit. Instaurandae, dto 15 Octob, 1652. Con-

stit. Ut in parvis, die 10 Februar. 1654. 
3) S. Cong, de Prop, fide 30 Ianuarii 1627; 27 Martii 1632; 5 Octo-

bris 1655 ; 23 Septeinbris 1805 ; 29 Martii 1834. 
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Constitutionibus, quas memoravimus, agebatur. Apparet in-
super rationem potissimam exemptionis missionariorum re-
gularium in Anglia non esse exquirendam in legibus civili-
bus, quae coenobiis erigendis obessent ; sed magis in eo sa-
lutari ac nobilissimo ministerio, quod a viris apostolicis 
exercetur. Quod non obscure Benedictus XIV significavit 
inquiens, „reguläres Anglicanae missioni destinatos illuc 
proficisci in bonnm sanctae nostra religionis." Eanidemque 
causam pariter attulerat Clemens VII I , cum de sodalibus 
religiosis ad Indos profectis docuerat, ipsos antistitum suo-
rum iussu illuc concessisse, ibique sub disciplina praefecti 
provinciáé versari „ad praedicandum sanctum Dei Evange-
lium et viam veritatis et salutis demonstrandam." Ilinc post 
sublatas leges sodalitiis regularibus infensas, et hierarchia 
catholica in integrum restituta, ipsi Britannorum Episcopi 
in priori Synodo Westmonasteriensi testati sunt, rata sibi 
privilégia fore, „quibus viri religiosi suis in domibus vel 
extra legitime gaudent" quamvis „extra monasteria ut plu-
rimum degant." 

Quamobrem in praesenti etiam Ecclesiae catholicae 
apud Britannos conditione declarare non dubitamus : Regu-
läres, qui in residentiis commorantur, exemptos esse ab Or-
dinarii iurisdictione, non secus ac reguläres intra claustra 
viventes, praeter quam in casibus a iure nominatim expres-
sis, et generatim in iis quae concernunt curam animarum et 
sacramentorum administrationem. 

Praecipuam lianc quam défini vimus controversiam 
altera excipiebat affinis, de obligatione qua teneantur Re-
ctores missionum creditam habentes animarum curam, eorum-
que vicarii, aliique religiosi sodales facultatibus praediti 
quae missionariis conceduntur, ut intersint iis Cleri con ven-
tibus, quos collationes seu conferentias vocant, neque non 
Synodis dioecesanis. Cuius quaestionis vis et ratio ut intel-
ligatur, praestat memorare quod in Concilio Westmonaste-
riensi Provinciali IV praecipitur his verbis : „Si duo vel 
pluressint sacerdotes in eadem missione, unuin tantum primum 
designandum, qui gerat curam animarum et administratio-
nem Ecclesiae . . . ceteros omnes curam quam habent ani-
marum cum dependentia a primo exercere.1)" Comperta ita-
que natura facti de quo agitur, et semota tantisper ea quae-
stionis parte quae Synodos respicit, ambigi nequit, quin Re-
ctores missionum adesse debeant iis Cleri coetibus, qui colla-
tiones dicuntur, Namque eorum causa eadem ferme est ac pa-
rochorum; parochos autem etiam reguläres eaobligatione ad-
stringi et docuit Benedictus X I V Constit. Firmandis § 6-
V I I I Idus Novembr. MDCCXLIV, et sacrum Consilium 
Tridentinis decretis interpretandis pluries déclara vit.2) Re-
cte igitur in praedicta Synodo Westmonasteriensi fuit con-
stitutum : „Ad suam collationem tenentur convenire, re-
spondere parati omnes sacerdotes saeculares et regu-
läres , salvis eorum iuribus, qui curam habent anima-
rum." Aliter dicendum videretur de vicariis, aliisque reli-
giosis viris apostolica munia obeuntibus. Iiis enim integrum 
quidem est de iure constitute_a memoratis collationibus 
abstiuere, prout alias fuit a sacra Congregatione Concilii 

') Dec. 10, n. 10. 
2) Forosempronien. 5. Septemb. 1650 Lib. 1!) Decret. 

declaratum1). At Nos minime praeterit Concilium Roniauuni 
habitum anno M D C C X X V auctoritate Benedicti X I I I ius-
sisse confessarios omnes etiam ex ordinibus regularibus in-
tra fines provinciáé commorantes coetus illos celebrare 
„dununodo morales in eorum conventibus lectiones non lia-
beantur." Quum autem quod sine effectu geritur id geri 
nullo modo videatur, sacrum Consilium christiano nomini 
propagando merito existimaus domesticas regularium colla-
tiones in quibusdani missionum locis parum fructuosas ob 
exiguum sodalium numerum futuras, cunctis et singulis illic 
munere perfungentibus imperavit, ut Cleri conventibus in-
téressent. Ilisce igitur rationibus permoti declaramus, omnes 
missionum rectores Cleri collationibus adesse ex officio de-
bere, simulque decernimus ac praecipimus ut iisdem inter-
sint vicarii quoque, aliique religiosi viri missionariis facul-
tatibus concedi solitis instructi, qui hospitia, parvasque mis-
sionum domos incolunt. 

De officio conveniendi ad Synodum explorata Triden-
ti na lex est :2) „Synodi quoque dioecesanae quotannis cele-
brentur, ad quas exempti etiam onnies, qui alias, cessante 
exemptione, interesse deberent, nec capitulis generalibus 
subduntur, accedere tenentur. Ratione autem parochialiuin 
aut aliarum saecularium ecclesiarum etiam adnexarum, de-
bent ii qui illarum curam gerunt, quicumque illi sint, Sy-
nodo interesse." Quam legem egregie illustravit Benedictus 
XIV.3) Neque vero putamus cuiquam negotium facessere 
decretum Alexandri VIII , I I I kalen. Április MDCXCI quo 
cavetur, ut ad Synodum accédant Abbates, Rectores, Prae-
fecti, omnesque antistites domorum religiosarum quas Inno-
centius X Episcoporum potestati subiecerat. Quum enim 
Innocentianae Constitutiones viros apostolicos, qui in sacris 
missionibus versantur, non attingant, facile intelligitur, 
neque decretum Alexandri V I I I ad eos, de quibus modo 
apud Nos agitur, pertinere. Quare liuic posteriori quaesti-
onis parti hoc unum respondemus : staudum esse decretis 
Synodi Tridentiuae. 

Proxima est quaestio quae respicit appellationem ab 
interpretatione quam Episcopi ediderint, decretorum svno-
daliuni. Namque hisce decretis pareant oportet etiam reli-
giosi sodales in iis quae ad curam animarum et sacramen-
torum administrationem referuntur,4) ceterisque in rebus eos 
Episcoporum iurisdictioni „subesse canonica praecipiunt in-
stituta.5) „Profecto dubitare non licet quin ab iis interpre-
tationibus ad Sedem Apostolicam provocatio sit : „siquidem, 
(lelasio I6) et Nicoiao I7) auctoribus, ad illam „de qualibet 
mundi parte canones appellari voluerunt : ab illa „autem 
nemo sit appellare permissus." Quare huius appellationis 
tantummodo vis et effectus potest in dubitationem adduci. 
At haec dubitatio facile tollitur, si apta fiat causarum dis-
tinctio. Fas est nimirum Regularibus appellare in devolu-
tivo tantum, quod interpretationem decretorum, quae de 
iure communi, sive ordinario sive delegato, Reguläres etiam 

') Forosempronien. 12 Maii 1681 Lib. 53 Deer. fol. 258 Aquipen-
dien. VV. S. LL. 12 Martii 1718. 

'-) Sess. 24, cap. 2, de reform. 
3) De Synod, dioec. Lib. 3, cap. 1, § 11. 
*) Concil. ï r i d . sess. 25, cap. 11 de regular. 
s) Innoc. IV, cap. T de privileg. in 6. 
6) Epist. 7 ad Episc. Dardan. ann. 495, ï o m . 2 collect. Harduini. 
7) Epist. 8 ad Michael. Imperat. Tom. 5 collect. Harduini. 
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afficiunt ; quo vero ad interpretationem aliorum decretorum 
etiam in supensivo. Authentica namque interpretatio quae 
manat ab Episcopis, qui Synodorum auctores sunt, tanti 
profecto est, quanti sunt ipsa décréta. Ex quo illud omnino 
est consequens, licere religiosis sodalibus a primo decreto-
rum genere appellare eo iure et modo, quo licet cuilibet e 
dioecesi appellare a lege communi, scilicet in devolutivo.1) 
At vero ad reliqua décréta quod attinet, ea certe lata con-
tra reguläres vim rationemque legis amit tunt : quare constat 
illos sic exemptionem a iurisdictione episcopali possidere uti 
ante possederint; donec Pontificis maximi auetoritate iudi-
cetur, iurene an secus cum iis actum sit. 

(Folytatása köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , jun. 15. A tanulmányi alap. — Nem létezik 

az országházban ügy, mely annyi huza-vonának volna ki-
téve, mint a kath. alapok- és alapítványok ügye. Az alkot-
mányos aera kezdetén megbolygattatván ez az ügy, azóta, 
minden egyes session meghurczoltatott, a nélkül, hogy a 
katholikusok még ma is tudhatnák, hogy, legalább a mi 
az országgyűlést illeti, mikép fog ott ez az ügy eldőlni. 
Mégis, daczára e huzavonának, daczára annak, hogy szeret-
nénk, ha már régen-régen túl lennénk e kérdésen, illetőleg, 
ha soha meg nem bolygattatott volna, mindamellett, mond-
juk, mégsem tar t juk elveszettnek egészen az időt, mely e 
kérdés megvilágitására fordíttatott. Ezen alapok közé so-
roljuk mi természetesen a tanulmányi alapot is, ez is osz-
totta sorsát a többinek, és talán még inkább megtámadta-
tott, kath. jogi természete még inkább kétségbe vonatott, 
mint j). o. a vallásalapé. Azonban e kérdés felett is mind 
nagyobb világosság kezd terjedni, még pedig első rendű 
jogászok által, kik a szigorú jog, a kérlelhetetlen logika 
által vezéreltetve, levonják az előzményekből a legitim kö-
vetkezményeket, bebizonyítják ez alap kath. jellegét és igy 
készítik elő a félrevezetett közvéleményt az igazság befo-
gadására. 

Nem csekély jelentőségűek ugyan a tanulmányi alap 
kath. jellege mellett eddig megjelent művek sem; sőt mond-
hatjuk, hogy azok egyike-másika alaposságra nézve semmi 
kivánni valót sem hagy maga után ; mindamellett vég-
telenül örvendünk, hogy egyetemünk egyik jelesének, a jövő 
tanévre megválasztott egyetemi rector dr. Apáthy Istvánnak, 
mint az országgyűlés által az alapok jogi természetének 
megvizsgálására kiküldött bizottság egyik tagjának kitűnő 
munkálatával ujabb érv járul az alap kath. jellggéhez, és 
arra ismét ujabb fény derül. Apáthy István munkálatában 
a történész, a jogász és bölcsész egy személyben közremű-
ködnek, hogy megalapítsák minden párt vagy vallásfeleke-
zeti elfogultság nélkül a tanulmányi alap jogi természetét 
és a történész-, a jogász- és bölcsésznek csak egy szava, egy 
Ítélete van, és ez nem más, mint, hogy a tanulmányi alap 
kath. jellegű, annak alapittatásától napjainkig: minek egye-
dül helyes és józan következménye csak az lehet, hogy ez az 
alap jövőre is csak kath. czélra fordítható. 

Nem lehet feladatunk, hogy mi e helyen hosszas ki-
vonatokat közöljünk e jeles műből és igy ezt megcsonkítsuk, 

') Bened. XIV de Synod. Dioec. Lib. 13, cap. 5, § 2. 

elég legyen csak annyit felemlítenünk, hogy a szóban forgó 
munkálat szerzője, visszamegy ez alap eredetére az 1548. 
X I I . t. czikket megelőző időkre, és igy napjainkig levezetve 
a tanulmányi alap történetét, kimutatva annak különféle 
pliasisait, felemlítve azon alapokat és azok természetét, me-
lyekből ez az alap létesíttetett, hivatkozva arra, hogy a fe-
jedelmek, mindig mint az egyház fővédnökei— ami jól meg-
jegyzendő — intézkedtek ez alap ügyei felől, hivatkozva 
azon idők szellemére, mely a katholicismus megerősítését 
tűzte ki feladatául, mindig és mindig azon következtetésre 
jut , hogy amint ez az alap kezdetben kath. jellegű volt, ugy 
e jelleget a későbbi idők törvényhozása is nemcsak meg nem 
változtatta, hanem inkább megerősítette, valamint a gya-
korlat is azt tanusitja, hogy ez az alap minden időben kath. 
jellegűnek tekintetett, mert minden időben csak kath. czélra 
fordíttatott : mindazoknak pedig, kik ellenkező nézetben 
lennének, az említett hármas alapra dr. Apáthy tagadólag 
válaszol oly meggyőző erővel, hogy kik még adnak valamit 
a jogi, történeti és bölcsészeti bizonyító okokra, kiket nem 
vezet a katholicismus elleni gyűlölet és igy bizonyos feleke-
zeti velleitás, azok kénytelenek a fegyvert letenni, önmagu-
kat megadni és elismerni, hogy a tanulmányi alap egyedül 
csak a katholikusokat illeti meg, ezeken kivül pedig senkit, 
tehát sem az államot, sem bármily és bármiféle néven neve-
zendő vallásfelekezetet, melyeknek netalán kedvük volna az 
alaphoz bárminemű igényt, jogot formálni, a katholikusok 
ellen jogot formálni, a katholikusok ellen követeléssel fel-
lépni. 

A röviden felemiitettek, ugy véljük elegendők arra, 
hogy a munkálat érdemére nézve minden kath. ember el-
mondhassa, miszerint Apáthy véleményes jelentésében ismét 
szaporodott száma azon alapos és indokolt szavazatoknak, 
melyek a tanulmányi alap kath. jellegére fényt vetnek. Ez 
a véleményes jelentés, már nem ma, hanem régibb idő óta 
beterjesztetett az alapok természetének megvizsgálására ki-
küldött országgyűlési bizottságnak — és ugy tudjuk, hogy 
hasonló véleményes jelentés ugyanazon bizottsághoz, a val-
lásalapra nézve Apponyi Albert gróf által szintén beterjesz-
tett. Mind e körülményt tekintetbe véve, tekintetbe véver 

hogy hasonló véleményes jelentések már a múltból is ren-
delkezésére állottak a bizottságnak, tekintetbe véve, hogy 
az eredeti okmányok hiteles másolatai a bizottság tagjai közt 
kiosztattak, melyekből tehát ugyanők már véleményt alkot-
hattak volna magoknak a tanulmányi alap jogi természete 
felől és igy már jelentésüket az országgyűlésnek beterjesztve, 
ugyanaz a maga körében véleményét nyilváníthatta volna a 
felől, hogy mit tart ő az alapok jogi természete felől : nem 
mulaszthatjuk el sajnálatunkat kifejezni, hogy a mondottak 
daczára, még a bizottság sein volt oly helyzetben, bizonyos» 
egy időben általunk már jelzett körülmény következteben, 
hogy legalább ő nyilatkozott volna ez alapok, nevezetesen 
pedig a tanulmányi alap jogi természete felől, és igy ismét 
csak ott vagyunk, hol voltunk a múltban, holnapokon és 
holnapokon keresztül működött a bizottság, minden ered 
mény nélkül. 

De vessük reményünket a jövőbe. A jövő országgyűlés 
által kiküldendő bizottság és ennek alapján maga az ország-
gyűlés is, ellátva most már mindenféle okmányokkal, véle-



•391 

menyes jelentésekkel, amivel gyorsabban működhetik, és 
hogy működjék mi legalább nagyon óhajtjuk, hogy e kérdés 
letűnvén azon napirendről, honnan minden ok nélkül felerő-
szakoltatott és hol már évek óta szerepel, az országgyűlés 
tagjai munkásságukat más térre fordíthassák, oly térre t. i., 
mely az országgyűlés jogkörébe tartozik, azon végtelen ká-
rok megszüntetésére, melyeket a liberalismus szelleme a 
nemzetnek hozott. Addig is azonban óhajtsuk és működjünk 
közre, hogy Apáthy-féle igazságos szellemű képviselők vá-
lasztassanak, kiket nem kormányoz a naponkint változó ugy" 
nevezett közvélemény, hanem kik a közvéleménynek irányt 
adnak, kik nem félnek igazságot szolgáltatni még a katholi-
kusoknak sem, hanem a félrevezetett, irányzatos közvéle-
ménynyel szemben is birnak elég lelki bátorsággal kinyilat-
koztatni a katholicismusnak bár kedvező de a jog és igaz-
sággal megegyező véleményüket. Apátliy István egyetemi 
tanár — kit üdvözlünk munkálatáért, megmutatta az igaz-
ság út ját : legyenek mennél számosabban, kik nyomdokát 
követik. Q] 

Rozsnyó, junius 9. A kir. tábla Ujabb ítélete. — Nt. 
Saskeőy Ferencz helybeli h. lelkész egy vegyes házasságból 
született gyermeket m. évi novemberben megkeresztelvén 
Czékus István superintendens ur kapva kapott az alkalmon, 
hogy az esetet mint valláselleni kihágást feljelentse. A 
rozsnyói kir. járásbíróság a bpesti kir. itélő tábla által a 
soproni esetben hozott itélet alapján és értelmében egysze-
rűen elutasitotta őt keresetével. Es hinc illae lacrymae s 
lázas izgatottság, melylyel a ,Pesti Napló"-ban megtámadta 
a kir. tábla és kath. papságot s oly kifejezéseket használt, 
melyek sehogy sem illettek egv superint.endenshez mint ke-
rületi vallásfőnökhöz, ki másoknak akar leczkét tartani a 
keresztény szeretetről, vallási türelmességről és a törvények 
tekintélyének tiszteletéről. Ismerve protestáns természetét, 
gondoltuk, hogy izgatottságában nem fog megnyugodni a 
járásbíróság határozatán, mely „tabula rásává silanyitja a 
prot. egyháznak békekötések és törvények által biztosított 
szabadságát és jogait," — be is adta panaszos felebbezését, 
és miután a soproni esetben világosan kimondotta a kir. 
tábla, hogy „a más hitfelekezetü egyén által eszközölt kereszte-
lés ténye a, ker. hitelvek szerint tiltott cselekményt nem képez," 
csak azt lehetett várni, hogy superintendens ur itt is el fog 
utasittatni és ím a kir. tábla f. évi május hó 11-ik napján 
tartott nyilvános ülésében következőleg végzett : 

„A kir. járásbíróság határozata megváltoztatik és az 
eljáró kir. járásbíróság a feljelentésben előadott tényállás 
tekintetében a vizsgálatnak eszközlésére, annak foganosi-
tása után pedig a kifejlendőkhöz képest ujabb bírói hatá-
rozat hozatalára utasittatik. Indokok : Tekintve, hogy a fel-
jelentés egy hivatalból üldözendő cselekmény megtartására 
vonatkozik és jelen esetben a vizsgálat megejtése előtt azt, 
vájjon a feljelentésben foglalt kihágás tényálladéka fenfo-
rog-e, vagy sem ? elbírálni sem lehet, a kir. járásbíróság 
határozatának megváltoztatásával, ugyanott a vizsgálatnak 
eszközlésére és a kifejlendőkhöz képest ujabb bírói határo-
zat hozatalára utasítani kellett." 

A kir. ügyész, kinek inditványa folytán a kir. járásbí-
róság az előbbi határozatot hozta, felebbezést adott be e 
végzés ellen és kíváncsian várjuk az iigy eldöntését, annyi-

val inkább, mert Czékus ur, ki „lélekvásárlás, hajtóvadá-
szat, a törvény szántszándékos kijátszása, vallásos rajongás, 
a hitfelekezetek közti béke feldulása, rabló-politiká"-ról 
vádolta a kath. papokat, nem régiben egy vegyes házasság-
ból született (kassamegyei, jánoki illetőségű) gyermeket ke-
resztelt meg és azon kérdés fog felmerülni, vájjon szerepel-
het e ő mint vádló, miután hasonló bűntényt követett el? Az 
eredményt közölni fogjuk annak idején. Most csak a tény-
állást akartuk nyilvánosságra hozni és ujabb adattal szol-
gálni annak beigazolására, hogy a soproni esetben hozott 
itélet által a lelkészkedő papság nincs megóva a zaklatástól 
és meghurc/oltatástól s hogy teljes békére és nyugalomra 
csak ugy számithatunk, ha mind az 1868. LII I . t. cz. 12. 
§-a, mind a kbtk. 53. S-a törvénykönyvünkből ki fognának 
töröltetni, mit csak ugy és akkor remélhetni, lia a tiltako-
zás, cselekvés mindenfelé nyilvánosan és együttesen indul meg 
és ha kell, felebbezünk a rege male informato ad melius in-
formandum. Ezt kellett volna már rég megtennünk : de jobb 
későn mint soha. —-

Kalocsa. A kettős püspökszentelés ünnepélyéről követ-
kező becses tudósítást olvastunk nagyrabecsült laptársunk, 
a ,Kalocsai Néplap'-ban : 

Ritkán, minden évtizedben alig egyszer-kétszer lehet 
az ember szemtanuja oly lélekemelő, magasztos ünnepélv-
nek, mint a milyen a mult vasárnapon, pünkösd vasárnapján 
folyt le városunkban. Kegyelmes főpásztorunk, dr. Haynald 
Lajos bibornok-érsek ur ő eminentiája e napon szentelte föl 
Lönhardt Ferenczet, az erdélyi káptalan nagyprépostját és 
Licht ensteig er R. Ferenczet, a kalocsai főkáptalan olvasó-
kanonokját és érseki helynököt a kath. egyház püspökeivé. 
Reggeli 9 óra előtt néhány perczczel a főkáptalan s a köz-
ponti papság felöltözve ment az érseki kastélyba s onnét a 
következő rendben vonult a székesegyházba ; elől ment a 
növendékpapság ; utána a fölszentelt papok, a czimzetes ka-
nonokok, a főkáptalan tagjai következtek ; majd a fölszente-
lésnél segédkező két püspök : Schuster Konstantin kassai 
Németh József, csanádmegyei f'ölsz. püspök ; azután a két uj 
püspök, végre a fölszentelést végző érsek, bíbornoki diszöl-
tözetében, követve szerpapja s huszárja által. A templom 
szentélyébe érve, az oltár jobb oldalán ő eminentiája, a bal-
oldalon pedig egy hosszú asztal előtt a négy püspök foglalt 
helyet. Az ünnepélyes nagymise folyamán, melyet a fölszen-
telő bibornok-érsekkel a két u j püspök együttesen végzett, 
a püspökszentelés ténykedésében különösen négy mozzanat 
kötötte le figyelmünket. Mindjárt a mise kezdetén bibornok-
érsek ur ő eminentiája az oltár előtt ülve fölolvastatta az 
apostoli leveleket, melyekben a római egyház dicsőségesen 
uralkodó pápája a két püspök kineveztetéséről értesit s arra 
engedélyt ád, hogy püspökké szenteltessenek. Ez titán a két 
uj püspök letette az esküt. Most megkezdték a misét, mely 
alatt 30 pap teljesítette a szolgálatokat. Az evangelium 
csendes elolvasása után a fölszentelést végző érsek az oltár 
előtt helyet foglalt. Következett az uj püspökök fejének, 
ujjainak s tenyereinek szentelt olajjal való megkenése, mely 
ténykedés közben az egyház gyönyörű imáit bibornok-ér-
sek ur ő eminentiája részben énekelve végezte. Ugyan-
ekkor átnyújtotta az uj püspököknek a pásztorbotot, meg-
szentelte s ujjaikra luizta a püspöki gyűrűt. — Majd a 
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misében tovább haladva, a fölajánlás '(offertorium) megkez-
dése előtt ismét helyet foglalt a fölszentelő érsek s átvette 
a püspökök ajándékait. Mindegyik ugyanis két nagy égő 
gyertyát, két kenyeret s két kis hordó bort ajánlott fel a 
fölszentelő érseknek. A kenyerek s a hordók ezüstözve s 
aranyozva voltak. Az áldozás után bibornok-érsek ur ő emi-
nentiája az uj püspököket megáldoztatta s midőn a népre 
áldást adott, újra leült, megszentelte a püspök-süvegeket s 
keztyüket ; ezeket nekik átadván s illetőleg a püspök-süve-
get fejökre tevén, fölkelt helyéről s oda az uj püspököket 
ültette. E jelenetet, és a mi még utána következett, nem néz-
hettük megindulás nélkül. O emja erősen csengő s megille-
tődött hangon elénekelte sz. Ambrus és sz. Ágoston gyö-
nyörű hymnusát, a „TeDeum"-o t : az uj püspökök felkeltek 
s pásztorbottal kezökben, a trombita harsogása és dobpergés 
közt végig jár ták a templomot, áldást osztva mindenfelé, a 
merre elhaladtak. Nem kevésbé megható volt, midőn a két 
püspök az oltár bal oldaláról megindulva a jobb oldalon 
álló bibornok-érsek felé közeledett, útközben háromszor tér-
det hajtva s mindannyiszor esdeklő hangon hosszú életet 
kivánva önmaguknak. A béke csókjával ért véget, mintegy 
3
 4 12-kor, a püspökszentelés megható szertartása. Kevéssel 

12 óra után a központi papság testületileg tisztelgett a négy 
püspöknél. Antunovich János cz. püspök s nagyprépost ur ő 
méltósága meleg köszönetet mondott a felszentelésnél segéd-
kezett püspököknek ; a k é t u j püspök előtt pedig tolmácsolta 
a központi papság jó kivánatait azon kitüntetés alkalmából 
melyben a regg folyamán részesültek. Egy órakor a lakoma 
következett, melyre körülbelül hetven egyén volt hivatalos. 
Ott láttuk a pécsi káptalan egyik tagját, Troll F . kanonok 
ur ő nságát ; továbbá Nendtvvich Károly egyetemi tanárt 
Duka Tivadart, Péchy József tolnai prépostot, Milassin J a -
kab szabadkai járásbirót, dr. Tódor József erdély-egyház-
megyei áldozárt, theologiai tanárt s szentszéki jegyzőt ; 
továbbá Lönhardt püspök két fitestvérét s Szabó József 
egyetemi tanárnak fiát. Az ötödik ételfogásnál bibornok-
érsek ur ő eminentiája fölemelkedett s a katholikus vi-
lágegyház jelenlegi fejének, X I I I . Leo pápának, ugy 
az osztrák-magyar birodalom dicső uralkodójának, — I. 
Ferencz József király ő felségének éltetése után, az uj püs-
pökökre emelte poharát. Lönhardt püspök felé fordulva, 
megemlékezett azon nehéz időkről, midőn ő emja a fejedelem 
parancsából az erdélyi püspök mellé rendeltetett segédpüs-
pöknek ; akkor Lönhardt volt ceremoniáriusa, majd nem-
sokára kanonokja, ki teljes odaadással és törhetetlen ragasz-
kodással támogatta ő eminentiáját, mint erdélyi püspököt, 
terhes munkájában. Nyomban ezután Lichtensteiger püspök 
urat éltette. „Engedjék meg, —- igy kezdé beszédjét, — hogy 
most a baloldalra forduljak, a sziv oldalához." És megérint-
vén azon kitűnő szolgálatokat, melyeket ő méltósága mint 
udvari pap, mint kanonok s legutóbb mint a nagyobb pap-
növelde igazgatója s érseki helynök az egyházmegyének s 
közvetlen ő eminentiájának tett, kivánta, hogy a tipasai 
püspök ur u j méltóságában Isten ujabb áldásait nyerve, 
hasznos munkálkodását még sok éven folytathassa. — Poha-
rat emelt továbbá ő eminentiája a fölszentelésnél segédke-

zett püspökökre ie megköszönve fáradozásukat ; nemkülön-
ben Trefort Ágostonra, Magyarország közoktatásügyi mi-
niszterére, kinek üdvözlő táviratát ő eminentiája épen ebéd 
alatt vette, s végre a regényes Erdély őszbe borult püspö-
kére, Fogarassy Mihályra. Midőn az éljenek elhangzottak, 
előbb Lönhardt, majd Lichtensteiger püspök urak vették át 
a szót és a nap magasztos eseményének hatása alatt melegen 
áttérzett, őszinte szivből jött szavakkal mondtak ő eminen-
tiájának köszönetet minden jóért és kegyért, melyben őket ő 
emja egész a felszentelés legutóbbi tényeig bezárólag részel-
teté. Szóltak még Troli kanonok ur latin nyelven, melyre ő 
eminentiája szintén latinul válaszolt ; aztán a tolnai prépost 
ur — ő eminentiájának az egyház és haza iránti érdemeit 
méltatva; Antunovich cz. püspök ur a kalocsai főkáptalan 
nevében s végre Milassin Jakab járásbiró ur, ki Lichtenstei-
ger püspök urat köszönté fél iskolatársai nevében. Ez utób-
bira Lichtensteiger püspök ur válaszolt azonnal — röviden 
de alkalomszerűen. Igy ért véget az emlékezetes nap, me-
lyen a katholikus egyház két uj püspökkel gazdagodott. 
Vajha a pünkösdkor tüzes nyelvek alakjában leszállott Szent-
lélek folyton támogassa őket megerősitő, fölvilágosító s 
megszentelő kegyelmével, hogy az élét ezer bajai közt biz-
ton és rendületlenül megállva, egykor a pásztorok pásztorá-
nál magas méltóságuknak megfelő jutalomban részesülhes-
senek ! 

V E G Y E S E K . 
= A Szent-Is tván-Társulat választmánya id. gróf 

Károlyi István halála alkalmából f. hó 14-én délutáni 4 
órakor lárkányi Béla apát-kanonok s társulati alelnök ur 
elnöklete alatt rendkivüli gyűlést tartott. Alelnök ur mély 
meghatottsággal tolmácsolta azon nagy fájdalmat és gyászt, 
mely gróf Károlyi István halála folytán a hazát s különösen 
a Szent-István-Társulatot érte, melynek az elhunyt gróf 
nagylelkű statora, lángbuzgalmu legelső elnöke s egyik bő-
kezű alapitója volt. A fájdalom e nagy veszteség felett ezrek 
és ezrek szivét sebzi, s a Szent-István-Társulat választmánya 
s tagjai annál mélyebben érzik annak sújtó hatását, mert a 
nagy elhunyt, miután élemedett koránál fogva legtöbb hiva-
taláról lemondott, a Sz.-István-társulati elnökséget élte fogy-
táig megtartotta, s ügyei iránt még azután is, midőn ülésein 
többé személyesen meg nem jelenhetett, a legforróbb érdek-
lődéssel viseltetett. 

A választmány a mély fájdalom hasonló érzelmétől 
áthatva, alelnök ur inditványára elhatározta : hogy a társu-
lat feledhetetlen elnöke feletti fájdalmának jegyzőkönyvében 
kifejezést ad ; a temetésen a társulat, élén az elnökséggel 
számos tagból álló küldöttség által képviselteti magát ; az 
elnökség felkéretett, hogy a társulat nevében az özvegy 
grófné ő exczellentiájához részvétiratot intézzen. Az elhunyt 
gróf-elnök iránti kegyeletének kifejezésére a társulat emlék-
ünnepet fog később tartani, melynek módozatai s megtartása 
iránt a szükséges intézkedések eszközlésére az elnökség- ké-o o 
retett, föl. 

— Meghívót kaptunk számos bonn-vidéki kath. minden 
rendű és rangú férfiú aláírásával, a németországi katholiku-
sok 28-ik nagygyűlésére, mely f. évi szept. hó 4—8-ig fog 
Bonnban tartatni. Saját tapasztalásunkból ajánlhatjuk t. 
olvasóink közöl azoknak, kiknek idejök ós alkalmuk van, az 
ily kath. congressus látogatását. Az ember épül s többet ta-
nul 3 nap alatt, mint otthon 3 évig. 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TART A 1,0)1. Az emberi nyelvről. — Sanctissimi Domini Nostri Leonis divina Providentia Papae X I I I Constitutio qua 
nonnulla eontroversiarum capita inter episcopos et missionaries reguläres Angliae et Scotiae definiuntur. — Egyházi 

tudósítások: Budapest. A kettős üldözés. Róma. A szent atya beszéde a spanyol zarándokokhoz. —Vegyesek. 

Az emberi nye lvről . 
Nyelv és beszéd két különböző fogalom. A be-

széd a nyelvhez ugy áli, mint lényeg a módosulat-
hoz, mint maga a szellem a beszédhez. Ha a beszéd 
a gondolat megtestesülése, ngy a nyelv e testnek a 
ruhája, vagyis a nyelv a beszédnek, a beszéd pedig 
az eszmének a külseje. 

Mindaz, mit a naturalista bölcsészek a beszéd 
és nyelv fejlődéséről elmondanak, nem egyéb talá-
lomra való tapagatódzásnál, önkényes, bizonytalan 
hozzávetéseknél. Hogy az ember a beszédet lépésről 
lépésre, egyik szó után a másikat keresve és meg-
állapítva, hosszú időközökön át találta volna ki : 
azt legfeljebb hinni, de kimutatni még mint való-
színűséget sem lehet. — Tény, hogy a gyermek a 
beszédet szüleitől, dajkájától, környezetétől sajá-
t i t ja el. De ha ez a gyermek mint siket jön a vi-
lágra, ugy daczára a beszédorganum meglétének : 
örökös némaság lesz az ö osztályrésze. A szájat a 
fül, a hallás taní t ja meg a beszédre. Hallás által 
örököltük a beszédet szüléinktől, valamint ezek is 
egykor szüleiktől, és igy tovább fel a századok hosszú 
során át az első emberig. Tehát a ki legelőször anyá-
tól született, ép ugy mint mi, a beszédet tanulta. 
De tegyük fel, hogy az ősember nélkülözte a beszéd 
dicső ajándékát. Tegyük fel, hogy őseink némán 
bolyongtak az erdőben, a hegyek közt, a folyók 
partjain, a puszták síkjain. Mit gondoljunk, hogy 
mi módon fejlődött a legprimitívebb beszéd ? Alig 
gondolhatunk mást, mint hogy egyezményes uton 
fejlődött; hogy t. i. az emberek megegyeztek bizo-
nyos jegyekben, melyekkel a legmindennapibb, leg-
közönségesebb tárgyakat jelöljék. Csakugyan azok, 
kik a revelation alapuló bibliai elbeszélést legelő-
ször kétségbe vonták, ilyen egyezményre gondol-
tak. Ámde az egyezmény egymás megértését, a 

gondolatoknak egyik a másikával közlését feltételezi. 
De beszéd nélkül nem lehetett közlekedés és if ;y 
egyezmény. Azután a dolgoknak és azok egymáshoz 
való viszonyának megjelölése gondolási miveletet 
feltételez, ámde gondolkodni csak a már kész be-
széd és nyelv segélyével tanul az ember. Hogyan 
állíthatták volna tehát elő ama gondolkodni képte-
len, dadogó emberek a nyelvet abstractióival, álta-
lánosságaival, számtalan nehézségeivel? Véo-re a O ' o o 
megegyezéshez az emberek együttélése, olyan a mi-
lyen a társadalom, okvetlen megkívántatott. De itt 
megint megoldhatlan problémával állunk szemközt. 
Hogyan alakulhatott társadalom a beszéd és nyelv 
kifejlődése előtt? A beszédnélküli társadalom gon-
dolatnak is képtelenség. Szóval ez egy roppant cir-
culus vitiosus. Voltak, kik — hogy e téves kört 
kikerüljék — hypothesisekböl indultak ki, megte-
vén a föld első lakóit csodalényeknek, kikben — 
mint ök mondották — az értelmi tehetségek önként 
jutot tak magas fej let tségre; és nem ugy, mint ma 
minálunk, lassan, fáradságosan. 

De hogyan lehet kívánni, hogy ily hypothesist, 
a képzelem ily puszta játékát, igazság gyanánt el-
fogadjunk? Vagy hol egy árva bizonyíték arra, 
hogy a föld első lakói csakugyan ily csodalények 
voltak ? Azután mikor, hogy és mi módon satnyult 
ugy el az emberi nem , hogy az értelmi tehetségek 
ma már nem önként, hanem csak a nyelv, a nevelés, 
curilizátzio segélyével fejlődhetnek? De próbáljuk 
megfejteni e kérdést bármi módon, mindannyiszor 
egymás,megfejthetlen problémához ju tunk,ésha elfo-
gulatlanok akarunk lenni, be kell ismernünk elménk 
korlátoltságát e kérdés megfejtésében. Nem csak itt 
pedig, de mindenütt, a hol a magára hagyott em-
beri ész semmi támpontot nem talál, és kárhoztat-
nunk kell a naturalista bölcsészet hivalkodását, 
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mely a tudhatónak parányiságában elbizakodva be 
akar hatolni a nem tudottnak és soha sem is tudha-
tónak világába, 

Valahányszor látom az emberi észnek a fenhé-
jazását, mindannyiszor eszembe ju t a D'Alembert 
vakonszületett embere. Ez ugyanis egy alkalommal 
véleményt akarván koczkáztatni a veres szinröl, ugy 
találta, hogy a veresszin némileg hasonlit a trom-
bita hangjához. Ez absurdum ítéletnek bizonyára 
van valami alapja, az t, i., hogy a vakonszületett 
hallotta a verest, mint kiáltó szint jellemeztetni, és 
ilyennek hallotta és ismerte a trombita hangját is. 
De bár megvan is a látszólagos hasonlat, az itélet 
nem egyéb absurdumnál. — No hát találó képe ez 
az emberi ítéletnek mindannyiszor, valahányszor az 
ember elegendő bizonyítékok nélkül hoz ítéletet, 
mikor túllépve tudása szük körét bölcselkedik, mi-
kor oly regióban vizsgálódik, melyben semmi nyo-
mot nem talál, és mikor az éietben is embertársa 
felett megbízható adatok hiányában, vagy épen 
puszta gyanúból pálczát tör, stb. : mindezen esetek-
ben alig ítél helyesebben mint ama vakonszületett 
itélt a veres szinröl.1) 

Nem kell-e tehát szerencsének tartanunk, hogy 
van revelatio, mely minket sok oly kérdésben, mely 
körül az emberi szellem csak találomra, bizonytala-
nul tapogatózik, kivezet a hínárból, mely tehát min-
ket a jelen esetben is eligazít, megmondván, hogy az 
első ember a beszéd teljes birtokával felruházva 
ébredt öntudatra. Maga Rousseau e kérdésről elmél-
k e d v e oda l y u k a d t ki, liogy a beszédet nagyon szüksé-
gesnek találja a beszédhasználat meg állapítása végett.2) 
A mi más szóval oda megy ki, hogy a beszédet ta-
nulni kellett egyik embernek a másiktól. Igen, min-
den ember a ki anyától született, a beszédet szülei-
től vagy dajkájától tanulta, fel az összülökig. És az 
össziilök, a kik nem születtek, nem is tanulták azt, 
hanem annak birtokával felruházva állottak elő. Te-
hát nem fáradalmasan. hosszú századokon át talál-
gatta az emberi nem a nyelvet, hanem birta kezdet-
től fogva. Hogy ez a nyelv korrekt, szép, dallamos 
volt, hajlandóbb vagyok hinni, mint azt, hogy csak 
fülsértő, nyelvtörő syllabák halmazából állott. Nem 
lehet e tekintetben a vad és félvad népek fejletlen 
nyelvére hivatkozni. Mert mik e vad és félvad né-

Nous ressemblons bien plus souvent, que nous ne le 
croyons, a cet aveugle-né . . . etc. D' Alembert idézve D. 
Stewart Szellembölcsészetében I I I . köt. 1. 3. fej. 

2) La parole nous paraît fort nécessaire pour établir 
l'usage de la parole. Discours sur l'inégalité des conditions. 
Rousseau. 

pek, mint elzüllött és folyton hanyatló, sülyedö tör-
zsek? Nem az ős eredeti állapot változatlanságát 
mutat ják ök. Nem. Valamint az élö természetben, 
ugy a morális és szellemi életben sincs stagnatio, 
hanem folytonos mozgás, elöremenés, visszaesés, fej-
lés, hanyatlás. E törzsek a mivelödés létráján lefelé 
szállottak, míg mások igyekeztek egy-egy fokkal 
feljebb hágni. Sz. Ágoston híres axiómája is : ^qui 
non profiéit, deficit" ugy a szellemi mint a morális 
élet stagnatiójának ellene mond. 

De ha az őskor emberei beszédképes lények 
voltak, ugy bizonyára ök nem állapodtak meg csu-
pán a társalgás és köznapi érintkezés nyelvénél, ha-
nem igyekeztek alakot adni ama gondolatoknak és 
érzelmeknek is, melyeket Isten jóságának, a termé-
szet pompájának, nagyszerűségének látása, mint sa-
já t kicsinységük, gyarlóságuk tudata stb. ébresztett 
bennök. Igy keletkeztek az emberi elme legelső ter-
mékei. Az emberi elme mindazon termékei pedig, 
melyek nyelvvel fejeztetnek ki, két egymástól külön-
böző formában jelenhetnek meg. E két forma a köl-
tészet és próza. Költészet és próza az emberi gon-
dolatoknak és indulatoknak két arcza. Hogy azon-
ban a nyelv ama formája, melyet kiválóan költői-
nek nevezünk, avers, későbbi, öntudatos leleménye-e 
az embernek, vagy pedig vele együtt jött a világra, 
azt nem tudhatjuk. Hiszen csak a hexameter ere-
dete is túlmegy minden történeti nyomozáson, és 
ki áll jót érte, hogy ezt nem előzte meg egy más 
forma, mely már a történeti kor kezdetén feledésbe 
ment. A mit tudunk, csak az, hogy a primitiv kor 
szellemi termékeiben nem a próza, hanem a költői 
forma az uralkodó. A pap, a sz. dalnok, a törvény-
hozó, — mind csak a költői formát használja esz-
méinek kifejezésére. Ez az emberi nyelv legelső, 
legtermészetesebb formája ; a legelső művészét, mely-
ből származik egymásután valamennyi. A beszéd-
képes ember legelső fohásza, melyet a természet 
nagyszerűségének, az Isten hatalmának s dicsőségé-
nek láttára szemben saját nyomorával és törpesé-
gével ajkain kibocsátott, a lélek első kiáltása, ez a 
hymnus, ez a költészetnek és minden művészetnek j ' 
kezdete. Az ősember szellemi termelése minden két-
ségen kivül csak Isten tiszteletére és dicsőítésére 
irányult. Még a görögök közt Orpheus, Museus, 
Melampus stb. csak az Istenek tiszteletére énekel-
nek. Ök egyúttal papok, hitoktatók, sz. dalnokok. 
„Az ö költészetök igen szabatos kifejezése a sz. ta-
noknak, mely inkább rövid mint mesterkélt kiván 
lenni : legalább nem törekszik arra, hogy a bölcse-
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ség pompás képzelmekkel ragadjon el bennünket. E 
költészet a sz. dalnok piperetlen szavaiból áll, ki 
átlátszó képbe rak le mély értelmű igéket, ugy 
hogy ez az emlékezetbe vésve maradjon, s egyúttal 
az akarat fölött is uralkodjék: mig minden egyéb 
czifraságokat ellök magától , melyekkel a szépet 
bálványozó költök a polgárisodott népek képzelő 
tehetségének hízelegnek." ') 

A hymnust az ős ember Isten tiszteletére el-
énekelte és eltánczolta. A test mozdulatai ép oly 
önkénytelen kifolyásai a benső indulatoknak és ér-
zelmeknek, mintáz ének vagy a dal. A természethez 
oly közel álló régi ember nem is talál t abban semmi 
különöst, hogy a legkomolyabb cselekményt, a test 
mozdulatai, a tánczok is kisérjék. Történeti tény, 
hogy görögöknél mint zsidóknál a táncz az isteni 
tisztelet alkalmával divatban volt. Ki nem tudná, 
hogy Dávid tánczolt a frigyszekrény előtt ? És hogy 
itt-ott a középkor templomaiban is tánczoltak. da-
czára a kereszténység által inaugurált komolyabb 
szellemnek, és hogy Spanyolország templomaiban a 
táncz nem is oly rég ideje szűnt meg véglegesen. A 
költészetből zene és táncz után minden művészetek 
közt legelőször fejlődött az építészet, vagyis a tem-
plom, mely nem egyéb mint a hymnus megtestesü-
lése. A templom szülte azután a szobrászatot, ez 
pedig a festészetet. A festészet ugyanis a szobrok 
bemázolásával vette kezdetét, és csak hosszú idő 
után vált el attól. Az Ur a zsidók bálványozási haj-
lamára való tekintetből a szobrászatot mint a festé-
szetet a mózesi vallás templomából kitiltotta. Együtt 
volt tehát minden művészet a szentélyben, a mint-
hogy egyből, a hymnusból, a költői formából szü-
lettek egymásután. Idők után elválnak egymástól, 
kilépnek a szentélyből, hogy önállókká legyenek. 
De néhol, mint p. o. Egyiptomban mindvégig együtt 
maradnak. Még az idegen uralom és befolyás korában 
sem tudnak egymástól elválni. I t t a templomon kivül 
sem a költő nem énekel, sem a szobrász nem farag. 

Az emberi szellem mindazon termékeinek, me-
lyek nyelv által fejeztetnek ki, vagyis egy szóval 
az irodalomnak két arczát különböztettük meg, köl-
tészetet és prózát. Érintet tük futólagosan a művé-
szet egyes ágainak fejlődését az egyik formából, a 
költészetből. A másik, a próza, mint mondottuk, 
amannál későbbi eredetű. Kezdetben a pap, a tör-
vényhozó, a dalnok mind csak a költői formát hasz-
nálja. De a mint az ismeretek köre terjed, a szük-
ségletek nagyobbodnak, a gyakorlatiság kora bekö-

!) Cantü, Világtört. I I I . köt. 20. fej. 278 1. 

szönt, ugy bölcsészetben, istenitiszteletben, törvény-
hozásban a régi foi'ma helyét a próza kezdi elfoglalni. 
A törvényhozók és bölcselök az első ujitók, ök a 
prózai nyelv első alkalmazói. Hogy mily nagy volt 
averses formának uralma az őskorban, eléggé bizo-
nylt ja az, hogy az emberi nyelv legrégibb emlékei 
versekben, költői formában maradtak reánk. Az 
ó szövetségi sz. könyvekben a próféták, ugy látszik, 
mintha a próza nyelvét használnák. De mégis né-
mely könyvekben és főleg a zsoltárokban a próza 
teljes szabadságának hiánya nagyon észrevehető. 
Micsoda forma az ? Minden kutatások daczára e mai 
napig megfejtetlen maradt.*) Vájjon nem egy régi 
versformának származéka-e? Ki tudná megmondani. 
Micsoda különbség van már az emberi nyelv e két 
formája, költészet és próza között, — elmondjuk 
más alkalommal. Egy Jcassa-egyházmegyei áldozár. 

S a n c t i s s i m i D o m i n i N o s t r i 
L E O N I S 

divina Providentia 

P A P A E XIII 
CONSTITVTIO 

qua non nulla controversiarum capita inter episcopos et missionaries 
regvlares Angliáé et Scotiae definivntvr. 

LEO EPISCOPVS 
S e r v u s S e r v o r u m Dei 

ad perpetuani rei memóriám. 
Hactenus de exemptionis privilegio ; nunc de iis quae-

stionibus dicendum, quibus ministeria quaedam per regulä-
res exercita occasionem praebuerunt. Excellit inter haec 
munus curationis animarum, quod saepe, ut innuimus, reli-
giosis viris demandatur intra fines ab Episcopis praestitutos; 
locus autem iis finibus comprehensus missionis nomine de-
signator. Iamvero de his missionibus disceptatum fuit, an et 
quomodo fieri possit ab Episcopis earum divisio, seu, ut dici 
solet, dismembratio. Nam qui Regularium iura tuebantur, 
negabant liane divisionem fieri p o s s e nisi legitimis de causis, 
adhibitisque iuris solemniis quae praescripta sunt ab Ale-
xandra III1) et a Concilio Tridentino.2) Alia vero erat Epi-
scoporum opinatio. 

Profecto si divisio fiat paroeciae veri nominis, sive 
antiquitus conditae, sive recentiore memoria iure constitutae, 
dubitandum non est quin nefas sit Episcopo canonum prae-
scripta contemnere. At Britannicae missiones generatim in 
paroecias ad iuris tramites erectae non sunt : idcirco sacrum 
Consilium christiano nomini propagando annoMDCCCLXVI 
officium applicandi missam pro populo ad Episcopum perti-
nere censuit, propterea quod dioecesium Britannicarum non 
ea sit constitutio, ut in veras paroecias dispositae sint. I ta-
que ad divisionem missionis simplicis ea iuris solemnia 
transferenda non sunt, quae super dismemhratione paroecia-
l'um fuerunt constituta : eo vel magis quod propter missio-

') Cap. ad audientiam de Eccles. aedific. 
2) Sess. 21, cap. 4 de reform. 
*} "Nem egészen. Szerk. 
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num indolem et peculariares circumstantias, numero plures 
ac leviores causae possint occurrere, quae istarum divisio-
nem suadeant, quam quae iure defiuitae sint ut fiat paroecia-
rum divisio. Neve quis urgeat siinilitudinem quam utraeque 
inter se liabent ; cum enim obligatio servandi solemuia iuris 
l ibertatem agendi coerceat, ad similes causas non est pertra-
henda. Silentibus i taque hac super re generalibus Ecclesiae 
legibus, necesse est ut Concilii Provincialis Westmonaste-
riensis valeat auctoritas, cuius boc decretum est : „Non ob-
stante rectoris missionarii deputatione, licebit Episcopo de 
consilio Capituli , intra limites missionis cui praeponitur, no-
vas Ecclesias condere ac portionem districtus iis at tr ibuere, 
si necessitas aut uti l i tas populi fidelis id requirat ." Quae 
cum sint ita, ad propositam consultationem respondemus : 
licere Episcopis missioues dividere, servata forma sancti 
Concilii Tridentini,3) quoad missiones quae sunt vere pro-
prieque dictae paroeciae ; quoad reliquas vero, ad formám 
Synodi I Provincialis Westmonasteriensis.4) Quo melius 
autem missioni, quae dividenda sit, eiusque administris pro-
spiciatur, volumus ac praecipimus, ut sententia quoque re-
ctoris exquiratur , quod iam accepimus laudabili ter esse iu 
more positum : quod si a religiosis sodalibus missio admini-
stretur, Praefectus Ordinis audia tur ; salvo iure appellandi, 
si res postulet, a decreto episcopali ad Sanctam Sedem iu 
devolutivo tantum. 

Perac ta missionis, cui reguläres praesiut, dismembra-
tione, alia nonnunquam quaestio subori tur : u t rum nempe 
Episcopus in praeficiendo Rectore missioni, quae nova erigi-
tur , ipsos religiosis sodales ceteris debeat praeferre. — 
Quamvis iHi banc sibi praerogat ivam adserant, obscurum 
tamen non est, baud leves exinde secuturas difficultates et 
offensiones. Ceterum in ea de qua sermo est, nova erectione 
necesse est a l te ru t rum contingere ; n imirum ut paroecia veri 
nominis, aut mera missio constituatur. Si primum fieret, per 
quam alienum esset ab Ecclesiae disciplina e religiosa fa-
milia arcessitum parochum praeferri ; sic enim iure quod 
modo viget arcentur reguläres a parochi munere, u t illud 
suscepturi venia Apostolica iudigeant. A d rem Benedictus 
X I Y in Constit . Cum nuper, V I Idus Novembris M D C C L I : 
„Quemadmodum, inquit, negari nequit, ex veteri canouum 
lege, monachos et reguläres ecclesiarum parochial ium regi-
minis capaces fuisse, ita certum nunc est ex recentiori eano-
nica disciplina interdictum esse regularibus parochiarum 
curam adsumere sine dispensationo Apostolica." I l inc sacrum 
Consilium Tridentinis decretis interpretandis5) ad dubium 
„an annuendum sit precibus P a t r u m Augustinianorum de 
nova paroecia iisdem concedenda" rescripsit — negative et 
amplius. — Sin autem, quod secundo loco posuimus, mera 
missio erigitur, ius certe non obest religiosis viris ne inter 
eos el igatur rector ; ast ne iis quidem praeferri optantibus 
suffragatur . Rem itaque integram et in sua potestate posi-
t am aggrediens Episcopus, l ibertate sua u ta tu r oportet ; ubi 
enim iura silent, loco legis est Praesulis auctoritas; praeser-
t im vero quod, ut doctorum fert adagium, Episcopus inten-
tionem habet in iure funda tam in rebus omnibus, quae ad 

3) Cap. 4, sess. 21 de reform. 
4) De regimine congregationum seu missionum, n. 5. 
5) In Ian neu. dismembratioiiis XXV Ianu. MDCCCLXXIX. 

dioecesim suam administrandam attinent. Quamobrem prae-
latio quoad novam missionem a Regularibus expetita, aut 
nullo iuris subsidio fulc i tur , aut iu disertam iuris dispositi-
onell! offendit. 

Officium curationis animarum sedulitati Regular ium 
commissum alias etiam dubitationes gignit ; eaque loca spe-
ctant finibus comprehensa missionum quae ab ipsis regun-
tur . Coepit enim ambigi u t rum coemeteria et pia loca, intra 
fines i l larum sita, Episcopus visitare possit. Ast in coemete-
riis facilis ac prona suppetit distinctionis adeoque finiendae 
controversiae ratio. Nam si de coemeteriis agatur quae solis 
religiosis familiis reservantur, ea plane ab Episcopi iurisdic-
tione, proindeque a visitatione exempta sunt ; cetera vero 
fidelium mult i tudini communia, quum uno ordine haberi 
debeant cum coemeteriis paroecialibus, iurisdictioni Ordina-
r iorum subsunt indubitate, ac propterea optimo iure ab Epi-
scopo visitantur, quemadmodum statuit Benedictus X I V in 
Constit . F i rmandis V I I I Idus Novembris M D C C L I Y . Haud 
absimili distinctione de locis piis quaestio dir imitur , ea se-
cernendo quae exempta sunt ab iis quibus praeest Episcopus 
sivo ordinario iure, sive delegato. De utrisque igitur, tum 
piis locis, sententiam Nostram paucis complectimur pronun-
ciautes: Sacrorum canonum et constitutionum Apostolicarum 
praescripta esse servanda. 

Superioribus dubiis arcto iungitur nexu illud quo quae-
r i tur an Episcopis subesse debeant scholae pauperum, quae 
elementares etiam, primariae, puerorum nuncupantur ; est 
enim sanctissimum docendi ministerium, et proximum piis 
locis ordinem tenent scholae de quibus agendum est. Quo 
illae pertineant ex ipso nomine dignoscitur ; intendunt nimi-
rum ad puerilem aetatem primis l i t terarum elementis pri-
misque fidei veritatibus, ac morum praeceptis apte iusti tu-
endam : quae quidem institutio omnibus est temporibus, lo-
cis et vitae generibus necessaria, ac mul tum habet momenti 
ad universae societatis humanae, nedum singulorum homi-
num incolumitatem ; ex puerili enim institutione pendet, ut 
plurimum, qua quis ratione sit reliquae aetatis spatium ac-
turus. I taque quid a docentibus eo loci praecipue praestan-
dum sit, sapienter Pius I X significavit scribens, „In liisce 
potissimum scliolis omnes cuiusque e populo classis pueri 
vel a teneris annis sanctissimae nostrae religionis mysteriis 
ac praeceptionibus sedulo sunt erudieudi et ad pietatem 
morumque honestatem, et ad religionem civilemque vivendi 
rationem 'accurate formandi, atque in iisdem scholis religiosa 
praesertim doctrina ita pr imar ium in institutione et educa-
tione locum habere ac dominari debet, ut aliorum cognitio-
nes, quibus iuventus ibi imbuitur, adventit iae appareant.6)" 
Nemo exhinc non intelligit istam puerorum institutionem in 
Episcoporum officiis esse ponendam, et scholas, de quibus 
agi tur , t am in urbibus frequentissimis, quam in pagis exi-
guis inter opera contineri quae ad rem diocesanam maxime 
pertinent. 

Iusuper quod ratio suadet lux históriáé confirmât. 
Nul lum quippe fuit tempus quo singularis non eluxerit Con-
ciliorum cura in huiusmodi scholis ordinandis ac tuendis, 
pro quibus plura sapienter constituerunt. Eorum nempe 

6) Epist. ad Archiep. Friburg. Cum lion sine maxima XIV Iulii 
MDCCCLXIV Acta vol. 3. 
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decretis prospecturn est ut illas Episcopi iu oppidis et pagis 
restitui et augeri curarent,7) puerique ad discendum admit-
terentur, qualibet, si fieri posset, impensa remissa.8) Eorum-
dem auctoritate dictae leges, quibus alumni religioni ac pie-
tati operam dareut,9) defiuitae dotes et ornamenta animi, 
quibus magistros praeditos esse oporteret,10) iisque impera-
tum, uti iurarent iuxta formulám catholicae professiouis : u ) 
demum scholarum curatores constituti qui eas adirent, ac 
circumspicerent nequid inesset vitii aut incommodi, neve 
quid omitteretur ex iis rebus, quas de illarum disciplina le-
ges dioecesanae sanxissent.12) Ad haec, quum Patres Conci-
liorum probe intelligerent parochos etiam pastoralis mini-
sterii comj)otes esse, partes baud exiguas iisdem tribuerunt 
in scholis puerorum, quarum cura cum animarum curatione 
summa necessitate iungitur. Placuit igitür in singulis paroe-
ciis pueriles scholas constitui,13) quibus nomen est parochia-
libus impositum : u ) iussi sunt parochi munus docendi susci-
pere, sibique adiutricem operam magistrorum et magistra-
rum adsciscere :15) iisdem negotium datum scholas regendi 
et curandi diligentissime :16) quae omnia si non ex fide inte-
greque gesserint, officium deseruisse arguuntur,17) dignique 
liabentur in quos Episcopus animadvertat.18) In unum ergo 
collineant argumenta ex ratione et factis petita ut scholae, 
quas pauperum vocant, institutis dioecesanis et paroeciali-
bus praecipuo iure adnumerandae sint ; eaque de causa Bri-
tannorum Episcopi ad hanc usque aetatem in missionibus 
tam saecularibus quam regularibus easdem pro potestate 
sua visitare consueverunt. Quod et Nos probantes declara-
mus: Episcopos ius habere quoad omnia visitandi huiusmodi 
scholas pauperum in missionibus et paroeciis regularibus 
aeque ac in saecularibus. 

Alia p>rofecto causa est ceterarum scholarum et colle-
giorum, in quibus religiosi viri secundum ordinis sui prae-
scripta iuventuti catholicae instituendae operam dare soient; 
in hisce enim et ratio postulat, et Nos volumus firma atque 
intégra privilégia manere quae illis ab Apostolica Sede col-
lata sunt, prout aperte est declaratum anno M D C C C L X X I V 
a sacro Consilio christiano nomini propagando, quum 
acta expenderentur Concilii Provincialis TYestmonaste-
riensis IV.19) 

Quum res in vado sit quod ad scholas attinet et colle-
gia regularium iam constituta, adhuc tarnen est in ancipiti, 
si de novis erigendis agatur. De bis enim quaeritur ; an et 

7) Synod. I Provincial. Camerac. t i t . de Scholis cap. 1 — Synod, 
provitic. Mechlin, tit. de Scholis cap. 2. 

8) Synod, an. 1604, tit. 2, cap. 1. 
•) Synod. Antuerpien. sub. Mireo tit. 9, cap. 3. 
">) Synod. Cameracen. an 1550, 
u ) Synod. II. Provinc. Mechlinien. ti t . I. cap. 3. 
>2) Synod. I I Provinc. Mechlinien. tit. 20, cap. 4. — Synod. Pro-

vinc. Prägen, an. 1860, tit. 2, cap. 7. 
1!) Synod. Valens, an. 529, can. 1. — Synod. Nannet. relat. in cap. 

3, de vit. et hon. clericor. — Synod. Burdigal. an. 1583, tit . 27. 
") Synod. I. Provinc. Mechlin, tit. de scholis cap. 2. — Synod. 

Provinc. Calocen. ail. 1863, tit . 6. — Synod. Provin. apud Maynooth 
anno 1875. 

15) Synod. Nannet. sup. cit. — Synod. Antuerp. sup. cit. — Synod. 
Prov. Burdig. an. 1850. t i t . 6, cap. 3. 

16J Synod Prov. Vienn. an. 1858. tit. 6, cap. 8. — Synod. Prov. 
Ultraiect. an. 1865, tit. 3, cap. 2. 

17) Synod. Prov. Colocen. an. 1863, tit . 6, cap. 5. — Synod. Prov. 
Colonie a. an. 1850, tit. 2, cap. 23. — Synod. Prov. Ultraiect. an. 1863, 
tit. 9, cap. 5. 

13) Synod. I Prov. Cameracen. tit. de Scholis, cap. 2. 
la) Decret. 26. 

cuius superioris venia sit impetranda ? Porro cum latius ea 
dubitatio pateat et ecclesiarum quoque ac coenobiorum 
erectionem pertingat, omnia haec unius questionis et iudicii 
terminis complectimur. Atque hic primo occurunt Decreta-
les veteres, quibus est cautum ne quid huiusmodi quisquam 
institueret absque Sedis Apostolicae licentia speciali.20) 
Postmodum Tridentina Synodus in eodem genere quidquam 
operum fieri prohibuit „sine Episcopi, in cuius dioecesi eri-
genda „sunt, licentia prius obtenta:"21) quo tamen Concilii 
decreto baud est superioribus legibus derogatum, veniain ab 
Apostolica Sede impetrari iubentibus. Quapropter cum ea 
in re liberius passim ageretur, Urbanus YII2 2) pravam con-
suetudinem emendaturus, opera eiusmodi improbavit tam 
quae sine venia Episcopi, quam quae sola illius auctoritate 
susciperentur, et veterum simul Conciliique Tridentini leges 
omnino in posterum servari decrevit. Hue etiam spectavit 
Innocentius X in Constitut. Instaurandae Idibus Octobris 
MDCLII , qua praecepit ut nemo ex familiis regularibus 
„domos vel loca quaecumque de novo recipere vel fundare 
praesumat absque Sedis Apostolicae licentia sijeciali." 
Quare communis hodie sententia est, cui fa vet passim rerum 
iudicatarum auctoritas, non licere regularibus, tam intra 
quam extra Italiam, nova monasteria aut conventus sive 
collegia fundare, sola Episcopi venia im pet rata, sed indul-
tam quoque a Sede Apostolica facultatem requiri.23) Iisdem 
insistens vestigiis sacrum Consilium christiano nomini pro-
pagando pluries decrevit, veniam Apostolicae Sedis et Epi-
scopi aut Vicarii Apostoliéi ecclesiis collegiisque erigendis, 
etiam in missionibus, ubi religiosi sodales domos sedesque 
habeant, esse omnino necessariam.24) His ergo de causis ad 
propositum dubium respondemus: sodalibus religiosis novas 
sibi sedes constituere, erigendo novas ecclesias, aperiendove 
coenobia, collegia, scholas, nisi obtenta prius expressa licentia 
Ordinarii loci et Sedis Apostolicae, non licere. 

Fieri solet utique subtilior inquisitio, an duplex ea 
venia sit impetranda, si non prorsus novum opus reguláris fa-
mília moliatur; sed ea quae sunt instituta velit in alios usus 
convertere. Yerum neque obscura, neque anceps erit fut ura 
responsio, si varios, qui accidere possunt, casus distingua-
mus. Initio enim quis serio dubitet, an ea quae pietatis reli-
gionisque causa instituta sunt, liceat in usus a religione et 
pietate alienos convertere? Restât itaque ut de tribus hisce 
dumtaxat quaeratur, utrum nempe liceat dimovere de loco 
instituta alioque tansferre : aut immutare in usum consenta-
neum, qualis esset si schola in ecclesiam, coenobium in col-
legium, in domum pupillis aegrotisque recipiendis, vel vi-
cissim mutaretur ; aut demum, priore usu retento, novam 
causam sive usum inducere. Iam vero quominus duo ilia 
prima, privata ipsorum auctoritate, religiosi sodales effi-
ciant, obstat decretum Bonifacii VI I I , qui, eos vetuit „ad 
habitandum domos vel loca quaecumque de novo recipere, 
seu hactenus reeepta mutare."25) Rursus pui fieri potest ex 

10) Cap. Eeligiosorum § conflrmatas de relig. domib. et Cap. Ex 
eo de excess, praelat. in 6. 

21) Concil. Trident, sess. 25, cap. 3 de Regular. 
22) Constit. ßomanus Pontifex. XIII kalen. Semptembris 1624. 
23) Bened. XIV, de Synod, dioeces. lib. 9, cap. 1, num. 9. — Mo-

liacelli formul. legal, part. 1. t i t . 6. form. 19, n. 31. 
21) Sac Congreg. de Prop. Fide in coetibus habitis diebus 23 Mart. 
í5) Cap. Cum. ex eo de excess, praelat. in 6. 
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duobus illis alterutrum, nisi res recidat in fundationem no-
vam „Monasteriorum, Collegiorum, domorum, conventuum 
et aliorum Regularium locorum huiusmodi ?" Atqui id per-
fici prohibuit Urbanus V I I I per constitutionem Romanus 
Pontifex, nisi „servata in omnibus et per omnia sacrorum 
canonum et Concilii Tridentini forma." Sic unum superest 
de quo contendatur ; num priore usu retento, nova causa vel 
usus adiici valeat. Tunc autem pressius rem urgere oportet 
et accurate dispicere, utrum ea inductio alterius usus ad 
inferiorem administrationem , disciplinamque domesticam 
velut si tirocinium aut collegium studiorum causa iuniori-
bus sodalibus in coenobio constituatur : an fines interioris 
administrationis sit excessura. puta si inibi schola fiat aut 
collegium quod pateat etiam alienis. Plane si dictos fines 
excesserit, res redit ad alterutram illarum, quae a Bonifacio 
V I I I fieri pro lubito, ceu diximus, prohibentur. Sin autem 
intra limites domesticae disciplinae mutatio contineatur, suo 
certe iure Reguläres utentur ; nisi forte leges fundationis 
obsistant. Ex quibus singillatim perpensis manifesto colligi-
tur : Religiosis sodalibus non licere ea quae instituta sunt, 
in alios usus convertere absque expressa licentia Sedis Apos-
tolicae et Ordinarii loci, nisi agatur de conversione, quae, 
salvis fundationis legibus, referai ur dumtaxat ad internum 
regimen et disciplinam regulärem. (Végeköv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jun. 18. A kettős üldözés.—Valahányszor ü l -

döztetésről kell szólnunk és hányszor voltunk már napjaink-
ban ily kényszerhelyzetben ! mindannyiszor a legmélyebb 
fájdalommal telik el lelkünk, mert az üldözés mindig a ker. 
szeretet hiányának bizonyitéka ; és ha korunkat e szempont-
ból Ítéljük meg, különösen, ha e szempontból Ítéljük meg a 
hatalmi köröket ég mindazokat, kik a hatalmi körre befo-
lyással vannak, akkor be keli vallanunk, hogy korunkban a ' 
keresztény szeretet, mely jóindulatot, részvétet stb. paran-
csol embertársaink iránt, mely alapját képezi a társadalmi 
békés együttélésnek és igy a képzelhető legnagyobb boldog-
ságnak, mondjuk, hogy ez a szeretet nagyon — de nagyon 
megfogyatkozott és helyét az emberiség átkát képező gyű-
lölet foglalja el. Vagy képzeljük el magunknak a boldog-
ságot, mely a világot elárasztaná, ha a keblekben az egymás 
iránti szeretet élne, ha a népek kormányával foglalkozó férfia-
kat tetteikben a ker. szeretet vezérelné, ha tetteikkel mások-
ban is a ker. felebaráti szeretetet ébresztenék és támogatnák ! 

Ettől azonban távol vagyunk, és ez az oka, miért kell 
annyiszor az üldözésről beszélnünk ; és ami habár a ker. sze-
retet megfogyatkozása természetes következményének lát-
szik, mindamellett mégis feltűnő, hogy az üldözés keresz-
tény és keresztény közt már régen foly, melyhez legújabban 
hozzájárult az üldözés a zsidók ellen is. Külön kezdődött, 
de párhuzamosan foly most már e kettős üldözés, csakhogy az 
hivatalos, kormányi, ez a nép kebeléből származik; ott az üldö-
zést kezdte, folytatta a kormány a nemzetek nagy többsé-
gének érzelme, akaratja ellen, támogatva csak a parlamenti, 
máról holnapra változó majoritás által, ezt kezdte a nép, 
folytatta, a kormány által nem támogatva, de nem is aka-
dályozva, hanem inkább elnézve. A tény azonban bármiként 
vegyük is megvan, van kettő, t. i. keresztény és zsidóüldözés. 

Mi nem vagyunk barátai az üldözéseknek, történjenek 
ezek akár a keresztények mellett, akár a keresztények ellen ; 
de minthogy a megtörténtet meg nem történtté tenni nem 
lehet, helyén levőnek találjuk e kettős üldözés különbségéről 
és okáról egy pár szót szólani. Miért üldöztetnek a kereszté-
nyek, mondjuk ki, katholikusok, és miért üldöztetnek a zsi-
dók ? Valóban ha e kérdést bővebben akarnók fejtegetni, 
óriási különbséggel találkoznánk, de legyen elég csak egy 
pár pontra rámutatni. A katholikusok üldöztetnek vallás1 

meggyőződésük miatt, üldöztetnek, mert az apostol szerint 
lelkiismereti kötelességnek tart ják, obedire magis Deo, quam 
hominibus, üldöztetnek, mert a szellemi javakat elébe teszik 
az anyagi javaknak. És a zsidók ? Üldöztetnek, mert az anyagi 
javak terén a keresztények megrontására törnek, mert az 
uzsora által, számtalan helyen, koldusbotra jut tat ták a né-
pet, mert a vallási téren a legtágabb lelkiismerettel birva a 
nép erkölcsét is megrontják. Ki nem látná be már ezekből 
is a nagy különbséget, mely a keresztények és zsidók üldöz-
tetése közt létezik ? Azok azért üldöztetnek, ami a népek, 
nemzetek, államok javát mozdítja elő ; ezek azért, ami mind-
ezeknek hátrányára van ; azok üldöztetnek, mert vallási el-
veik által a közjót akarják előmozditani, ezek azért, mert a 
közjó rovására önérdeküket hajhászszák. 

Nem hisszük, hogy létezhetnék valaki, a ki be nem 
látná e két üldözés közt létező különbséget. Oly kézzel-
fogható ez, hogy aki nyiltan nem bátorkodik is megvallani, 
önmagában állitásunk igazságát bizonyára elismeri. Es ha 
kérdezzük, hogy kik okai e kettős üldözésnek, feleletül nem 
adhatunk mást, mint : a zsidók ; — a zsidók, akár tekintsük 
önmagukat, akár a keresztények üldözését. Hogy ez utób-
biak üldöztetésének okai a zsidók,''1) ez oly bizonyos, mint két-
szer kettő négy, mert bár a liberalismus uralma és neve alatt 
történik a keresztények üldöztetése, kétségtelen azonban, 
hogy a liberálisok csak a zsidók terveit hajt ják végre, azok 
szellemében, hogy ne mondjuk, pai-ancsára járnak el. Csak 
szellemi vaksággal megvert ember tagadhatja ugyanis, hogy 
a zsidóságban a kereszténység elleni gyűlölet létezik, e gyű-
löletnek ad kifejezést a teljesen hatalmába kerített minden-
nemű irodalmi téren, ugy hogy már keresztény irók sem 
tudnak máskép írni, más kifejezéseket használni, más irány-
ban működni, mint a melyet a zsidóság az irodalomban meg-
honosított, és e gyűlöletnek kifolyását képezik a kereszté-
nyeket üldöző törvények. Ugy van, oknyomozólag eljarva, e 
forrásra kell jutnunk és ebben találjuk fel okát a kereszté-
nyek üldözésének ; ezért bizonyítja a tapasztalat is, hogy 
zsidólapok , melyek a keresztények üldözését a kormá-
nyoktól követelik, ezek azok, melyek legjobban örvendenek, 
ha valamely országgyűlés törvényei ez üldözést és annak 
módját §§-okba foglalják, ezek azok, melyek minden követ 
megmozdítanak, hogy megakadályozzák, ha valamely kor-
mány a keresztények üldöztetését beszüntetni akarja. 

Szegény, igen, minden állítólagos genialitás mellett is, 
szegény rövidlátó zsidóság ! Nem tehetünk róla, de kimond-
juk, bár ellenmondásnak látszassék is, hogy a zsidók önma-
guk üldöztetésének is épen ugy okai, mint a keresztények 
üldöztetésének, sőt épen ezek üldözésében tették le ön-

*) És magok a keresztények. Minek hagyják magokat üldöztetni ! 
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önmaguk üldöztetésének alapját. A zsidóság, midőn magát 
az irodalomra adta és azt azon szellemben cultiválta, melyben 
cultiválva látjuk, t. i. keresztényellenes szellemben, ugy 
számított, hogy ezáltal megrontja a keresztény szellemet^ 
de biztosítja magának az igy megrontott keresztények közt 
a kényelmes nyugalmat. A keresztények, fájdalom, a gonosz 
szellemet beszivták, beszívta azoknak legalább nagy része C o J , 
és e tekintetben a zsidóság csakugyan czélt is ért, mert a 
keresztények egy része megrontatott ; de nem érte másik te-
kintetben kitűzött czélját, sőt mint lát juk annak éjjen ellen-
kezőjét mozdította elő, mert a világ ma már nem csak a 
katholikusok, hanem a zsidók üldözéséről is tud beszélni. És 
ez nagyon természetes. A ker. szellemnek a zsidók által tör-
tént kizárása a köz- és nyilvános életből maga után vonta 
a materialisticus világnézletet. A keresztények egy része, 
épen ugy mint a zsidók, csak az anyagiasság után tör ; ott 
pedig, hol ez uralomra jut , a keresztény szeretetet is kizárja : 
minek következése, hogy mig eddig a zsidók békében meg-
fértek a keresztényekkel, most már ők is üldöztetnek és 
üldöztetni fognak mindaddig, mig csak fel nem hagynak 
ugy kapzsiságukkal, mint a ker. szellem ellen intézett táma-
dásaikkal. Ezt tekintetbe véve nem vagyunk képesek fel-
fogni, hogy tudnak a zsidók jajgatni azért, mert a sor most 
rájok került, hiszen minden bajnak az okai egyedül csak ők. 
Ha tehát azt akarják, hogy a baj megszűnjék, ugy nekik 
kell mindenekelőtt megjavulniok. Hagyjanak békét a keresz-
tényeknek, ne gúnyolják, ne támadják meg a ker. elveket : 
akkor a vihar elnémul, mert a keresztények békéje, a zsidók 
békéjének feltétele, és mig e feltétel nem teljesül, addig 
zsidó békéről sem álmodozhatnak. 

Róma. A szentatya a spanyol zarándokokhoz f. hó 5-én 
következő beszédet intézett : 

„Most másodszor részesülők azon édes vigasztalásban, 
hogy előttem láthatom a spanyol zarándokokat, a mely vi-
gasztalásban dicső elődünk I X . Pius is többször részesült, 
kivált pedig midőn, néhány éve, őket fölöttébb nagy szám-
ban látta maga előtt a vatikáni templomban, ünnepélyesen 
fogadva ragaszkodásuk és szeretetök hódolatát. O D 

Valóban lelki épülésre és vigasztalásra szolgál látni a 
katholikus népek közt mikép növekszik s terjed ama mozga-
lom, mely őket a pápák Romájába vezérli, hogy a római 
pápában sz. Péter utódját s Krisztus helytartóját tiszteljék 
és hogy itt, az apostolok fejedelmeinek sirja mellett hitöket 
megerősítsék s erőt merítsenek az állhatatosságra ama nehéz o o 
és éles küzdelmek közt, melyeket kiállniok kell. Már ez évben 
is számos raja a buzgó zarándokoknak jött ide Olaszország 
különféle részeiből. Jöttek azután Franczia és Németország-
ból. Most a katholikus Spanyolországból jöttek s máris készül-
nek a szlávok és más nemzetek részéről a zarándoklatok. — 
A hivő népék e mozgalmai a katholicismus központja felé 
bizonyítja, mennyire élő mindenfelé s tevékeny a hit, s mily 
csodálatosan ragyogtaja mindenki szemei előtt a kath. egy-
ház szép előjogát s jellegét : azt az egységet, mely az egész 
emberiség jövőjére nézve örvendetes előjel. Mert napjaink-
ban, melyek oly viharosak, melyekben a vészes tanok elve-
temültsége, a szenvedélyek általános féktelensége, az eszte-
len tervek tul merészsége az emberi társaság nyugalmát 
annyira zavarják s létalapját megingatják, nincs alkalma-

sabb menedék, mint az egyház, mely az igazság és örök el-
vek hű megőrzője, melynek fennállásáról egész a világ vé-
gezetéig isteni Alapitója adott csalhatlan biztosítékot. Azért 
még a legboldogabb időkben is a népek az egyházhoz, az őt 
kormányzó legfőbb tekintélyhez, mint világító pharoshoz. 
mint biztos révhez, mint az üdv rendületlen sziklájához 
fordultak. 

A ti katholikus Spauyolországtok az, melyhez a mint 
a szentszék iránti szeretet és ragaszkodás tekintetében más 
nemzet nem volt fogható, ugy a legkiválóbb jótétemények 
tekintetében sem volt hasonló, melyeket az egyház a hozzá 
hű népekre kiárasztani szokott. Már a kereszténység első 
századaiban, az apostoli szék gondoskodása folytán hirdet-
ték a hitet Spanyolország különböző vidékein, s e hittel 
együtt terjedtek annak megbecsülhetlen egyéb jótéteményei. 
Es midőn az arianismus tévtana készült megszilárdítani 
székhelyét Spanyolországban, dicsőséges elődeink, Pelagius 
s Nagy Gergely gondoskodása, egyesülve a ti Leanderete-
kével s más jeles püspökeitelvével, azon fáradozott, hogy 
őseiteket visszavezesse az igaz hithez s őket abban megerő — o 
sitse — A következő időkben is semmi emberi erő sem volt 
képes elragadni Spanyolországtól e drága kincset, melyből 
katholikus királyaitok kegyeletet s szent bátorságot men-
tettek, melynek még a mórok vad hatalma is engedni volt 
kénytelen. 

E hagyományos ragaszkodás az apostoli székhez ben-
netek is él, szeretett fiaim. Erről szép bizonyságot tettetek, 
midőn mult évben rendkívüli pompával ünnepeltétek Arra-
gonia s Cataloniában a pilari és monserrati Boldogasszony 
nagy ünnepeit. A legnagyobb élvezettel vettünk tudomást a 
nagy számról, melyben a zarándokok e két szentélynél meg-
jelentek, s a nagy áhítatról, melyet ott tanúsítottak ; örven-
dünk azon is hogy a hódolat s öröm nyilatkozataival fogad-
ták Madridban nuntiusunkat. Drága emlékül vesszük azon 
ünnepélyek örök emlékezetére a monserrati Boldogságos 
Sziiz ezüst szobrát, melyet ide küldtetek. Most pedig ti 
adtok e hagyományos ragaszkodásról uj tanujelt, midőn Ró-
mába jőve liódolatotokat fejezitek ki a szentszék iránt Jézus 
Krisztus helytartójának mai súlyos s fájdalmas állapotában. 

Haladjatok, szeretett fiaim, ez uton ; őrizzétek meg az 
áhítat s hit e drága kincseit, melyekkel az ég titeket meg-
áldott ; mutassátok meg, hogy atyáitok méltó fiai vagytok. 
Valamint a hitben, ugy minden tettetekben legyetek egyet-
értők ; álljátok út ját a romlás átkos haladásának ; harczolja-
tok a szent s vallási elvek ügyében, meg levén győződve, 
hogy ily módon hazátok fényét és szerencséjét mozdítjá-
tok elő. 

Erre nézve erősítsen meg benneteket apostoli áldásunk, 
melyet szivünk mélyéből kiváló szeretettel adunk rád tisz-
telendő testvérünk, papságodra, Barcellona lakóira, egyház-
megyédre, az összes jelenlevőkre, családjokra s a katholikus 
Spanyolország minden fiára." 

V E G Y E S E K . 
— Meghívás. A Szent-László- Társulat budapesti tag-

jai a társulat védszentjének, szent László királynak teljes 
búcsúval egybekötött ünnepét f. évi julius hó 3-ikán a sz.-
ferencziek belvárosi templomában reggeli 8 órakor tartandó 
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ünnepélyes szent miseáldozattal s alkalmi szent beszéddel 
fogják megülni, melyre a társulat t. cz. tagjai s minden 
rendű kath. hivek tisztelettel meghivatnak. Az igazgató vá-
lasztmány megbizásából : Ágoston Antal titkár. 

— A szent atya több franczia püspök kérelmére, kik 
a jubileum határidejének elhalasztását kérték, visszautast 
tólag válaszolt. Pehtam gratiam concecli non expedire. 0 
szentsége óhajtja, hogy mennél előbb igyekezzék mindenki 
e rendkivüli bucsu áldásaiban részesülni, 0 maga is a vati-
káni bazilikában zárt ajtóknál fogja tartani a jubileumi 
ájtatosságot. 

— Az egri érseki jogakadémia fényei záriinnepélylvel 
fejezte be az 1880/1 iki iskolai évet. F . hó ló-én reggeli 9 
órakor ünnepélyes sz. mise volt Te Deummal, melyet dr. 
Kozma Károly kanonok s papneveidei rector tartott. Isteni 
szolgálat után nm. dr. Samassa József érsek, az intézet fő-
védnöke és számos egyházi és világi notabilitás jelenlété-
ben kezdetét vette az ünnepély tudományos és irodalmi 
része, melyben magasan kiemelkedő mozzanat volt a jogaka-
démia nagytudományu igazgatójának mgs és ft. dr. Daniehk 
János fölsz. püspöknek megnyitó velős beszéde a jogakadé-
miák fontosságáról és nagyszabású felolvasása, melyben a 
scholastica tanát fejtegette a jog alapelveiről. Következett 
három jelentés az intézetet érdeklő ügyekről. Szép ered-
ményt mutattak fel a pályázatok, a mennyiben 8 pályakér-
dés közül egy kivételével valamennyire érkezett be dolgo-
zat, melyek mindannyian sikerültek. Elnöki zárszó után 
érsek ő exclja elismerését nyilvánitá ugy a tanári karnak 
mint az ifjúságnak. 

— B. e. Kubinszky Mihály püspöknek, a magyar kath. 
nevelés- és tanügy feledhetetlen emlékű oszlopának sirján a 
kalocsai érseki megye tanitói emléket emelnek. A kalocsa-
megyei tanitókat megtisztelő eme gondolatot a „Bajavidéki 
róm. kath. tanitóegylet" imént tartott nagygyűlése karolta 
fel legelőször, megszavazván a nevezett ezélra 100 frtot s 
tagjai közt azonnal összegyűjtvén 163 frtot. 

— A eongressus eucharistieus, mint előkészitő bizott-
sága második jelentésében velünk tudatja, f. hó 28, 29 és 
30-án Lille-ben, mint előre jelezve volt, fog megtartatni. A 
eongressus három osztályban fog működni. Az első osztály 
az oltári szentségben jelenvaló üdvözitő tiszteletével általá-
ban, a második az oltári szentség külső cultusával, a harma-
dik ezen tisztelet terjesztésére alakult egyletek ügyével fog 
foglalkozni. 

— A lourclesi magyar zászlót Űrnapján szentelte meg 
az ország áldornagya, fm. és ft. Simor János bibornok ur ő 
emja az esztergomi bazilikában. O emja alkalmi beszéde 
könnyekig meghatotta a hallgatóságot. A lourdesi magyar 
zászló Esztergomból Budapestre hozatott s most vasárnap a 
központi papneveldében volt szemlére kitéve. Mondhatjuk 
méltóan fogja képviselni Magyarország kegyeletét. Egyik 
oldalán van a Bold. Szűz képe, eme felírással : „Sub tuum 
praesidium confugimus." Ugyanezen oldalon a négy szöglet-
ben látható négy magyar árpádházi szent : István s László 
királyok, Imre herczeg és sz. Erzsébet képei. A másik ol-
dalon Magyarország czimere van következő felirattal : „A 
lourdesi böld. s z ű z n e k magyar hivei." A zarándoklatot ft. dr 
Nogáll János fölsz. püspök ur fogja vezetni. 

— A csehországi püspöki kar két együttes főpásztori 
levelet intézett a papsághoz és hívekhez. Egyikben sz. Cyrill 
és Method tiszteletéről szólnak, felhíva hiveiket adakozásra, 
hogy a Balkán félsziget mahomedán vallású szlávjainak meg-
térítése hitküldérek képeztetése, templomok és iskolák építése 
által lehetővé váljék. A másik körlevél tárgya az iskolaügy 
és pedig az iskolák katholikus jellegének visszaállítása. 

— Franciaországban történt a következő eset. Paris-
ban egy tanitó észrevette, hogv tanítványai közöl egyik nem 
ügyel s valaminek szétvagdalásával foglalkozik. Megszólí-
totta s kérdezte, hogy mit csinál ? „Szétdarabolom a gali-
leust," volt a cynikus válasz. Krisztus képét vagdalta szét. 
A tanitó szemeiből ez eset könnyeket facsart ki. Elhatározta, 
hogy azonnal példásan megbünteti az istentelen fiút ; azonban 
tanítványai közöl többen felugráltak s kijelentették, hogy ők 
azonnal elhagyják az iskolát, mihelyt pajtásuknak valami hán-
tása lesz. Végre is a tanitónak kellett engedni, mert a fel-
jebbvalók magok is kidobatták a kereszteket az iskolából 
s igy ama vásott gyermek nem tett egyebet, mint követte a 
felsőbbség által adott példát. 

— A lyoni hitterjesztő társulat, lapjában, az „Annales 
de Propagation de la Foi"-ban közzétette beszámolását 
1880-ról. A számadatok következők: E u r ó p a 5,806.051 
frank 63 c. A z s i a 10,187 frk 66 c. A f r i k a 25,254 frk 5 
c. A m e r i k a éspedig Észak-Amerika 95,458 frk 10c . 
Közép-Amerika 287 frk 50 c. Dél-Amerika 13,287 frk 18 c. 
O c e a n i a 9,513 frk 60 c. Összesen : 6,020,039 frk 66 c. 
Ezt összehasonlítva az 1879-iki adományok összegeivel : 
6,031,648 frk 93 c., kitűnik az 1880-iki jövedelem az előző 
événél 11,609 frk 32 c.-mal kevesebb. Emberi számitás na-
gyobb hiánytól félt ; azonban az Isten szembetűnően védi az 
előtte oly kedves ügyet. Felemiitjük még, hogy Francziaor-
szág egymaga a fenti összeghez többel mint 2/3-dal, vagyis 
4,211,942 frk és 26 c.-mal járult Elsasz és Lotharingia 
242,784 frk 45 c. Németország (ideértve Ausztriát sőt Ma-
gyarországot is) 374,562 frk 97 c., a kis Belgium 325,173 
frk 70 c., a nagv Spanyolország csak 9.556 frk 10 c. Nagy-
britannia 125,825 frk 38 c., Italia 330,991 frk. 53 c., Né-
metalföld 109,457 frk 42 c., Lengyelország 355 frk 46 c., 
Svajcz 60,472 frk 77 c. Portugal 50,255 frk 96 c., Kelet 
20,302 frk 10., az észak-európai egyházmegyék 453 frk 50 c. 

— Az Egyesült-Államok lakossága 50.152,559. A nagy 
köztársaság egész területén van összesen 545,384 szabadkő-
műves. Tekintve, hogy rendesen teljeskoru férfiak, jó módú 
családapák tagjai e titkos társulatnak, kik családjok és mű-
ködésök körében többek sorsát intézik, s igy ezek fölött a 
szabadkőművesség szellemében rendelkeznek : bátran lehet 
mondani, hogy a szabadkőművesség közvetlen uralma alatt 
az Egyesült-Államokban legalább is 3 millió ember áll. Ily 
formidabilis compact hadsereg még a muszka czárnak sem 
áll rendelkezésére. 

— Istensegitsröl, Bukovinából, irja lapunknak nt. 
László István lelkész ur, hogy e tavaszon a bukovinai ma-
gyar telep mindaz öt községében magyar jezsuiták, a fárad-
hatatlan Schlick és Szigeth atyák, igen áldásos népmissiót 
tartottak. 

Előfizetési felhívás. 
Azon mélyen tisztelt féléves olvasóinkat, kik a lap tovább járatása 

iránt még nem értesítettek, az expeditióban előfordulható minden fenn-
akadás kikerülése végett kérjük a megrendelés mennél előbbi megtéte-
lére. Tapasztalásból merített szabályul tartjuk, hogy a kik a lapot első 
félévben járatták, azoknak második félévben is megküldjük, hacsak jó 
előre az ellenkezőről nem tudósítanak. Kiknek a lap járatása ügyében 
válasszal tartozunk, azokat még néhány napi szíves türelemre kérjük. 
Olvasókörünknek folytonos szélesedése legilletékesebb tanúság, hogy jó 
uton járunk. 

Előfizethetni 
félévre 5 frttal, egész évre 10 frttal, minden kir. posta-hivatalnál, a kül-
deményt vagy a szerkesztőre czimezve, Budapest, Stáczió-utcza 55.,. 
vagy Kocsi Sándor nyomdai irodájára, Bpest, Muzeum-körut, 10. sz. 
Legjobb postautalványokat használni, melyen kérjük a név, lakhely és-
utolsó posta világos kiírását. 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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TARTALOM. A törvényes kamat az erkölcsi forum előtt. — Sanctissimi Domini Nostri Leonis divina providentia Papae 
X I I I Constitutio qua nonnulla controversiarum capita inter epiecopos et missionarios reguläres Angliae et Scotiae de-
finiuntur. — Egyházi tudósítások : Budapest. Vallásügyi rendezés. Esztergomi fömegye. Tiltakozás. Komárommegye. A 
követválasztási idényből. Rozsnyó. Főpásztori ajándék. — Irodalom : Dr. Xogáll János : Kempis Tamás négv könyve 

Krisztus követéséről. Album Benedictinum. Arad története. — Veo-yesek. 

A törvényes kamat az erkölcs i forum előt t . 
A napi renden levő uzsorakérdés, valamint az 

égbekiáltó igazságtalanságok, melyre a szívtelen 
uzsorások vetemednek, hangosan czáfolják a libe-
ralismus azon hamis tanitását, hogy az uzsoratör-
vények a szabad állam eszméjével ellenkeznek, mely 
inkább azt követeli, hogy a kamatláb meghatáro-
zása egyedül csak a szerződő felek szabad megegye-
zésére hagyassék. Azonban lassanként még a libe-
ralismus táborában is kijózanodnak és belátni kez-
dik, hogy az uzsorások szerencsétlen áldozatait a 
törvény védelme nélkül hagyni nem lehet. És való-
ban csak a vak nem látja, hogy ilyen szerződések-
nél a legtöbb esetben tulajdonképi szabadságról 
nem lehet szó, amennyiben ugyanis a kényszer-
helyzetben levő kölcsönvevő majdnem teljesen hi-
telezője hatalma alatt áll, ki tetszése szerint bán-
hatik vele nyomasztó szükségében. Ezen okok 
nál fogva azon államok is , melyek a liberális 
követeléseknek engedve, az uzsoratörvényeket eltö-
rölték, szükségesnek tart ják a kamatláb némi meg-
határozását, vagy a kirívóbb uzsorakihágások pol-
gári fenyítése által az elhatalmaskodó uzsorának, 
mely a népek anyagi jólétét tönkre teszi, bizonyos 
határokat szabni. Az uzsoratörvények visszaállítása 
vagy illetőleg a kamatláb törvényes meghatározá-
sával szemközt ismét nagy gyakorlati fontosságot 
nyer azon kérdés, mennyire lehet vagy kell a pol-
gári törvény által meghatározott kamatlábat lelki-
ismeretben is irányadónak tekinteni. Az uzsorakér-
dés ugyanis nem pusztán a polgári törvényhozás 
vagy a nemzetgazdászat tárgyát képezi, hanem „per 
eminentiam" erkölcstani kérdés is; azért a katholi-
kus férfiú lelkiismerete nem elégedhetik meg azzal, 
hogy valamely kamatszerzödés nem ellenkezik az 
állami törvénynyel, hanem tekintetbe fogja venni 

az erkölcsi törvényt is, melynek csalhatatlan magya-
rázója az egyház. 

A keresztény erkölcstudomány minden szoros 
értelemben vett kölcsönszerződésből (contractus de 
mutuo) származó nyereséget uzsorának tekint, mi-
vel ilyen szerződéseknél, melyeknek tárgya vala-
mely elhasználható dolog (res consumtibilis), magát 
a dolgot a dolog hasznától elválasztani lehetetlen ; 
a dolog felhasználása képezi a dolog hasznát is, 
„usus est ipsarum rerum consumtio," mondja sz. 
Tamás ; azért az elhasználható dolog „res sterilis"-
nek mondatik, ellentétben a „res frugifera'*1 val. 
Ezen oknál fogva a szoros igazság által követelt 
egyenlőség megsértése nélkül nem lehet magát a 
dolgot egyenértékben és külön a dolog hasznáért 
nyereséget is visszakövetelni. Ez képezi a szoros 
értelemben vett uzsorát, mint ezt a katholika egy-
ház érti : „Ea propria est usurarum interpretatio, 
quando videlicet ex usu rei, quae non germinat, 
nulio laboré, nullo sumtu, nullove periculo lucrum 
foetusque conquiri studetur." X. Leo pápa szavai 
az 5. lateráni zsinaton kiadott „Inter multipliées" 
kezdetű constitutiójában. Ugyanezen értelemben 
szól XIV. Benedek „Vix pervenit" czimü körleve-
lében az uzsoráról : „Contra mutui legem, quae 
necessario in dati atque redditi aequalitate versa-
tur, agere ille convincitur, quisquis eadem aequali-
tate semel posita, plus aliquid a quolibet vi mutui 
ipsius, cui peraequale iam satis est factum, exigere 
adhuc non veretur." Hogy az egyház kezdettől fogva 
igy értelmezte az uzsorát, arról tanúskodnak a sz. 
atyák. Igy például mondja sz. Ambrus : „Et esca 
usura est, et vestis usura est, et quodcunque esorti 
accedit, usura est." Sz. Ágoston pedig következőleg 
határozza meg az uzsorát : „Si foeneraveris homini, 
id est mutuam pecuniam tuam dederis, a quo ali-
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quid, plusquam dedisti, expectes accipere, non pe-
cuniam solam, sed aliquid plusqtiam dedisti, sive 
illud t r i t icumsit , sivevinum, sive oleum, sivequod-
libet aliud, si plus quam dedisti expectas accipere 
foenerator es." 

Habár ezek szerint az uzsora bűnének elköve-
tése nélkül puszta kölcsön alapján (XIV. Benedek 
szerint „vi mutui ipsius") többletet követelni nem 
szabad; lehetnek mégis oly jogczimek, melyek a 
kölcsönszerződéshez hozzájárulván, többletfizetés kö-
vetelésére jogot adnak. A moralisták a következő 
io^czimeket szokták felhozni: a kölcsönszerződésből 
tJ O 

a kölcsönezöre háromló kárt (damnum emergens) 
vagy az elmaradó hasznot (lucrum cessans), to-
vábbá a kölcsön elvesztésének félelmét (periculum 
amittendae sortis). Azonban ezen utóbbi czim igen 
könnyen visszaélésre és a palástolt uzsora gyakor-
lására adhat alkalmat, azért a ..Congreg. de propag. 
fide" 1645-ben a chinai keresztényeknek csak azon 
feltétel mellett engedte meg ezen jogczim alapján 
kamatokat elfogadni, ha a veszély valószínű : „dum-
modo habeatur ratio qualitatis periculi et probabi-
litatis eiusdem, ac servata proportione inter pericu-
lum et id quod accipitur.'4 Megengedik a többlet-
fizetési követelést azon esetre is, lia a kölcsönvevő 
a kölcsönzött összeget a meghatározott időben nem 
fizetné vissza (poena conventionalis), ezt azonban a 
„damnum emergens" czimére visszavezethetni, mint 
sz. Tamás mondja: r E x pecunia mutuata potest ille, 
qui inutuat, incurrere damnum rei iam habitae 
dupliciter. Uno modo, ex quo non redditur sibi pe-
cunia statuto termino ; et in tali casu ille, qui mu-
tuum accepit tenetur ad interesse." De Malo. qu. 
13. a. 4. ad 14. Mindezen czimek azon közös saját-
sággal birnak, hogy egészen külsőleg (extrinsecus) 
a kölcsönszerződéshez csatlakoznak olyannyira, hogy 
a „contractus de mutuo'" tulajdonképi lényege, az 
adott és visszakapott összeg egyenlősége, egészen 
érintetlen marad, amennyiben a többletfizetés kü-
lön jogczimen alapszik. Ezen czimeken kivül a hit -
tudósok még a polgári törvény cziinét (titulus legis 
civilis) emiitik, de az előbbi századokban a hittudó-
sok ezen czimet többnyire elvetették azon oknál 
fogva, mivel a polgári törvény nem engedheti meg 
azt, ami a természet törvényével ellenkezik ; csak 
azon esetben tettek kivételt, ha ezen czimet az előb-
biekre lehetett visszavezetni. Ilyen értelemben szól 
például Antoine a polgári törvény cziméröl : „An 
lex vel consuetudo provinciáé est t i tulus legitimus 
aliquid ultra sortem exigendi? Resp. Xeg., s inul lus 

alius adsit t i tulus iustus. Quia cum perceptio lucri 
ex mutuo sit iure divino vetita, nullo alio iure po 
test esse licita. Igitur lex, quae permittit ex quovis 
mutuo aliquid ultra sortem, v. gr. quinque pro cen-
tum exigere et de eo pacisci, immo praecipit Judici, 
ut mutuatar ium compellat ad hoc auctarium per-
solvenduin mutuanti , semper praesumit et supporit 
t i tulum interesse, nempe lucrum cessans vel dam-
num emergens. Quare si nullum reipsa ex mutuo 
lucrum cesset vel damnum sequatur, tunc nihil po-
test in conscientia ultra sortem exigi et accepta 
restitui debent." Theol. mor., de contract., 1. 3. qu. 
15. Különben már sz. Tamás czáfolja azon ellenve-
tést, hogy a polgári törvények megengedik az uzso-
rát, midőn ezeket mondja: „Ad tert ium dicendum, 
quod leges humanae dimittunt aliqua peccata im-
punita propter conditiones hominum imperfecta -
rum, in quibus multae utilitates impedirentur, si 
omnia peccata districte prohiberentur poenis adlii-
bitis. Et ideo usuras lex humana concessit non 
quasi existimans, eas esse secundum iustitiam, sed 
ne impedirentur utilitates multorum." 2. 2. qu. 78. 
ad 3. Az egyház is még a mult században a hittu-
dósokkal ug\ anazon álláspontot foglalta el. mint ez 
XIV. Benedek fent idézett és 1745-ben kiadott 
..Exponi vobis" kezdetű körleveléből kitűnik. Ezt a 
tudós pápa még behatóbban kifejtette „De Synodo 
dioecesana" czimű munkájában, hol az uzsorára vo-
natkozólag uj tanokról szól, melyek szerint szabad 
többletet követelni azoktól, kik kereskedelmi czé-
lokra pénzkölcsönt követelnek, csak mérsékelt le-
gyen a többletfizetési követelés és a honi törvé-
nyeknek megfelelő. Ezen állitásról azt mondja a 
pápa, hogy a katholika egyház általános és folytonos 
tanításával ellenkezik ; és mivel ennek daczára néme-
lyek azt mégis védelmezték, későbben, midőn az egy-
ház fejévé választatott, arra inditva érezte magát, 
hogy Olaszország püspökeihez küldött körlevelében 
az egyháznak az uzsoráról szóló tanát tisztán ki-
fejtse. De Syn. dioec., 1. 10, c. 5. A polgári törvény-
ből származó jogezimre nézve az egyház csak a je-
len században adott enyhébb felfogásnak is helyet, 
midőn kimondta, hogy a „ti tulus legis civilis" ön-
magában is, más czim nélkül, lelkiismeretben ele-
gendő arra, hogy mérsékelt kamatot lehessen elfo-
gadni ; de végérvényes Ítéletet még most sem ho-
zott. Csak azon feltétel mellett engedi meg az 
egyház ezen czim alatt kamatot elfogadni, ha az 
illetők készségesen alávetik magukat az egyház pa-
rancsainak : „dummodo parati sint stare mandatis 
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sanctae sedis," vagy „donec s. sedes definitivam 
sententiam emiserit." Ezen záradékok világosan 
mutat ják az illető római feleletek és határozatok 
feltételes jellegét, habár vannak, kik ezen feltételes 
római döntvényeket feltétlenekkel gyakorlatilag egy-
értéküeknek tekintik, igy például Bouvier mondja : 
„Resolutiones S. Sedis, licet a SS. Pontificibus Pio 
VIII. et Gregorio XVI. approbatae et sibi perfecte 
concordes, definitivam non continent S. Sedis deci-
sionem, ut patet ex eorum forma, natura et termi-
nis. Attamen, qui consuetam agendi rationem Eccle-
siae Roinanae norunt, persuasum habere debent, S. 
Sedem contrarias decisionesnunquam edituram esse." 
Append, ad tract, de contractibus. (Vége köv.) 

S a n c t i s s i m i D o m i n i l o s t r i 
L E O N I S 

divina Providentia 

P A P A E XIII 
CONSTITVTIO 

qua nonnulla controversiarum capita inter episcopos et niissionarios 
regvlares Angliae et Scotiae definivntvr. WWUV-VWWw 

LEO EPISCOPVS 
S e r v u s Servorum Dei 

ad perpetuam rei memóriám. 

Nunc acl illud progredimur controversiae caput, in 
quo de temporalibus missionum bonis disputatum est. Ex 
liberalitate fidelium ea parta bona sunt, qui cum sponte et 
voluntate doua largiantur, vel intuitu missionis id faciunt, 
vel eius qui missioni praeest. Iam si missionis intuitu donatio 
contigerit, ambigi solet, an viri religiosi quibus donum sit 
traditum, accepti et expensi rationem reddere Episcopo te-
neantur. Atque istud quidem fieri oportere, sacrum Consi-
lium Christiano nomini propagando super dubio proposito 
ob missiones Britannicas religiosis Ordinibus sive Institutis 
commissas die X I X Április M D C C C L X I X rescripsit in 
haec verba; „1° Missionarii reguläres bonorum temporalium, 
ad ipsos qua reguläres spectantium, rationem Episcopis red-
dere non tenentur. 2° Eorum tamen bonorum, quae missioni, 
vel regularibus, intuitu missionis tr ibuta fuerunt, Episcopi 
ius habent ab iisdem missionariis regularibus, aeque ac a 
Parochis cleri saecularis, rationem exigendi." Quo vero ta-
bulÍ8 accepti et expensi ratio constaret, sacer idem Coetus 
die X Maii anno M D C C C L X V I I I , in mandatis dederat ut 
bona missionum diligenter describerentur, ea secernendo 
quae propria missionum essent ab iis quae ad sodalitia soda-
lesve singulos pertinerent. 

Nihil enim vero in his decernendis vel praecipiendis 
est actum, quod iuris communis doctrinis vulgatissimis ap-
prime non congruat. Nam quaevis oblatio parocho aut alteri 
Ecclesiae Eectori data piae cuiusdam causae intuitu, ipsimet 
piae causae acquiritur. E x quo fit, ut qui rem pecuniamve 
oblatam accepit administratoris loco sit, cuius est illam ero-
gare iuxta mentem et consilium largitoris.1) Quoniam vero 
administrantis officio incumbit rationes actus sui conficere, 

1) Fagnan. in cap. Pastoralis, de his quae fiunt a Praelatis, n. 29. 
— Card, de Lnca in Conc. Trid. diseur. 18, n. 5 — Reiffenst. Lib. 3 De-
cret. tit. 30, n. 193. 

eique reddere cuius res gesta fuit,2) ideo parochus vel Eccle-
siae Rector facere non potest quin rationes reddat Ordinario 
caius est iurisdictio et causae piae tutela.3) At missiones, de 
quibus apud Nos. actum fuit, pleno iure ad Episeopum per-
tinent : huic ergo cuiusque oblationis earum intuitu collectae 
rationes oportet exhibere. Neque haec ex eo infirinantur, 
quod Urbanus I I in Concilio Claromontano, aliique post eum 
Romani Pontifices decreverunt4) circa Ecclesias Parochiales, 
quoad temporaria Monasteriis iunetas, teneri vicarios respon-
dere Episcopis de piebis cura, de temporalibus vero non ita, 
cum monasterio suo s intobnoxi i ; siquidem seposita etiam 
ratione historica uride ea profecta est iuris dispositio,5) cer-
tum exploratumque est, in iis pontifieiis deci-etis ac litteris 
appellatione temporalium, benefieii fruetus et quae beneficiati 
personae adhaerent compendia significari. 

Quocirca ea confirmantes quae a s. Congregatione de 
Propaganda Fide rescripta et mandata sunt, statuimus, reli-
giosos sodales, redditis Episeopo rationibus, docere debere 
de peeunia, intuitu missionum sibi allata, et quantum de ea 
et quos in usus impenderint aeque ac niissionarios Cleri sae-
cularis, iuxta praedictas resolutiones eiusdem Congregatio-
nis die X I X április M D C C C L X I X , et Instructionen! diei 
X Maii M D C C C L X V I I I . 

Tandem ne quis obrepat error aut dissensus in his quae 
modo iussimus exequendis, definiendum censemus, quae pe-
cuniae, quaeque res viris religiosis oblatae intuitu missionum 
intelligantur. Namque receptuin est hac in re, spectari pri-
nt um oportere quid largitor vóluerit ; quod si non appareat, 
piacúit, parocho vel rectori ecclesiae collatam donationem 
pt-aesumi.6) At multum ab hac regula recessum est propter 
consuetudinem, quam quidam ecclesiastici iuris periti fere 
communem evasisse docent, cuius vi „hodie pene solae obla-
tiones quae in Ecclesia sub missis ad altare fiunt et quae pro 
administratione sacramentorum, pro benedicendis nuptiis 
aut mulieribus post partum, pro exequiis et sepulturis, aut 
aliis similibus funetionibus specialiter offeruntur, ad paro-
chum spectant ; consuetudine reliquas ferme omnes ecclesiis 
ipsis aut aliis certis finibus applicante.7)" Praeterea si in 
parochum rectoremve, a quibus spiritualia adiumenta fideles 
aeeipiunt,8) haud inconcinne praesumi potest collata libera-
litas, ubi Ecclesia bonis praedita sit, per quae religionis de-
cori et ministrorum tuitioni prospiciatur, longe aliud iudi-
cium esse debet ubi eam bonorum copiam Ecclesia non ha-
beat, ac liberalitate fidelis populi unice aut jwtissimum sus-
tentetur. Tunc enim largitores putandi forent voluisse con-
sulere cultus divini splendori et religionis dignitati, ea rat i -
one et modo quem ecclesiastica auetoritas decerneret. Ideo 
apud christianos primaevos lege cautum fuerat ut pecunia 
omnis dono accepta, inter Ecclesiam, Episeopum, Clericos et 

•) L. 1, § officio ff. de tutelae et rat. distr. — L. 2,-§ et sane ff. de 
negot. gest. L. Curator. L. Tutor Cod. de negot. gest. 

3) Sac. Cong. Concilii Nullius, seu Nonantula iurium parochialium 
27 Iunii 1744 ad dub. XII. 

*) Lucius I I ad Priorem S. Pancrati i in Anglia, Alexander I I I ad 
Monaster. S. Arnulphi Lucio I I I ad Superior, Praemonstrat . et ad Abba-
tissam S. Hilarii in dioecesi Fesulana. 

5) Gonzal. Comment, in Cap. 1 de Cappel monach. 
6) Argum. ex cap. Pastoral , J de his quae fiunt a Praelat. cap. 

Transmissa de Verb. sign, ac praesertim cap. I de Statu Monach. 
7) Reilíenst. L. 3 Decretal, tit. 30. n. 193, Van Espen ius eccles. 

univ. part . 2, sect. 4, t i t . 2, cap. 10, nn. 20 et 21. 
8) Argum. ex cap, quia Sacerdotes 13, caus. 10 quaest. 1. 
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egenos divideretur. Legis porro sese interponens auctoritas, 
si largitionum tempóra et causas praestituat, illud efficit 
quoque, ne fideles semper pro arbitrio possint modum et 
finem designare in quem oblatam stipem erogari oporteat ; 
nequit enim facere privatorum voluntas, ut quod a légitima 
potestate in bonum commune praecipitur certo destituatur 
effectu. Haec Nobis considerantibus visi sunt prudenter et 
opportune egisse Patres Concilii Provincialis Westmonaste-
riensis II , cum partim interpretantes piam et aequam do-
nantium voluntatem, partim ea, quae Episcopis inest, uten-
tes potestate imperandi pecuniae collationes decernendique 
quo tempore et qua de causa conferri oporteat, statuerunt 
in capite de bonis ecclesiasticis, quid censendum sit intuitu 
missionis collatum. Iubet igitur ratio, itemque Nos consti-
tuimus, hac in re religiosos ad leges AVestmonasteriensis 
Synodi sese aftatim accomodare oportere. 

Sublatis controversiis cognitioni Nostrae propositi?, 
confidimus, curam a Nobis in iis componendis adbibitam eo 
valituram, ut ad tranquillitatem et incrementum rei catho-
licae in Anglia non leviter conférât. Equidem pronunciatio-
n s Nostras ad iuris et aequitatis regulám studiose religio-
seque exegimus, nec dubitamus quin in iis exequendis par 
diligentia et religio eniteat illorum inter quos iudicium pro-
tulimus. Sic enim fiet, ut Episcoporum ductu et prudentia 
religiosi sodales de Anglicis missionibus apprime meriti 
strenue et laboribus suis fructus salutis ferre pergant laetis-
simos, atque utrique (ut voce utamur Gregorii Magni ad 
Angliae episcopos) comuni . . . consilio, concordique actione 
quae sunt pro Christi zelo agenda disponant unanimiter, 
recte sentiant, et quae senserint, non sibimet discrepando 
perficiant.9) Concordiam liane postulat paterna Caritas Epi-
coporum in adiutores suos et mutua Cleri in Episcopos ob-
servautia ; hanc concordiam fiagitat finis communis qui situs 
est in salute animarum iunctis stadiis ac viribus quaerenda; 
haue eamdem exigit necessitas iis resistendi qui catholico 
nomini infensi sunt. Haec vires gignit et infirmos quoque 
pares efficit ad grandia quaeque gerenda ; haec signum est 
quod sinceros Christi diseipulos ab iis distermiuat qui se 
tales esse mentiuntur. Ad hanc igitur singulos et universos 
enixe cohortamur in Domino, rogantes cum Paulo ut im-
pleant gaudium Nostrum, ut idem sapiant eamdem caritatem 
habentes, unanimes, idipsum sentientes.10) 

Demum ut firmiter ea consistant quae constituimus, 
volumus atque decernimus, praesentes Litteras et in eis con-
tenta quaecumque, etiam ex eo quod praedicti religiosi so-
dales et alii quicumque, in praemissis interesse habentes 
cuiusvis status, gradus, ordinis et dignitatis existant, seu 
alias specifica mentione digni iis non consenserint, nec ad ea 
vocati et auditi, causaeque propter quas praesentes emana-
verint sufficienter adductae, verificatae et iustificatae non 
fuerint, aut ex alia qualibet etiam quantumvis iuridica et 
privilegiata causa, colore et capite etiam in corpore iuris 
clauso, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptio 
nis, aut nullitatis vitio seu intentionis Nostrae, vel interesse 
habentium consensus, aliove quolibet, quantumvis magno et 
substantiali, individuamque expressiouem requirente defectu 

") Apud Bedam Histor. Angl. II, 29. 
"•) Philip. II. 2. 

impugnari, infringi, retractari, iu controversial» vocari, aut 
ad terminos iuris reduci, seil adversus illas restitutionis in 
integrum aliudve quodcumque iuris remedium intentari ; sed 
ipsas praesentes Litteras semper firmas, validas et efficaces 
existere et fore, quibuscumque iuris seu facti defectibus, qui 
adversus illas ad effectum impediendi vel retardandi earum 
executionem quovis modo vel quavis de causa opponi possent 
minime refragantibus, suos plenarios et integros effectua 
obtinere, easque propterea, omnibus et singulis impedi 
mentis penitus reiectis, ab illis ad quos spectat, et pro tem-
pore quandocumque spectabit inviolabiliter sarvari ; sicque 
et non aliter in praemissis per quoscumque iudices Ordina-
rios et delegatos iudicari ac definiri debere, ac irritum fore 
et inane si secussuper his a quoquam quavis auctoritate 
scienter vel ignoranter contigerit attentari. 

Non obstantibus praemissis, et quatenus opus sit No-
stra et Cancellariae Apostolicae Eegulae de iure quaesito 
non tollendo, aliisque Apostolicis ac in Universalibus, Pro-
vincialibus et Synodalibus Concilii, editis constitutiouibus et 
ordinationibus, nec non quorumcumque Ordinum, Congre-
gatiouum, Institutorum, et Societatum, etiam Iesu, et qua-
rumvis Ecclesiarum et aliis quibuslibet, etiam iuramento, 
confirinatione Apostolica, vel quavis alia firmitate roboratis 
statutis et consuetudinibus, ac praescriptionibus etiam im-
memoralibus, privilegiis quoque, indultis et Litteris Apo-
stolicis quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, 
editis et factis ac licet pluries iteratis, Quibus omnibus et 
singulis, etiamsi pro illorum derogatione specialis forma 
servanda foret, tenores earumdem praesentibus pro plene ac 
sufficienter expressis habentes ad praemissorum effectum 
dumtaxat specialiter et expresse derogatum esse volumus» 
ceterisque contrariis quibuscumque. 

Quocumque autem modo earumdem praesentium Litte-
rarum exempla in Anglia publicata fuerint, volumus ut sta-
tim post huiusmodi publicationem omnes et singulos quos 
concernunt vel concernent in posterum perinde afficiant, ac 
si unicuique illorum personaliter intimatae ac notificatae 
fuissent. 

Nulli ergo hominum liceat paginam hanc Nostrarum 
decisionum, declarationum, decretorum, pracceptorum et 
voluntatis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis 
autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omuipo-
tentis Dei et Beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius, se 
noverit incursurum. 

Datum Romae apud S. Petrum anno Dominicae Incar-
nationis Millesimo octingentesimo octuagesimo primo Octavo 
Idus Maii Pontificatus Nostri Anno IV. 

C. Card. SACCONI Pro Dat. T. Card. M E R T E L 
Visa 

DE C U R I A I. DE AQU I L A E VICECOMITIBUS 
Loco + Plumbi 

Reg. in Secret. Breviunt 

I. CUGNONIUS. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, junius 22. Vallásügyi rendezés. — A haza 

minden polgárát, legyen az világi, vagy pap, kivétel nélkül 
érdekli bizonyára mindaz, ami a képviselői beszámoló, vagy 



•405 

programm-beszédekben foglaltatik, igy mi is érdeklődünk 
a képviselők bárminemű nyilatkozatai iránt, hiszen szivünk-
höz nőtt hazánk szeretete ; mindamellett, a mennyiben sze-
rény eszménkkel e lap hasábjain t. olvasóinknak alkalmat-
lankodni szoktunk, a mennyiben e lap keretébe a vallásos 
ügyek tartoznak, a képviselői beszámoló, vagy program m-
beszédek olvasásánál főfigyelmünket azon nyilatkozatokra 
fordítjuk, melyek a vallási kérdéssel összefüggésben van-
nak, ezért történt, hogy már eddig is reflexióinkat megtet-
tük azon nyilatkozatokra, melyek a polgári házasságra vo-
natkoznak. 

Nem tagadjuk azonban, hogy képviselői nyilatkoza-
tokban a vallási ügyre v o n a t k o z ó l a g mi más valamit is Cv O 
kerestünk, hogy mi a nyilatkozatokat nem abban kerestük 
főleg, ha valamelyik képviselőjelölt a polgári házasság mel-
lett vagy ellene nyilatkozik, habár nem tagadjuk, hogy ily 
nyilatkozatból is lehet a jelölt irányára következtetni, mi 
azonban különösen azt vártuk, hogy fogunk nyilatkozatok-
kal találkozni, melyek az összes vallásügy rendezésével fog-
nak foglalkozni, vártuk ezt kormánypárti, vártuk ellenzéki 
képviselőktől, a mit ugy vélénk, hogy mindenki igen termé-
szetesnek fog találni, ha meggondolja, hogy országgyűlés — 
bár ne tenné — vallási ügyekkel is szokott foglalkozni és a 
ki tudja, hogy nálunk folytonos a panasz, miszerint a vallási 
egyenjogúságról szóló törvény még most sincsen állítólag 
végrehajtva, de természetesnek fogja e várakozásunkat tar-
tani mindenki azért is, mert az mégis csak érdekel minden 
kath. embert, tudni, hogy miféle elv vezérli egyik — vagy 
másik párt képviselőit a vallásügyi kérdések rendezéséről, 
— azonban ámbár az uj képviselőválasztások küszöbön van-
nak, és mire e sorok napvilágot látnak, itt-ott már megej-
tettek, mindezideig csak egyetlen egy nyilatkozat ismeretes 
előttünk, mely egyik párt nevében tétetett, mely bár tüze-
tesen e kérdéssel nem foglalkozik, mégis megjelöli az irányt, 
melyet legalább a párt egy része követni fogna a vallásügyi 
kérdések rendezésénél. 

A mérsékelt ellenzéki párt egyik pártgyülésén ugyanis 
Pulszky Ferencz, a vén szabadkőműves, valami programm-
féle beszédet tartott a mérsékelt párt érdekében és ott ki-
nyilatkoztatta, hogy ez a párt, a vallási kérdésekben, a Deák 
Ferencz hattyúdalában kijelelt irányban fogna eljárni, már 
t. i., ha kormányra jutna ; hozzá teszi azenban, hogy vannak 
a középpártnak tagjai, kik más módon óhajtják a vallási kér-
déseket rendezni, de vannak, úgymond, a kormánypártban 
is tagok, kik az általa emiitett irányt elfogadják. Ezek sze-
rint tehát birnánk egy nyilatkozatot, mely némikép tájékoz-
hat bennünket, hogy némelyek mily irányban óhajtanak 
szavazni, ha a vallási kérdések szőnyegre kerülnek. Meg-
valljuk azonban, hogy valamint mi egy időben nem osztoz-
tunk az ,amerikai rendszer'-nek helytelenül nevezett meg-
oldási módozatban, ugy most kétszeresen gyanúsnak tűnik 
fel előttünk azon nevezetes beszéd irányának ajánlása, és 
pedig nem más okból, mint azért, mert az ajánló nem 
más, mint a magyarországi szabadkőművesek nagymestere. 
Nem tehetünk róla, de emberi természetünkben van, hogy 
fűzzük össze a nyilatkozatokkal a nyilatkozó személyiségét 
is, és azon értelmet tulajdonítsuk a nyilatkozatoknak, a 
minő irányról a nyilatkozó ismeretes. Pulszky Ferenczről 

pedig ország-világ tudja, hogy ő szabadkőműves, ezt ő maga 
sem tagadja, ő tehát az egykori hattyúdalként tartott be-
szédnek bizonyára szabadkőműves értelmet tulajdonit: hogy 
pedig ez minő, hogy a szabadkőművesség mit tart a val-
lásról, mit főleg a katholíci'sinusról, hogy ennek követ-
keztében mit ért ő a vallásügyi kérdések rendezése alatt, 
azt, ugy hisszük, bővebben fejtegetni felesleges. Nem szük-
ség megjegyeznünk, hogy mi szabadkőmüvesféle vallási 
rendezést pártolni nemcsak képesek nem vagyunk, hanem 
ez ellen minden tőlünk kitelhető módon küzdeni fogunk 
és elmondhatjuk, hogy a mérsékelt ellenzék igen szeren-
csétlen auspiciumok alatt megy a választás elé, ha ön-
magát Pulszky személyével és nyilatkozatával azonosítja, 
ha nem igyekszik Pulszky nyilatkozatát még jókor de-
savouálni. Ez azonban a párt dolga, nekünk elég jelezni, 
hogy kath. ember nem pártolhatja a vallási kérdések meg-
oldását, szabadkőműves a Pulszky, által jelzett irányban, 
mert szabadkőműves és kath. irány egymást kizárják. 

A történt nyilatkozattal szemben, minthogy már a 
vallásügyi rendezésről beszélünk, jelezni szándékozunk rö-
viden, hogy mikép véljük mi foganatositandónak a rende-
zést, melyhez azután nemcsak minden katholikus, hanem 
bármily vallásfelekezethez tartozó képviselő is hozzájárul-
hat, melynek alapján a vallásfelekezeti béke állandóan fen-
tartliató lenne. A fő-, az alapvonásnak nézetünk szerint annak 
kell lenni a szóban forgó ügy rendezésénél, hogy azok, kik 
hivatva lesznek ezen ügyhöz is hozzászólani, a kath. egyhá-
zat fogadják el annak ami, annak aminek ő önmagát tart ja, 
és igy az ő természetét figyelmén kivül sohase hagyják bár-
mely vallási törvényezikk alkotásánál, hanem engedjék meg, 
hogy az egyház az ő természetével egvezőleg intéztesse az ő 
ügyeit. Mi evvel semmi állam, semmi alkotmány, semmi 
más felekezetre sértőt, hátrányost nem követelünk, hiszen 
az állani a vallásfelekezetekkel azok természete szerint jár 
el, ha tehát ezekkel teheti ezt, miért ne tehetné ugyanazt a 
kath. egyházzal is ? Van p. o. törvényünk, mely megengedi 
az apostatált kath. pap, szerzetes áttérését valamely vallás-
felekezethez, és az állani az ilyen volt papok házasságát tör-
vényesnek ismeri el, mi ezt kath. szempontbol helytelennek 
tart juk, a protestánsok nem tart ják és mégis az állam meg-
parancsolta katholikus és protestánsoknak egyaránt, hogy 
az ily házasságból született gyermekeket, mint törvényese-
ket vezessék be az anyakönyvbe, holott ha az állani, illető-
leg a törvényhozás a kath. egyház elveit, természetét tekin-
tetbe venné, minden bárkire hasonlitható hátrány nélkül 
kimondhatta volna, hogy e törvény csak azon vallásfeleke-
zetekre kötelező, melyek az ilyen áttérési és házassági ese-
teket vallási elveikbe ütközőknek nem tart ják. Ez uton más 
kérdésekben is a legbiztosabban járhatna el a törvényhozás, 
és ily irány pártolása, azt hisszük, nem sértene senkit. Igy 
p. o. lehetne eldönteni az iskolakérdést is. Valamint t. i. a 
vallásfelekezetek függetlenül rendelkeznek iskoláikkal, ren-
delkezzenek hasonló függetlenséggel a katholikusok is; vagy, 
valamint a vallásfelekezetek kezelik saját vagyonukat, ugy 
kezeljék saját vagyonukat a katholikusok is, valamint a 
vallási felekezetek főnökeinek választásába nem avatkozik 
az állani, ne avatkozzék a katholikus püspökök, kanonokok 
stb választásába, kinevezésébe, hanem a katholikusok végezzék 



•406 

ügyeiket egyenesen az apostoli királylyal stb. Ez az, amit 
óhajtunk, ami szerint a vallás-ügyet rendeztetni kivánnók : 
ez felel meg az igazságnak, ez felel meg a vallási egyenjo-
gúságnak, de nem a Pulszky által ajánlott amerikai 
rendszer. Q 

Esztergomi i'ömegye. Tiltakozás. — A nagyszombati 
alesperesi kerület lelkészkedő papsága f. é. május 30. Bohu-
niezon tartott tavaszi tanácskozása alkalmával tiltakozását 
jelentette ki : 

1. a polgári házasságnak nem csak a törvényjavaslat-
ban már előterjesztett, de annak bármi alakbani becsem-
pészése, 

2. a katholikus alapok és alapítványok elidegenitése, 
eltékozlása s azoknak más mint kath. czélokra való fordí-
tása és 

3. az államhatalomnak a vallás szabad gyakorlatának 
hamis ürügye alatt, a katholikusok vallási és nevelési 
ügyeire veszélyt hozó, valamint a szentségek szabad kiszol-
gáltatását korlátozni szándékoló, szóval : a kath. hit és er-
kölcsi elvekkel össze nem egyeztethető bárminemű jogtalan 
és visszás beavatkozása ellen. Hogy pedig ezen tiltakozá-
sunknak nyomatékot szerezzünk, szolgálni fogunk maga 
idején választó híveink legnagyobb részének ez értelembeni 
tiltakozásával. 

A nagyszombati alesperesi kerület megbízásából : 
Weisz Ferencz, Friedrich József, 

ker. jegyző. ker. esperes. 

Koinárommegye, jun. 12. A követválasztási idény-
ből. — Ha a thomisták szerint nincsenek merő indifferens 
emberi cselekedetek „in agente" (individuo), mert az ember 
midőn természetes dolgokat végez vagy nem végez, akkor is 
bizonyos kötelességet teljesít, vagy nem teljesít ; s ha az 
apostol szavai szerint : „akár esztek, akár isztok, mindent az 
Isten dicsőségére cselekedjetek :" hogy lehetne nyilvános 
politikai életünk megítélésénél a vallástól eltekinteni? hogy 
lehetne okosan azt mondani: hogy a vallás és politika egy-
másra nem tartozik? A mi megyei követválasztási mozza-
nataink ennek elég illustrálását képesek nyújtani és világo-
san megbizonyitják : mennyire nem lehet az erkölcsöt a té-
nyektől elválasztani. 

Megyénknek négy választó kerülete van, mind a négy-
ben gyiirköznek a pártok, s a harcz mélyen enged az embe-
rek és viszonyok bensejébe tekinteni. 

A csalóközi járásban kormánypárti programmal lépett 
fel Zámory. Ez a viszonyok közt nem a legnagyobb baj ; de 
nagyobb, mert a nép erkölcsére mélyebben ható az : hogy 
alkotmányos aeránk kezdetén ugyan ilyen programmjáért 
ugyanezen Zámory buktatta meg a derék Waldstein Já -
nos grófot. S ha „sapientis est consilium mutare in melius," 
s ha megtérőké a mennyeknek országa, rosz jel az, hogy nem 
igen s csak „szinből" változtak a korteskedésnek már annyiszor 
elitélt eszközei ; sőt a nép, egyszer már megrontva, csaknem 
maga reclamálja már azokat! Quo semel est imbuta recens ser 
vabit odorem, testa diu. A vallás által keservesen szelenczébe 
erőszakolt emberi passiók : rendetlenkedés, irigység, harag, 
gyűlölet, rágalom, ellenségeskedés, tobzódás s a rape-cape-re 
való hajlandóság megszűnt vétek lenni, amint megindul a 
korteskedés. A hivatott időben csak egyetlen községben. 

melynek volt 600 választója, egyetlen egy éjjel belekerült 
500 akó borba s 300 akó pálinkába, mert amit meg nem 
ihattak, azt elhordták az élelmesek (!) (Ily esetben nem szo-
kás őket ..tolvajoknak" mondani !) Most már ilyest ugyan 
tilt a törvény, de ki tiltja azt : hogy a követjelölt nyilt fel-
lépése előtt az „ismerkedési" és „candidálási" estélyekre 
szabadon ne költessen ? A törvény nem ; s igy megújulhat-
nak a régi jelentek. Egy ilyenen történt Komáromban az 
elmúlt napokban, hogy a falukról becsődített szabad „vá-
lasztók" a villák, kanalak, kések, üvegek és tányérok stb. 
szabad eltüntetésével vették alkalmazásba szabad „válasz-
tói" jogaikat. Ha a „Komáromi Lapoknak" hitelt adhatunk, 
volt oly választó, kinek választása épen a „kályha csövére" 
esett ! A szegény vendéglősnek kimenőre szigorú motozás 
alá kelle a souverain népet vetnie ! 

Az udvardi kerületben fellép Ordódy a miniszter ellen 
Jókay a molnár mint szélső-baloldali. De Thaly Kálmán, ki 
a történelmi társulat gyűlésén kiadta a jelszót, hogy „no 
popery," nem kell pap — mi alatt természetesen csak a 
kath. papot kell a tudomány mégugy megérdemlett jutal-
mából kizárva érteni — kimondta e kérdésben is: hos'v nem OJ 
kell olyan ember, ki Istent és a Sziiz Máriát olyan sokszor 
emlegeti ! Mást küldenek Pestről ; faltörőnek azonban jó 
lesz Jókay ; mert ha a hajlam az opposition! megvan : miért 
nem lehetne annak előnyeit más tekintetben is kibányázni ? 

Ugyanez az eset a tatai járásban is. Rostaházy Kál-
mán tatai fi, ismert fővárosi lelkész, fellépett kormánypárti 
programmal. A kerület legalább kilencztized részben katho-
likus; nem volna nagy auomalia, lux már a szabadkőműves 
Perczel után egy derék kath. papot küldene. De döntő helyen 
erre is kimondták : hogy „pap" nem kell, s inkább marad-
jon Perczel ! Ilyen elvet saját érdekei ellen csak katholikus 
szokott az elvakultság bizonyos fokán vallani. Fel is hasz-
nálták ezt az okos protestánsok s felléptették a maguk véré-
ből tüstént Pestrről Győri Vilmos öcscsét, Eleket, a nem 
papot, de pap-testvért; azt pedig tudjuk, hogy ez protestán-
soknál mit jelent! Igy aztán nagyon közel állunk hozzá, 
hogy egy „kath." járásnak magasabb vallási „szempont-
ból"^ ?) lesz egy „protestáns" presbyterialis követe ott, — 
ahol lelkiismeretünket oly sokszor fogják — akarva, nem 
akarva — a legkényesebben érinteni, ahol a „képviseleti" 
rendszer alapelve szerint minden potom érdeknek is minél 
jobban képviselve kellene lennie (ezért nyitotta meg Deák 
szava a gyakorlatban az országgyűlést a zsidóknak is); mert 
igy lehetne lehető legigazságosabbak, legalaposabbakuak, az 
életből valóban kiforrtaknak s tiszteletre méltóknak tartani 
a törvényeket. Igy panaszkodhatunk-e, hogy amint a vallás-
nak, épen ugy nincs a törvénynek is korunkban becsülete, 
ha a befolyásosb katholikusok maguk csinálnak pártot saját 
anyjuk ellen, kinek szavát magának a törvénynek is kellene 
követnie ? „Per me reges regnant, per me conditores legum 
iusta decermmt." Ne is azon legyünk, hogy a katholicismus 
tán nimbusának (?) megőrzése végett kivonassék a harczból 
— ő azért „küzdő" egyház — látjuk is, hogy szükség van 
rá, s tagjai koronkinti mulasztásait tizszeres áldozatok árán 
kell későbben másoknak helyre hozniok — aki nem harczol, 
nem is győz, — hanem hogy nem annyira „sok" mint 
„méltó" egyének által legyen az képviselve- A „sóból" ke-
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vés kell, elég is, — csak „avas" ne legyen. „Quodsi sal eva-
nuerit, in quo salietur? ad nihilum valet ultra, nisi ut mit-
tatur foras et conculcetur ab homiuibus." Lehet, hogv nem 
egy hívatlannak erőszakos feltolakodása és üres vagy vét-
kes ambitiója szülte ama végletet (a franczia nagy forrada-
lom elején közel háromszáz pap vett részt a nemzet-gyülés-
ben, kiknek nagyobb része az ilyenekhez tartozott); de ebből 
csak az következik, hogy a kerületi papságnak kellene be-
ható tanácskozás, érett megfontolás után eldönteni : léptet-e 
fel valakit, olyant, ki nemcsak a politikai kellő képzettség-
gel rendelkezik, de a kerületben még az ellenség tiszteletét 
is birja ; az eldöntést a kérdésben azonban még akkor is a 
püspökre kellene a kerületnek biznia. E nélkül áldás nem 
lehet a missión; de meg jogosulatlan is. 

A negvetlik választó kerület, a gesztesi, mutatja már 
a fentebbi princípiumok gyümölcseit. Ma, sz. Háromság 
vasárnapján, reggeli 81/2 órakor tart ja a tizenhat község és 
számos pusztából álló kerület előtt beszámoló beszédét a 
kerület volt képviselője ! Beborul valójában az ég, hogy 
mivé képes tenni törvényhozásunk egy volt tagja a kettős 
ünnepet ! Tán malitiából teszi ezt a szélsőbali Micskey, hogy 
meg ne jelenhessenek a számadáson papjaink ? Azt nem gon-
dolnám ! Teszi szokásból ; mert pappal nem tanácskozik ! 
Az csak maradjon a templomban, hová viszont ő nem megy 
soha, — az megint csak a papok helye. S utána megy a 
nép, használva a végletekig a consequentiát. De lia nem 
kérdez senkit, a pártjabeli lelkészek közül csak akadhatna 
valaki, aki őt, hacsak a kölcsön fejében is, türelemre intené. 
De mai nap általában feledjük azt, liogy az Istenfia az el-
veszetteket jött üdvözíteni ; hogy az eltévedt báránynak 
utána kell menni : hanem e helyett csak a „sült galamb" 
princípiumának hódolunk. A megyei központi választmány-
ban kétszer megujult az indítvány, hogy a követválasztás 
napját valamely vasárnapra, vagy sz. Péter és Pál aposto-
lok ünnepére kell ejteni. Pap az ilyen gyűléseken megyénk-
ben részt nem vévén, egy világi szólalt fel az indítvány 
ellen, nem is az Isten, hanem csak a „szabadság" nevében, 
mert ez „némely" választókat, a papokat, szabad választási 
joguk élvezetéből mégis kirekesztené. De igy kell nekünk, 
mert mielőtt valahonnét minket elleneink kizárnának, már 
mi magunk régen kizárjuk onnét erkölcsileg, vagy physikai-
lag magunkat. Igaz, hogy minden örökölt positióink meg-
tartása mai nap ránk nézve már aránytalan áldozatokba 

-kerülne, de a papság egész élete nem-e a mások javáérti 
áldozat ? . . . „Estote prudentes sicut serpentes, et simplices 
sicut columbae !" . . . Nem tekintve a választhatóságot, me-
gyegyülésünkön ott ülhetne csak egyik járásunkból kilencz-
tiz pap mint virilista, s alig él e jogával egy-kettő ; sőt 
megtörtént, hogy midőn — hogyan ? hogyan nem ? — ezen 
egy-kettő reclamatiója is elmaradt a tárgyalásról, a recla-
máló bizottmány, benne protestánsok is, a kimaradást, a 
mint volt is, tévedésnek tartván, hálából is a közügyekben 
való eddigi részvétért lettül vették a reclamatiot. Es mi 
volt a következés ? Hogy a verificáltak egyike az illető 
gyűlésen tiltakozott az eljárás, a törvény szellemével bizo-
nyára nem ellenkező jóindulat ellen, s compromittálta a 
bizottmányt az egész gyűlés előtt. Holott, ha informatióim 
nem tévesek, van oly megye, hol a papság kivívta, hogy 

elég egynek egy beneficiumról egyszer reelamáhiia. Az pe-
dig csak roszul vigasztalhat, hogy a protestáns papság sem 
szerényebb nálunknál, hahogy a tisztán egyházi — és nem 
egyszersmind felekezeti ügyeket is — kell képviselnie. Miért 
is ilyesekben ő még kevesebb tekintetben részesül. „Wer in 
unseren Tagen nicht auf dem öffentlichen Markte mitspricht 
. . . wird bei der allgemeinen Erbtheilung todtgetheilt." 
Amit aztán fenn történni engedünk, azt hiven utánozzák 
lenn immáron a kicsinyek is. Egyik nagyobb községünkben, 
mely felire protestáns, a derék protestáns lelkész elment til-
takozni a községházához, hogy miért nem tartanak ott soha 
ünnepet ? S jegyző, bíró jól visszafelelve azt mondták neki : 
„Mi keresete van hívatlanul az irodában? Maradjon csak a 
templomban !" 

A nagyok és hatalmasok száműzik a papot az ország-
házból, a kicsinvek a faluházából, mi magunk meg- még ' 7 O O O 

többször száműzzük magunkat a bizalmas körökből, (vagy 
csak magunkat, állásunkat compromittálni tolakodunk be 
oda) ; igy aztán minél kevesebbé teljesült, hogy „quod in 
aure auditis, praedicate super tecta !" Mert lia még megszok-
tuk is néha „a magasba (?) törni," — ilyesmiért ily he-
lyekre nem kapaszkodunk. Igy aztán „fiunt novissima peiora 
prioribus." 

Szeretném hinni, hogy a kormánypárti programmal 
fellépett Pázmándy Lajos zászlókibontása az utóbbi járás-
ban a vallásos irány pártolóinak tömörülését fogja mindkét 
részen jelenteni. 

Ugy legyen ! Marmurai. 
Kozsnyó, június 22. Föpásztori ajándék. Püspökünk 

ő mltsága arája iránti szeretetét kimutatandó gyönyörű góth 
stylben készült, drága kövekkel és zománezokkal díszített, 
tiizben aranyozott ezüst, 1000 frt értékű szentségtartót s 
kelyhet ajándékozott a székes egyházi templomnak, követ-
kező leiratot intézvén a főt. káptalanhoz : 

Nro 997. Venerabile Capitulum ! Alterum iam, Deo 
miserante, adepti episcopatus complere pergő lustrum. For-
tunám operibus meis favisse nullatenus asservando sum. 
Quodsi in continuis constitutus luctis, omni pene ope hu-
mana destitutus, auimo non cecidi, hoc nonnisi diviuae cle-
mentiae, Consolatorique optimo in acceptis refero. 

Pro tanta gratia tantillam saltem gratitudiuem testa-Ö o 
turus, Ei, qui de tautis periculis nos eripuit et emit, in quo 
speramus, quoniam et adliuc eripiet (II. Cor. I. 10.), deco-
remque domus Domini aliquatenus promoturus, hac vice 
Ecclesiae cathedrali stilo eius congruum Monstratorium et 
Calicem dono. 

Quae dum fine custodiae et capiendi congrui usus ad 
Ven. Capitulum transponerem, piis ad aram precibus coni-
mendatus, sincera cum propensiane maneo, Kosnaviae, die 
15-a Junii 1881. Venerabiiis Capituli addictissimus Greor-
gius m. p. Eppus. 

Isten fizesse meg ő mltságának kegvességét és segé-O £> oJ o o 

lyezze őt válalkozásaiban, hogy béke- s jólétben megkezdhesse 
és bevégezhesse kormányzásának második évtizedét. + 

IRODALOM. 
= Dr. Nogáll János : Kemp is Tamás négy könyve 

Krisztus követéséről. Második kiadás. Eger 1881. Ara kötve 
G0 kr ; diszkötésben 1 frt. 
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E napokban jelent meg „Kempis Tamás" második ki-
adásban oly iró tollából, a ki hazánkban első tekintély a 
Theologia mysticá-ban, nevezetesen az ascetikus irodalom-
ban. Legalább e sorok Írójának nincs tudomása arról, hogy 
hazánkban az utóbbi harmincz év alatt más valaki több si-
kerrel, többet tett volna irodalmi — s tegyük hozzá — gya-
korlati téren is a lelki élet előmozdítása érdekében, mint az 
„Épületes könyvtár," a „Lelki Kincstár," a „Hitszózatok," 
a „Szentek tudománya" stb. nagynevű szerzője Dr Nogáll 
János. Ha valaki illetékesebb tekintélylyel tud előállani e 
téren, legyen szives értésemre adui s én nagyon le leszek kö-
telezve. 

E bevezető észrevételnek nem czélja : dicshymnusok-
ban eláradni. Egyátalában nem; mert az, aki több mint har-
mincz kisebb-nagyobb terjedelmű jobbnál jobb munkával 
ajándékozta meg irodalmunkat ; az, aki ezenkívül a negyve-
nes évek óta a legtekintélyesebb szaklapokban érvényesítette 
kitűnő írói képességét : az a férfiú, mondom, nem szorul di-
cséretre. Negyven éves írói múltja maga oly dicséret, a 
melyhez hozzáadni annyit tenne, mint abból valamit levonni 
akarni. 

Evvel csak azt akartam jelezni, hogy „Kempis Ta-
m á s i n a k illetékesebb „interpres"-e, fordítója, magyarázója 
alig lehet más, mint dr Nogáll János ; nemcsak azért, mert 
— a mi a fődolog — a „szentek tudományában" be van 
avatva teljesen, hanem az okból is, mert philologiai ismere-
tei, a mik ily műremek fordításához megkívántatnak, a kor 
színvonalán állanak. 

S valóban Nogáll „Kempis Tamás"-a liasonlithatlanul 
felette áll valamennyi eddig közrebocsátott magyar fordítá-
soknál hűség, világosság és magyarság tekintetében, a miről 
az ehez értők könnyen meggyőződhetnek, ha ezt egyfelől az 
eredeti, másfelől a jobb magyar fordítások szövegével egy-
bevetik. Tegyünk összehasonlitást csupán csak néhány versre 
nézve Nogáll és Molnár fordítása közt, a mely legújabban 
jelent meg, -— természetesen a latin szöveg szemmeltar-
tásával. 

I. 2. Haec est altissima et utilissima lectio, sui ipsius 
vera cognitio et despectio. 

M. L.: Ez a legnagyobb és leghasznosabb leczke, hogy 
az ember magát igazán megismerje és megutálja. 

Nogáll : A legmélységesebb s legtanulságosabb bölcse-
let az igaz önismeret és alázatos érzület. 

I . 3. Quanto aliquis magis sibi unitus et interius sim-
plificatus fuerit, tanto plura et altiora sine laboré íntelligit, 
quia semper lumen intelligentiae accipit. 

M. L. : Mentül inkább megvonja magát az ember és 
lelkében együgyiti, annál több és mélyebb dolgoknak végére 
mehet fáradság nélkül ; mert mennyből vesz világosságot. 

Nogáll : Minél inkább magába száll valaki s minél 
több szívbeli egyszerűségre tesz szert : annál több és fensé-
gesebb dolgokat fog minden fáradság nélkül megérteni ; 
mert felülről kapja az értelem világát. 

I. 11. Si omni anno unutn vitium extirparemus, cito 
viri perfecti etficeremur. 

M. L.: Ha minden évben csak egy vétket gyomlálnánk 
is ki, hamar a tökéletességre jutnánk. 

Nogáll : Ha évről évre csak egy vétket is gyökerestül 
kiirtanánk, nagyhamar megvennők a tökéletesség csinnyát. 

I I I . 30. Sed humánum est, huiusmodi imaginationibus 
illudi, et parvum adhuc animi signum tam leviter trahi ad 
suggestionem inimici. Ipse enim non curat, utrum veris an 
falsis illudat, utrum praesentium amore, an futurorum for-
midine prosternât. 

M. L. : Azonban emberi gyarlóság, hogy eféle képzelő-
dések kijátszák az embert; valamint igen kis léleknek a 
jele, hogy az ellenség sugalma őt olv könnyen ide-oda űzi-
vonja. Ugyanis mit gondol ő azzal, való vagy költött dol-
gokkal játsza-e ki és szedi rá az embert ; a jelen valók sze-
retetével, vagy a jövendők félelmével ejt-e meg minket. 

Nogáll : De emberen szokott történni, hogy eféle kap-
ródzásokkal tépelődik, s kislelküségre mutat, ha oly könnyen 
hajol az ellenség sugdosásaira. Mert ez nem gondol vele, 
igaz vagy hamis dolgokkal árt-vét-e, a jelenvalók szerelme, 
vagy a jövendők félelme által visz-e árokra stb. stb. — Elég-
ennyi is száz meg száz példa közöl. (Vége köv.) 

-j- Köszönettel vettük a pannonhalmi ft. főapátságtól 
a következő diszművet: Album lienedictinum, nomma exhi-
bens monachorum, qui de nigro colore appellantur, locorum-
que omnium, quotquot innotuerunt, hac aetate fiorentium, 
0. SS. P. N. benedict), quod ad annum a nativitate eiusdem 
ss. Patr is MCCCC. iussu Beverendissimi Domini D. Boni fa-
cti Wimmer, Abbatis, collegit sacerdos Abbatiae s. Vincentii. 
A. D. 1880. E typographaeo s. Vincentii in Pennsylvania. N. 
8-ad rétü 549 lap. 

Legközelebb szerencsénk lesz bővebben ismertetni. 
— Arad története. Irta Lakatos Ottó, minorita ház-

főnök és lelkész. 11. kötet. Egv tervrajzzal és egy színezett 
térképpel. Arad, 1881. 274 lap, 

É nagy gonddal és csínnal összeállított műnek itt 
fekvő 2 kötete előttünk mint vallási lap előtt kiváló becs-
csel bir, minthogy benne igen részletesen találjuk leírva Arad 
egyházi és iskolai állapotait és intézeteit. A harmadik kötet 
julius vége felé fog megjelenni. Ara mind a 3 kötetnek 5 frt . 

V E G Y E S E K . 
— Bogisich Mihályt a m. k. tud. egyetem bölcsészet-

tudományi kara a szokásos formalitások mellőzésével az 
általános zenetörténetemből magántanárrá habilitálta. Az 
egyetemi tanács a habilitatióhoz f. hó 15-én tartott ülésében 
pártolólag csatlakozott. 

j Gyászhírt vettünk Kassáról, tek. Frantsek József káp-
talani ügyvéd haláláról. T. olvasóink imáiba ajánljuk. Nyu-
godjék békében ! 

Előfizetési felhivás. 
Azon mélyen tisztelt féléves olvasóinkat, kik a lap tovább járatása 

iránt még nem értesítettek, az expeditióban előfordulható minden fenn-
akadás kikerülése végett kérjük a megrendelés mennél előbbi megtéte-
lére. Tapasztalásból merített szabályul tartjuk, hogy a kik a lapot első 
félévben járatták, azoknak második félévben is megküldjük, hacsak jó 
előre az ellenkezőről nem tudósítanak. Olvasókörünknek folytonos széle-
sedése legilletékesebb tanúság, hogy jó uton járunk. 

Előfizethetni 
félévre 5 frttal, egész évre 10 frttal, minden kir. posta-hivatalnál, a kül-
deményt vagy a szerkesztőre czimezve, Budapest, Stáczió-utcza 55., 
vagy Kocsi Sándor nyomdai irodájára, Bpest, Muzeuin-körut, 10. sz. 
Legjobb postautalványokat használni, melyen kérjük a név, lakhely és 
utolsó posta világos kiírását. 

KEGYELETES ADAKOZÁS. 
Péterfillér a bp. kp. papneveldéből. 

Dr. Czibulka Nándor 1-lkiigazgató 1 db. cs k. a. 
A növendékpapok 51 f r t 80 kr és 1 db. cs. k. a. 

Összesen 51 frt 80 kr és 2 db a. 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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I. Félév, 1881. 

TARTALOM. A törvényes kamat az erkölcsi forum előtt. — Nm. és ft. 'dr. Ipolyi Arnold püspök levele Trefort Ágoston, 
vallás- és közoktatásügyi miniszterhez országos képzőművészeti akadémia felállitása ügyében. — Egyházi tudósítások: 
Budapest. A ,Pester Lloyd' és a magyar ultramontánok. — Rozsnyói megye. A mátrai kerület tiltakozása. — Irodalom : 

Dr. Nogáll János: Kempis Tamás négy könyve Krisztus követéséről.— Vegyesek. 

A törvényes kamat az erkölcs i forum előt t . 
(Vége.) 

Azon nagyfontosságú kérdés merül fel, mi-
csoda alapon nyugszik a „titulus legis civilis", 
mely mostani viszonyaink közt leggyakrabban ké-
pezi a kainatszerzodések jogi alapját és a többi czi-
met egészen háttérbe szorít ja? — Némely hittudós 
azon véleményben van, hogy a törvényen alapuló 
jogczim az úgynevezett „dominium al tum" kifo-
lyása, melynél fogva az állam jogában áll, bizonyos 
esetekben, midőn a közjó kívánja, a tulajdonjogot 
az egyikről a másikra átruházni. Gury I. n. 863. 
Habár az „altum dominium" fogalmát egészen el-
vetni nem szabad, mert különben bizonyos jogi cse-
lekedetek lelkiismereti érvényességét megmagya-
rázni nem lehet, mindamellett nagyon kétséges, le-
het-e azt a szóban levő esetre alkalmazni. A „do-
minium altum seu supereminens pincipis", mely 
csak — tágabb érteményben nevezhető tulajdon-
jognak,*) leginkább arra szolgál, hogy a természet 
jogot a közjó érdekében a concret viszonyok szerint 
kiegészítse ; ami tehát önmagában véve rosz és a 
természettörvénynyel ellenkező, azt az állami ha-
talom sem teheti jóvá és igazságossá. Ha ennél 
fogva az emiitett jogczimek által nem igazolt ka-
matkövetelés a természeti joggal ellenkezik, mint 
ezt a hittudósok az egyház szellemében az előbbi 
századokban mindig tanították, azt az állami tör-
vény nem szentesitheti, eltekintve attól, hogy eze-
lőtt is meg volt a „t i tulus legis civilis," és az egy-

*) Helyesebben neveztetnék a tulajdonjog ezen neme 
szent Tamás szerint „dom. gubernationis v. jurisdictionis" : 
„Verum est, quod omnia sunt principum ad gubernandum, 
non ad retinenduin sibi vei ad dandum aliis." Quodlibet. 
X I I . a. 24. 

ház lelkiismeretben még sem ismerte el, hacsak 
más jogczimmel nem volt egybekapcsolva. —Alapo-
sabbnak látszik azon nézet, mely szerint a mai „ti-
tulus legis civilis" nem más mint a megváltozott 
korviszonyok kifejezése. A pénzt ugyanis manap 
már nem lehet pusztán azon dolgok közé sorozni, 
melyek gyümölcsöt nem hoznak (res steriles) ; ha-
bár magában véve és természete szerint a pénz 
nem gyümölcshozó vagyis a régiek szerint : „Num-
mus nummum parere non potest", mégis mostani 
időviszonyunk szerint gyümölcshozónak kell tekin-
teni, ha a mai nemzetgazdasági fejlődést és a keres-
kedelmi forgalmat figyelembe vesszük, melyekre 
nézve a pénz a legnagyobb jelentőséggel bir, oly-
annyira, hogy a kereskedelmi forgalom vérének le-
het mondani ; ezen változott körülményeknél fogva 
a pénz eszköz, mely által könnyű szerrel minden-
féle ingó és ingatlan javakat szerezhetni, eszköz, 
melynek segitségével az emberi szorgalmat igen 
könnyen értékesíteni lehet. Igaz, hogy részben a 
pénznek azelőtt is ugyanazon jelentősége volt, de 
ez nem volt oly annyira általános, hogy a pénznek 
mintegy természetét és eredeti rendeltetését meg-
változtatta volna. Valamely dolog természetének 
meghatározásánál leginkább az jön tekintetbe, ami 
rendes és közönséges ; már pedig a mai gazdászati 
felfogás szerint a pénz általánosan gyümölcshozó-
nak tekintetik nem kevésbbé mint az ingatlan javak 
vagy munka eszközök p. gépek, melyek pénzért sze-
rezhetők. Ezen felfogásból következik, hogy a pénz-
kölcsönt nem lehet többé a szorosan vett kölcsön-
szerződésekhez számítani, amint azokat az egyház-
jog és erkölcstudomány érti ; mert ezek tárgya 
mindig valamely elhasználható dolog (res fungibi-
lis), melyet maga a használat minden különös gyü-

52 
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mölcs nélkül felemészt „usus est ipsarum rerum 
consumtio'''. Ezen oknál fogva a pénzkölcsönből 
származó kamatra az uzsora egyházjogi definitiója 
nem egészen alkalmazható, minthogy ez mindig 
olyan dolgot feltételez, amiből semmiféle gyümölcs 
nem ered „res, quae non germinat" ; azért ujabkori 
hittudósok a kamatszerződést haszonbérleti szerző-
désnek szeretik tekinteni. „Sicuti licet instrumen-
tum vel rem fructiferam e. g. agrum pretio elocare, 
ita licere pecuniam eodem modo collocare, ac ex eo 
creditum, fructiferum seu capitale constituere." 
Delama, tract, de jure et jus t p. 154. Hasonló érte-
lemben Aichner is mondja : „Ejusmodi contractus 
proprie non mutuum, sed potius emtionem juris in-
volvunt, annuam pensionem ex pecunia elocata, 
tamquam re frugifera, percipiendi, modo tamen ex 
utraque parte revocabili." Igaz, hogy a haszonbér-
let tárgya valamely elhasználhatatlan dolog, mely-
nek tulajdonjoga a bérlőre nem megy át, mig ellenben 
a pénz a kölcsönvevő tulajdonává lesz; de a mai 
pénzviszonyok szerint leginkább csak a pénz értéke 
jön tekintetbe, mely eszmei szempontból bizonyos 
önállósággal bir. „Quod hodie maxime in pecunia 
spectatur", mondja Delama „est ejusdem valor, non 
pecuniae materia, cum nostris diebus cum solo va-
lore per se idem effectus ac cum reali pecunia obti-
neatur." Ha ezen felfogás helyes, akkor a kamatot 
az úgynevezett „fructus civiles" osztályába kell so-
rolni, melyekről Carrière a következő definitiót 
ad ja : „Fructus civiles dicuntur, qui non sunt pro-
prie rei fructus, seu ab ipsa re non producuntur, 
sed tamen per quandam analogiam inter fructus a 
lege computantur, v. g. pretium locationis domus 
aut equi." De just, et jure I. 521. Ezekből világos, 
hogy a polgári törvény nem lehet végoka annak, 
hogy a kamat, melyet valaki ezen jogczim alapján 
követel vagy elfogad, az erkölcstörvénynyel nem 
ellenkezik ; mert különben nem lehetne megérteni, 
miért nem ismerte el az egyház az előbbi századok 
ban ezen czim jogosultságát. Ennek következtében 
a kamatszerzödés nem azért, mivel a polgári tör-
vény megengedi, hanem mivel a pénz a megválto-
zott viszonyok folytán gyümölcshozó dologgá lett, 
megszűnt erkölcsellenes szerződés lenni. Az egyházi 
törvényhozásnak szemrehányást tenni nem lehet, 
mintha erre vonatkozó tanitását megváltoztatta 
volna; nem az egyház tanitása változott, hanem az 
időviszonyok változtak, melyeknél fogva egy és 
ugyanazon dolog társadalmi és forgalmi tekintet-
ben lényegileg más természettel b i r ; azért megen-

gedhette azt, amit az előbbi századokban tiltottnak 
kellett mondani ; megengedi a polgári törvényből 
származó czim erkölcsi jogosultságát, mivel ezt jelen 
időben az emiitett nemzetgazdászati viszonyok jogi 
erővel felruházott magyarázatának tekinti, ameny-
nyiben a polgári szerződések rendezése és szabályo-
zása az állami hatalom körébe esik. 

A polgári törvény a kamatláb meghatározásá-
val a közjó előmozdítását czélozza, a szorult hely-
zetben levő kölcsönvevöt lelkiismeretlen hitelezők 
kizsákmányolása ellen biztositani törekszik, azon-
kivül még a pénz használati értékére nézve általá-
nos zsinórmértéket akar felállitani. Ezen okoknál 
fogva nincsen kétség, hogy a törvényes kamatlábat 
az erkölcsi forum előtt is kötelezőnek kell elismerni. 
Világos azonban, hogy az államtörvény maga is 
csak mérsékelt kamatot engedhet meg, vagyis 
olyant, mely a pénz hasznának általános becslés 
szerint csakugyan megfelel ; ilyennek pedig általá-
ban véve az ötös vagy a helyi körülmények szerint 
hatos százalékot tekintik. „Ecclesia permittit 5 pro 
centenis, et etiam 6, sicuti interesse hoc dari et re-
cipi coram uniter soleat." Ita S. C. S. Officii sub die 
28 Febr. 1872. Delama, i. m. 156. Hazai törvényeink 
is a hatos kamatlábot ismerik el törvényes kamat-
lábnak, az uzsoratörvények eltörléséről szóló 1868. 
XXXI. t. cz. 4. §-a szerint, lia a kamat szerződésileg 
kikötve nincsen, hanem az a törvény határozatánál 
fogva jár, az egyéni kamat a fizetendő tőke hat szá-
zalékát teszi; igaz, hogy a törvény ezen pontja csak 
feltételes érvénynyel bir, amennyiben a szabad meg-
egyezést (az 1877-iki módositás értelmében nyolez 
százalékig) megengedi, a lelkiismeretre nézve mégis, 
mint láttuk, rendesen a hatos vagy ötös kamatot 
kell irányadónak tekinteni. A hatos kamatnál ma-
gasabbat csak egészen rendkivüli körülményekben 
szabad elfogadni vagy kikötni, midőn a kölcsön-
vevő nagy nyereség reményében azt egészen sza-
bad akarattal felajánlja : „quando lueri maioris 
intuitu, mondja ilyen esetről Kenrick, laeto animo 
accipit mutuum, nulla rei familiaris angustia co-
gente.a Theol. mor. t. 1. tr . 11. c. b. n. 96. Ilyenkor 
ugyanis a rendkivüli körülményeknél fogva a pénz 
használati értéke is növekszik, ami azután a maga-
sabb kamat jogi alapját képezheti. Erre vonatkozni 
látszik egy római decretum, mely a magasabb ka-
matot nem akarja egyenesen és feltétlenül kárhoz-
tatni : „Proposito dubio, an ad aliquid reddendum 
teneatur N. N., cujus pater magnam pecuniae sum-
mam mutuo dederat cum lucro decern pro centum, 



•410 

legali taxae illius temporis respondente ; et quate-
nus restitutioni esset obnoxius, u t rum saltern quin-
que pro centum retinere licite valeat, rescriptum 
fu i t : quoad usuras in genere consulat décréta jam 
lata. Quoad execessivitatem fructuum consulat R. 
P. D. Episeopum, qui expendat facti circumstantias 
et praxim illius temporis, quae vigebat apud vi-
ros timoratae conscientiae et provideat." S. Congr. 
S. Off. sub sie 26. Mart. 1840. Delama, i. m. 147. 1. 
Minthogy a kamatszerződések körül sok visszaélés 
történik, a magasabb kamatot a lelkiatya a gyónta-
töszékben egykönnyen nem fogja megengedni, ha-
csak különös körülmények a rendesnél magasabb 
kamatkövetelés jogszerűségét világosan nem bizo-
nyítják. A kamatkérdésnél különben nemcsak a jog 
és igazságosság, hanem még a felebaráti szeretet 
követelményét is kell tekintetbe venni, mivel a 
pusztán szeretetbeli és a jogi kötelmek egymástól 
lényegileg különböznek ; abból, hogy valamely cse-
lekmény a szoros jog törvényét nem sérti, még nem 
következik, hogy az illető cselekmény a felebaráti 
szeretettel sem ellenkezik. Ha ezen alapelveket az 
uzsorára alkalmazzuk, kitűnik, hogy a keresztény 
erkölcstan értelmében igazságellenes és szeretetelle-
nes kamatot kell megkülönböztetni. Igazságellenes 
a kamat akkor, midőn annak magassága a szoros 
igazsággal ellenkezik, és ez a szorosan vett uzsora. 
Szeretetellenes pedig a kamat akkor, midőn valaki 
csak a törvényes kamatot követeli ugyan, de olyan 
körülmények közt, midőn csekélyebb kamatú vagy 
egészen kamatnélküli kölcsönnel az irgalmasság cse-
lekedetét kellene gyakorolni az evangelium intelme 
szerint: ,.Mutuum date, nihil inde sperantes". XIV. 
Benedek emiitett körlevelében nagyon hangsúlyozza 
a szeretet ezen kötelmét. „Neminem enim, mondj a a 
pápa, id saltern latere potest, quod multis in casi-
bus tenetur homo simplici ac nudo mutuo alteri 
succurrere." Habár ezek szerint a törvényes kamat 
is bizonyos esetekben a felebaráti szeretet szem-
pontjából uzsorának tekinthető, azon lényeges kü-
lönbség, hogy a pusztán szeretetbeli kötelemnek 
megsértese szoros, visszatérítési kötelezettséget nem 
eredményez, mindig fennmarad. -+-

Nm. és f t . dr. I p o l y i Arnold püspök leve le 
Trefort Ágoston, vallás- es közoktatásügyi miniszterhez, 

országos képzőművészeti akadémia felállítása ügyében. 

„Nagyméltóságú Miniszter U r ! 
Az országos magyar képzőművészeti társulat bálás 

elismeréssel fogadta nagyméltóságodnak f. évi ápril hó. 

11-én 35,788/80. sz. alatt kelt nagybecsű felhivását, söröm-
mel ragadja meg a nyert alkalmat arra, hogy azon kérdés 
iránt, vájjon egy országos képzőművészeti akadémiának fel-
állítását hazánk különleges viszonyaira való tekintettel 
szükségesnek, czélravezetőnek és ez idő szerint kivihetőnek 
tekinti-e, indokolt véleményét excellentiád elé terjessze. 

A megtisztelő felhivásnak eleget teendők, mindenek 
előtt rá kell mutatnunk azon lehangoló tényre, hogy java 
művészeink nem csekély száma itthon nem leli föl az igé-
nyeinek megfelelő megélés föltételeit, s igy külföldön kény-
telen azt keresni. Ez oly baj, a melynek orvoslását nagyrészt 
közgazdasági és társadalmi viszonyaink kedvező fejlődésétől 
lehet reményleniink. 

Es rá kell mutatni egy másik hátrányos körülményre 
is : arra t. i. hogy növendék művészeink időnek előtte sere-
gesen tódulnak a külföldi akadémiákra, félreismerhetlen je-
léül annak, hogy művészeti közoktatásunk szervezete, kivált 
a felsőbb kiképzés módjait tekintve, még további kifejlesz-
tésre szorul. És e részben a nemzeti kormány jótékony köz-
benjárásától várhat juk az óhajtott czélra vezető intézkedé-
sek foganatosítását. 

Mindkét irányban, vagyis ugy a hazai közönségnek a 
a művészeti termelés iránt való érdeklődésének fölébreszté-
sére, valamint a művészeti termelőképesség fokozására sok 
helyt üdvösnek bizonyult és lendítő eszközül kínálkozik egy 
országos képzőművészeti akadémiának felállitása. 

I ly czélszerü szakiskolának szükségérzete mindjárt al-
kotmányos önállásunk visszaszerzése idején, a 60-as évek 
vége felé nyilvánult, s akkoriban egyelőre az orsz. minta-
rajztanodának, mint alkalmi kifejlesztésre szánt állami in-
tézmény megalkotásában nyert kielégítést. 

Mozgalmas évtized folyt le azóta, mely a nemzet cul-
turalis czéljait és igényeit minden téren felszaporitotta és 
fokozta. 

Az orsz. mintarajztanoda azonban egy képzőművészeti 
akadémiát nem pótol és nem is kiván pótolni. 

Programmszerü feladatát csupán abban keresi, hogy 
magasabb művészi kiképzésre vágyó ifjaknak az előzetesen 
szükséges elméleti ismeretek és gyakorlati ügyesség meg-
szerzésére, alapos tanulmányok több évi folyamában alkal-
mat nyújtson. 

Ezen hivatása teljesítését is külső körülmények nehe-
zítik ez idő szerint; nevezetesen a tanerők létszámának elég-
telensége, másrészt azon körülmény, hogy ez intézet a jóvi-
lágitásu tantermeknek hiányában szenved. 

Innen van az, hogy az orsz. mintarajztanodának leg-
jobb növendékei, mihelyt a művészetnek alapvető ismereteit 
elsajátították, nyomban kilépnek az intézetből oly czélzattal: 
hogy állami ösztöndíjnak ma már könnyebben nyerhető se-
gélye mellett, valamely külföldi müvész-akademián folytas-
sák szaktanulmányaikat. 

Ezen tulkorai, tömeges kivándorlásnak nagyon latba 
eső indoka t. i. abban is rejlik, hogy a törvényhozás ugyan 
kielégítő mérvben gondoskodott az itthon kimivelendő rajz-
tanárjelöltek segélyezéséről, de az intézet müvésznövendékei 
számára ösztöndíjakat nem alapitott. 

Igaz másrészt, hogy if jabb müvésznemzedékünkre 
nagy és könnyen érthető vonzerőt gyakorolnak külföldön 
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megtelepedett és jó hírnévre szert tett művész hazánkfiai, 
kiknek egy része mint műakademiai tanárok is megközelít-
hetők. Csakhogy ez az előnyös körülmény nem szünteti meg 
abbeli kételyeinket, vájjon a körükbe gyűlt magyar ifjak, 
kik legfogékonyabb korukban, évekre terjedő távollétük 
alatt nem a hazai életet és természetet, hanem az idegent, a 
külföldit teendik tanulmányaik tárgyává, nem fognak-e, ha 
egyátalán hazatérnek, onnan teljesen idegen jellegű művé-
szetet behonositani, s nem kell-e, ha e viszonyokat állandók-
nak képzeljük, már eleve lemondanunk azon nem épen való-
sitkatlan reményről, hogy a képzőművészetek bármely ágá 
ban valaha nemzeti sajátságainkat eszményi tükrözésben 
jellemző magyar iskola létesüljön? 

A külföldre szóló művészeti ösztöndijak osztogatásá-
ban tehát indokoltnak tartanok ezentúl a szigorúbb meg-
választást, s ezen czélszerübb eljárás előföltétele gyanánt 
szükségesnek vélnők, hogy külföldre zarándokló müvésznö-
vendékeink előzetesen magasabb körű és komolyabb irányú 
tanulmányokat végezzenek, illetőleg azt, hogy hova-tovább 
teljes művészi kiképzésökre, jeles hazai művészek vezetése 
mellett itthon alkalmat és módot találjanak. 

Ily jeles erőknek, épen ez idő szerint, szerencsére, nem 
vagyunk szűkében. 

Egy részük kiváló eredménnyel itthon gyakorolja 
művészetét. Másik része a külföldön tartózkodik állandóan, 
reánk nézve jóformán meddő hírnevet szerezve a magyar 
név becsületének. De nem mondhatunk le a reményről, hogy 
némi áldozatkészség mellett sikerülni fogna egy-kettőt kö-
zülök a hazába visszaléptetni, s jeles szakkészültségüket és 
tapasztalataikat a hazai tanügy javára megnyerni. 

Es ezzel, nagyméltóságú miniszter ur, ismételve kimon-
dottuk azt, hogy a hazai képzőművészeti oktatásnak széle-
sebb alapon szervezése és magasabb szinvonalra emelése ál-
tal, a hazai művészetet a külföldi művészettől függetlenné 
tenni forrón kívánjuk ; vagyis kifejezést adtuuk azon élénk 
óhajunknak, hogy a kor igényeinek megfelelő s a művészet 
mai színvonalán álló képzőművészeti akadémia, mely első 
sorban a festészetre és szobrászatra, hovatovább azonban az 
építészetre és a képzőművészet egyéb szakmáinak alapos 
oktatására kiterjedjen, mielőbb felállittassék. 

Hogyha azonban ennek idejét nm. miniszter ur még 
elérkezettnek nem látná, avagy ily nagy terjedelmű művé-
szeti főiskolának életbeléptetésére szükséges anyagi eszkö-
zök hiányoznának : ugy egyelőre és addig, mint lépcsőt ama 
nagyobb czél eléréséhez, óhajtuk és javasoljuk : 

1-ször : Több önálló festészeti műteremnek, mint füg-
getlen mesteriskolának állami költségen való felállitását és 
felszerelését : mely műtermek nem ugyan élethossziglan, de 
hosszabb időre kiválóan érdemesült hazai művészeknek ren-
delkezésére bocsáttatnának oly kötelezettség mellett, hogy 
szabadon jelentkező néhány müvésznövendéket tanítványul 
befogadjanak. A nemzet elismerése és bőkezűsége által ily-
formán megtisztelendő magyar művészek azonfölül megfe-
lelő tiszteletdíjban részesülnének. 

2-szor : Átmenetül a felsőbb festészeti oktatásra, egy 
műszaki általános festészeti szakosztálynak (Technische 
Malklasse) akár az orsz. mintarajztanoda kibővitendő kere-
tében, akár külön való felállitását. 

3-szor : Ösztöndijak alapítását jó tehetségű oly mü 
vósznövendékek számára, kik megfelelő készültség megszer-
zése után, valamely hazai jeles festész mesteriskolájában 
önálló művészeti kisérletekbe kezdeni, szóval művészi szak-
tanulmányaikat itthon folytatni kivánnák. 

Az egyelőre netalán ily módon szervezendő művészeti 
közoktatás költségszükséglete iránt addig ugyan részletezve 
nem nyilatkozhatunk, a mig tájékozást nem nyerünk arra 
nézve, hogy a jelzett intézkedések sorából mennyi és mily 
mérvben volna az ország áldozatképességével arányban ez 
idő szerint foganatosítható. 

Mindazonáltal mély tisztelettel kérjük a nm. miniszter 
urat, hogy az általunk javasolt tervezetnek a törvényhozó 
testület előtt szószólója s az ország culturalis ügyei lendí-
tésében oly hathatósnak bizonyult erélvét annak valósítá-
sára fordítani méltóztassék." 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, junius 25. A ,Pester Lloyd' és a magyar 

ultramontánok. A mi felvilágosult ( ? ) , liberális ( ? ) lapja-
inkat mi sem jellemezheti jobban, mint azon elvitázhatat-
lan tény, hogy mig egyrészt a zsidóságot minden tőlük ki-
telhető módon pártfogolják, az ő ügyük érdekében felszólal-
nak és minden egyes zsidó valóságos, vagy képzelt sérelmét 
ugy tüntetik fel, mint mely a nemzet felvilágosultságára 
szégyent boz: addigaliol csak tehetik egyet-egyet rúgnak az 
ultramontánoknak nevezett katholikusokon, az ő bajaiki'ól 
mit sem akarnak tudni, vagy ha épen azokat felemiitik is, 
ez nem más czélból történik, mint hogy feltüntessék az el-
lenük hozott rendszabályok jogosságát és igazolják az ál-
lam eljárását, mint melynek kötelessége volt az ultramontán 
túlkapások ellen önmagát védelmezni. E kettős mértéknek 
bizonyára nyomát találjuk mindenütt a hol csak katholikus 
és protestáns, vagy katholikus és zsidó ügyről van szó, még 
oly alkalmakkor is, midőn e kettő egymással épen semmi 
összefüggésben nincsen. 

A ,Pester Lloyd' p. o. e napokban a bécsi zsidó hit-
község rabbijának egy művét ismertette, mely a zsidóság 
érdekében, az antisemitismus ellen íratott. Az ember azt 
várná, hogy ily ismertetésben, mint azt az ismertetés czélja 
hozza magával, a ,L1.' előadja a munka tartalmát és ha 
épen kedve kerekedik, mint ismertető kimondja, hogy a mü 
czéljának meg — vagy meg nem felel és ajánlja, vagy 
nem ajánlja ; de azt bizonyára senkisem várná, hogy itt 
egy oldalrugással és az ultramontánok megleczkéztetésével 
találkozik. Hanem a ,L1' ugy gondolkozik, hogy az ultra-
montánok meggyülöltetése legbiztosabb mód a szeretetre-
méltó sémiták megkedveltetésére; megleczkéztetni pedig az 
ultramontánokat és amellett egyszerre a zsidóság érdekében 
irt valamely művet ajánlani is, az még épen oly hatással 
lesz, hogy a ki csak az ismertetést olvassa, uton útfélen 
minden zsidót átkarolni és kebléhez szorítani fog örömé-
ben. Ily gondolkozásból folyhatott az is, hogy a ,L1.' is-
mertetvén a jelzett müvet ezt mondja : „A mi olvasóink 
tudják, hogy mi semmit ellenszenvesebbnek és időszerűtle-
nebbnek nem találunk, mint a vallási gyűlöletet, és neveze-
tesen Magyarországot, — hol a vallási küzdelem százado-
kon át tartott, mig az absolut vallási egyenjogúság elve 
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minden időre kivivatott, — mi a vallásügyekben a legdi-
csőségesebb semlegesség területének tartjuk. Ha egyes ma-
gyar ultramontánok a felebaráti szeretet általános kötelmé-
vel mégis megegyeztethetőnek tartják, liogy e, vagy ama 
felekezet ellen izgassanak: ugy ezek nagyon elszigetelten 
állanak, saját, kiválólag liberális egyházukban." 

Ime lám, ki gondolta, ki hitte volna, — de hát ugy vau 
és hogy is ne lenne úgy, hiszen a ,Ll . ' mondja, hogy — az ul-
tramontánok izgatnak, e, vagy ama vallásfelekezet ellen. De 
nem oda Buda, azaz hogy ,Pester LI' ! Nem elég az csak ál-
litani valamit, a bizonyítással pedig adósnak maradni; hanem 
tessék csak állitását bebizonyítani is. Azoknak az ultrámon-
tánoknak van emlékező tehetségük és mint azonnal látni 
fogjuk, jobb mint a ,Pester-Lloyd'-nak. Ultramontán emlé-
kező tehetség szerint ugyanis ugy áll a dolog, hogy mióta 
csak alkotmányunk visszaállitatott, a liberális lapok verse-
nyeztek a különféle vallásfelekezetekkel a katholikusok 
elleni izgatásban, de soha, egyetlen egy esetet sem képes a 
,L1.' felmutatni, hogy az ultramontánok izgattak volna a 
vallásfelekezetek ellen. Vagy minek köszönhetjük azon szám-
talan törvényt, melyeknek éle egyenesen a katholikusok ellen 
van irányozva, mint a folyton és soha meg nem szűnt izga-
tásnak ? Minek köszönjük, hogy évenkint meg-megujul a 
támadás a kath. alapitvánvok ellen ? Igenis, a katholicismus 
ezeknek az izgatásoknak már eddig is elég kárát vallotta. 
Ámde hol van az a kár, mutassák fel ha van, melyet a vallá-
felekezetek szenvedtek az állitólagos ultramontán izgatás 
miatt ? Vagy csak mutassák ki, melyik az a vallásfelekezete-
ket érdeklő, az ő igazaikat képező pont, a mely ellen az az 
állitólagos ultramontán izgatás irányoztatott ? Tudjuk és 
jól ért jük mi, hogy mi baja van a ,Lloyd'-nak ? Nem más az, 
mint, hogy a katholikusok is felszólaltak saját védelmükre. E 
védelem bün a ,L1.' előtt. Mi azt hisszük azonban, hogy e közt 
és az izgatás közt ég és föld különbség van; és aki azt beszéli, 
liogy az ultramontának izgatnak más vallásfelekezet ellen, 
hogy azok vallási gyűlöletet szitanak, az épen ezen állítá-
sával követ el rágalmat és szítja a katholikusok elleni gyű-
löletet. Ezt tessék a ,Ll'-nak, ha magától nem tudja, megje-
gyezni. 

Épen e pontra vonatkozólag visszautasítjuk a ,L1.' 
leczkézését, mintha az ultramontánok a felebaráti sze-
retetről megfelejtkeztek volna. Bizony-bizony sokkal böl-
csebb és igazságosabb lett volna a tanácsai más felé, 
mint az ultramontánokhoz fordulni, nevezetesen pedig első 
sorban minden mentegetőzés daczára is, helyén lett volna a 
,Lloyd'-nak a tanácsot önmagának és kedvelt hitfeleinek 
adni. Üsse fel csak a ,Lloyd' saját hasábjait és ott felfogja 
találni, hogy hányszor vétkezett a katholikusokra vonatko-
zólag a felebaráti szeretet ellen; nézze meg csak p. o. egyes 
czikkeit, melyeket a vatikáni zsinat, vagy a pápaválasztás 
vagy egyes törvényjavaslatok alkalmával irt: mig ellenben 
nem egy esetre lennénk képesek hivatkozni, midőn a katho-
likusok, nem tekintve a számtalan hálátlanságra, melyet 
irántunk a vallásfelekezetek és ezek közt a zsidók tanusitot-
tak, ezek iránt a felebaráti szeretet megható példáját tanú-
sítottak. Különben is a felebaráti szeretetnek már termé-
szerüleg inkább otthonn kell lenni ott hol annak forrása lé-
tezik, mint ott, hol azt csak mintegy kölcsönözve birják. A 

Lloyd' tehát ismét elszólta magát, midőn a katholikusok-
nak ád leczkét a felebaráti szeretetről és őket ugy tünteti 
fel, mintha a vallásfelekezetek iránti felebaráti szeretet-
ről nem tudnának semmit. Ha mi e pontban még többet 
akarnánk mondani, rámutathatnánk oly tényekre, melyek 
a felebaráti szeretet gyakorlását egész a túlságos áldozat-
készségig tüntetnék fel a felekezetek iránt, de jelenleg le-
gyen elég ezt csak felemliteni annál inkább, mert még van 
valami mondani valónk a ,Ll.'-nak. 

Ez a valami pedig az, hogy a ,L1.' ellentétbe helyezi 
az ultramontánokat az egyházzal, mely szerinte kiválólag 
liberális. A ,L1.' részéről ez a fogás már nem uj, de épen 
azért hatástalan, most hát nincsen annak sennni értelme. 
Amit az ultramontánok nem helyeselnek, nem helyesli azt 
az egyház sem, és a mit ez utóbbi tanit, ugyanazt hirdetik 
amazok is. Vagy, ha a ,L1.' nekünk nem hisz, ugy tegyen 
kisérletet és akkor legjobban meggyőződhetik azon ellentét 
alaptalansága felől, melyet felállított. Az eljárás igen egy-
szerű. Vannak törvények, melyeket az ultramontánok azaz 
katholikusok sérelmeseknek tartanak, terjessze fel e tör-
vényeket a, Ll. ' Kómába és kérje ki Róma véleményét, majd 
meglátjuk akkor, vajjonRóma helyeseknek, kath. szempontból 
elfogadhatóknak tartja-e azokat a törvényeket. Mi egész nyu-
galommal bevárjuk Róma Ítéletét, mert tudjuk, hogy a ,li-
berális' egyháznak megvan a maga nem possumusa. Mig azon-
ban a ,L1.' Róma elitélő szavát az ultramontánok ellen fel-
mutatni nem képes, addig hallgasson, mert már sokszor 
megjárta. A magyar ultramontánokra azaz katholikusokra 
mondott Ítéletével most is megjárta. 

Rozsnyói megye. A mátrai kerület tiltakozása. — F. 
évi junius hó 13-án Bárnán tartott kerületi gyűléséből. — 
Hazánkban minden jobb érzésű s öntudatos katholikusban 
fájdalmas érzést keltett magyar parlamentünk azon epi-
sodja, midőn a vallás s oktat, ügyi költségvetés tárgyalása 
alkalmával támadás intéztetett a kath. vallás s tanulmányi 
alap ellen, az inditványoztatván, hogy ezen alapok költség-
vetése az országos alapok költségvetésébe vétessék be ; — 
és keresztül is vitetvén az, hogy egy bizottság neveztetett 
ki ezen alapok jogi természetének megvizsgálására. 

Egész keserűség fogta el valónkat, midőn olvastuk s 
tapasztaltuk, hogy a magyar parlament számos tagja azon 
nézetben vau, mikép ezen alapok tetemes része nem feleke-
zeti, hanem állami jellegű és hogy e két vagyon tetemes 
részét nem katholikusok alapították kath. ezélra, hanem a 
magyar királyok általános állami köznevelési ezélra; és ezen 
nézet után még a Budapesten nem rég megtartott protestáns 
convent is vérszemet kapott igényt támasztani, és az or-
szággyűléshez petitiot intézni ezen alapjainkat illetőleg; — 
holott minden értelmes és nem elfogult magyar ember már 
eddig is elég meggyőzőleg bevitatva láthatta a szakférfiak 
és közalapítványi királyi ügyészek által ezen alapítványok 
kérdésében kiadott röpiratokban, avagy e tárgyban irt jele-
sebbnél jelesebb hírlapi czikkekben, hogy ezen alapok ere-
dete és jogi természete nem más mint tisztán katholikus.— To-
vábbá minden értelmes és a szabadelvüség ferde szellemé-
től el nem kábult katholikus a magyar egyház történelméből 
elég biztos tudomást meríthet magának a felől, hogy sz, 
István idejében csak ugy mint később, sőt ezen alapítványok 
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törzs részének keletkezésének idejében még jobban mint 
most, megkülönböztetve volt amint egész Európában, ugy 
hazánkban is a catholicum a haereticumtól, és még jobban 
kitűnt akkor mint napjainkban a törekvés, a katholicismust 
hazánkban a protestantismus ellenében erősiteni. De a tör-
téneti jog is ezen alapok kath. eredete és természete mellett 
tanúskodik, mivel mindenki előtt ösmeretes, hogy ezen ala-
pítványok folyton és minden századokon keresztül egész a 
mostani hatvanas évekig, katholikusok által kezeltettek, és 
csakis katholikus czélokra használtattak. — Avagy azon 
visszás tény, hogy legújabb időben ezen alapitványok évi 
jövedelmével, vagy talán törzsvagyonával is kath. czéllal 
ellentétes intézkedések is hajtat tak végre, szolgáltathat- e 
alapot a jogos eredet megtagadására ? — Avagy a magyar 
országgyűlés, amely ezen alapitványok jogi eredete s ter-
mészete kérdésében mint vádló lépett fel, —- lehet-e e tárgy-
ban vádló és biró is egyszersmind? — Valóban már csak 
ezeket is fontolóra véve lehetetlen magunk és gondviselé-
sünkre bizott kath. hiveink nevében nem tiltakoznunk az el-
len: hogy apostoli fejedelmeink, hitbuzgó egyháznagyjaink, vagy 
mágnásaink által alapított vallási és tanulmányi alapjaink, 
— az egyetemet is bele értve, — bárki által, mint az apostoli 
királyunk felügyelete alatt egyházi autonomicus közegeink ál-
tal kezeltessenek, és bármi más, mint kath. czélokra fordít-
tassanak. 

2-or Fájdalmas érzést kelt minden jobb érzésű és ön-
tudatos katholikusban a magyar parlament törvényhozásának 
azon szelleme és iránya, mely szerint a vallásügyi kérdések-
ben a vallástalan liberalismusnak, avagy evvel karöltve járó 
protestantismusnak törekedik kedvezni, s annak malmára, vagy 
czélzatosan vagy nyiltan haj t ja a vizet. Tudjuk mi jól, hogy 
ily értelemben volt már szerkesztve az 1868 évi 53-ik t. cz. 
is, amely azt mondja : hogy a vegyes házasságból származó 
gyermekek közül a fiuk atyjoknak, a leányok anyjoknak 
vallását kövessék. Mivel azonban a gyakorlat enyhébb ér-
telmezést adott e törvénynek, és a házasfelek azontúl is, hol 
a házasság megkötése előtt, hol házasság tartama alatt , le-
mondtak ezen törvény adta jogukról, belátván a szülők azon 
hátrányt, melyet gyermekeik erkölcsös nevelésénél a két-
féle vallás okozna, és azért természet adta jogukkal élve, 
a gondozásban és nevelésben ugy is csak őket igénybe ve-
endő gyermekeiket többnyire csak egy vallásban keresztel-
te t ték; mivel továbbá a kath. vallás isteni volta, és a kath. 
papság nagyobb tekintélye azt eredményezte, hogy a vegyes 
házasságit szülők közül sokkal többen Íratták be gyermekei-
ket katholikusoknak mintsem azt a liberális és protestáns 
szellem igényelte volna ; azért ennek nyomasztó hatása alatt 
a magyar parlament 1879-dik evi büntető törv. könyv 53 
szakaszában felállította a „csapda" törvényt, a hol már két 
havi börtönről és 300 frt pénzbirságról volt szó, ha a kath. 
pap a maga egyházának előirata szerint, de a prot. szellemű 
1868-iki törvény ellenére merne keresztelni. Es csakugyan a 
a protestánsok legnagyobb örömére meg is kezdődött ha-
zánkban a keresztelés miatt oly mérvű harcz, melyről hazánk 
a kereszténység behozatala óta mitsem hallott és melyből 
fokozatosan a legnagyobb kulturharcz fejlődött volna 
ki, ha azt a királyi tábla e peres tárgyban hozott szelídebb 
ítéletével nem mérsékli. — Mivel pedig midez akkor 

történik hazánkban, midőn ministereink az országgyű-
lésen ékes beszédeikben fejtegették, hogy ez országban 
minden törvényesen bevett vallásfelekezetnek meg van a 
szabadsága, és mégis ennek daczára a kath. pap egyházá-
nak előirata és meggyőződése szerint vallási ténykedései-
ben nem járha t el, de a szülők is természetes joguk és jobb 
meggyőződésök szerint gondviselésükre bizott gyermekeik 
vallásos erkölcsi nevelése iránt nem rendelkezhetnek. Mivel 
végre a kir. táblának érintett ítélete mellett sem érezhetik 
magukat a katholikusok menten a protestáns zaklatástól, 
mig csak az 1868-ik évi 53. t. cz. és az 1879-ik évi bünt. t. 
könyv 53 szakasza a kath. egyházra nézve kedvezőbb szer-
kezetben meg nem másittatik, azért tehát saját, és gond-
viselésünkre bizott kath. hiveink nevében tiltakoznunk kell 
az ellen : hogy az állami hatalom bármi módon, a szabad val. 
lásgyakorlat örve alatt, a katholikusok vallásügyeibe, a 
szentségek kiszolgáltatásába, és a családok valláserkölcsi 
ügyeibe avatkozzék. 

3-or Fájdalmas érzést kelt minden jobb érzésű és 
öntudatos katholikusban az, hogy a magyar parlamentben 
évről-évre több Irányi-féle elvű képviselő találtatik aki a 
polgári házasság követelésével előhozakodik, holott bizonyos 
dolog, hogy a magyar nemzetben alig akadna a nagy több-
séggel szemben egypár ezer liberális vallástalan ember, aki 
a haza boldogságát helyezné ezen követelések teljesítésébe, — 
sőt bizonyos, hogy ez is ugy, mint történt a föltétlen zsidó 
emancipátióval, a nemzet sülyedésének és romlásának for-
rásává leendene. A kath. anyaszentegyház mindenkor a 
házasság isteni eredetét, szentségi jellegét és felbonthatatlan -
ságát az eretneki tanok, — a franczia forradalmi támadá-
sok, — és a liberális államok ujabb keltű polgárházassági 
törekvései ellenében fentartani igyekezett és igyekszik ; és 
csakugyan a házasságnak e három kelléke az, ami mai 
napig a családokban annyira szükséges állandóságot fen-
tar t ja , -—• lázul ez ugyan napról-napra jobban, — de nem a 
kath. egyház, hanem a liberális államok ennek okai. E három 
az, ami a házassági kötelékekben mai napig, — még a más 
hitfelekezetüeknél is a kath. egyházból oda átszivárogva, 
rendkívüli becset és állandóságot áraszt. Ingattassanak meg 
ezek, és meg lesz ingatva ezekkel nem csak a katholikusok-
nál, de általában minden vallásfelekezetüeknél is a csalá-
dok pietása, — a gyermekek nevelésének biztossága, a nők 
erényes szilárdsága, — és igy a haza boldog jövője. 

Mivel pedig ezen sarkalatos igazságok daczára a ma-
gyar parlament asztalára letéve van már a keresztények és 
zsidók közötti polgári házasság törvényjavaslata, és bizo-
nyos hogy ez is csak ugy, mint általában minden polgári 
házasság ellenkezik a keresztény házasság szentségi jellegé-
vel s felbonthatatlanságával, ez is csak oly káros kihatású 
lesz a a családokra és a hazára, ez is csak oly világi szerző-
dés, mint bármely más polgári szerződés. Mivel továbbá 
meg vagyunk győződve, hogy ezen házassági engedély nem 
más mint a materialisticus számitásnak felcsigázása, és 
törvény általi szentesisése, pedig a materialisticus irány ha 
valahol, ugy a házasság megkötésénél, melynek hit s erkölcsi 
elvekre, ugy szintén az őszinte szeretetre kell alapitva 
lennie, — bir a legrombolóbb kihatással. Meg vagyunk 
győződve, hogy ezen házasság sem a zsidóknak sem a ke-
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resz tényeknek nem szükséges és nem is fogaz a nemzetbe uj 
nemesebb szellemet, hanem legfeljebb elkorcsosodást átszi-
várogtatni. — Meg vagyunk győződve, hogy a magas kor-
mány ezen polgári házasság törvényesítése által egyik czélját 
sem fogja elérni, melyet a törvényjavaslat indokolása alkal-
mával előhozott, — nem a társadalmit mert a zsidóságot 
azon államokban sem sikerült a keresztény polgári társada-
lomba beolvasztani és assimilálni, ahol a zsidóság nyelve és 
szelleme azon állam nemzetiségével és szellemével jobban 
egyezik, mint mi nálunk ; — nem azon czélt, hogy az állam 
minden polgárai részére a házasság kötését minél lehetőbbé 
tegye; mivel ezen polgári házasság törvényében is meg van-
nak szabva, és pedig elég nagy számban az akadályok ; nem 
azon erkölcsi czélt sem, hogy az ilyen házasság engedélye-
zése által az állam némely polgárai erkölcstelen tettekre utalva 
ne legyenek. — mivel az erkölcsösség a vallásosságban gyö-
kerezik, e kettő egymást okvetlenül feltételezi, már pedig 
olyan házasfeleknek a vallásossága, akár a keresztény, 
akár a zsidó részről, a kik saját vallásuk hitelveit meg-
vetve ilyen polgári házasság megkötésére rászánják magu-
kat, igen kétes szinben tűnik elő. Mivel végre meg vagyunk 
győződve, hogy ezen keresztények és zsidók között engedé-
lyezendő polgári házasság csak előfutára egy más, általáno-
sabb polgári házasság behozatalának, mivel hogy a mostani 
törvényjavaslattal a polgári házasság hősei ugy sincsenek 
kielégítve és már tovább követelőleg lépnek fel, azért tehát 
saját és gondviselésünkre bizott kath. hiveink nevében 
tiltakozunk az ellen : hogy az állami hatalom, legyen az bár 
a hongyiilés utján, a keresztény meggyőződés ellenére, az er-
kölcstelenségre és hitetlenség re vezető párosodást törvény által 
szentesiteni megkísérelje. 

Markovits Márton s. k. apát esperes és salgó-tarjáni 
plébános, Szabó István kazári plébános, Deuts Károly kis-
terennei plébános, Kovács Nándor mátra-nováki plébános, 
Katona Pál somos-ujfalusi plébános, Korén Antal n.-báruai 
plébános, Tribalcsik Sándor segéd-lelkész, Gazdik Károly 
segéd-lelkész, Mariska Gyula segéd-lelkész, Yégh László, 
segéd-lelkész. 

IRODALOM. 
= Dr. Nogáll János : Kempis Tamás négy könyve 

Krisztus követéséről. Második kiadás. Eger 1881. Ara kötve 
60 kr ; diszkötésben 1 frt. 

Nem akarjuk senkinek irodalmi érdemeit gáncsolni ; 
mert utóvégre kiki ad annyit, a mennyi telik : Dat pira, dat 
poma, qui non habet alia dona. Es : Si desunt vires, tamen 
laudanda voluntas; az ügy érdekében azonban elvárjuk, 
hogy holmi kicsinyes érdekekből ne szoritsák le a versenv-
térről a szellemnek hasonlithatlauul jobban sikerült termé-
keit. Qui habet aures . . . audiat. 

Hogy mekkora tudományos előapparatussal, műgond-
dal és lelkiismeretességgel dolgozott Nogáll, kitűnik a kö-
vetkezőkből : „Magyarban — úgymond a magas szerző az 
előszóban — a Pázmányféle (?) forditásból négyféle kiadást 
vetettem össze. Ezeken kivül előttem volt a Sailer-Fuchs-
féle paraphrasis, Sujánszky és Intay fordítása ; németül 
jelesül Silbert és Görres ; francziául Gonnelieu és Lamenais» 
angolul Challoner fordítása, azonfölül Weigl polyglott (la-

tin, olasz, spanyol, franczia, német, angol, görög) kiadása. 
Mindezen fordításokat szem előtt tartottam és versről versre 
összevetettem." 

Kiváló figyelemre méltó az előszóban az e munka 
szerzőjének kivolta után felvetett kérdés, mely napjainkban, 
amint többször történt, megint nagy hullámokat vet. Szerző 
ugyan e kérdésbe tüzetesen nem bocsátkozik ; „mert •— mint 
magát kifejezi — a kormányos közhiedelmet (amely Hamer-
ken vagyis Kempis Tamásnak tulajdonítja a „Krisztus kö-
vetését") a kegyeletnek e zománczát én nem bántom." Azon-
ban egy elejtett nyilatkozatából félreismerhetlenül észre le-
het venni, hogy a magas forditó minő véleményben van ez ép 
oly kényes, mint a Kempis irodalomban fontos kérdést ille-
tőleg. „Én ugy hiszem — írja az előszóban — hogy Krisz-
tus követése" nem egy ember munkája. Egy embertől ily 
munka nem is telik. Ennyi mézet nem egy méh hordott ösz-
sze: századok dolgoztak rajta. Nem egy elme vívódásai, nem 
egy szív őrlődései, századok lelki-életének tapasztalásai, szá-
zadok életbölcsességeinek kincsei rakodtak össze benne. Azt 
igenis hiszem, hogy ezen aranynál-ezüstnél becsesebb munka 
onnan került, honnan Europa minden aranya-ezüstje tisz-
tára olvasztva szerteomlott -— sz. Benedek vinnyéiből. De 
ezzel nem mondom, hogy az nevezetszerint a kérdéses bene-
deki apát tollából kerül t : E gyöngynél-gyöngyebb könyv 
nagysokáig csak egyes kolostorok, egyes intézetek, meglehet 
egyes választott lelkeknek volt ritka és drága kincse, a nép 
birtokába nem jutamodhatott ; midőn ennek lehetsége meg-
jött, midőn a kézii'atok költséges másolatait a sajtó lejárta 

— Hamerken vagyis ,Kempis Tamás' czimén jutott közke-
letre" . . . E nézet kétségkívül nagyon figyelemre méltó, s 
alig hihető, hogy az ellen főbenjáró nehézséget lehetne tá-
masztani. E nézet elfogadása mellett nagyon is érthető : mi-
ért nem lehet akár Gersen akár Hamerken javára eldönteni 
a kérdést ; világosan kimagyarázható a pro- és contra kiál-
lított érvek közt fenforgó ellentét. Nogáll e nézet nyilvání-
tása által u j ösvényt nyitott az e kérdés eldöntése ügyében 
fáradozó búvároknak. 

A forditás alaki minősége klaszszikus mindvégig, és 
— ami fődolog — a legújabb magyar philologiai vívmányok 
színvonalán áll. Nogállnok nemes törekvése, hogy legjele-
sebb Íróink példájára az irodalmi nyelvet esetlen u j szavak 
helyett „a rejtekekben lappangó" jobbnál jobb magyar szó-
kincs felhasználása által józanul gazdagitsa, — előtérben 
lép ugyan korábbi munkáiban is ; nyilvánul kiváltképen 
„Scupoli"-ban ; de legerőteljesebb lüktetéssel e munkájában 
tör elő, még pedig páratlan sikerrel. Látszik, hogy teljesen 
átérti a „Nyelvőr"-ék nemes szándékát. Meglehet, hogy 
ezért gáncsolni fogják itt-ott, mint a „Nyelvőr"-ékkel teszik ; 
hanem természetesen azok részéről, kik az ujabb philologiai 
mozgalom ir.tentióját félremagyarázzák. 

Hogy a magas forditó egyfelől az olvasót, a ki talán 
az általa használt szavakat és kifejezéseket nem ismeri, meg 
ne akaszsza, és másfelől, hogy eljárását igazolja, „Magvará-
zat-féle" czim alatt remekül összeállított glossariumot füg-
gesztett a munka végére, a melynek utóján azt mondja va-
lamint az anyagiakban, ugy szellemiekben is bőkező főpap : 
„Azt hiszem, a magyar nyelv és irodalom soha méltóbb, di-
csőbb szolgálatba nem szegődött . . . részemről azon voltam, 



hogy (a nyelvnek) amennyi aranyát-ezüstjét összehordhat-
tam, összehordjam ily munkára, minő a „Krisztus követése." 
Erre visszhangul csak azt modhatjuk : A jó Isten áldja meg 
érte ő méltóságát ! 

Az, amit az utóiratban mond, szintén megérdemli, 
hogy gondolkozóba ejtse a Pázmány-irodalom barátjai t . 
Kár, hogy az Előszóban nem adott helyt e fontos részlet-
nek ; mert attól tartok, hogy legtöbbeknek a figyelmét ki 
fogja kerülni. 

„Lesz-e keletje" e páratlan munkának ? Felteszsziik a 
magas fordítóval mi is e kérdést. E kérdés attól van félté-
telezve : lesz-e manapság keletje a „Kempis Tamás"-ban köz-
zétett ker. bölcseségnek ? Ki tudja ? A hitélet fája egy idő 
óta gyors hervadásnak indult. Gyökerét ismert férgek rág-
ják ; lombjait sirocco-szelek perzselik, a minők Arábia si-
vatagjain dühöngenek. Mikor parancsol majd csendességet 
az U r a szellemi és erkölcsi világban pusztitó légáramlat-
nak ? Mikor? Ki tud ja ; de az bizonyos, hogy annak ideje el 
fog érkezni ; ha nem ma, holnap, holnapután. IIa a tévedés 
szelleme befutotta azt a görbe vonalat, melyet kezdet óta 
megszokott tenni : felvirágzik ismét a hitélet, — lesz „Kem-
pis Tamás"-nak is olvasó közönsége, mint volt egykoron a 
virágzó hitélet dicső századaiban. Ugy legyen. X. Y. 

V E G Y E S E K . 
— Littréröl utólagosan sok oly adatot közölnek a fran-

czia kath. lapok, melyek azt bizonyitják, hogy az elhunyt 
szive régóta a legnemesebb érzelmekkel volt tele, s csakis 
megnemkeresztelt volta, elméleti atheismusa és gonosz 
lelkű irodalmi környezete, szóval körülményei tartották őt 
a katolicismustól távol. Egy ily adat Dupanloup püspök 
levele Littréhez, másik ily adat Lit t ré benső baráti viszo-
nya Millériot atyával és Li t t ré levele Pi tot atyához Millé-
riot atya halála alkalmából. Ez utóbbiban Littré saját val-
lomása teszi kétségtelenné, hogy az ő lelke rég óta otthonos 
volt a katholicismus életelveiben, habár csak halálos ágyán 
vette fel a keresztséget. Közöljük először Dupanloup, azu-
tán Lit tré levelét. — A nagynevű orléansi püspök tudvale-
vőleg erősen ellenezte, hogy Lit tré a franczia akadémia tag-
jává lehessen. Először, 1863-ban, sikerült őt a szavazásnál 
megbuktatni ; néhány évvel később azonban Li t t ré mégis 
beválasztatott. . . . Hogy Dupanloup ellenzése, ki Lit tré 
miatt utóbb ki is lépett az akadémiából, a legtisztább elvi 
indokokból történt s hogy Dupanloup Lit t ré jellemét nagy-
ra becsülte, kitűnik azon levelének tartalmából, melyet 
1863-ban még ugyanaznap intézett Littréhez, melyen öt 
az akadémiában megbuktatta. E levél igy szól: „Uram.' On, 
tudom, csak igazságos lehet irántam, midőn indokom őszin-
teségében hisz, mely arra birt, hogy önnek irjak. Nem akar-
tam, hogy e nap elmúljék, anélkül, hogy ki ne jelentsem ön-
nek, mily szomorú vagyok s mily érzelmek harczolnak lel-
kemben. Ne higyje ön, hogy e szomorúságot azon vádak 
okozzák, melyeket ellenein emelnek. En azokat előre láttam 
és semmit sem fogok tenni, hogy elnémitsam. Elég nekem, 
hogy nem érdemlettem meg. Én szomorú vagyok, uram, ha 
önre gondolok és ha elgondolom, hogy nekem egy férfiú el-
len kellett harczolnom, kinek tulajdonai nagyrabecsülésemet 
érdemlik meg ; hogy nekem egy férfiút kell busitani, kinek 
örömest kezemet nyújtanám ; hogy nekem azok szomorúsá-
gát kell fokozni, kik önt szeretik. Engedje meg, hogy önnek 
kezemet nyújthassam ; engedje meg, hogy önt e nap emléke 
miatt arra kérhessem : ne adja fél az igazság vallásos ku-

tatását azon fő kérdésekben, melyek az emberi élet legfőbb 
érdekét képezik. E nemes munka minden egyeben felül áll. 
Engedje meg tehát, uram, hogy szivemből kérjem azt az 
Istent, a mi közös atyánkat, kit én tisztelek, hogy önt felvi-
lágosítsa aziránt, hogy mi az igazság, és kételyeinek gyar-
lósága felől ; hogy egyszersmind, — engedje meg e toldalé-
kot, — nyilvánítsa önnek szándékom tisztaságát és azon 
tisztelet őszinteségét, melylyel az ön jelleme iránt viselte-
tem. Fogadja, uram, nagyrabecsülésem kijelentését. Az or-
léansi püspök." •— Mint emiitők, Lit t ré benső barátságban 
élt Millériot atyával. ( )rönimel fogadta látogatásait s leve-
leit nagy élvezettel olvasta s vánkosa alatt tartogatta. Mi-
kor Millériot atya meghalt, Pitot atya, házfőnök, Littrével 
is tudatta a gyászhírt. Ekkor Lit tré szóról szóra következő 
levelet intézett Pitot atyához, melyen világosan meglátszik az 
isteni malaszt sikeres működése : „Annyit tesz, mint kellőnél 
tovább élni, midőn az ember azért él, hogy oly embereket lás-
son meghalni, amint Millériot atya. Ez nagy veszteség rám 
nézve. Ö hozzám angyali jósággal viseltetett. 0 engem sze-
retett, a nélkül, hogy valami lett volna bennem a mi indo-
kolhatta volna az ő érzelmeit. Én nem érdemlettem meg 
azt. De én mégis élveztem azt mint valamely mulasztót és 
hálás voltam azért iránta. Malasztot kapunk anélkül, hogy 
megérdemelnők, — ön ezt jobban tudja, mint én stb. . . . Te-
hát Lit t ré lélekben régóta otthonos kezdett lenni a vallásos-
ságban s midőn megkereszteltette magát, csak következetes 
volt magához s megtette azt, a mit atyja és a nagy forrada-
lom miatt, melynek örjöngései közt született, egész életén 
át, a körülmények s emberi tekintetek vas béklyóiban vissza-
tartva, nélkülözött. Most már nyugodjék békében 1 

— A vagyontalan egyéneknek nem illetőségi helyükön 
történő elhalálozásuk esetében fölmerülő költségek fedezése 
tárgyában, a m. kir. belügyminisztérium, közelebb követ-
kező rendeletet bocsátott ki : „Tapasztaltatott, hogy némely 
törvényhatóságok nincsenek tisztában arra nézve, ki köteles 
fedezni a temetési költségeket oly vagyontalan egyének után, 
kik nem illetőségi helyükön haltak meg? miért is szük-
ségesnek tartom a törvényhatóságot tudomás és miheztartás 
végett értesiteni : hogy az e tekintetben fennálló gyakorlat-
nál és viszonosságnál fogva, minden község a határában 
halva talált, vagy ott elhalt teljesen vagyontalan egyének 
eltemettetésével járó mellőzhetlen költségeket fedezni és 
azon esetben, ha az elhaltnak fizetni köteles és képes rokonai 
nincsenek, végleg viselni tartozik. Buda-Pesten, 1881. május 
hó 26. Tisza m. k. 

— A szláv katholikusok római zarándoklata szokottnál 
nagyobb arányokat kezd ölteni. Rómában a szent atya Le-
dochowsky bibornokot bizta meg az ünnepélyek rendezésé-
vel. A lengyel bibornok hét tagu bizottságot választott 
maga mellé. Mint a londoni ,Catholic Times4 római levele-
zője tudni akarja, a szláv zarándokok 300,000 f r t péterfil-
lért visznek magokkal. 

Előfizetési felhivás. 
Azon mélyen tisztelt féléves olvasóinkat, kik a lap tovább járatása 

iránt még nem értesítettek, az expeditióban előfordulható minden fenn-
akadás kikerülése végett kérjük a megrendelés mennél előbbi megtéte-
lére. Tapasztalásból merített szabályul tartjuk, hogy a kik a lapot első 
félévben járatták, azoknak második félévben is megküldjük, hacsak jó 
előre az ellenkezőről nem tudósítanak. Olvasókörünknek folytonos széle-
sedése legilletékesebb tanúság, hogy jó uton járunk. 

Előfizethetni 
félévre 5 írttal, egész évre 10 írttal, minden kir. posta-hivatalnál, a kül-
deményt vagy a szerkesztőre czimezve. Budapest, Stáczió-utcza 55., 
vagy Kocsi Sándor nyomdai irodájára, Bliest, Muzeum-körut, 10. sz. 
Legjobb postautalványokat használni, melyen kérjük a név, lakhely és 
utolsó posta világos kiírását. 

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

Nyomatott Budapesten, 1881. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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